
 معاهدة التعاون بشأن البراءات
(PCT) 

 عريضةال
 يلتمس الموّقع أدناه أن يعاَلج
 هذا الطلب الدولي وفقا ألحكام
 معاهدة التعاون بشأن البراءات

 
 رقم الطلب الدولي

 
 اإليداع الدولي خيرات

 
 اسم المكتب مع "الطلب الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات"

   

 المودع أو الوكيلرقم مرجع ملف   
 حرفا) 12(ال يتجاوز (خياري)  

 اسم االختراع 1إطار رقم 

 

 هذا الشخص هو المخترع أيضا  بلمودع الط 2إطار رقم 
(اسم العائلة يليه االسـم الشخصـي؛ وٕاذا كـان المـودع شخصـا معنويـا وجـب بيـان التسـمية الرسـمية الكاملـة. ويجـب أن االسم والعنوان: 

الرمز البريدي واسـم البلـد. ويعتبـر بلـد العنـوان المبـّين فـي هـذا اإلطـار هـو بلـد إقامـة المـودع (أي اسـم الدولـة) إذا لـم يبـّين  يتضمن العنوان
 بلد اإلقامة أدناه.)

 رقم الهاتف
 

 رقم الفاكس
 

 رقم تسجيل المودع لدى المكتب
 

البحث الدولي والمكتب الدولي  ٕادارةالخانة للتصريح لمكتب تسلم الطلبات و ى الخانتين إحدتوضع عالمة في  التصريح باستعمال عنوان البريد اإللكتروني:
هذا الطلب الدولي، إذا رغب المكتب الصادرة بشأن الفحص التمهيدي الدولي باستعمال عنوان البريد اإللكتروني المبّين في هذا اإلطار إلرسال اإلخطارات ٕادارة و 

 :ذلكأو اإلدارة في 
 بقة تليها اإلخطارات الورقيةصورة مسك  فقط (عدم إرسال أية إخطارات ورقية) في شكل إلكتروني 

 البريد اإللكتروني:
 :(اسم الدولة)بلد اإلقامة  : (اسم الدولة)الجنسية 

 يودع هذا الشخص
 اإلطار اإلضافي الدول المبّينة في  المعيَّنة جميع الدول  طلبه ألغراض:

 واحد أو أكثر و/أو مخترع (آخر) واحد أو أكثر مودع آخر 3إطار رقم 
 .(آخرين) يرد على ورقة تكميلية بيان مودعين آخرين و/أو مخترعين 

 وكيل أو ممثل عام؛ أو عنوان للمراسلة 4إطار رقم 

يعيَّن بموجبه/تم تعيين الشخص المذكور أدناه للتصرف باسم المودع (المودعين) لدى 
 ة بصفة:اإلدارة الدولية المختص

 وكيل  ممثل عام 

(اســم العائلــة يليــه االســم الشخصــي؛ وٕاذا كــان الشــخص معنويــا وجــب بيــان التســمية الرســمية الكاملــة. ويجــب أن  االسم والعنوان:
 يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد.)

 رقم الهاتف
 

 رقم الفاكس
 

 رقم تسجيل المودع لدى المكتب
 

البحث الدولي والمكتب الدولي  ٕادارةالخانة للتصريح لمكتب تسلم الطلبات و إحدى الخانتين توضع عالمة في  نوان البريد اإللكتروني:التصريح باستعمال ع
رغب المكتب  هذا الطلب الدولي، إذاالصادرة بشأن الفحص التمهيدي الدولي باستعمال عنوان البريد اإللكتروني المبّين في هذا اإلطار إلرسال اإلخطارات ٕادارة و 

 ذلك:أو اإلدارة في 
 كصورة مسبقة تليها اإلخطارات الورقية  (عدم إرسال أية إخطارات ورقية) في شكل إلكتروني فقط 

 البريد اإللكتروني:

 :الحيز المتاح أعاله لبيان  يرجى وضع عالمة في هذه الخانة إذا لم يعيَّن وكيل أو ممثل عام أو إذا لم يكن معّينا سلفا، مع استخدام عنوان للمراسلة
 العنوان الخاص الذي ينبغي أن توّجه إليه المراسالت.

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة )2012سبتمبر  16((الورقة األولى)  PCT/RO/101االستمارة 

 

 الستعمال المكتب فقط



 الورقة رقم . . . . . . .

 التعيينات 5إطار رقم 

جميع الدول المتعاقدة التي تكون ملتزمة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات في تـاريخ اإليـداع الـدولي،  (أ)، تعيين9-4بناء على القاعدة إيداع هذه العريضة، يشمل 
 حماية المتاحة، والحصول حسب الحال على براءات إقليمية ووطنية.من أجل الحصول على كل أنواع ال

 ولكن،
  ألمانيا(DE) ألي نوع من الحماية الوطنية ليست معيَّنة 
  واليابان(JP) ألي نوع من الحماية الوطنية ليست معيَّنة 
  وجمهورية كوريا(KR) ألي نوع من الحماية الوطنية ليست معيَّنة 

، يحتـوي فـي 1-(ثانيـا)26أو الحقا بناء على القاعدة  لواردة أعاله الستبعاد التعيينات المعنية (بأثر نهائي) إذا كان الطلب الدولي، عند اإليداع(تستعمل الخانات ا
على ذلك الطلب الوطني  الشى األثر المترتب بناء على القانون الوطنيتعلى مطالبة بأولوية طلب وطني سابق مودع في الدولة المعنية، حتى ال ي 6اإلطار رقم 

 السابق).
 والوثيقة  المطالبة باألولوية 6إطار رقم 

 المطالبة بأولوية الطلب/الطلبات السابقة التالية:

 تاريخ إيداع
 الطلب السابق
 (يوم/شهر/سنة)

 رقم
 الطلب السابق

 إذا كان الطلب السابق
 طلبا وطنيا:

يرجى ذكر البلد أو 
عضو منظمة التجارة 

 يةالعالم

 :(*)طلبا إقليميا
يرجى ذكر المكتب 

 اإلقليمي

 طلبا دوليا:
يرجى ذكر مكتب تسلم 

 الطلبات

 )1( البند
 
 

    

 )2( البند
 
 

    

 )3( البند
 
 

    

 .ترد في اإلطار اإلضافي مطالب بأولوية طلبات أخرى 

 تقديم وثيقة/وثائق األولوية:

 وٕارسالها إلى المكتب الدولي (إذا كان الطلب السابق/الطلبات السابقة قد  )الطلبات السابقة( معتمدة عن الطلب إعداد نسخة مكتب تسلم الطلباتمن  يُلتمس
  د أعاله كما يلي:ألغراض هذا الطلب الدولي) المحد أودع لدى المكتب الذي يعتبر مكتبا لتسلم الطلبات

 جميع البنود  ) 1البند(  ) 2البند(  ) 3البند(  لك، انظر اإلطار اإلضافيغير ذ 

    المحـدد أعـاله، وأن يسـتعمل، حسـب الحـال،  )الطلبـات السـابقة( أن يحصل من مكتبة رقمية على نسخة معتمدة عن الطلب السابق من المكتب الدوليُيلتمس
 للمكتب الدولي).ذ) المبينة أدناه (إذا أتاحت مكتبة رقمية الطلب السابق/الطلبات السابقة اذ (شفرات النفاشفرة النف

 ) 1البند(  ) 2البند(  ) 3البند(  غير ذلك، انظر اإلطار اإلضافي 
  شفرة النفاذ شفرة النفاذ شفرة النفاذ

/عنارص يُلــتمس مــن املكتــب رّد حــق األولويــة باالســتناد إىل الطلــب الســابق/الطلبات الســابقة املبيّنــة أعــاله أو يف اإلطــار اإلضــايف كعنرصــرّد حــق األولويــة: 
  تقديم معلومات أخرى إلسناد الت�س رّد حق األولوية).يجب ؛ 6(انظر أيضا املالحظات بشأن اإلطار رقم ___). _______(_____________

المشـار إليهـا  أو جـزء مـن الوصـف أو مطالـب الحمايـة أو الرسـوم(ه) "(د) أو 3)"1(11في حال كان عنصر طلب دولي مشار إليه فـي المـادة  التضمين باإلحالة:
لذي استلم (أ) من الالئحة التنفيذية غير وارد بطريقة أخرى في هذا الطلب الدولي وٕانما واردا بكامله في طلب سابق يطاَلب بأولويته في التاريخ ا5-20في القاعدة 

العنصـر أو ذلـك الجـزء مضـمَّنا باإلحالـة فـي الطلـب الـدولي  "، يعّد ذلـك3)"1(11فيه المكتب ألول مرة عنصرا واحدا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 
 .6-20من الالئحة التنفيذية، شرط تأكيد التضمين وفقا للقاعدة  6-20ألغراض القاعدة 

 إدارة البحث الدولي 7إطار رقم 
إجراء البحـث الـدولي، فيرجـى ذكـر اإلدارة التـي وقـع عليهـا بـمختصـة دولي الـبحـث واحـدة مـن إدارات ال ةإدار أكثـر مـن (إذا كانت  (ISA)اختيار إدارة البحث الدولي 

 :االختيار؛ ويمكن استخدام الرمز المكون من حرفين)
 /ISA ........................................................................ إدارة البحث الدولي: 

 
 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة )2012سبتمبر  16((الورقة الثانية)  PCT/RO/101االستمارة 



 الورقة رقم . . . . . . .

 استعمال نتائج بحث سابق واإلحالة إلى ذلك البحث 7طار رقم تابع اإل
  (انظـر أيضـا المالحظـات السـابقة) المبـّين (المبّينـة) أدنـاه  البحـوثأن تراعي نتائج البحـث السـابق ( 7ُيلتمس من إدارة البحث الدولي المبّينة في اإلطار رقم

 )ابقبحث واحد س؛ استعمال نتائج أكثر من 7بشأن اإلطار رقم 
 (أو المكتب اإلقليمي)البلد  رقم الطلب (يوم/شهر/سنة)تاريخ اإليداع 

 
 
  هذا الطلب الدولي هو ذاته أو أساسا ذاته الطلب التي تم بشأنه البحث السابق إال أنه مودع بلغة أخرى، حسب االقتضاء.")2"12-4بيان (القاعدة : 
 :البحـث الــدولي بالشــكل والطريقــة التـي تقبلهمــا ولــيس علـى المــودع إذًا تقــديمها إلـى إدارة البحــث الــدولي (القاعــدة  الوثـائق التاليــة متاحــة إلدارة إتاحــة الوثــائق

 ):)"(و1-(ثانيا)12
 صورة عن نتائج البحث السابق(*) 
 صورة عن الطلب السابق 
 ترجمة الطلب السابق إلى لغة تقبلها إدارة البحث الدولي 
  السابق إلى لغة تقبلها إدارة البحث الدوليترجمة نتائج البحث 
  لوثيقة أو الوثائق المتاحة إلدارة البحث الدولي، إن كانت معروفة)ا (يرجى بيان أدناهصورة عن أية وثيقة مستشهد بها في نتائج البحث السابق: 

 
  ويل قد أجرت البحث السابق ولكن أجراه املكتب ذاته الـي  يعمـ  إدارة البحث الدل تكن (يف حال إرسال صورة عن نتائج البحث السابق ووثائق أخرى

 (ج)):1-(ثانيا)12أن يتوىل إعداد الصور التالية وإرسالها إىل إدارة البحث الدويل (القاعدة  مكتب تسلّم الطلبات: يُلتمس من بصفته مكتبا لتسلم الطلبات)
 صورة عن نتائج البحث السابق* 
 صورة عن الطلب السابق 
 .صورة عن أية وثيقة مستشهد بها في نتائج البحث السابق 

طلبـات (القاعـدة إذا لم تكن نتائج البحث السابق متاحة مـن مكتبـة رقميـة ولـم يرسـلها مكتـب تسـلم الطلبـات، تعـّين علـى المـودع أن يقـّدمها إلـى مكتـب تسـلم ال *
 ).7المالحظات بشأن اإلطار رقم  في قائمة البنود وانظر أيضا 11(انظر البند (أ)) 1-(ثانيا)12

 (أو المكتب اإلقليمي)البلد  رقم الطلب (يوم/شهر/سنة)تاريخ اإليداع 
 
 
  هذا الطلب الدولي هو ذاته أو أساسا ذاته الطلب التي تم بشأنه البحث السابق إال أنه مودع بلغة أخرى، حسب االقتضاء.")2"12-4بيان (القاعدة : 
 :اعــدة وثـائق التاليــة متاحــة إلدارة البحـث الــدولي بالشــكل والطريقــة التـي تقبلهمــا ولــيس علـى المــودع إذًا تقــديمها إلـى إدارة البحــث الــدولي (القال إتاحــة الوثــائق

 :)"(و)1-(ثانيا)12
 صورة عن نتائج البحث السابق* 
 صورة عن الطلب السابق 
  ليترجمة الطلب السابق إلى لغة تقبلها إدارة البحث الدو 
 ترجمة نتائج البحث السابق إلى لغة تقبلها إدارة البحث الدولي 
  (يرجى بيان أدناه الوثيقة أو الوثائق المتاحة إلدارة البحث الدولي، إن كانت معروفة)صورة عن أية وثيقة مستشهد بها في نتائج البحث السابق: 

 
 

  إدارة البحث الدويل قد أجرت البحث السابق ولكن أجراه املكتب ذاته الـي  يعمـ  ل تكن ال (يف حإرسال صورة عن نتائج البحث السابق ووثائق أخرى
 (ج)):1-(ثانيا)12أن يتوىل إعداد الصور التالية وإرسالها إىل إدارة البحث الدويل (القاعدة  مكتب تسلّم الطلبات: يُلتمس من بصفته مكتبا لتسلم الطلبات)

 صورة عن نتائج البحث السابق* 
 صورة عن الطلب السابق 
 .صورة عن أية وثيقة مستشهد بها في نتائج البحث السابق 

طلبـات (القاعـدة إذا لم تكن نتائج البحث السابق متاحة مـن مكتبـة رقميـة ولـم يرسـلها مكتـب تسـلم الطلبـات، تعـّين علـى المـودع أن يقـّدمها إلـى مكتـب تسـلم ال *
 ).7ي قائمة البنود وانظر أيضا المالحظات بشأن اإلطار رقم ف 11(انظر البند (أ)) 1-(ثانيا)12
 يرد على ورقة تكميلية بيان بحوث سابقة أخرى. 

 اإلعالنات 8إطار رقم 
المناسبة أدناه وذكر عدد كل نوع  ات(يرجى وضع عالمة في الخان 5-8إلى  1-8التالية في اإلطارات رقم  اإلعالناتترد 

 األيسر)من اإلعالنات في العمود 
 عدد

 اإلعالنات
  إعالن بهوية المخترع 1.8رقم اإلطار : 
  إعالن بحق المودع، في تاريخ اإليداع الدولي، في طلب براءة والحصول عليها 2.8رقم اإلطار : 
  إعالن بحق المودع، في تاريخ اإليداع الدولي، في المطالبة بأولية الطلب السابق 3.8رقم اإلطار : 
 إعالن بأبوة االختراع (فقط ألغراض تعيين الواليات المتحدة األمريكية) 4.8رقم  اإلطار : 
  إعالن بحاالت الكشف غير الضارة واالستثناءات لعدم توّفر الجدة 5.8رقم اإلطار : 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة )2012سبتمبر  16() الثالثة(الورقة  PCT/RO/101االستمارة 



 الورقة رقم . . . . . . .

 إعالن: أبّوة االختراع (فقط ألغراض تعيين الواليات المتحدة األمريكية) 4.8إطار رقم 

 5.8إلـي  1.8و 8اإلطـارات رقـم مـن التعليمـات؛ انظـر المالحظـات بشـأن  214يجب أن يستوفي اإلعالن الصياغة المعيارية التاليـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
 على وجه التحديد. وفي حال عدم استخدام هذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة. 4-8(عموما) والمالحظات بشأن اإلطار رقم 

 " من الالئحة)4(أ)"1-(ثانيا)51" و4"17-4إعالن بأبّوة االختراع (القاعدتان 
 تحدة األمريكيةألغراض تعيين الواليات الم

 المطالب حمايته في الطلب. لالختراعي أو المخترع المشترك األصلي أنني أعتقد بأنني المخترع األصل أقّر بموجب هذا اإلعالن

 هذا اإلعالن مرتبط بالطلب الدولي وهو جزء ال يتجزأ منه (إذا أودع اإلعالن مع الطلب).

 (ثالثا) من الالئحة).26(إذا قّدم اإلعالن بناء على القاعدة  ................................./PCTهذا اإلعالن مرتبط بالطلب الدولي رقم 

 وأقّر بموجب هذا اإلعالن أنني أودعت الطلب الدولي المذكور أعاله أو صّرحت بإيداعه.

) سنوات، أو بكليهما ، بموجـب قـانون 5لمدة ال تتجاوز خمس (يعاقب بدفع غرامة أو بالحبس  خاطئةت بياناوأقّر بموجب هذا اإلعالن بأن اإلدالء عن قصد بأية 
 ).United States Code (U.S.C(( 1001، المادة 18الواليات المتحدة رقم 

 

  ..................................................................................................................................................... االسم:

  .............................................................................................................................................. محل اإلقامة:
 (المدينة والوالية (بالنسبة إلى الواليات المتحدة األمريكية) أو البلد)

  .........................................................................................................................................  عنوان المراسلة:

  .........................................................................................................................................  

  ................................................................. يخ:التار   ............................................................... توقيع المخترع:
 (يجب أن يكون التوقيع توقيع المخترع وليس توقيع الوكيل)

 

 

  ..................................................................................................................................................... االسم:

  .............................................................................................................................................. محل اإلقامة:

 (المدينة والوالية (بالنسبة إلى الواليات المتحدة األمريكية) أو البلد)

  .........................................................................................................................................  عنوان المراسلة:

  .........................................................................................................................................  

  ................................................................. التاريخ:  ............................................................... توقيع المخترع:
 (يجب أن يكون التوقيع توقيع المخترع وليس توقيع الوكيل)

 

 

  ..................................................................................................................................................... السم:ا

  .............................................................................................................................................. محل اإلقامة:

 (المدينة والوالية (بالنسبة إلى الواليات المتحدة األمريكية) أو البلد)

  .........................................................................................................................................  عنوان المراسلة:

  .........................................................................................................................................  

  ................................................................. التاريخ:  ............................................................... توقيع المخترع:
 (يجب أن يكون التوقيع توقيع المخترع وليس توقيع الوكيل)
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 الورقة رقم . . . . . . .

 الورقتخدم هذه الورقة فقط في حال إيداع الطلب الدولي على تس –خاص باإليداع الورقي  جدول 9إطار رقم 
 هذا الطلب يحتوي
 :على ما يليالدولي 

 عدد
 األوراق

(يرجى وضع عالمة في الطلب الدولي بالعنصر/العناصر التالية  ُيصحب
 الخانات المناسبة أدناه وبيان عدد كل عنصر في العمود األيسر):

عدد 
 العناصر

 العريضة ( أ )
 PCT/RO/101 
أية (بما فيها  

أو أوراق  إعالنات
  ......................... )تكميلية

 
أي الوصف (دون  (ب)

يكون كشف تسلسلي 
جزءا من الوصف، 

  ................. )انظر (و) أدناه
 

  .................. مطالب الحماية (ج)
 

  ........................ الملخص (د)
 

  .............. (إن وجدت) الرسوم (ه)
 

تسلسلي الكشف ال (و)
الذي يكون جزءا من 

  ............... وجد) الوصف (إن
 

 
 

 العدد اإلجمالي لألوراق
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: 
 
: 
 
: 
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______ 
 
: 
 

1.  ورقة حساب الرسوم ......................................................  
 
2.  توكيل أصلي منفصل .....................................................  
 
3.  توكيل عام منفصل .......................................................  
 
4.  نسخة عن التوكيل العام؛ والرقم المرجعي ..................................  
 
5.   6وثيقة/وثائق األولوية المحددة في اإلطار رقم 

  .......................................................... في البند/البنود:
 
6.  اللغة ترجمة الطلب الدولي إلى)(: .........................................  
 
7.  بيانات منفصلة بشأن الكائنات الدقيقة أو المواد البيولوجية األخرى المودعة .  
 
8.    بالمعيار نسخة إلكترونية (ملف نصيST 25 -  المرفقC على دعامة (

الذي ال يكون جزءا من لكشف التسلسلي (دعامات) إلكترونية مادية عن ا
بناء على القاعدة دولي فقط مقّدما ألغراض البحث الالطلب الدولي ويكون 

 (ثالثا) من الالئحة13
 وعددها)المادية (نوع الدعامات اإللكترونية 

 
9.   القاعدة  والمقدمة بناء علىبيان يؤكد أن "المعلومات المدونة بشكل إلكتروني

(ثالثا) هي مطابقة للكشف التسلسلي الوارد في الطلب الدولي" حسب ما 13
  ..................................................... هو مودع على الورق

 
10.  (البحوث السابقة) صورة عن نتائج البحث السابق 

  ................................................. (أ))1-(ثانيا)12(القاعدة 
 

11.   (يرجى تحديدها)عناصر أخرى: ...........................................  
 

: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
: 
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: 
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 التي صورة الرسوم
 ينبغي أن تصحب الملخص:

 لغة إيداع
 الطلب الدولي:

 ثل العامتوقيع المودع أو الوكيل أو المم 10رقم إطار 
 يضة).يرجى كتابة اسم الشخص الموّقع إلى جانب كل توقيع مع بيان الصفة التي يوقع بموجبها (إذا لم تكن تلك الصفة واضحة من خالل قراءة العر 

 
 
 
 
 
 
 تاريخ االستالم الفعلي -1

 للطلب الدولي المزعوم:
 :الرسوم -2
 :تم استالمها 

 بعد االستالمتاريخ االستالم الفعلي المصّحح  -3
 الالحق، وفي المهل المحددة، لألوراق أو الرسوم

 المكملة للطلب الدولي المزعوم
 تاريخ استالم التصحيحات في المهل المحددة، -4

 ) من المعاهدة2(11والمطلوبة بناء على المادة 
 :لم يتم استالمها 

 إدارة البحث الدولي -5
 /ISA  :(إذا كانت الصالحية إلدارتين أو أكثر)

6-   ل إرسال نسخة البحث إلى حين يؤجَّ
 تسديد رسم البحث

 

 تاريخ استالم المكتب الدولي
 للنسخة األصلية

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة )2012سبتمبر  16() اإليداع الورقي – (الورقة األخيرة PCT/RO/101االستمارة 
 

 الستعمال المكتب فقط

 الستعمال المكتب الدولي فقط



 

 )2012سبتمبر  16() 1ة (الصفح (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

 
 (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

دليــل مــودع الطلــب بنــاء علــى معاهــدة الهــدف مــن هــذه المالحظــات هــو تيســير اســتكمال اســتمارة العريضــة. ويمكــن الحصــول علــى معلومــات مفصــلة بــاالطالع علــى  
الصلة بالمعاهدة، في موقعها على اإلنترنـت وهو من منشورات الويبو التي تتيحها المنظمة، إلى جانب مجموعة من الوثائق األخرى ذات (دليل المودع)  التعاون بشأن البراءات

<www.wipo.int/pct/en/>اتهــا . وتســتند المالحظــات إلــى المقتضــيات المنصــوص عليهــا فــي معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات (المعاهــدة) والئحتهــا التنفيذيــة (الالئحــة) وتعليم
 مقتضيات، تكون الغلبة دائما لتلك المقتضيات.اإلدارية (التعليمات). وأمام أي تناقض محتمل بين تلك المالحظات وال

التنفيذيـة للمعاهـدة) ومـواد  وفي استمارة العريضة كما في هذه المالحظات، يشار إلى مواد المعاهدة (أي معاهدة التعاون بشأن البـراءات) وقواعـد الالئحـة (أي الالئحـة 
 التعليمات (أي التعليمات اإلدارية للمعاهدة).

 (أ) و(ب) من الالئحة).9-11، ويمكن وضع العالمات في الخانات بخط اليد باستعمال الحبر األسود (القاعدة أو تعبئتها باآللة االستمارة هذهطباعة ويرجى  

 ويمكن تحميل استمارة العريضة ونسخة عن هذه المالحظات من موقع الويبو اإللكتروني على العنوان المذكور أعاله. 

 

 
 أين يودع

 الطلب الدولي؟
يجــــب أن يــــودع الطلــــب الــــدولي (العريضــــة والوصــــف والمطالــــب  

والملخص والرسـوم، إن وجـدت) لـدى مكتـب مخـتص بتسـلم الطلبـات (المـادة 
أي حسـب اختيـار المـودع ولكـن مـع مراعـاة أيـة  -" من المعاهدة) 1)"1(11

 مقتضيات محددة تتعلق باألمن القومي:
المعاهــدة أو إمــا لــدى مكتــب تــابع لدولــة متعاقــدة بموجــب  "1" 

المكتـــب الـــذي يعمـــل نيابـــة عـــن تلـــك الدولـــة، ويكـــون المـــودع أو واحـــد مـــن 
المودعين على األقل إذا كان هناك أكثر من مودع واحـد مقيمـا فيهـا أو مـن 

 " أو (ب) من الالئحة)،2" أو "1(أ)"1-19مواطنيها (القاعدة 
أو لـــدى المكتـــب الـــدولي للويبـــو فـــي جنيـــف (سويســـرا) إذا  "2" 

لمـــودع أو واحـــد مـــن المـــودعين علـــى األقـــل إذا كـــان هنـــاك أكثـــر مـــن كـــان ا
مــــودع واحــــد مقيمــــا فــــي دولــــة متعاقــــدة بموجــــب المعاهــــدة أو مــــن مواطنيهــــا 

 " من الالئحة).3(أ)"1-19(القاعدة 

 نسخة تأكيدية
 الستمارة العريضة

في حال أودع الطلب الدولي في األصل بالفاكس لدى مكتب يقبـل  
)، يتعـّين أن يبـيَّن ذلـك C، المرفـق دليـل المـودعيلة (انظـر اإليداع بتلك الوس

ـــة"  ـــى مـــن االســـتمارة بكاتبـــة "نســـخة تأكيدي ـــاريخ إرســـال علـــى الورقـــة األول وت
 الفاكس.

 رقم مرجع ملف المودع أو الوكيل
 12إذا أريد ذلك. وينبغـي أال يتجـاوز  رقم مرجع الملفيمكن بيان  

حرفــا  12إغفــال كــل مــا زاد علــى  حرفــا. ويجــوز للمكتــب أو أيــة هيئــة دوليــة
 من التعليمات). 109(و) من الالئحة والمادة 6-11(القاعدة 

 1اإلطار رقم 
(أ) مــن الالئحــة): يجــب أن 1-5و 3-4(القاعــدتان اســم االختــراع  

يكــون االســـم قصـــيرا (يفضـــل أن يتـــراوح بــين كلمتـــين وســـبع كلمـــات إذا كـــان 
يقــا. ويجــب أن يكــون مطابقــا لعنــوان باإلنكليزيــة أو تــرجم إلــى اإلنكليزيــة) ودق

 الوصف.

 3و 2اإلطاران رقم 
مـن بـين المـودعين المـذكورة أسـماؤهم، يحـب أن يكـون مـودع  عام: 

واحد على األقـل مقيمـا فـي دولـة متعاقـدة بموجـب المعاهـدة أو مـن مواطنيهـا 
" مــــن المعاهــــدة 1)"1(11و 9والتــــي يعمــــل المكتــــب نيابــــة عنهــــا (المادتــــان 

مــن الالئحــة). وٕاذا أودع الطلــب الــدولي لــدى المكتــب  19و 18والقاعــدتان 
" مــن الالئحــة، وجــب أن يكــون مــودع 3(أ)"1-19الــدولي بنــاء علــى القاعــدة 

واحد على األقل من بين المودعين مقيما في دولة متعاقدة بموجب المعاهـدة 
 أو من مواطنيها.

 (أ)5-4(القاعـدتان  بيان هل الشخص هـو المـودع و/أو المختـرع 
 (أ) و(ب) من الالئحة):6-4و

): توضـع 2(اإلطـار رقـم  الخانة "هذا الشخص هـو المختـرع أيضـا" 
عالمة في هذه الخانة إذا كان المودع المـذكور اسـمه هـو أيضـا المختـرع أو 
أحد المختـرعين. وال توضـع عالمـة فـي هـذه الخانـة إذا كـان المـودع شخصـا 

 معنويا.
): توضــع عالمــة فــي هــذه 3 (اإلطــار رقــم الخانــة "مــودع ومختــرع" 

الخانـــة إذا كـــان الشـــخص المـــذكور اســـمه هـــو المـــودع والمختـــرع أيضـــا. وال 
 توضع عالمة في هذه الخانة إذا كان الشخص شخصا معنويا.

): توضع عالمة في هذه الخانـة 3اإلطار رقم ( الخانة "مودع فقط" 
إذا كـــــان الشـــــخص المـــــذكور اســـــمه شخصـــــا معنويـــــا أو إذا كـــــان الشـــــخص 

 مذكور اسمه ليس مخترعا أيضا.ال
): توضـــع عالمـــة فـــي هـــذه 3(اإلطـــار رقـــم الخانـــة "مختـــرع فقـــط"  

الخانــة إذا كــان الشــخص المــذكور اســمه هــو المختــرع ولــيس مودعــا أيضــا. 
ــة مــثال عنــدما يكــون المختــرع قــد تــوفى أو قــد تنــازل عــن  وتســري هــذه الحال

وال توضـع  ل المعيَّنة.االختراع والشخص المتنازل له هو المودع لجميع الدو 
 عالمة في هذه الخانة إذا كان الشخص شخصا معنويا.

، ال بـــّد مـــن وضـــع عالمـــة فـــي إحـــدى الخانـــات 3فـــي اإلطـــار رقـــم  
 الثالث لكل شخص يذكر اسمه.

وال يجــــوز ذكــــر اســــم الشــــخص الواحــــد أكثــــر مــــن مــــرة واحــــدة فــــي  
 ترع.، حتى عندما يكون الشخص هو المودع والمخ3و 2اإلطارين رقم 

-18(د) و5-4(القواعـد  مودعون مختلفون لدول معيَّنـة مختلفـة 
من الالئحة): يمكن بيان مودعين مختلفين ألغراض دول معّينـة  2-19و 3

مختلفــة. ويجــب أن يكـــون واحــد علـــى األقــل مــن جميـــع المــودعين المـــذكورة 
أســماؤهم مقيمــا فــي دولــة متعاقــدة بموجــب المعاهــدة أو مــن مواطنيهــا والتــي 

ل المكتـــب نيابــة عنهـــا، بصــرف النظـــر عــن الدولة/الـــدول المعيَّنــة التـــي يعمــ
 ألغراضها يذكر اسم المودع

ـــة التـــي ألغراضـــها يكـــون الشـــخص   ـــان الـــدول المعيَّن ومـــن أجـــل بي
فقط  ةالمذكور اسمه مودعا، توضع عالمة في الخانة المناسبة (عالمة واحد

ألغــراض جميــع إذا لــم يكــن الشــخص المــذكور اســمه مودعــا  .)لكــل شــخص
الـــــدول المعيَّنـــــة، توضـــــع عالمـــــة فـــــي الخانـــــة "الـــــدول المبّينـــــة فـــــي اإلطـــــار 

مـع بيـان الـدول  اإلضـافية. ويجب تكرار اسم الشخص فـي الخانـة "اإلضافي
" مـــن ذلـــك 2"1 دانظـــر البنـــالتـــي يعتبـــر ذلـــك الشـــخص مودعـــا ألغراضـــها (

 ).اإلطار
الالئحـــة): " مـــن 1" و(ج)"4(أ)"1-4(القاعـــدة  ذكـــر اســـم المختـــرع 

ألنـه يتعـين عـادة ذكـر  يستحسن جدا الحـرص دائمـا علـى ذكـر اسـم المختـرع
ولمزيد من التفاصـيل، انظـر المرفـق  هذه المعلومات خالل المرحلة الوطنية.

B  مودعالدليل من. 
(ج) مــن 6-4(القاعــدة  مخترعــون مختلفــون لــدول معيَّنــة مختلفــة 

ن بالنسـبة إلـى دول معيَّنـة الالئحة): يجوز بيان أشـخاص مختلفـين كمختـرعي
مختلفة (مثال، عندما تختلف في هذا الشأن القوانين الوطنية للدول المعّينة). 

" من ذلك 3"1وينبغي في هذه الحالة استعمال اإلطار اإلضافي (انظر البند 
ــــر)  ــــرع (الواحــــد أو أكث ــــرض أن المخت ــــان، يفت ــــاب أي بي ــــي غي اإلطــــار). وف

 بالنسبة إلى جميع الدول المعيَّنة.المذكور أسمه له صفة المخترع 
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 )2012سبتمبر  16() 2(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

مــن الالئحــة): يحــب بيــان اســم  4-4(القاعــدة األســماء والعنــاوين  
العائلة (بخط واضح) قبل االسم الشخصي (أو األسماء الشخصـية). ويجـب 
إســـــقاط األلقـــــاب والمناصـــــب األكاديميـــــة. ويجـــــب بيـــــان أســـــماء األشـــــخاص 

 المعنوية باستعمال التسمية الرسمية الكاملة.
ويجب بيان العناوين بالطريقة التي تسـمح بتوجيـه البريـد علـى وجـه  

السرعة، ويجب أن تتضمن العنوانين كل الوحدات اإلدارية المناسبة (بما في 
 ذلك رقم المنزل إن وجد)، والرمز البريدي إن وجد واسم البلد.

وال يجــوز بيــان ســوى عنــوان واحــد لكــل شــخص. وعــن بيــان عنــوان  
 .4"، انظر المالحظات بشأن اإلطار رقم خاص "للمراسلة

و/أو عنــوان البريــد اإللكترونــي الفــاكس /أرقــام الهــاتفيجــب بيــان  
للــتمكن مــن االتصــال  4و 2رقــم  ينفــي اإلطــار  ماالمــذكور اســمهللشخصــين 

الهاتف أو . وينبغي أن تكون كل أرقام (ج))4-4بهما (انظر القاعدة سريعا 
وال يجـوز بيـان سـوى عنــوان  لـد والمنطقـة.المبينـة مصـحوبة برمـز البالفـاكس 

 واحد للبريد اإللكتروني.
، فـــإن أي عنـــوان المناســـبة اتالخانـــواحـــدة مـــن وٕاذا لـــم يؤشـــر فـــي  

التـي تجـرى بالهـاتف. التبليـغ لكترونـي لـن يسـتعمل إال ألنـواع اإللبريد ليحدد 
تســـلم  ، يجـــوز لمكتـــبالمناســـبة اتالخانـــواحـــدة مـــن وفـــي حـــال التأشـــير فـــي 

ــــدولي وٕادارة الفحــــص التمهيــــدي الطلبــــ ــــدولي والمكتــــب ال ات وٕادارة البحــــث ال
بمــا يمكـن مــن إلـى المـودع الــدولي رسـل إخطــارات بشـأن الطلـب تأن  الـدولي

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن المكاتـب كلهـا . تفادي التأخر فـي المعالجـة أو البريـد
ـــي ( ـــد اإللكترون ـــك اإلخطـــارات بالبري ـــد مـــن التفاصـــيل حـــو ال ترســـل تل ل لمزي

). وفي حال التأشـير فـي Bالمرفق  دليل المودع،إجراءات كل مكتب، انظر 
ـــــة األولـــــى، وســـــيكون  ـــــد اإللكترونـــــي الخان متبوعـــــا دائمـــــا أي إخطـــــار بالبري

وتعـــّد تلـــك الصـــورة الورقيـــة عـــن اإلخطـــار  اإلخطـــار الرســـمي علـــى الـــورق.ب
رة وحــدها الصــورة القانونيــة لإلخطــار، ويؤخــذ فقــط بتــاريخ إرســال تلــك الصــو 

وبالتأشـير  .80الورقية لبدء أية مهلة بـالمعنى المنصـوص عليـه فـي القاعـدة 
فــي الخانــة الثانيــة، يلــتمس المــودع االنقطــاع عــن إرســال اإلخطــارات علـــى 
الــورق ويقــّر بــأن تــاريخ اإلرســال المبــّين علــى النســخة اإللكترونيــة هــو الــذي 

 .80دة سيؤخذ به لبدء أية مهلة بالمعنى المنصوص عليه في القاع
وعلـى المــودع أن يحـرص علــى تحــديث المعلومـات المتعلقــة ببريــده  

اإللكترونـــي وأن يضـــمن عـــدم وجـــود أيـــة أســـباب مـــن جهـــة المرســـل إليـــه قـــد 
تحول دون توصله بالرسائل اإللكترونية المرسـلة إليـه. ويستحسـن أن ُيلـتمس 

ترونـي من المكتب الـدولي مباشـرة تـدوين أيـة تغييـرات فـي عنـوان البريـد اإللك
(ثانيـا). وفـي حـال التصـريح باسـتعمال 92المبـّين فـي العريضـة وفقـا للقاعـدة 

البريــد اإللكترونــي لكــل مــن المــودع والوكيــل أو الممثــل العــام، فــإن المكتــب 
الدولي ال يرسل التبليغات بالبريد اإللكتروني إال إلى الوكيل أو الممثل العـام 

 المعيَّن.
مـن الالئحـة): (ه) 5-4(القاعـدة رقم تسجيل المودع لدى المكتـب  

إذا كــــان المــــودع مســــجال لــــدى المكتــــب الــــوطني أو اإلقليمــــي الــــذي يعمــــل 
بصفته مكتبا لتسلم الطلبات، جاز أن يبيَّن في العريضة رقم تسجيل المـودع 

 أو غير ذلك من البيانات المسجلة باسمه.
مــن الالئحــة): يجــب  1-18(أ) و(ب) و5-4(القاعــدتان  الجنســية 

جنســية كــّل مــودع بــذكر البلــد (أي اســم الدولــة) أو الرمــز المكــون مــن  بيــان
حــرفين للدولــة التــي يكــون المــودع مــن مواطنيهــا. ويعتبــر الشــخص المعنــوي 
الذي يـتم تأسيسـه وفقـا للقـانون الـوطني لدولـة معّينـة واحـدا مـن مـواطني تلـك 

 الدولة. وال يشترط بيان الجنسية إذا كان الشخص مخترعا فقط.
من الالئحة): يجب  1-18(أ) و(ج) و5-4(القاعدتان اإلقامة  بلد 

بيــان محــل إقامــة كــّل مــودع بــذكر االســم أو الرمــز المكــون مــن حــرفين للبلــد 
ــة اإلقامــة،  ــم تبــيَّن دول ــة) الــذي يكــون المــودع مــن مواطنيــه. وٕاذا ل (أي الدول

اعية افُترض أنها هي الدولة المبّينـة فـي العنـوان. ويعتبـر امـتالك منشـأة صـن
أو تجارية حقيقية وفعالة في دولة معّينة علـى أنـه إقامـة فـي تلـك الدولـة. وال 

 يشترط بيان الجنسية إذا كان الشخص مخترعا فقط.
مــن التعليمــات): لبيــان أســماء الــدول،  115(المــادة أســماء الــدول  

يجــوز اســتعمال رمــوز الــدول المكونــة مــن حــرفين والــواردة فــي معيــار الويبــو 
 .دليل المودع من Kوفي المرفق  ST.3رقم 

 4اإلطار رقم 
من المعاهدة والقاعدة  49(المادة  من يحّق له العمل كوكيل؟ 

معلومات  دليل المودع من C(ثانيا) من الالئحة): ترد في المرفق 83-1
 خاصة بكّل مكتب لتسلم الطلبات عّمن يحق له أن يعمل كوكيل.

 2-90و 1-90و 8-4و 7-4(القواعـــد  الوكيـــل أو الممثـــل العـــام 
مــــن التعليمــــات): توضــــع عالمــــة علــــى الخانــــة  108مــــن الالئحــــة والمــــادة 

المناسبة من أجل بيـان إن كـان الشـخص المـذكور اسـمه يـتم تعيينـه بموجـب 
العريضة (أو سبق تعيينه) للتصرف بصفة "وكيل" أو "ممثل عام" (يجب أن 

ي يجـب اتباعهـا لبيـان يكون "الممثل العام" أحد المودعين). وعن الطريقة الت
أرقـــــــــام و  االسم/األســـــــــماء والعنوان/العنـــــــــاوين (بمـــــــــا فيهـــــــــا أســـــــــماء الـــــــــدول)

أو عنـــوان البريـــد اإللكترونــــي، انظـــر المالحظـــات بشــــأن الهاتف/الفـــاكس و/
. وفــي حــال ذكــر عــدة وكــالء، يــذكر فــي مقدمــة القائمــة 3و 2اإلطــارين رقــم 

كان هناك أكثر من مودع  الوكيل الذي ينبغي أن توجه المراسالت إليه. وٕاذا
واحـــد ولـــم يعـــيَّن أي وكيـــل عـــام لتمثـــيلهم جميعـــا، جـــاز للمـــودعين أن يعّينـــوا 
واحــدا كممــثلهم العــام شــريطة أن يكــون مــن مــواطني دولــة متعاقــدة بموجــب 
المعاهـــــدة أو مقيمـــــا فيهـــــا. وٕاذا لـــــم يفعلـــــوا، فـــــإن المـــــودع المـــــذكور أوال فـــــي 

وليــا لـدى المكتــب هـو الــذي ُيعتبــر العريضـة والــذي يحـق لــه أن يـودع طلبــا د
 على أنه الممثل العام.

 5-90و 4-90(القاعـدتان طريقة تعيـين الوكيـل أو الممثـل العـام  
مــن التعليمــات): يجــوز تعيــين الوكيــل أو الممثــل  106مــن الالئحــة والمــادة 

. ويتولى إجـراء 4العام من خالل تسمية وكيل أو ممثل عام في اإلطار رقم 
ــــــذي يوقــــــع العريضــــــة أو تــــــوكيال منفصــــــال. وٕاذا تعــــــّدد التعيــــــين المــــــو  دع ال

المودعون، تولى تعيين الوكيل العام أو الممثل العام كّل مودع يوّقع، حسب 
اختيــاره، علــى العريضــة أو توكيــل منفصــل. وٕاذا لــم يكــن التوكيــل المنفصــل 

ان موقَّعا، أو إذا لم يكن التوكيل المنفصل المطلوب متوفرا، أو إذا لم يكن بي
مـن الالئحـة، فـإن  4-4اسم الشخص المعيَّن أو عنوانـه يتمشـى مـع القاعـدة 

ح وجــه الــنقص. ويجــوز مــع ذلــك  التوكيــل يعــد كمــا لــو لــم يكــن مــا لــم يصــحَّ
دليــل مــن  Cللمكتــب التخلــي عــن شــرط تقــديم توكيــل منفصــل إليــه (المرفــق 

 .)المودع
نسـخة  وٕاذا أودع توكيل عام وأشير إليه في العريضة، وجـب إرفـاق 

عنه بالعريضة. وعلى المودع الذي لم يوّقع التوكيل العام أن يوّقع العريضـة 
أو أن يوقــع تــوكيال منفصــال، مــا لــم يتخــّل المكتــب عــن شــرط تقــديم توكيــل 

 .)دليل المودعمن  Cمنفصل إليه (المرفق 
(ب) مـن الالئحـة): 7-4(القاعـدة رقم تسجيل الوكيل لدى المكتـب  

 لدى المكتب الوطني أو اإلقليمي الذي يعمل بصـفته إذا كان الوكيل مسجال
مكتبا لتسلم الطلبات، جاز أن يبيَّن في العريضة رقم تسجيل الوكيل أو غير 

 ذلك من البيانات المسجلة باسمه.
مــن  108(د) مــن الالئحــة والمــادة 4-4(القاعــدة عنــوان للمراســلة  

الموجهــة للمــودع التعليمــات): فــي حــال تعيــين وكيــل، ترســل كــل المراســالت 
إلــى العنــوان المبــّين لــذلك الوكيــل (أو للوكيــل المــذكور أوال، فــي حــال تعيــين 
أكثــر مــن وكيــل). وٕاذا كــان هنــاك أكثــر مــن مــودع واحــد وتــم تعيــين أحــدهم 

 لذلك المودع. 4ممثال عاما، اسُتعمل العنوان المبّين في اإلطار رقم 
ل المراســـالت وفــي حـــال عـــدم تعيــين وكيـــل وال ممثـــل عــام، فـــإن كـــ 

للمـــودع (إذا ُذكـــر  3أو رقـــم  2ترســـل إلـــى العنـــوان المبـــّين فـــي اإلطـــار رقـــم 
شــخص واحــد فقــط بصــفة مــودع) أو للمــودع الــذي يعتبــر كممثــل عــام (إذا 

شخصان أو أكثر بصفة مودعين). أما إذا رغـب المـودع فـي أن ترسـل  ُذكر
عنـوان اآلخـر المراسالت إلى عنوان آخر، وجـب فـي تلـك الحالـة بيـان ذلـك ال

عوضـا عـن تعيـين وكيـل أو ممثـل عـام. وفـي هـذه الحالـة  4في اإلطار رقـم 
 4فقط دون غيرهـا، يجـب وضـع عالمـة فـي الخانـة األخيـرة مـن اإلطـار رقـم 

(وبعبارة أخرى، ال توضع عالمة في الخانـة األخيـرة إذا وضـعت عالمـة فـي 
 الخانة "وكيل" أو في الخانة "ممثل عام").

ـــاتف  ـــام اله ـــاكس /أرق ـــي: الف ـــد اإللكترون ـــوان البري انظـــر و/أو عن
 .3و 2المالحظات بشأن اإلطارين رقم 

 5اإلطار رقم 
مـــــن  9-4(القاعــــدة التعيينــــات (البـــــراءات اإلقليميــــة والوطنيـــــة)  

الالئحــة): فــور إيــداع العريضــة، يحصــل المــودع علــى تغطيــة تلقائيــة شــاملة 
ـــاء علـــى المعاهـــدة فـــي ـــات المتاحـــة بن ـــع التعيين ـــداع الـــدولي  لجمي تـــاريخ اإلي
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 )2012سبتمبر  16() 3(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

بالنســـبة إلـــى جميـــع أنـــواع الحمايـــة المتاحـــة، وأيضـــا بالنســـبة إلـــى البـــراءات 
اإلقليميــة والوطنيــة، حســب الحــال. وٕاذا رغــب المــودع فــي أن يعاَمــل الطلــب 
الدولي، في دولة محّددة معيَّنة أو مختـارة، علـى أنـه طلـب لـيس لبـراءة وٕانمـا 

نون الــــوطني لتلـــك الدولــــة المعيَّنــــة أو لنـــوع آخــــر مـــن الحمايــــة بموجــــب القـــا
المختارة، تعّين على ذلك المودع أن يبّين اختياره مباشـرة للمكتـب المعـيَّن أو 

أو المــادة  22المختــار عنــد القيــام بــاإلجراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
) مــن المعاهــدة للـــدخول فــي المرحلــة الوطنيـــة. ولمزيــد مــن التفاصـــيل 1(39

الحمايــة المتاحــة فــي الــدول المعيَّنــة أو المختــارة، انظــر  حــول مختلــف أنــواع
 .دليل المودعمن  Bالمرفق 

ومــن الممكــن مــع ذلــك، لألســباب المشــروحة أدنــاه، بيــان أن ألمانيــا  
(DE)  أو اليابــان(JP)  أو جمهوريــة كوريــا(KR)  ليســت معّينــة ألي نــوع مــن

المناســـبة. وقـــد الحمايـــة الوطنيـــة، وذلـــك بوضـــع عالمـــة فـــي الخانـــة/الخانات 
(ب) مـن 9-4َأخطرت كل واحدة من تلك الدول المكتَب الدولي بأن القاعدة 

الالئحة تنطبق عليها ألن قانونها الـوطني يـنص علـى أن إيـداع طلـب دولـي 
أو فيما بعد بنـاء علـى  في تاريخ اإليداعيرد فيه تعييُن تلك الدولة ومطالبٌة، 

يــة طلــب وطنــي ســابق (للنــوع ذاتــه مــن الالئحــة، بأولو  1-(ثانيــا)26القاعــدة 
) يسري مفعوله في تلك الدولة، يترتب  (DE)من الحماية بالنسبة إلى ألمانيا 

عليه توّقف مفعول الطلب الوطني السـابق، بعـد انقضـاء مهـل زمنيـة معّينـة، 
مع العواقب ذاتها المترتبة علـى سـحب الطلـب الـوطني السـابق. وال يـؤّثر مـا 

. ولمزيـد مـن (EP)ألغراض بـراءة أوروبيـة  (DE)مانيا قيل أعاله في تعيين أل
دليـــل مـــن  Bالتفاصـــيل، انظـــر الصـــفحات الخاصـــة بالموضـــوع فـــي المرفـــق 

 .المودع
المــذكورة أعــاله فقــط هــي التــي يمكــن اســتبعادها مــن الــثالث الــدول  

. وٕاذا أراد المــودع أن 5التغطيــة الشــاملة لجميــع التعيينــات فــي اإلطــار رقــم 
لة أخرى متعاقدة بموجب المعاهدة من التغطية الشاملة لجميـع يستبعد أية دو 

التعيينات، وجب عليه أن يقّدم إخطارا منفصـال بسـحب التعيـين المعنـي وفقـا 
 من الالئحة. 2-(ثانيا)90للقاعدة 

تنبيه: يتعّين أن يحمل اإلشعار بالسحب، في حـال تقديمـه، توقيـع المـودع 
ــ ــع كــل واحــد مــن المــودعين إذا ك ــر مــن مــودع واحــد أو توقي ــاك أكث ان هن

(أ) من الالئحـة)، أو توقيـع الوكيـل أو الممثـل العـام 5-(ثانيا)90(القاعدة 
الذي يتم تعيينه من قبل كل مودع يوّقع، حسب اختياره، على العريضة أو 

(أ) مـن 4-90طلب الفحص التمهيدي الـدولي أو توكيـل منفصـل (القاعـدة 
 الالئحة).

 6اإلطار رقم 
مـــــن الالئحـــــة): فـــــي حـــــال  10-4(القاعـــــدة  األولويـــــةالمطالبـــــة ب 

المطالبة بأولوية طلب سابق، وجب أن تتضمن العريضة إقـرارا يحتـوي علـى 
 المطالبة باألولوية.

الذي أودع فيه الطلب السـابق  التاريخويجب أن يبيَّن في العريضة  
 الـذي خّصـص لـه. وتجـدر اإلشـارة إلـى أن الرقمالذي يطالب بأولويته وبيان 

التــاريخ يجــب أن يقــع فــي مــدة األشــهر االثنــي عشــر الســابقة لتــاريخ اإليــداع 
 الدولي.

الطـرف فـي  البلـدوٕاذا كان الطلـب السـابق طلبـا وطنيـا، وجـب بيـان  
ـــة الملكيـــة الصـــناعية، أو  فـــي منظمـــة التجـــارة العضـــو اتفاقيـــة بـــاريس لحماي

فيـه ذلـك الطلـب العالمية الذي ال يكون طرفا في تلك االتفاقيـة، والـذي أودع 
المكتـب اإلقليمـي السابق. وٕاذا كان الطلـب السـابق طلبـا إقليميـا، وجـب بيـان 

الـذي أودع المكتـب المعني. وٕاذا كان الطلب السابق طلبا دوليا، وجـب بيـان 
 لديه ذلك الطلب السابق.

)، انظـر أدنـاه رغـم ذلـكوفي حال كان الطلب السابق طلبا إقليميـا ( 
ن يـــرد فـــي المطالبـــة باألولويـــة أيضـــا، وحســـب رغبـــة أو طلبـــا دوليـــا، يجـــوز أ

المودع، ذكر بلد واحد أو أكثر من البلدان األطراف في اتفاقيـة بـاريس التـي 
" مـن الالئحـة)؛ ولـيس 1(ب)"10-4أودع عنها ذلك الطلب السابق (القاعدة 

ا إقليميـا بيان تلك المعلومـات إجباريـا. أمـا فـي حـال كـان الطلـب السـابق طلبـ
بلــد واحــد علــى األقــل مــن األطــراف فــي معاهــدة البــراءات اإلقليميــة ولــم يكــن 

، غيــر طريــف فــي اتفاقيــة بــاريس وغيــر عضــو فــي منظمــة التجــارة العالميــة
بلـد واحــد علـى األقــل مـن البلــدان أن ُيــذكر فـي اإلطــار التكميلـي فمـن الـالزم 

األطــراف فــي اتفاقيــة بــاريس أو عضــو واحــد علــى األقــل مــن األعضــاء فــي 
-4التجــارة العالميــة التــي أودع عنهــا ذلــك الطلــب الســابق (القاعــدة  منظمــة

 " من الالئحة).2(ب)"10

وعن إمكانية تصحيح المطالبة باألولوية أو إضـافة مطالبـة أخـرى،  
 .دليل المودعمن المرحلة الدولية (ثانيا) من الالئحة و 26انظر القاعدة 

): ال 3-ا)(ثانيــــــ26" و5(ج)"1-4(القاعــــــدتان  رّد حــــــق األولويــــــة 
يسري إجراء رّد حق األولوية على مكتب يكون قـد وجـه إلـى المكتـب الـدولي 

ــا)26إخطــارا بنــاء علــى القاعــدة  "(ي) يفيــد فيــه عــدم تمشــي القاعــدة 3-(ثاني
(أ) إلى (ط) من الالئحـة مـع القـانون الـوطني الـذي يطبقـه ذلـك 3-(ثانيا)26

الحـــق للتـــاريخ الـــذي المكتـــب. وٕاذا كـــان الطلـــب الـــدولي قـــد أودع فـــي تـــاريخ 
مـن الالئحـة) قـد انقضـت ولكـن  2-4تكون فيه فترة األولويـة (انظـر القاعـدة 

يقــع ضــمن فتــرة الشــهرين اعتبــارا مــن ذلــك التــاريخ، جــاز للمــودع أن يلــتمس 
). ويجـــب إيـــداع ذلـــك 3-(ثانيـــا)26مـــن المكتـــب رّد حـــق األولويـــة (القاعـــدة 

يخ الذي تنقضي فيه فترة االلتماس لدى المكتب في غضون شهرين من التار 
") مــن خــالل 5(ج)"1-4األولويــة، ويمكــن إدراجــه ضــمن العريضــة (القاعــدة 
. وٕاذا ُحـدِّد، فـي اإلطـار 6تحديد مطلب أو مطالب األولوية فـي اإلطـار رقـم 

، مطلب األولوية الذي بشأنه تم تقديم التماس برّد حق األولوية، تعـّين 6رقم 
ان بــرّد حــق األولويــة". وينبغــي أن يبــّين فــي تقــديم وثيقــة منفصــلة معنونــة "بيــ

تلـــك الوثيقـــة المنفصـــلة، عـــن كـــل طلـــب ســـابق معنـــي، تـــاريخ اإليـــداع ورقـــم 
ـــد أو رمـــزه المكـــون مـــن حـــريفين، وعضـــو منظمـــة  الطلـــب الســـابق واســـم البل
التجــارة العالميــة أو المكتــب اإلقليمــي أو مكتــب تســلم الطلبــات. وينبغــي بعــد 

كل طلـب سـابق معنـي، األسـباب التـي أدت إلـى  ذلك أن يبين المودع، وعن
التخلــــق عــــن إيــــداع الطلــــب الــــدولي فــــي غضــــون فتــــرة األولويــــة (القاعــــدتان 

ـــا)26 ـــا)26(أ) و3-(ثاني ـــه يجـــوز 2(ب)"3-(ثاني " مـــن الالئحـــة). ويالحـــظ أن
للمكتب أن يفرض على ذلك االلتماس رسما واجب الدفع في غضون المهلة 

وبنـــــاء علـــــى القاعـــــدة "(ه)). 3-(ثانيـــــا)26المشـــــار إليهـــــا أعـــــاله (القاعـــــدة 
(د)، يجــوز تمديــد مهلــة دفــع الرســم حســب اختيــار مكتــب تســلم 3-(ثانيــا)26

ـــة المطبقـــة بنـــاء علـــى  الطلبـــات لمـــدة ال تتجـــاوز شـــهرين بعـــد انقضـــاء المهل
حظ أيضا أنه يجـوز للمكتـب أن يشـترط تقـديم ويال(ه). 3-(ثانيا)26القاعدة 

إعالن أو أي دليل آخـر، فـي غضـون مهلـة معقولـة، إلسـناد بيـان األسـباب، 
ومــن المحبــذ أن يكــون ذلــك اإلعــالن أو اإلثبــات اآلخــر قــد قــدم إلــى المكتــب 

(ب) و(و)). ويتعين علـى 3-(ثانيا)26مع التماس رّد حق األولوية (القاعدة 
ألولوية إذا تبّين أن معيار رّد الحـق الـذي يطبقـه قـد تـم المكتب أن يرّد حق ا

المعلومات عن المعيار الذي ولمزيد من (أ)). 3-(ثانيا)26استيفاؤه (القاعدة 
 .دليل المودعمن  C انظر المرفقيطّبق مكتب معّين، 

): ال يســـــري إجـــــراء 20و 18-4(القاعـــــدتان التضـــــمين باإلحالـــــة  
قــد وجــه إلــى المكتــب الــدولي إخطــارا  التضــمين باإلحالــة علــى مكتــب يكــون

ــــى القاعــــدة  ــــاء عل ــــق القواعــــد 8-20بن ــــه عــــدم تواف ــــد في " 2(أ)"3-20(أ) يفي
مـــــن الالئحـــــة مـــــع القـــــانون الـــــوطني  6-20" و(د) و2(أ)"5-20" و2و(ب)"

الــذي يطبقــه ذلــك المكتــب. وفــي حــال تبــّين للمكتــب أن الشــروط المنصــوص 
ســـتوفاة أو تبـــدو كـــذلك، فإنـــه لـــيس مه) "(د) و(3)"1(11عليهـــا فـــي المـــادة 

يــدعو المــودع إمــا إلــى تــوفير التصــحيح الــالزم أو التأكيــد علــى أن العنصــر 
مضــّمن باإلحالــة وفقــا (ه) "(د) أو 3)"1(11المعنــي المشــار إليــه فــي المــادة 

. وفــي حــال قــّدم المــودع التصــحيح المطلــوب بنــاء علــى 18-4إلــى القاعــدة 
لـدولي يكـون هـو التـاريخ الـذي يتسـلم فيـه )، فإن تاريخ اإليـداع ا2(11المادة 

")، شريطة 1" و(ب)"2(أ)"3-20المكتب التصحيح المطلوب (انظر القاعدة 
). وفي حال 1(11استيفاء كل الشروط األخرى المنصوص عليها في المادة 

"(د) 3)"1(11التأكيد في الطلب على تضمين عنصر مشار إليـه فـي المـادة 
بأكملـــه فــي طلـــب ســـابق يطاَلــب بأولويتـــه فـــي  باإلحالــة ويكـــون واردا(ه) أو 

الطلب الدولي، فإن ذلك العنصر سيعّد كما لو كان واردا في الطلـب الـدولي 
المزعــوم فــي التــاريخ الــذي يتســلم فيــه المكتــب واحــدا أو أكثــر مــن العناصــر 

"، ويكون تاريخ اإليداع الـدولي هـو التـاريخ 3)"1(11المشار إليها في المادة 
ــــ ــــذي تكــــون في ــــد 1(11ه كــــل الشــــروط المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة ال ) ق

 ").2" و(ب)"2(أ)"3-20استوفيت (انظر القاعدة 

وفـــي حـــال قـــّدم المـــودع للمكتـــب الجـــزء غيـــر الموجـــود بعـــد التـــاريخ  
) 1(11الـــذي اســـتوفيت فيـــه كـــل المقتضـــيات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

ذلـك الجـزء يـدرج  ، فـإن7-20ولكن في غضون المهلة الزمنية وفقـا للقاعـدة 
في الطلب الدولي ويصّحح تاريخ اإليداع الدولي ليصـبح التـاريخ الـذي تسـلم 

(ج)). وفي تلك الحالة، 5-20فيه المكتب الدولي ذلك الجزء (انظر القاعدة 
تتــاح للمــودع الفرصــة كــي يلــتمس مــن المكتــب إغفــال الجــزء غيــر الموجــود 

كما لو لم يقّدم ويعّد تصحيح  ويعّد بالتالي ذلك الجزء الذي كان غير موجود
وأمــا فــي (ه)). 5-20تــاريخ اإليــداع الــدولي كمــا لــو لــم يــتم (انظــر القاعــدة 

ــد المــودع، وفقــا للقاعــدة  ، تضــمين جــزء الوصــف أو مطالــب 18-4حــال أّك
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الحماية أو الرسوم باإلحالة وتبّين للمكتب أن كل الشروط المنصوص عليها 
ســتوفيت، فــإن ذلــك الجــزء يعــّد مــدرجا (أ) قــد ا6-20و 18-4فــي القاعــدتين 

فــي الطلـــب الـــدولي المزعـــوم فـــي التــاريخ الـــذي تســـلم فيـــه المكتـــب ألول مـــرة 
"، ويكـــون 3)"2(11واحـــدا أو أكثـــر مـــن العناصـــر المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة 

تــاريخ اإليــداع الــدولي هــو التــاريخ الــذي تكــون فيــه كــل الشــروط المنصــوص 
 ).5-20يت (انظر القاعدة ) قد استوف1(11عليها في المادة 

مـن الالئحـة): يجـب  1-17(القاعـدة  تقـديم وثيقـة/وثائق األولويـة 
علـــى مـــودع الطلـــب أن يقـــّدم نســـخة مصـــّدقة عـــن كـــل طلـــب ســـابق يطالـــب 
بأولويتـــه (وثيقـــة األولويـــة)، ســـواء كـــان ذلـــك الطلـــب الســـابق طلبـــا وطنيـــا أو 

لـى المكتـب أو إلـى المكتـب إقليميا أو دوليا. ويجب أن تقـدَّم وثيقـة األولويـة إ
شهرا بعد تـاريخ األولويـة (األسـبق)، أو أن تقـّدم فـي  16الدولي قبل انقضاء 

موعد ال يتجاوز موعد تقديم التماس البدء المبّكـر للمرحلـة الوطنيـة فـي حـال 
تقديم التماس من ذلك القبيل. وكّل وثيقة أولوية يتسلمها المكتب الدولي بعـد 

ر شـهرا ولكـن قبـل تـاريخ النشـر الـدولي تعـّد كمـا لـو انقضاء مهلة السـتة عشـ
(أ) مــن 1-17كانــت قــد اســُتلمت فــي اليــوم األخيــر مــن تلــك المهلــة (القاعــدة 

 الالئحة).
ذا صدرت وثيقة األولوية عـن مكتـب تسـّلم الطلبـات، جـاز للمـودع إ 

شهرا بعد تاريخ األولوية) إعـداد  16أن يلتمس من المكتب (في أجل أقصاه 
ألولوية وتحويلها إلى المكتب الدولي بدال من تقـديمها بنفسـه (القاعـدة وثيقة ا

ت بوضــع عالمــة اويمكــن اإلدالء بتلــك االلتماســ .)" مــن الالئحــة2(ج)"4-1
فــي حــال اإلدالء ويشــار إلــى أنــه  .6فــي الخانــات المناســبة فــي اإلطــار رقــم 

قــة رســم وثيبالتمــاس مــن ذلــك القبيــل، يجــب علــى المــودع أن يــدفع للمكتــب 
-17، إن وجد، وٕاال اعتبر االلتماس كما لو لم يقدَّم (انظـر القاعـدة األولوية

 (ب) من الالئحة).1
ـــب يشـــارك فـــي خـــدمات اإذا ك  ـــة متاحـــة مـــن مكت ـــة األولوي نـــت وثيق

ــــــــة ( ــــــــائق األولوي ــــــــى وث ــــــــاذ الرقمــــــــي إل ــــــــو للنف  (WIPO DASالويب
(www.wipo.int/patentscope/en/priority_documents/offices.html ينبغــي ،(

علــى المــودع اســتعمال خــدمات النفــاذ الرقمــي لتقــديم وثيقــة األولويــة للمكتــب 
تزويد خدمات النفاذ الرقمي  اإليداعحالما يلتمس المودع من مكتب ي. الدول

بنســـخة مـــن وثيقـــة األولويـــة (انظـــر دليـــل مـــودع الطلـــب بنـــاء علـــى معاهـــدة 
مات النفــــاذ الرقمــــي خــــد إيــــداعلمكتــــب  Bالتعــــاون بشــــأن البــــراءات، المرفــــق 

)، يســـتلم إتباعهـــاالمعـــين للمزيـــد مـــن البيانـــات حـــول اإلجـــراءات التـــي ينبغـــي 
ينبغي على المودع وضع عالمة في الخانات المناسبة  إذ المودع شفرة نفاذ.
(وخـالل الفتـرة  وبيان شفرة النفـاذ لكـل وثيقـة أولويـة محـددة 6في اإلطار رقم 

مكاتب النافذة في اسـتعمال النظـام الجديـد االنتقالية، وحتى أن تشرع جميع ال
الموصــوف أعــاله، يبقــى النظــام القــديم فــي الخدمــة، ويمكــن اختيــار الخانــات 
الخاصــة بطلــب الســحب مــن خــدمات النفــاذ الرقمــي دون بيــان شــفرة النفــاذ، 

وثيقـــة األولويـــة مســـتعمال  إلـــىطالمـــا يســـمح المـــودع للمكتـــب الـــدولي بالنفـــاذ 
 .)ة المودعين لخدمات النفاذ الرقميلمتاحة في بوابقائمة مراقبة النفاذ ا

وتنشر المعلومات حول وثائق األولوية المتاحة للمكتب الدولي مـن  
مكتبــــة رقميــــة فــــي اإلشــــعارات الرســــمية (جريــــدة المعاهــــدة) بموجــــب المــــادة 

 .B(IB)(ج) من التعليمات االدارية، وفي دليل المودع، المرفق 715
ن التعليمـــات): يجـــب أن تكتـــب التـــواريخ مـــ 110(المـــادة التـــواريخ  

حســب الترتيــب التــالي: اليــوم باألرقــام العربيــة واســم الشــهر والســنة الميالديــة 
باألرقام العربية. وينبغي تكرار التاريخ بعد اإلشارة األولى أو تحتها أو فوقها 
علــى أن يكتــب باألرقــام العربيــة ويوضــع بــين قوســين حســب الترتيــب التــالي: 

مين اثنــين فالشــهر بــرقمين اثنــين ثــم الســنة بأربعــة أرقــام وتفصــلها اليــوم بــرق
أكتــــوبر  26"نقطــــة أو شــــرطة مائلــــة أو عاديــــة علــــى غــــرار المثــــال التــــالي: 

أو  )"2012/10/26( 2012أكتـــــــــــــــــــــوبر  26" أو ")2012.10.26( 2012
 ".)26-10-2012( 2012أكتوبر  26"

 7اإلطار رقم 
ــدولي   ــار إدارة البحــث ال -4" و4(ب)"1-4القاعــدتان ( (ISA)اختي

(ثانيا) من الالئحة): إذا كانت إدارتان أو أكثر من إدارات البحث الدولي 14
حســب اللغــة  -مختصــة بــإجراء البحــث الــدولي فيمــا يتعلــق بالطلــب الــدولي 

وجــب بيــان اســم  -التــي يــودع بهــا الطلــب والمكتــب التــي يــودع لديــه الطلــب 
وكتابتـــه إمـــا بالكامـــل أو باســـتعمال  اإلدارة المختصـــة التـــي يختارهـــا المـــودع

 الرمز المكون من حرفين في الحيز المخصص لذلك.

ــك البحــث   ــى ذل ــائج بحــث ســابق؛ اإلشــارة إل التمــاس اســتخدام نت
يجوز للمودع أن يلتمس  :من الالئحة) 1-41(ثانيا) و12و 12-4اعد و (الق

حـث دولـي أن تراعي إدارة البحث الدولي، عند إجراء البحث الدولي، نتـائج ب
ســــابق أجرتــــه اإلدارة ذاتهــــا أو إدارة أخــــرى للبحــــث الــــدولي أو أجــــراه مكتــــب 

). وفـــي حـــال تقـــدم المـــودع بهـــذا االلتمـــاس واســـتوفى 12-4وطنــي (القاعـــدة 
(ثانيــا)، تعــّين علــى إدارة البحــث 12الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القاعــدة 

ا إذا كانـــت الـــدولي أن تراعـــي نتـــائج البحـــث الســـابق فـــي حـــدود اإلمكـــان. أمـــ
إدارة أخـــرى مـــن إدارات البحـــث الـــدولي هـــي التـــي أجـــرت البحـــث أو أجـــراه 
مكتــب وطنــي أو إقليمــي آخــر، جــاز لــإلدارة أن تراعــي نتــائج البحــث الســابق 

). وفــي حــال راعــت اإلدارة نتــائج 1-41ولكنهــا ليســت ملزمــة بــذلك (القاعــدة 
دود مـــا هـــو بحـــث ســـابق، تعـــّين عليهـــا أن تـــرّد (جزئيـــا) رســـم البحـــث فـــي حـــ

)(ب) ووفقــــا 3(16منصــــوص عليــــه فــــي االتفــــاق المبــــرم بنــــاء علــــى المــــادة 
فيمــا يخــّص كــل  دليــل المــودعمــن  Dللشــروط المحــددة فيــه (انظــر المرفــق 

 إدارة على حدة).
وينبغــي بيــان مــا يلــي فــي أي التمــاس لمراعــاة نتــائج بحــث ســابق:  

بق واإلدارة أو تـــاريخ اإليـــداع ورقـــم الطلـــب الـــذي أجـــري بشـــأنه البحـــث الســـا
 ").1"12-4" و2(ب)"1-4المكتب الذي أجرى البحث السابق (القاعدتان 

ويتعّين على المودع أن يقّدم إلـى مكتـب تسـّلم الطلبـات مـع الطلـب  
-(ثانيـا)12الدولي وحـين اإليـداع صـورة عـن نتـائج البحـث السـابق (القاعـدة 

 (أ)، فيما عدا ما يلي:1
مكتــب ذاتــه الــذي يعمــل بصـــفته فــي حــال أجــرى البحــث الســابق ال -

مكتبـــا لتســـلم الطلبـــات، جـــاز للمـــودع أن يلـــتمس مـــن مكتـــب تســـلم الطلبـــات 
إرسـال صــور عـن تلــك الوثــائق إلـى إدارة البحــث الــدولي بـدال مــن أن يقــّدمها 
المودع بنفسه. وينبغي في تلـك الحالـة أن يضـع عالمـة فـي الخانـة المناسـبة 

 (ج))؛1-(ثانيا)12(القاعدة 
أجرت البحث السابق إدارة البحـث الـدولي ذاتهـا، أو أجـراه  في حال -

المكتـب ذاتــه الــذي يعمــل بصــفته إدارة للبحـث الــدولي، فــال ُيشــترط تقــديم أيــة 
صـــورة أو ترجمـــة أو أيـــة وثيقـــة (عـــن نتـــائج البحـــث الســـابق أو عـــن الطلـــب 
السابق أو عن أية وثيقة مستشهد بها في البحـث السـابق، حسـب االقتضـاء) 

 (د))؛1-(ثانيا)12دة (القاع
في حال كانت صورة أو ترجمة للبحث السابق متاحة إلدارة البحث  -

الدولي بالشكل والطريقة التي تقبلهما اإلدارة، وكـان المـودع قـد بـّين ذلـك فـي 
العريضة بوضع عالمة في الخانة المناسبة، فال ُيشـترط تقـديم أيـة صـورة أو 

 (و))؛1-(ثانيا)12لدولي (القاعدة ترجمة أو أية وثيقة إلى إدارة البحث ا
ـــا  - ـــان مقـــدم وفق ـــى بي فـــي حـــال كانـــت اســـتمارة العريضـــة تحتـــوي عل

" مفــاده أن الطلــب الــدولي هــو ذاتــه أو أساســا ذاتــه الطلــب 2"12-4للقاعــدة 
الذي تم بشأنه البحـث السـابق أو أن الطلـب الـدولي هـو ذاتـه أو أساسـا ذاتـه 

، فــال ُيشــترط تقــديم أيــة صــورة عــن الطلــب الســابق إال أنــه مــودع بلغــة أخــرى
-4الطلـــب الســـابق أو أيـــة ترجمـــة لـــه إلـــى إدارة البحـــث الـــدولي (القاعـــدتان 

 (ه)).1-(ثانيا)12" و2"12
فـي حـال الـُتمس مـن  استعمال نتائج أكثـر مـن بحـث سـابق واحـد: 

إدارة البحـــث الـــدولي اســـتعمال نتـــائج أكثـــر مـــن بحـــث ســـابق، ينبغـــي وضـــع 
، حسب االقتضاء، بالنسبة إلى كل بحـث سـابق. 7 عالمات في اإلطار رقم

يرجى وضع عالمة فـي  نتائج أكثر من بحثين سابقين اثنين،وفي حال بيان 
الخانة المناسبة وتقديم صور عـن هـذه الصـفحة واسـتعمالها كورقـات تكميليـة 

 " وٕارفاقها باستمارة العريضة.7معنونة "تابع اإلطار رقم 

 8اإلطار رقم 
" 3(ج)"1-4(القاعــدتان  علــى صــياغات معياريــة إعالنــات تحتــوي 
مــن الالئحــة): يجــوز أن تحتــوي العريضــة، حســب اختيــار المــودع  17-4و

ــة معيَّنــة واحــدة أو أكثــر، علــى  وألغــراض القــانون الــوطني المنطبــق فــي دول
 واحد أو أكثر من اإلعالنات التالية: 

 إعالن بهوية المخترع؛ "1"
يخ اإليـداع الـدولي، فـي طلـب بـراءة إعالن بحق المودع، فـي تـار  "2"

 والحصول عليها؛
إعــالن بحـــق المـــودع، فـــي تــاريخ اإليـــداع الـــدولي، فـــي المطالبـــة  "3"

 بأولوية الطلب السابق؛
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إعـــالن بـــأبوة االختـــراع (فقـــط ألغـــراض تعيـــين الواليـــات المتحـــدة  "4"
   )PCTمعاهدة التعاون بشأن البراءات ( 

ارة واالســـتثناءات لعـــدم تـــوفر إعـــالن بحـــاالت الكشـــف غيـــر الضـــ "5"
 الجدة؛

وهي إعالنات يجب أن تكتب وفقا للصياغة المعيارية المنصوص عليها في 
مــن التعليمــات، علــى التــوالي، ويجــب أن توضــع فــي  215إلــى  211المــواد 

، كمــا هـــو مفّصـــل أدنــاه. وفـــي حـــال إدراج أي 5.8إلـــى  1.8اإلطــارات رقـــم 
مة في الخانـة أو الخانـات المناسـبة إعالن من ذلك القبيل، ينبغي وضع عال

وبيان عدد كل نوع من اإلعالن في العمود األيسر. وعـن  8في اإلطار رقم 
(ثالثـا) 26إمكانية تصحيح اإلعالنات أو إضافة إعالن جديد، انظر القاعدة 

 دليل المودع.من  ، المرحلة الدولية،من التعليمات 216من الالئحة والمادة 
المعيارية غير قابلة للتطبيق علـى حالـة معّينـة  وٕاذا كانت الصياغة 

بســـــبب ظـــــروف خاصـــــة، فعلـــــى المـــــودع أن يجتنـــــب اســـــتعمال اإلعالنـــــات 
مـــن الالئحـــة، مـــع ضـــرورة االمتثـــال  17-4المنصـــوص عليهـــا فـــي القاعـــدة 

 للمقتضيات الوطنية السارية فور الدخول في المرحلة الوطنية.
مـن الالئحـة فـي حـّد  17-4وليس التقّدم بإعالن بناء على القاعدة  

ذاتـــه إثباتـــا للمســـائل المعلـــن عنهـــا، بـــل إن مفعـــول تلـــك المســـائل فـــي الـــدول 
 المعيَّنة المعنية تحّدده المكاتب المعيَّنة وفقا للقانون الوطني المنطبق.

وحتــى وٕان كانــت صــياغة اإلعــالن ال تتمشــى والصــياغة المعياريــة  
مـــن الالئحـــة،  17-4اعـــدة المنصـــوص عليهـــا فـــي التعليمـــات بنـــاء علـــى الق

يجـــوز ألي مكتـــب معـــيَّن أن يقبـــل ذلـــك اإلعـــالن ألغـــراض القـــانون الـــوطني 
 المنطبق، ولكنه ليس ملزما بقبوله.

 تفاصيل بشأن المتطلبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية: 
لمزيــد مــن المعلومــات عــن اإلعالنــات التــي يطلبهــا كــّل مكتــب مــن المكاتــب 

 دليل المودع.الفصل الوطني المخصص لذلك في المعيَّنة، انظر 
من الالئحـة): إذا  2-(ثانيا)51(القاعدة األثر في المكاتب المعيَّنة  

-4تقــّدم المــودع بــأي إعــالن مــن اإلعالنــات المنصــوص عليهــا فــي القاعــدة 
" وكــان اإلعــالن يحتــوي علــى الصــياغة المعياريــة (ســواء قــّدم 5" إلــى "1"17

ولي أو قـّدم لـدى المكتـب الـدولي فـي غضـون المهلـة اإلعالن مـع الطلـب الـد
(ثالثا) من الالئحة أو قّدم مباشرة إلى المكتب المعـيَّن 26المقررة في القاعدة 

خــالل المرحلــة الوطنيــة)، فإنــه ال يجـــوز للمكتــب المعــيَّن أن يطلــب، خـــالل 
المرحلة الوطنية، وثـائق أو أدلـة إضـافية حـول موضـوع اإلعـالن مـا لـم يكـن 

 المكتب المعيَّن شّك معقول في صحة اإلعالن المعني. لذلك
(أ) 2-(ثانيـــا)51عـــدم التوافـــق بـــين بعـــض البنـــود مـــن القاعـــدة  

(ج) مـن الالئحـة): أخطـرت بعـض 2-(ثانيـا)51(القاعـدة والقوانين الوطنيـة 
ـــوطني المنطبـــق ال يتمشـــى  ـــب الـــدولي أن القـــانون ال ـــب المعيَّنـــة المكت المكات

مـن " 3" و"2" و"1"17-4وص عليهـا فـي القاعـدة وبعـض اإلعالنـات المنصـ
الالئحــة. ويحــق إذًا لتلــك المكاتــب المعيَّنــة أن تطلــب وثــائق أو أدلــة إضــافية 
بشــأن موضــوع تلــك اإلعالنــات. وللحصــول علــى آخــر المعلومــات عــن تلــك 
المكاتــــــب، انظــــــر الصــــــفحة التاليــــــة مــــــن موقــــــع الويبــــــو علــــــى اإلنترنــــــت: 

<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 

 5.8إلى  1.8اإلطارات رقم 
 (مالحظات عامة)

تحتــوي اســتمارة العريضــة المطبوعــة  إطــارات مختلفــة لإلعالنــات: 
خصِّص فيها إطار لكـل إعـالن مـن  -على ستة إطارات مختلفة لإلعالنات 

ــــي القاعــــدة  ــــات الخمســــة المنصــــوص عليهــــا ف مــــن الالئحــــة  17-4اإلعالن
إلـى  1.8) وورقـة إضـافية (تـابع اإلطـارات رقـم 5.8إلـى  1.8ات رقم (اإلطار 

) ُتســتعمل فــي حــال لــم يكــن اإلطــار المخّصــص كافيــا لبيــان اإلعــالن. 5.8
ويـرد عنـوان كــّل نـوع مـن تلــك اإلعالنـات مطبوعـا علــى الورقـة المناسـبة مــن 

 .العريضة، وفقا للصياغة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية
كــل إعــالن علــى ورقــة  أيجــب أن ُيبتــدورقــة منفصــلة لكــل إعــالن:  

منفصــــــلة مــــــن اســــــتمارة العريضــــــة وفــــــي اإلطــــــار المناســــــب مــــــن إطــــــارات 
 اإلعالنات.

العنـــاوين والبنـــود وأرقـــام البنـــود والخـــط المتقطـــع والكلمـــات بـــين  
تشـــمل الصـــياغة المعياريـــة لإلعالنـــات العنـــاوين  أقـــواس عاديـــة أو مرّبعـــة:

لبنود وأرقام البنـود والخـط المتقطـع والكلمـات بـين أقـواس عاديـة أو ومختلف ا
الــــذي يحتــــوي علــــى صــــياغة معياريــــة  4.8مرّبعــــة. وباســــتثناء اإلطــــار رقــــم 

جاهزة، ينبغي أال تدرج في اإلعالن سوى البنود المنطبقة والتي تكون الزمـة 
ذف إلثبـات التصــريحات الــواردة فــي ذلــك اإلعـالن (وبعبــارة أخــرى، ينبغــي حــ

كل البنود التي ال تنطبق)، كما ليس من الضروري وضع أرقام على البنود. 
ــز المخصــص إلدراج المعلومــات المطلوبــة.  ويــدّل الخــط المتقّطــع علــى الحّي
والكلمــات الــواردة بــين قوســين هــي تعليمــات موجهــة إلــى المــودع فيمــا يتعلــق 

روف الحــال. بالمعلومــات التــي يمكــن إدراجهــا فــي اإلعــالن باالســتناد إلــى ظــ
والكلمات الواردة بين قوسين مرّبعين خيارية، فـإذا كانـت تنطبـق علـى الحالـة 
المعنيـــة، وجـــب إدراجهـــا دون القوســـين المـــرّبعين؛ أمـــا إذا كانـــت ال تنطبـــق، 

 وجب حذفها وحذف القوسين المرّبعين أيضا.
يجــوز ذكــر أســماء أكثــر مــن شــخص  ذكــر أســماء عــدة أشــخاص: 

حد. ومن الممكن أيضا، فيما عدا استثناء واحـد، تقـديم واحد في اإلعالن الوا
إعالن واحد عن كّل شخص. وبالنسـبة إلـى إعـالن األبـوة الـوارد فـي اإلطـار 

، والذي ال ينطبق سوى ألغراض تعيين الواليات المتحدة األمريكية، 4.8رقم 
يجـــب ذكـــر جميـــع المختـــرعين فـــي إعـــالن واحـــد (انظـــر المالحظـــات بشـــأن 

أدنا). ويمكـن تغييـر صـياغة اإلعالنـات فـي اإلطـارات رقـم  4.8اإلطار رقم 
مــــــن صــــــيغة المفــــــرد إلــــــى صــــــيغة الجمــــــع حســــــب  5.8و 3.8و 2.8و 1.8

 الحاجة.
 

 1-8اإلطار رقم 
" مـــن الالئحـــة والمـــادة 1"17-4(القاعـــدة إعـــالن بهويـــة المختـــرع  

 يجب أن يصاغ اإلعالن على النحو التالي: من التعليمات): 211

" 1(أ)"1-(ثانيــا)51" و1"17-4ة المختــرع (القاعــدتان "إعــالن بهويــ 
 من الالئحة):

 ]،.../PCTبالنسبة إلى [هذا] الطلب الدولي [رقم 
، هــو مختــرع الموضــوع المطلــوب (العنــوان)، ... (االســم)... 

 حمايته في [هذا] الطلب الدولي

ال يكــون هــذا اإلعــالن ضــروريا بالنســبة إلــى المختــرع الــذي يــذكر  
ع (سواء ذكر بصفة مخترع فقط أو بصفة مودع ومخترع أيضا) بصفة مختر 

مــن  6-4أو  5-4، بنــاء علــى القاعــدة 3أو اإلطــار رقـم  2فـي اإلطــار رقــم 
أو اإلطار رقم  2الالئحة. أما إذا ذكر المخترع بصفة مودع في اإلطار رقم 

من الالئحة، كان من األنسـب تقـديم إعـالن بحـّق  5-4بناء على القاعدة  3
" مــن الالئحــة). 2"17-4دع فــي طلــب بــراءة والحصــول عليهــا (القاعــدة المــو 

 6-4أو  5-4وفي حال عدم إدراج بيانات بشأن المخترع بناء على القاعدة 
، جـــاز الجمـــع بـــين هـــذا 3أو اإلطـــار رقـــم  2مـــن الالئحـــة فـــي اإلطـــار رقـــم 

اإلعالن والصياغة المعيارية المقـررة بشـأن اإلعـالن بحـق المـودع فـي طلـب 
ـــــر  ـــــد مـــــن 2"17-4اءة والحصـــــول عليهـــــا (القاعـــــدة ب " مـــــن الالئحـــــة). ولمزي

التفاصيل حول الجمع بين الصياغتين في إعالن مزدوج، انظر المالحظـات 
أدنـــاه. ولمزيـــد مـــن التفاصـــيل حـــول اإلعـــالن بـــأبوة  2.8بشـــأن اإلطـــار رقـــم 

االختـــراع ألغـــراض تعيـــين الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، انظـــر المالحظـــات 
 أدناه. 4.8اإلطار رقم بشأن 

 2.8اإلطار رقم 
-4(القاعـدة إعالن بحق المودع في طلب براءة والحصول عليها  

مـن التعليمـات): يجـب أن يصـاغ اإلعـالن  212" من الالئحة والمـادة 2"17
" 1علــى النحــو التــالي، مــع التصــرف فــي المســائل المــذكورة فــي البنــود مــن "

ار أو إعـــادة الترتيـــب، بالقـــدر الـــالزم " باإلضـــافة أو الحـــذف أو التكـــر 8إلـــى "
 لشرح حق المودع:

"إعــالن بحــق المــودع، فــي تــاريخ اإليــداع الــدولي، فــي طلــب بــراءة  
" مــن الالئحــة)، 2(أ)"1-(ثانيــا)51" و2"17-4والحصــول عليهــا (القاعــدتان 

" 4"17-4بالنسبة إلى الحالة التي ال يكون فيها اإلعـالن بنـاء علـى القاعـدة 
 ناسبا:من الالئحة م

 ]،.../PCTبالنسبة إلى [هذا] الطلب الدولي [رقم 
له الحق في طلب براءة والحصول عليها بناء على ما  (االسم)...  

 يلي:
، هــو مختــرع الموضــوع المطلــوب (العنــوان)، ... (االســم)...  "1"

 حمايته في [هذا] الطلب الدولي
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ــه] الحــق بصــفة رّب عمــل المخ (االســم)...  "2" ــه] [كــان ل تــرع، [ل
 (اسم المخترع)... 

 ، بتاريخ ...(االسم)و...  (االسم)اتفاق بين ...  "3"
 ، بتاريخ ...(االسم)لفائدة ...  (االسم)تنازل من ...  "4"
 ، بتاريخ ...(االسم)لفائدة ...  (االسم)موافقة من ...  "5"
، بإنفــــاذ نقــــل (اســــم المحكمــــة)أمــــر قضــــائي صــــادر عــــن ...  "6"

 ، بتاريخ ...(االسم)إلى ...  السم)(االملكية من ... 
ــــل الحــــق مــــن ...  "7" ــــى ...  (االســــم)نق بموجــــب ...  (االســــم)إل

 بتاريخ ... (يرجى تحديد نوع النقل)
فــي ... (االســم) إلــى ...  (االســم)اســم المــودع تغّيــر مــن ...  "8"

 "(التاريخ)
" حسب الحاجة من أجل رشح حـّق 8" إىل "1�كن إدراج البنود " 

وال ينطبق هذا اإلعالن إال عـىل األحـداث التـي تطـ أ قبـل تـاريخ  املودع.
" هنـاك 7ومـن بـ� أنـواع نقـل الحـق املمكنـة يف البنـد " اإليداع الـدويل.

االندماج واالقتناء والوراثة والهبة وغ�ها. ويف حال نقل الحّق مـن املخـرتع 
لرتتيـب يف سلسلة من الحاالت املتتالية، فينبغي ذكرها يف اإلعـالن حسـب ا

الفع  الي  جاءت ب  يف الواق،، ويوو  إضافة البند الواحد أكث مـن مـرة 
أو  2حسب ما يلم  لحح حق املودع. وإذا ل ييكر املخرتع يف اإلطـار رقـم 

، جا  تقديم هـيا اإلعـالن بشـكل إعـالن مـمدوج يومـ، بـ� 3اإلطار رقم 
الن بهوية املخرتع. اإلعالن بحق املودع يف طلب براءة والحصول عليها واإلع

 ويف هيه الحالة، ينبغي أن تكون الوملة األوىل يف اإلعالن عىل النحو التايل:

"إعالن مزدوج بحـق المـودع، فـي تـاريخ اإليـداع الـدولي، فـي طلـب  
" مـــــن 2(أ)"1-(ثانيـــــا)51" و2"17-4بـــــراءة والحصـــــول عليهـــــا (القاعـــــدتان 
" مـــن 1(أ)"1-(ثانيـــا)51" و1"17-4الالئحـــة) وبهويـــة المختـــرع (القاعـــدتان 

الالئحة)، بالنسبة إلى الحالة التـي ال يكـون فيهـا اإلعـالن بنـاء علـى القاعـدة 
 " من الالئحة مناسبا:"4"4-17

وينبغــي صــياغة الجــزء المتبقــي مــن اإلعــالن المــزدوج علــى النحــو  
 المبّين في الفقرات السابقة.

 ولمزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل حـــــول اإلعـــــالن بهويـــــة المختـــــرع، انظـــــر 
 أعاله. 1.8المالحظات بشأن اإلطار رقم 

 3.8اإلطار رقم 
-4السابق (القاعدة إعالن بحق المودع بالمطالبة بأولوية الطلب  

مـن التعليمـات): يجـب أن يصـاغ اإلعـالن  213" من الالئحة والمـادة 3"17
" 1علــى النحــو التــالي، مــع التصــرف فــي المســائل المــذكورة فــي البنــود مــن "

فة أو الحـــذف أو التكـــرار أو إعـــادة الترتيـــب، بالقـــدر الـــالزم " باإلضـــا8إلـــى "
 لشرح حق المودع:

ـــة   ـــدولي، فـــي المطالب ـــداع ال ـــاريخ اإلي "إعـــالن بحـــق المـــودع، فـــي ت
بأولويـــة الطلـــب الســـابق المحـــّدد أدنـــاه، إذا لـــم يكـــن المـــودع هـــو الـــذي أودع 

-4تان الطلــب الســابق أو إذا تغّيــر اســمه منــذ إيــداع الطلــب الســابق (القاعــد
 " من الالئحة):3(أ)"1-(ثانيا)51" و3"17

 ]،.../PCTبالنسبة إلى [هذا] الطلب الدولي [رقم 
لـه الحـق فـي المطالبـة بأولويـة الطلـب السـابق رقـم ...  (االسم)...  

 بناء على ما يلي:
المـــودع هـــو مختـــرع الموضـــوع المطلـــوب حمايتـــه فـــي الطلـــب  "1"

 السابق
ــه (االســم)...  "2" ــه] [كــان ل ] الحــق بصــفة رّب عمــل المختــرع، [ل

 (اسم المخترع)... 
 ، بتاريخ ...(االسم)و...  (االسم)اتفاق بين ...  "3"
 ، بتاريخ ...(االسم)لفائدة ...  (االسم)تنازل من ...  "4"
 ، بتاريخ ...(االسم)لفائدة ...  (االسم)موافقة من ...  "5"
اذ نقــــل ، بإنفــــ(اســــم المحكمــــة)أمــــر قضــــائي صــــادر عــــن ...  "6"

 ، بتاريخ ...(االسم)إلى ...  (االسم)الملكية من ... 
ــــل الحــــق مــــن ...  "7" ــــى ...  (االســــم)نق بموجــــب ...  (االســــم)إل

 بتاريخ ... (يرجى تحديد نوع النقل)
فــي ... (االســم) إلــى ...  (االســم)اســم المــودع تغّيــر مــن ...  "8"

 "(التاريخ)

ة من أجل رشح حـّق " حسب الحاج8" إىل "1�كن إدراج البنود " 
وال ينطبق هذا اإلعالن إال عـىل األحـداث التـي تطـ أ قبـل تـاريخ املودع. 

وباإلضــافة إىل ذلــك، ال ينطبــق هــيا اإلعــالن إال إذا كــان  اإليــداع الــدويل.
الشخص أو اسم املودع مختلفا عن اسم مودع الطلب السابق الي  يطالَب 

عالن إذا كان مودع واحـد فقـط بأولويت . وعىل سبيل املثال، ينطبق هيا اإل 
من خمسة مودع� مختلفا عن املـودع� املـيكورة أسـ�ؤهم بالنسـبة إىل 

" هناك االنـدماج 7طلب سابق. ومن ب� أنواع نقل الحق املمكنة يف البند "
واالقتناء والوراثة والهبة وغ�ها. ويف حال نقل الحّق من املخرتع يف سلسلة 

يتعلق بالطلب السابق، فينبغي ذكرها يف اإلعالن من الحاالت املتتالية في� 
حسب الرتتيب الفعـ  الـي  جـاءت بـ  يف الواقـ،، ويوـو  إضـافة البنـد 

 الواحد أكث من مرة حسب ما يلم  لحح حق املودع.

 4.8اإلطار رقم 
 214" من الالئحة والمادة 4"17-4(القاعدة إعالن بأبوة االختراع  

المعياريــة لهــذا اإلعــالن فــي الــنّص المطبــوع  مــن التعليمــات): تــرد الصــياغة
 .4.8داخل اإلطار رقم 

ويجـــب بيـــان االســـم ومحـــل اإلقامـــة والعنـــوان لكـــّل مختـــرع. وٕاذا لـــم  
يكتـــب اســـم المختـــرع وعنوانـــه بـــالحروف الالتينيـــة، وجـــب بيانهمـــا بـــالحروف 
الالتينيــة. ويجــب أن يوّقــع جميــع المختــرعين ويضــعوا التــاريخ علــى اإلعــالن 

(ب) 214وٕان لم يوّقعوا كّلهـم علـى النسـخة ذاتهـا مـن اإلعـالن (المـادة حتى 
 من التعليمات).

وٕاذا زاد عدد المختـرعين علـى ثالثـة، وجـب بيـان أولئـك المختـرعين  
. وينبغـي أن تحمـل "5.8إلـى  1.8اآلخرين على الورقـة "تـابع اإلطـارات رقـم 
جب أن يبيَّن فيها االسم "، وي 4.8الورقة اإلضافية العنوان "تابع اإلطار رقم 

ومحـــل اإلقامـــة والعنـــوان لكـــل أولئـــك المختـــرعين اآلخـــرين، وأن يكـــون فيهـــا 
ـــالحروف الالتينيـــة. ويكـــون "اإلعـــالن  ـــين ب ـــى األقـــّل مبيَّن االســـم والعنـــوان عل

والورقـة التكميليـة. ويجـب  4.8الكامل" في تلك الحالة مؤلفا من اإلطـار رقـم 
وا التــاريخ علــى إعــالن كامــل حتــى وٕان لــم أن يوّقــع جميــع المختــرعين ويضــع

يوّقعوا كلهم على النسخة ذاتها من اإلعالن الكامل، كما يتعـّين تقـديم نسـخة 
(ب) مــــن 214عــــن كــــل إعــــالن كامــــل تــــم توقيعــــه بشــــكل منفصــــل (المــــادة 

 التعليمات).
بيــان رقــم  وجــبقــدِّم الحقــا، فــي العريضــة بــل إذا لــم يــرد اإلعــالن  

 .4.8شأن البراءات في نّص اإلطار رقم طلب معاهدة التعاون ب

 5.8اإلطار رقم 
إعــالن بحــاالت الكشــف غيــر الضــارة أو االســتثناءات لعــدم تــوفر  

مــن التعليمــات): يجــب  215" مــن الالئحــة والمــادة 5"17-4(القاعــدة الجــدة 
أن يصــاغ اإلعــالن علــى النحــو التــالي، مــع التصــرف فــي المســائل المــذكورة 

ـــــى1فـــــي البنـــــود مـــــن " " باإلضـــــافة أو الحـــــذف أو التكـــــرار أو إعـــــادة 4" " إل
 الترتيب، بالقدر الالزم:

"إعــالن بحــاالت الكشــف غيــر الضــارة أو االســتثناءات لعــدم تــوفر  
 " من الالئحة):5(أ)"1-(ثانيا)51" و5"17-4الجدة (القاعدتان 

 ]،.../PCTبالنسبة إلى [هذا] الطلب الدولي [رقم 
لمطلوب حمايته في [هذا] الطلب الدولي قد أن الموضوع ا (االسم)يعلن ... 

 ُكشف عنه على النحو التالي:
 (يرجى تحديد النوع المناسب):نوع الكشف  "1"

 معرض دولي ( أ )
 نشر (ب)
 عمل تعّسفي (ج)
 (يرجى تحديد ذلك)غير ذلك: ...  (د)

 تاريخ الكشف: ... "2"
 : ...(إن وجد)عنوان الكشف  "3"
 "... :(إن وجد)مكان الكشف  "4"

ال بّد أن يحتوي اإلعالن على واحد من الخيـارات (أ) و(ب) و(ج)  
" فـــي اإلعـــالن. 2" أعـــاله. وينبغـــي دائمـــا أن يـــدرج البنـــد "1و(د) فـــي البنـــد "

" أو عــــــدم إدراجهمــــــا فــــــي اإلعــــــالن حســــــب 4" و"3ويجــــــوز إدراج البنــــــدين "
 الظروف.
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" أو عــــــدم إدراجهمــــــا فــــــي اإلعــــــالن حســــــب 4" و"3ويجــــــوز إدراج البنــــــدين "
 الظروف.

 9اإلطار رقم 

نـــة للطلـــب الـــدولي: األوراق  عـــدد أوراق مختلـــف  بيـــانيجـــب  المكوِّ
أجزاء الطلب الدولي باألرقام العربية في الجدول. ويجـب أن تحسـب األوراق 

كجــزء مــن (أوراق اإلعالنــات)  5.8إلــى  1.8المحتويــة علــى اإلطــارات رقــم 
ــــك المرتبطــــة بكشــــف  العريضــــة. ــــى أن أيــــة جــــداول، بمــــا فيهــــا تل ويشــــار إل

التـــي تحتـــوي  تسلســـلي، ينبغـــي أن تكـــون جـــزءا مـــن الوصـــف وأن الصـــفحات
عليهــا ستحســب ضــمن أوراق الطلــب الــدولي. ولــم يعــد هنــاك أي حكــم بشــأن 
تقــديم تلــك الجــداول منفصــلة وال أي ســند لــدفع رســم مخّفــض مقابــل تقــديمها 

 كذلك.

فـي  : اإليداعات الورقيـة:تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية 
 –الورقـة األخيـرة الورقـة: " تحال أودع الطلب الدولي علـى الـورق (واسـُتعمل

تسلســــل كــــان يحتــــوي علــــى كشــــف لواحــــد أو أكثــــر مــــن اإليــــداع الــــورقي)، و 
وجــب تقــديم الكشــف التسلســلي علــى حــدة ، النوويــدات أو الحــوامض األمينيــة

وفقــا  ("الجــزء الخــاص بالكشــف التسلســلي فــي الوصــف")كجــزء مــن الوصــف 
مـــا يتمشـــى للمعيـــار الـــوارد فـــي المرفـــق جـــيم مـــن التعليمـــات اإلداريـــة، أي ب

ويجــب بيــان عــدد صــفحات الكشــف التسلســلي تحــت  .ST.25ومعيــار الويبــو 
وٕاضــافته إلــى مجمــوع عــدد األوراق. وفــي حــال  9البنــد (و) فــي اإلطــار رقــم 

ـــورق، ينبغـــي إضـــافة نســـخة عـــن الكشـــف  ـــى ال إيـــداع الكشـــف التسلســـلي عل
ـــى  Cالمرفـــق  – ST.25التسلســـلي بشـــكل ملـــف نصـــي بالمعيـــار  محفـــوظ عل

(دعامات) إلكترونية مادية (إلى جانـب البيـان المطلـوب) إلـى الطلـب دعامة 
ألغــراض البحــث  فقــطالــدولي، إذا اشــترطت ذلــك إدارة البحــث الــدولي ولكــن 

(ثالثــا) مــن الالئحــة. ويجــب فــي تلــك الحــاالت 13الــدولي بنــاء علــى القاعــدة 
. وباإلضــافة إلـى ذلــك، 9فــي اإلطـار رقـم  9و 8وضـع عالمـة فــي الخـانتين 

نـوع الـدعامات اإللكترونيـة مثـل األقـراص المرنـة  8بغي أن يبـّين فـي البنـد ين
أو األقراص المدمجة للقراءة أو الكتابة أو غيرها من دعامات حفظ البيانـات 

 التي تقبلها إدارة البحث الدولي وبيان عددها.

إذا كـــان الطلـــب الـــدولي  العناصـــر التـــي تصـــحب الطلـــب الـــدولي: 
وجـــب وضـــع عالمـــة فـــي الخانـــات المناســـبة،  مصـــحوبا بـــبعض العناصـــر،

ويجب كتابة أية بيانات مطلوبة على الخط المتقّطع بعد البنـد المعنـي وبيـان 
عدد تلـك العناصـر فـي نهايـة ذلـك السـطر. وتقتصـر الشـروح المفصـلة أدنـاه 

 على العناصر التي تحتاج إلى شرح.

يرجـــى وضـــع عالمـــة فـــي هـــذه الخانـــة فـــي حـــال  :4الخانـــة رقـــم  
عت مع الطلب الدولي نسخة عن التوكيـل العـام. وٕاذا كـان التوكيـل العـام أود

قد أودع لدى مكتب لتسلم الطلبات وعّين ذلك المكتب رقما مرجعيا للتوكيل، 
 جاز بيان ذلك الرقم.

يرجـــى وضـــع عالمـــة فـــي هـــذه الخانـــة فـــي حـــال  :6الخانـــة رقـــم  
ــدولي أودعــت مــع الطلــب الــدولي ترجمــة للطلــب الــدولي ألغــراض الب حــث ال

 من الالئحة)، ويرجى أيضا بيان لغة تلك الترجمة. 3-12(القاعدة 

يرجـــى وضـــع عالمـــة فـــي هـــذه الخانـــة فـــي حـــال  :7الخانـــة رقـــم  
معّبـأة أو أيـة ورقـة علـى  PCT/RO/134أودعت مع الطلـب الـدولي االسـتمارة 

 حدة تحتوي على بيانات بشأن الكائنات الدقيقة المودعة و/أو مادة بيولوجيـة
أو أيـــة ورقـــة تحتـــوي علـــى تلـــك  PCT/RO/134أخـــرى. وٕاذا قـــدِّمت االســـتمارة 

البيانــات كواحــدة مــن أوراق الوصــف (كمــا تقتضــيه بعــض المكاتــب المعيَّنــة 
)) فــال حاجــة إلــى وضــع عالمــة فــي هــذه دليــل المــودعمــن  L(انظــر المرفــق 

والمـادة (ثانيـا) مـن الالئحـة 13الخانة (ولمزيد من المعلومات، انظر القاعـدة 
 من التعليمات). 209

في حـال تقـديم الكشـف التسلسـلي الـذي يكـون  :9و 8رقم  تانالخان 
ينبغـي إضـافة نسـخة عـن الكشـف التسلسـلي  الـورق،جزءا من الوصف علـى 

(إلــــــى جانــــــب البيــــــان  Cالمرفــــــق  – ST.25بشــــــكل ملــــــف نصــــــي بالمعيــــــار 
لـدولي ولكـن المطلوب) إلـى الطلـب الـدولي، إذا اشـترطت ذلـك إدارة البحـث ا

(ثالثـــا) مـــن الالئحـــة. 13ألغـــراض البحـــث الـــدولي بنـــاء علـــى القاعـــدة  فقـــط
 .9في اإلطار رقم  9و 8ويجب في تلك الحالة وضع عالمة في الخانتين 

(ج) و(د) 4-20(أ) و1-12(القاعــدتان  لغـة إيــداع الطلــب الــدولي 
ي أن مــن الالئحــة): بالنســبة إلــى اللغــة التــي يــودع بهــا الطلــب الــدولي، يكفــ

يكــون الوصــف والمطالــب باللغــة أو إحــدى اللغــات التــي يقبلهــا مكتــب تســلم 
الطلبــات فيمــا يتعلــق بإيــداع الطلبــات الدوليــة، ألغــراض مــنح تــاريخ اإليــداع 
الدولي شرط مراعاة الجملة التالية؛ وينبغي تحديد تلـك اللغـة فـي تلـك الخانـة 

-26دة (وعـــــن لغـــــة الملخـــــص وأي نـــــص يـــــرد فـــــي الرســـــوم، انظـــــر القاعـــــ
-12(ثالثــا)(أ) و(ب) مــن القاعــدة؛ وعــن لغــة العريضــة، انظــر القاعــدتين 3
(ثالثا)(ج) و(د) من الالئحة). وفي حال إيداع الطلب الدولي 3-26(ج) و1

لـــدى مكتـــب الواليـــات المتحـــدة للبـــراءات والعالمـــات التجاريـــة بصـــفته مكتبـــا 
عريضـــة لتســـلم الطلبـــات، يجـــب أن تكـــون جميـــع عناصـــر الطلـــب الـــدولي (ال

والوصــف والمطالــب والمخلــص والــنص الــوارد فــي الرســوم)، ألغــراض مــنح 
تــــاريخ اإليــــداع الــــدولي، محــــررة باللغــــة اإلنكليزيــــة، فيمــــا عــــدا الــــنّص غيــــر 
المعيــاري الــذي يــرد فــي أي جــزء مخصــص للكشــف التسلســلي فــي الوصــف 
والــذي يجــوز تحريــره بلغــة غيــر اللغــة اإلنكليزيــة، وفقــا للمعيــار المنصــوص 

 ليه في المرفق جيم من التعليمات اإلدارية.ع

 10اإلطار رقم 
-(ثانيـــا)51(ثانيــا)(أ) 2-26و 15-4(د) و1-4(القواعـــد التوقيــع  
مـــن الالئحـــة): يجـــب أن يكـــون التوقيـــع توقيـــع  5-(ثانيـــا)90و 90" و4(أ)"1

ـــيهم أن يوّقعـــوا جميعـــا. وٕاذا غـــاب  المـــودع؛ وٕاذا تعـــّدد المودعـــون، وجـــب عل
م أو أكثر، فإن المكتب لن يدعو المودع إلى تقـديم مـا غـاب توقيع واحد منه

مــــن توقيــــع أو توقيعــــات شـــــريطة أن يكــــون واحــــد علـــــى األقــــل مــــن أولئـــــك 
 المودعين قد وّقع على العريضة.

ـــة   تنبيـــه: إذا أودع إشـــعار بالســـحب فـــي أي وقـــت خـــالل المرحل
ــع علــى اإلشــعار المــودع، أو جميــع المــودعين فــي  الدوليــة، وجــب أن يوّق

(أ) من الالئحـة)، أو الوكيـل أو 5-(ثانيا)90حال تعدُّد المودعين (القاعدة 
الممثل العام الذي عّينه كل مودع يوّقع، حسب اختياره، علـى العريضـة أو 

(أ) مـن 4-90طلب الفحص التمهيدي الـدولي أو توكيـل منفصـل (القاعـدة 
 الالئحة).

مكتـب معـّين  وألغراض إجراءات المرحلة الوطنية، يحّق أيضا لكـل 
أن يشترط على المودع تأكيد الطلب الدولي بتوقيـع أي مـودع لـم يوقّـع علـى 

 العريضة بالنسبة إلى الدولة المعيَّنة.

وٕاذا كــــان التوقيــــع علــــى العريضــــة لــــيس توقيــــع المــــودع بــــل توقيــــع  
ـــك  ـــه ذل ـــل منفصـــل يعـــيَّن بموجب ـــل العـــام، وجـــب تقـــديم توكي الوكيـــل أو الممث

عام، أو نسخة عن التوكيل العام الذي بحوزة مكتب تسلم الوكيل أو الممثل ال
يتعـــــين علـــــى المـــــودع أن يوقـــــع علـــــى التوكيـــــل، وٕاذا زاد عـــــدد و  الطلبـــــات.

وٕاذا لـم  المودعين على واحد، وجب علـى أحـد هـم علـى األقـل التوقيـع عليـه.
يــودع التوكيــل مــع العريضــة، فــإن مكتــب تســلم الطلبــات يــدعو المــودع إلــى 

دليل من  Cتخّل عن شرط تقديم توكيل منفصل إليه (المرفق تقديمه، ما لم ي
 ).المودع

وٕاذا كانـت الواليــات المتحــدة األمريكيــة معيَّنــة ورفــض مخترع/مــودع  
التوقيع على العريضة أو لم تسمح الجهود الحثيثة بالعثور عليه أو االتصال 

ى أن بـه، جـاز تقـديم بيـان عـن سـبب عـدد انعـدام التوقيـع. وتجـدر اإلشـارة إلــ
ذلــك يســري فقــط فــي حــال تعــدُّد المــودعين وكــان أحــدهم علــى األقــل قــد وّقــع 
علــــى الطلــــب الــــدولي. ويجــــب أن يكــــون ذلــــك البيــــان مرضــــيا بالنســــبة إلــــى 
المكتـــب. وٕاذا أودع بيـــان مـــن ذلـــك القبيـــل مـــع الطلـــب الـــدولي، تعـــّين وضـــع 

 .9من اإلطار رقم  5عالمة في الخانة رقم 

 اإلطار اإلضافي
التي يمكن فيها استعمال اإلطـار اإلضـافي والطريقـة التـي  الحاالت 

ينبغــي اتباعهــا لــإلدالء ببيانــات فيــه، كّلهــا موّضــحة فــي العمــود األيمــن مــن 
 ذلك اإلطار.

 2: حتى وٕان قّدم المودع بيانات فيما يتعلق بالبنـدين 3و 2البندان  
ي أن يقـّدم (أ) أو (ب) أو (د)، فإنـه ينبغـ1-(ثانيـا)49بناء على القاعـدة  3و

بيانا في ذلك الشأن لـدى المكاتـب المعيَّنـة المعنيـة فـور الـدخول فـي المرحلـة 
 الوطنية.
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 )2012سبتمبر  16() 8(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

وعـــن الحالـــة التـــي يريـــد فيهـــا المـــودع اإلعـــراب عـــن رغبتـــه فـــي أن  
يعاَمـــل الطلـــب الـــدولي فـــي أيـــة دولـــة معيَّنـــة كطلـــب نمـــوذج منفعـــة، انظـــر 

 .5المالحظات بشأن اإلطار رقم 

 مالحظات عامة
مــــن  104مــــن الالئحــــة والمــــادة  2-92(القاعــــدة  ة المراســــلةلغــــ 

التعليمـات) يجــب تحريـر أي كتــاب يرسـله المــودع إلـى مكتــب تسـلم الطلبــات 
باللغة ذاتها التي يحرر بها بالطلب الدولي، علما بأنه إذا تعّين نشـر الطلـب 

مـن الالئحـة، فـإن ذلـك  3-12الدولي بلغة ترجمة مطلوبة بناء على القاعدة 
ر بلغــة تلــك الترجمــة. ويجــوز مــع ذلــك لمكتــب تســلم ال كتــاب ينبغــي أن يحــرَّ

 الطلبات أن يصّرح باستعمال لغة أخرى.
ويجــــب أن يكــــون أي كتــــاب يرســــله المــــودع إلــــى المكتــــب الــــدولي  

محــّررا باللغــة ذاتهــا التــي يحــّرر بهــا الطلــب الــدولي إذا كانــت تلــك اللغــة هــي 
أن يكــون محــّررا باإلنكليزيــة أو الفرنســية اإلنكليزيــة أو الفرنســية، وٕاال فوجــب 

 حسب اختيار المودع.
ويجـــب تحريـــر أي كتـــاب يرســـله المـــودع إلـــى إدارة البحـــث الـــدولي  

ر بها الطلب الدولي. ولكن، إذا أرسـلت ترجمـة للطلـب  باللغة ذاتها التي يحرَّ
(ب) مـن الالئحـة، وجـب اسـتعمال لغـة تلـك 1-23الدولي بناء على القاعـدة 

. ويجـــوز مـــع ذلـــك إلدارة البحـــث الـــدولي أن تصـــّرح باســـتعمال لغـــة الترجمـــة
 أخرى.

 7-11(القاعـدة ترتيب العناصر وترقيم األوراق في الطلب الـدولي  
مـــن التعليمـــات): يجـــب ترتيـــب عناصـــر الطلـــب  207مـــن الالئحـــة والمـــادة 

الـــدولي علـــى النحـــو التـــالي: العريضـــة فالوصـــف (فيمـــا عـــدا الجـــزء الخـــاص 
لســــلي، إن وجــــد) فالمطلب/المطالــــب فــــالملخص فالرســــوم (إن بالكشــــف التس

 وجدت) ثم الجزء المخصص للكشف التسلسلي في الوصف (إن وجد).
ويجـــب أن تكـــون جميـــع أوراق الوصـــف (فيمـــا عـــدا الجـــزء الخـــاص  

بالكشــف التسلســلي) والمطالــب والملخــص مرّقمــة بالتتــالي باســتعمال األرقــام 
سـط السـطر فـي أعلـى الورقـة أو أسـفلها، العربية. ويجب وضع األرقام فـي و 

ولــيس فــي الهــامش الــذي يجــب أن يتــرك فارغــا. ويجــب أن يتــألف رقــم كــل 
ورقة من أوراق الرسوم على رقمين مكتوبين باألرقام العربية تفصلهما شرطة 
مائلة، ويمثل األول رقم الورقة والثاني العدد اإلجمالي ألوراق الرسـوم (مثـل: 

تـــرقيم أوراق الجـــزء الخـــاص بالكشـــف التسلســـلي فـــي  ). وعـــن3/3و 2/3و 3/1
 من التعليمات. 207الوصف، انظر المادة 

على أوراق الوصـف (فيمـا  بيان رقم مرجع ملف المودع أو الوكيل 
عــــــدا الجــــــزء الخــــــاص بالكشــــــف التسلســــــلي، إن وجــــــد) والمطلب/المطالــــــب 

دة والمخلص والرسوم والجزء الخاص بالكشـف التسلسـلي فـي الوصـف (القاعـ
(و) مــــن الالئحــــة): يجــــوز أن يتضــــمن الــــركن األيســــر مــــن الهــــامش 11-6

األعلــى إشــارة إلــى رقــم مرجــع الملــف المبــّين فــي العريضــة، شــرط أن يظهــر 
 سم من أعلى كل ورقة من أوراق الطلب الدولي. 1.5رقم المرجع في حدود 
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 المجموع

 (قد ال تكون كّل طرق الدفع متاحة لدى جميع المكاتب)طريقة الدفع 
  حساب تصريح بالسحب من

الجاري حساب الاإليداع أو 
 (انظر أدناه)

 حوالة بريدية  بطاقة ائتمان 
 ا(تقدَّم بيانات البطاقة الحق

 هذه الورقة) وال تضاف إلى

 نقد 

 شيك  تحويل بنكي  طابع دمغة   (يرجى تحديده)غير ذلك: 
 الجاريحساب ال حساب اإليداع أو في)القيد تصريح بالسحب من (أو 

 /RO ____________________________ المكتب:  (قد ال تكون هذه الطريقة متاحة لدى جميع المكاتب)

 .الجاريحساب الأو  حساب اإليداعرقم  تصريح بسحب مجموع الرسوم المبّين أعاله: ______________  
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تصريح بسحب أي نقص، أو رّد أي فائض، في دفع  للمكتب تسمح بذلك)الجارية 
 المبلغ اإلجمالي للرسوم المبّين أعاله.

  ________________________________ التاريخ: 

  _________________________________ االسم: 

 التوقيع:  ألولوية.تصريح بسحب مبلغ الرسم عن وثيقة ا ________________________________  

 انظر المالحظات بشأن ورقة حساب الرسوم )2012سبتمبر  16((المرفق)  PCT/RO/101االستمارة 

 الستعمال المكتب فقط



 

 )2012سبتمبر  16( )1) (الصفحة PCT/RO/101مالحظات بشأن ورقة حساب الرسوم (مرفق االستمارة 

 مالحظات بشأن ورقة حساب الرسوم
 )PCT/RO/101(مرفق االستمارة 

بغـي دفعهـا. وينبغـي أن يحـرص المـودع علـى اسـتكمال هـذه الهدف من ورقة حسـاب الرسـوم هـو مسـاعدة المـودع علـى معرفـة الرسـوم المقـّررة وحسـاب المبـالغ التـي ين 
ق الحسـابات والكشـف عـن أيـة أخطـاء الورقة بإدخال المبالغ المناسبة في الخانات المتاحة وتقديم ورقة حساب الرسوم عند إيداع الطلب الدولي. وهذا سيساعد المكتب على تـدقي

 محتملة.

ة مــن مكتــب تســلم الطلبــات. وقــد يتغّيــر مبلــغ رســم اإليــداع الــدولي ومبلــغ رســم البحــث بســبب التقّلبــات فــي قيمــة ويمكــن الحصــول علــى معلومــات حــول الرســوم المقــرر  
 لدولي.العمالت. ويستحسن أن يستفسر المودعون عن أحدث مبالغ الرسوم المطبقة. ويجب دفع كل الرسوم في غضون شهر واحد من تاريخ استالم الطلب ا

 

 

 حساب الرسوم المقررة
ــــةال  ــــلT خان مــــن  1-14لفائــــدة المكتــــب (القاعــــدة  : رســــم التحوي

الالئحــة): يحــّدد المكتــب مقــدار رســم التحويــل، إن وجــد. ويجــب تســديده فــي 
غضون شهر من تسلم الطلب الدولي من قبـل المكتـب. وتـرد معلومـات عـن 

 .دليل المودعمن  Cهذا الرسم في المرفق 
(القاعــدة  (ISA)لــدولي لفائــدة إدارة البحــث ا : رســم البحــثSالخانــة  

من الالئحـة): تحـّدد إدارة البحـث الـدولي مقـدار رسـم البحـث. ويجـب  16-1
تســديده فــي غضــون شــهر مــن تســلم الطلــب الــدولي مــن قبــل المكتــب. وتــرد 

 .دليل المودعمن  Dمعلومات عن هذا الرسم في المرفق 
وٕاذا كانـــت إلدارتـــين أو أكثـــر مـــن إدارات البحـــث الـــدولي صـــالحية  

اء البحــث الــدولي، وجــب علــى المــودع أن يبــّين اإلدارة التــي يختارهــا فــي إجــر 
الحيز المتـاح لهـذا الغـرض وأن يسـّدد مبلـغ رسـم البحـث الـدولي الـذي تحـّدده 

ـــار. وتـــرد فـــي المرفـــق  ـــي وقـــع عليهـــا االختي  دليـــل المـــودعمـــن  Cاإلدارة الت
كـن أن معلومات عن إدارات البحث الدولي المختصة وعن الحـاالت التـي يم

 يختار فيها المودع بين إدارتين أو أكثر.

: يتفاوت مقدار رسـم اإليـداع الـدولي : رسم اإليداع الدوليIالخانة  
مــن العريضــة  9بحســب عــدد أوراق الطلــب الــدولي المبــّين فــي اإلطــار رقــم 

 كما هو مشروح أدناه.

 9المبـّين فـي اإلطـار رقـم العدد اإلجمـالي لـألوراق وذلك العدد هو  
العريضة الذي يشمل العدد الفعلي ألوراق الكشف التسلسلي الـذي يكـون من 

جزءا من الوصف، في حـال إيـداع الكشـف علـى الـورق ولـيس كملـف نصـي 
 .Cالمرفق  – ST.25بمعيار 

ويجب دفع رسم اإليداع الدولي في غضون شهر واحد مـن التـاريخ  
 الذي يتسلم فيه مكتب تسلم الطلبات الطلب الدولي.

برنــامج اإليــداع رســم اإليــداع الــدولي فــي حــال اســتعمال  تخفــيض 
ـــــات  ـــــن للطلب ـــــي اآلم ـــــار أســـــلوب  (PCT-SAFE)اإللكترون ـــــب باختي الطل

يمكـــن االســـتفادة مـــن تخفـــيض فـــي الرســـم قـــدره  :(PCT-EASY)اإللكترونـــي 
فرنك سويسري (أو ما يعادل ذلك بالعملة التـي يسـّدد بهـا رسـم اإليـداع  100

برنــامج اإليــداع اإللكترونــي ت معّينــة إذا اســتعمل الــدولي للمكتــب) فــي حــاال
إلعـــداد العريضـــة، شـــريطة اســـتيفاء الشـــروط  (PCT-SAFE)اآلمـــن للطلبـــات 

دليـل مـن  Cالمرفـق المرحلـة الدوليـة، و المحددة. ولمزيد من التفاصيل، انظر 
جريـــدة ( اإلخطـــارات الرســـمية، وتنشـــر أيضـــا معلومـــات إضـــافية فـــي المـــودع

وحيــث أن المــودعين الــذين يســتعملون  رة أنبــاء المعاهــدة.نشــوفــي  )المعاهــدة
يودعــون اســتمارة  (PCT-SAFE)برنــامج اإليــداع اإللكترونــي اآلمــن للطلبــات 

العريضة وورقة حساب الرسـوم بشـكل وثيقـة معـّدة ومطبوعـة علـى الحاسـوب 
، (PCT-EASY)باختيــار أسـلوب الطلــب اإللكترونــي  البرنـامجذلــك باسـتعمال 

ال تتضـــمن أي  PCT/RO/101اب الرســـوم المرفقــة باالســـتمارة فــإن ورقـــة حســ
 بند بشأن ذلك التخفيض.

تخفيض رسم اإليداع الدولي في حال إيداع الطلـب الـدولي بشـكل  
فــي حــال أودع الطلــب الــدولي بشــكل إلكترونــي، يخفــض المبلــغ  إلكترونــي: 

فرنــك  100اإلجمــالي لرســم اإليــداع الــدولي علــى النحــو التــالي: بمبلــغ قــدره 
سويســـري (أو مـــا يعـــادل ذلـــك بالعملـــة التـــي يســـدد بهـــا رســـم اإليـــداع الـــدولي 

(ب) مـن جـدول رسـوم المعاهـدة)؛ وبمبلـغ قـدره 4لفائدة المكتب) (انظر البنـد 
فرنك سويسري (أو ما يعادل ذلك بالعملة التـي يسـّدد بهـا رسـم اإليـداع  200

ــدولي لفائــدة المكتــب)  المشــفرة (انظــر  إذا كانــت العريضــة بنســق الحــروفال

فرنــك سويســري  300(ج) مــن جــدول رســوم المعاهــدة)؛ وبمبلــغ قــدره 4البنــد 
(أو ما يعادل ذلك بالعملة التي يسّدد بها رسم اإليداع الدولي لفائدة المكتب) 

الوصــف والمطالــب والملخــص بنســق الحــروف كــل مــن العريضــة و  كــانإذا 
. ولمزيد من التفاصيل، )(د) من جدول رسوم المعاهدة4(انظر البند  المشفرة
، وتنشـر أيضـا معلومـات دليـل المـودعمـن  Cالمرحلـة الدوليـة والمرفـق انظر 

 نشرة أنباء المعاهـدة.وفي  )جريدة المعاهدة( اإلخطارات الرسمية إضافية في
وحيـــث أن الطلبـــات الدوليـــة المودعـــة إلكترونيـــا تحتـــوي عـــادة علـــى اســـتمارة 

لشــكل اإللكترونــي، فــإن ورقــة حســاب العريضــة وورقــة حســاب الرســوم بــذلك ا
ــــك  PCT/RO/101الرســــوم المرفقــــة باالســــتمارة  ــــد بشــــأن ذل ال تتضــــمن أي بن

 التخفيض.

تخفيض رسـم اإليـداع الـدولي لفائـدة المـودعين مـن بعـض الـدول  
يحّق ألي مودع يكون شخصا طبيعيا ومواطنا مقيما في دولة يقـل المحّددة: 

ر أمريكــــي (وفقـــــا لمتوســــط الـــــدخل دوال 3 000دخلهــــا الـــــوطني للفــــرد عـــــن 
الــــوطني للفــــرد الــــذي طبقتــــه األمــــم المتحــــدة عنــــد تحديــــد جــــدول اشــــتراكاتها 

أو فـــــي إحـــــدى الـــــدول ) 1997و 1996و 1995المســـــتحقة عـــــن الســـــنوات 
ــــة  ــــة الليبي ــــادوس والجماهيريــــة العربي التاليــــة: أنتيغــــوا وبربــــودا والبحــــرين وبرب

، غو واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدةوعمـــان وسيشـــيل وســـنغافورة وترينيـــداد وتوبـــا
وألي مــودع ســواء كــان شخصــا طبيعيــا أو معنويــا ومواطنــا مقيمــا فــي دولــة 
مصــّنفة لــدى األمــم المتحــدة كواحــدة مــن الــدول األقــل نمــوا، أن يســتفيد مــن 

٪ مـن بعـض رسـوم معاهـدة التعـاون بشـأن البـراءات، بمـا 90تخفيض بنسـبة 
. وفــي حــال تعــدُّد المــودعين، الرســوم ، وفقــا لجــدولفيهــا رســم اإليــداع الــدولي

وجب أن يسـتوفي كـل مـودع مـنهم المعـايير المـذكورة أعـاله. ويتـاح تخفـيض 
رســــم اإليــــداع الــــدولي تلقائيــــا ألي مــــودع (أو مــــودعين) يحــــّق لــــه (أو لهــــم) 
االستفادة منه على أساس بيانات االسم والجنسـية ومحـل اإلقامـة الـواردة فـي 

 ريضة.من الع 3و 2اإلطارين رقم 
ويتاح تخفيض الرسوم حتـى وٕان كـان واحـد أو أكثـر مـن المـودعين  

مــن دولــة غيــر متعاقــدة بموجــب المعاهــدة، شــريطة أن يكــون كــّل واحــد مــنهم 
مواطنــا مقيمـــا فـــي دولــة تســـتوفي الشـــروط المــذكورة أعـــاله، وأن يكـــون واحـــد 

هـا، منهم على األقل من مواطني دولة متعاقدة بموجـب المعاهـدة أو مقيمـا في
 فيكون له الحق بالتالي في إيداع طلب دولي.

وترد المعلومات عن الـدول المتعاقـدة بموجـب المعاهـدة والتـي يحـّق  
٪ مـــن بعـــض 90لمواطنيهـــا والمقيمـــين فيهـــا االســـتفادة مـــن تخفـــيض بنســـبة 

دليـــل مـــن  Cرســـوم المعاهـــدة، بمـــا فيهـــا رســـم اإليـــداع الـــدولي، فـــي المرفـــق 
، وتنشـــــر وتحــــــدَّث </www.wipo.int/pct/en>، وفـــــي موقـــــع الويبـــــو المـــــودع

نشـــــرة أنبـــــاء وفـــــي ) جريـــــدة المعاهـــــدة( اإلخطـــــارات الرســـــمية باســـــتمرار فـــــي
 .المعاهدة

ــدولي فــي حــال تخفــيض الرســم:   ــداع ال إذا كــان حســاب رســم اإلي
ـــى رســـم  ـــع المـــودعين) الحـــق فـــي االســـتفادة مـــن تخفـــيض عل للمـــودع (لجمي

هــو  Iالــذي ينبغــي إدخالــه فــي الخانــة  اإليــداع الــدولي، فــإن المبلــغ اإلجمــالي
 ٪ من رسم اإليداع الدولي (انظر أدناه).10

(ب) مـــن 1-17(القاعـــدة وثيقـــة األولويـــة علـــى : رســـم Pالخانـــة  
الالئحــة): فــي حــال الــتمس المــودع، بوضــع عالمــة فــي الخانــة المناســبة فــي 

مـــن العريضـــة، أن يعـــّد المكتـــب نســـخة معتمـــدة عـــن الطلـــب  6اإلطـــار رقـــم 
ابق المطالـــب بأولويتـــه وأن يرســـلها إلـــى المكتـــب الـــدولي، يمكـــن إدخـــال الســـ

مقدار الرسم الذي يقتضيه المكتب لقاء تلـك الخدمـة (لمزيـد مـن المعلومـات، 
 دليل المودع).من  Cانظر المرفق 
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وٕاذا لــم يســدَّد ذلــك الرســم فــي أجــل أقصــاه مهلــة الســتة عشــر شــهرا  
ـــى بعـــد تـــاريخ األولويـــة، جـــاز للمكتـــب أن يع تبـــر االلتمـــاس المقـــدم بمـــاء عل

 (ب) من الالئحة كما لو لم يقّدم.1-17القاعدة 
(د) 3-(ثانيـا)26(القاعـدة األولويـة على رّد حـق : رسم RPالخانة  

فـي غضـون المهلـة المطبقـة بموجـب في حال التمس المودع،  من الالئحة):
ويــة فيمــا تســّلم الطلبــات حــّق األولمكتــب يــرّد أن ، (ه)3-(ثانيــا)26القاعــدة 

، يمكــن إدخــال فــي الطلــب الــدوليبأولويتــه يتعلــق بــأي طلــب ســابق مطاَلــب 
لقاء تلك الخدمة (لمزيـد مـن تسلم الطلبات مقدار الرسم الذي يقتضيه مكتب 

 دليل المودع).من  Cالمعلومات، انظر المرفق 
-(ثانيـا)12القاعـدة (على وثائق البحث السـابق : رسم ESالخانة  
: فـــي حـــال الـــتمس المـــودع، بوضـــع عالمـــة فـــي الخانـــة مـــن الالئحـــة) (ج)1

صــــورة عــــن مــــن العريضــــة، أن يعــــّد المكتــــب  7المناســــبة فــــي اإلطــــار رقــــم 
الوثــائق المتعلقــة ببحــث ســابق وأن يرســلها إلــى إدارة البحــث الــدولي، وكــان 
المـــودع قـــد الـــتمس مـــن إدارة البحـــث الـــدولي أن تراعـــي نتـــائج ذلـــك البحـــث 

ـــديم ـــذي أجـــرى  الســـابق (وال يجـــوز تق ـــب ال ـــك االلتمـــاس إال إذا كـــان المكت ذل
البحــث الســابق هــو ذاتــه المكتــب الــذي يعمــل بصــفته مكتبــا لتســلم الطلبــات 

يمكن إدخال مقـدار الرسـم الـذي يقتضـيه مكتـب (ج))، 1-(ثانيا)12(القاعدة 
مـن  Cلقاء تلك الخدمة (لمزيـد مـن المعلومـات، انظـر المرفـق تسلم الطلبات 
 دليل المودع).

 

ــة المجمــوع:   ينبغــي أن يكتــب فــي هــذه الخانــة مجمــوع المبــالغ خان
. ويمكن للمـودع إن رغـب أن  ESو RPو Pو Iو Sو Tالمدخلة في الخانات 

 التي يسّدد بها الرسوم.أو العمالت يبّين داخل الخانة أو إلى جانبها العملة 

 طريقة الدفع
ّسر يستحسن وضع عالمة في الخانة/الخانات المناسبة حتى يتي 
ويرجى عدم تقديم  لمكتب التعّرف على طريقة دفع الرسوم المقّررة بسهولة.ل

البيانات الخاصة ببطاقات االئتمان في ورقة حساب الرسوم، بل ينبغي 
 تقديمها بطريقة منفصلة وبوسيلة مؤّمنة يقبلها مكتب تسلم الطلبات.

 تصريح بالسحب من (أو القيد في)
 ريالجاحساب الحساب اإليداع أو 

حســــابات ال يبــــادر المكتــــب بســــحب الرســــوم مــــن (أو قيــــدها فــــي)  
حســــــاب اإليــــــداع أو إال إذا كــــــان تصــــــريح  ةالجاريــــــ اتحســــــابالأو  يــــــداعاإل
 .الجاريحساب الحساب اإليداع أو موّقعا ويبّين فيه رقم الجاري حساب ال
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