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 الفصل األول
 مقدمة

 
 الغرض من الدليل وكيفية استخدامه

إرشادات وتعليمات لمكتب براءات االختراع المصري بشأن األسلوب         اإلجرائي  يقدم هذا الدليل  1/1
ويهدف الدليل إلى     .  مكتب عند تنفيذ إجراءات البحث والفحص التي تتم داخل ال          هالذي ينبغي إتباع 

تطبيق إجراءات الفحص القانوني والفني وإجراءات التظلم الموجودة في الكتاب األول من قانون              
وهذا . 2003 لعام 1366 والئحته التنفيذية رقم  2002 لعام 82حماية حقوق الملكية الفكرية رقم     

 الدولي  دولي والفحص التمهيدي    يستند بشكل كبير إلى الدليل اإلرشادي للبحث ال      اإلجرائي  الدليل
ويأتي    ). 2004في مارس    (لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والتي تمت مراجعتها مؤخراً         

أولهما هو أن الكثير من طلبات البراءات التي يتعامل       : االعتماد على هذا الدليل اإلرشادي لسببين 
عاون بشأن البراءات وأنها       معها مكتب البراءات تتم من خالل النظام الذي حددته معاهدة الت         

لذا فإن استخدام هذا الدليل    . تخضع للبحث والفحص بموجب أحكام الدليل اإلرشادي للمعاهدة        
اإلرشادي في التعامل مع الطلبات سيؤدي إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين طالبي التسجيل                   

.   والفحص المقبول دولياً      البحث من المصريين واألجانب وسيجعله مشابهاً ومتماشياً مع أسلوب     
أما السبب الثاني فهو أن مصر تتطلع ألن تصبح واحدة من إدارات البحث والفحص التمهيدي     
لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، لذا فإن اإلجراءات التي سيتبعها مكتب البراءات ستتشابه إلى            

.   صفته مكتباً محلياً للبراءات     والتي يقوم بها بداراتهذه اإلحد كبير مع اإلجراءات التي تقوم بها   
لمعاهدة،  الدليل اإلرشادي ل  وسوف يساعد استخدام هذا الدليل اإلجرائي، الذي يعتمد على       

،   )IPRP( الفاحصين الفنيين على فهم التقارير التمهيدية الدولية للمعاهدة بشأن األهلية للبراءة              
توافر عناصر الجدة     بشأن فاحص    الرؤيةوالتي قامت بإعدادها اإلدارات الدولية فيما يتعلق ب    

 .وقابلية التطبيق الصناعي) عدم الوضوح(والخطوة اإلبداعية 

 قد تم إعداده خصيصاً للفاحصين القانونيين والفنيين بمكتب        اإلجرائيبالرغم من أن هذا الدليل 2/1
م قاعدة البراءات، فإنه سيكون مفيداً أيضاً لمودعي الطلبات والعاملين في مجال البراءات ألنه يقد        

.   مشتركة إلعداد طلبات تسجيل البراءات وفحصها مما يعود بالفائدة عليهم وعلى مكتب البراءات            
وسوف يقدم الدليل لمودعي الطلبات والعاملين في مجال البراءات المعرفة الالزمة بمتطلبات            

راءات     وإجراءات التسجيل التي يعمل بها المكتب، ومن ثم فإنه سيسهل عليهم تحضير طلبات الب      
والرد على إخطارات ورسائل المكتب بما يتماشى مع متطلبات مكتب البراءات، مما يؤدي إلى                   

 .تقليل األخطاء وسوء الفهم ويضمن سالسة عملية تسجيل البراءات وارتفاع جودتها

مصمم لكي يستخدمه مكتب البراءات في التعامل مع طلبات التسجيل         اإلجرائي هذا الدليل  3/1
وكذلك الطلبات المودعة ألول مرة في الدول األخرى والتي يسعى أصحابها إلى               المودعة محلياً  

أو معاهدة   )  باريس  اتفاقية  ( حماية الملكية الصناعية       اتفاقية  حمايتها في مصر أيضاً، إما من خالل        
 .PCTالتعاون بشأن البراءات 

براءات فإن قانون    الن معاهدة التعاون بشأ الدليل اإلرشادي ل بالرغم من أن هذا الدليل قائم على  4/1
 .المصري هو وحده الذي يحدد قرار منح البراءة من عدمهحقوق الملكية الفكرية حماية 
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يهدف الدليل إلى تغطية المواقف التقليدية، ونظراً الحتمال حدوث مواقف ال يبين الدليل كيفية          5/1
 أن يطلبوا المشورة  تعامل الفاحصين معها، فإنه يجب على الفاحصين في تلك المواقف االستثنائية       

 .من إدارة المكتب

سيكون خاضعاً للمراجعة من وقت آلخر كي يعكس ما قد يتم إدخاله من تعديالت على             هذا الدليل 6/1
القانون أو قرارات لجنة التظلمات أو قرارات المحكمة أو ممارسات مكتب براءات االختراع، أو                       

 .بات البراءات في مصرأي تغيير آخر يكون من شأنه التأثير على بحث وفحص طل

 ترتيب الدليل

هذا الدليل مقسم لعدة فصول وفصول فرعية وفقرات، وقد تم ترتيب الفصول والفقرات باألرقام،                7/1
وقد تم ترقيم   . أما عناوين الفصول الفرعية فهي مكتوبة بالبنط العريض ولكنها غير مرقمة            

يعني أنها  ) 1/7(على سبيل المثال  الفقرات بوضع رقم الفقرة بعد رقم الفصل، فرقم هذه الفقرة    
من األول للسابع ومن     ( فصل  14وقد تم حتى اآلن استكمال    . الفقرة السابعة من الفصل األول      

الدليل  ويتشابه ترقيم معظم الفصول والفقرات مع ما هو موجود في     ) التاسع للخامس عشر   
ن من التوفيق بين هذه   معاهدة التعاون بشأن البراءات كي نصل إلى أكبر قدر ممك     اإلرشادي ل

وسوف يسهل هذا من تحديث الدليل إذا طرأ أي تغيير     .  وبين الدليل المصري دليل اإلرشادي   ال
كما سيسهل في نفس الوقت من عمل الفاحصين حيث سيكون لديهم نظام          الدليل اإلرشادي   على 

ول الموجودة   وهناك العديد من الفص  . الدليل اإلرشادي  ترقيمي موحد لكل من الدليل المصري و   
لمعاهدة والتي لم يتم تضمينها في هذا الدليل ألنها تتعلق بالتعامل اإلداري              الدليل اإلرشادي ل  في  

والتي قد ال تكون مفيدة لعمل مكتب   أمام اإلدارة الدولية    PCTمع الطلبات الدولية لمعاهدة      
 .البراءات حالياً

 تعريفات

 82إلى القانون رقم     " المصري الملكية الفكرية     حقوققانون حماية   " أو  " القانون "مصطلح  يشير 8/1
 2002لسنة 

 1366/2003إلى الالئحة رقم " الالئحة التنفيذية"أو " الالئحة "مصطلح يشير 9/1

 المنظمة   تديرهاإلى معاهدة دولية  " معاهدة التعاون بشأن البراءات"أو  PCT مصطلح  يشير 10/1
 العالمية للملكة الفكرية

إلى اتفاقية دولية تديرها المنظمة العالمية        " حماية الملكية الصناعية     اتفاقية باريس ل  "يشير مصطلح   11/1
 للملكية الفكرية

،  " جوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية          إلى اتفاقية ال     " " TRIPS "مصطلح   يشير 12/1
والتي تعتبر جزءاً من االتفاقية العامة بشأن التعريفات والتجارة التي تديرها منظمة التجارة           

 )WTO(عالمية ال
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بحث والفحص     الإلى فاحصي مكتب البراءات المسئولين عن      " الفاحص الفني  "مصطلح  يشير 13/1
 الفني لطلبات البراءات

إلى فاحصي مكتب البراءات المسئولين عن الفحص القانوني         " الفاحص القانوني   "مصطلح  يشير 14/1
 لطلبات البراءات 

ستخدمة حالياً ولكن قد تستخدم في      إلى أن الفصل أو الفقرة غير م  " محفوظ "مصطلح  يشير 15/1
 المستقبل

 إلى أي طلب مودع طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات" الطلب الدولي" مصطلح يشير 16/1

إلى المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية التي أودع           " مكتب تسلم الطلبات  " مصطلح  يشير 17/1
 الطلب الدولي لديها

المكتب الوطني ألي دولة يعينه مودع الطلب طبقاً للفصل           إلى " المكتب المعين" مصطلح  يشير 18/1
  أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولةPCTاألول من هذه المعاهدة 

إلى المكتب الوطني ألي دولة يختاره مودع الطلب طبقاً للفصل               "  المكتب المختار  " مصطلح   يشير 19/1
 الثاني من هذه المعاهدة أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة

إلى اإلدارة المكلفة بالبحث الدولي، ويجوز أن تكون مكتباً       " إدارة البحث الدولي" صطلح م يشير 20/1
وطنياً أو منظمة حكومية دولية مهمتها إعداد تقارير خاصة عن حالة التقنية الصناعية المرتبطة            

ويتعين على كل مكتب مكلف بتسلم الطلبات أن يحدد اإلدارة أو   .  بموضوع طلب البراءة  
 المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لديهاإلدارات 

إلى تقرير    " التقرير التمهيدي الدولي إلدارة البحث الدولي عن أهلية البراءة         "يشير مصطلح    21/1
يصدر عن المكتب الدولي نيابة عن إدارة البحث الدولي ما لم يعد تقرير عن الفحص التمهيدي         

 الدولي

 شهر من تاريخ األولوية 18 الطلبات الدولية فور انقضاء       إلى نشر" النشر الدولي" مصطلح  يشير 22/1
 بواسطة المكتب الدولي

إلى اإلدارة أو اإلدارات التي تختص بإجراء           "  إدارة الفحص التمهيدي الدولي   " مصطلح   يشير 23/1
الفحص التمهيدي الدولي للطلبات الدولية المودعة لديه، ويتعين على كل مكتب لتسلم الطلبات                  

عاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني من معاهدة التعاون بشأن البراءات أن يحيط       يتبع كل دولة مت
 المكتب الدولي بهذه اإلدارة أو اإلدارات
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إلى إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا         "  تقرير الفحص التمهيدي الدولي    " مصطلح   يشير 24/1
تكاري وقابلية التطبيق       كان االختراع المطلوب حمايته يبدو جديداً وينطوي على نشاط اب          

 الصناعي 
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 الفصل الثاني
 الفحص القانوني

 مقدمة

.   هناك نوعان من طرق فحص طلبات تسجيل البراءات لدي المكتب المصري لبراءات االختراع                1/2
النوع األول يتمثل في الفحص بواسطة فاحص قانوني ويتضمن فحص مدى اكتمال مستندات                

يكون الفاحص القانوني مسئول أيضا        . (لطلب التسجيل   طلب التسجيل في وقت اإليداع المبدئي       
عن استكمال الخطاب الموجه إلى طالب التسجيل حول شرح الموقف الذي تم اتخاذه من جانب               

ويتمثل النوع الثاني في قيام الفاحص الفني بعملية الفحص من أجل تحديد ما إذا                 ). الفاحص الفني    
ويتعلق هذا الفصل فقط بعمل     .  حصول على براءة كان االختراع الوارد بطلب التسجيل قابل لل     

 .الفاحص القانوني والتي تتم وقت إيداع طلب تسجيل البراءة) مهمة(

عندما يتم إيداع طلب تسجيل البراءة لدى مكتب براءات االختراع، يلتقي طالب التسجيل أو           2/2
ل إمكانية إيداع     الوكيل الذي يمثل طالب التسجيل مع الفاحص القانوني من أجل اتخاذ  قرار حو              

طلب التسجيل ومنحه تاريخ إيداع، أو هل هناك متطلبات إضافية يجب الوفاء بها من جانب مقدم         
ويمكن أيضا للفاحص القانوني تقرير إمكانية إيداع       . طالب التسجيل قبل القيام بعملية اإليداع    

 . دة زمنية محددةطلب التسجيل، مع وجود متطلبات معينة يكون علي الطالب الوفاء بها خالل م

وتتفاوت المستندات والمعلومات المطلوبة إليداع طلب تسجيل البراءة في مصر وفقا لنوع عملية          3/2
ويعني ذلك اإليداع المنتظم على المستوى الوطني أو اإليداع وفقا التفاقية باريس أو وفقا               . اإليداع
ألنواع متطلبات مختلفة عن    ، حيث يكون لكل نوع من هذه اPCTالبراءات  بشأن  التعاون  لمعاهدة

ويجب أن يتم إطالع الفاحص القانوني على المتطلبات الخاصة بكل نوع من أنواع                .  النوع اآلخر 
 . اإليداع

بالنسبة لإليداع على المستوى القومي أو وفقا التفاقية باريس، يجب أن يقدم طالب التسجيل جميع         4/2
 : لالئحة التنفيذية والواردة أدناه من ا3مادة  من القانون وال13العناصر المطلوبة بموجب المادة 

 القانون من 13مادة 

يـرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي لالختراع يتضمن بيانا كامال عن موضوعه، وعن             
أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق         

 .محل الطلب

ة علي العناصر الجديدة التي يطلب صاحب       ويجـب أن يـشتمل الوصف بطريقة واضح       
 .الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسي لالختراع عند االقتضاء

 نباتية أو حيوانية، أو معارف   ةوإذا كـان الطلـب مـتعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجي          
يكون تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب أن                

 .المخترع حاصال علي مصدرها بطريقة مشروعة
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فإذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب علي الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن               
 .يودع مزرعة حية منها لدي الجهة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

 جميع األحوال بتقديم     من هذا القانون يلتزم الطالب في      38ومـع مـراعاة أحكـام المادة        
بـيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن نفس االختراع               

 . أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات

وتحـدد الالئحـة التنفـيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة االختراع والمواعيد الواجب          
 .لتي تستوجب رفضهتقديمها خاللها واألحوال ا

  من الالئحة3مادة 

 :يجب أن يرفق بطلب البراءة ما يلي

الوصـف التفصيلي الكامل لالختراع أو لنموذج المنفعة باللغة العربية           -1
بطـريقة واضحة، مستوفيا التعبيرات الفنية الصحيحة، ومتضمنا بيان         
الفـن الـسابق وأوجـه القصور فيه، والجديد في االختراع أو نموذج             

فعة، وأفضل أسلوب يعرفه المخترع يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه،          المن
وكـذلك أبـرز العناصـر الجديـدة المطلوب حمايتها بطريقه محددة            
وواضـحة، وبـيان ما يوجد من المعادالت الكيميائية والصيغ البنائية           

 . للمركبات الكيميائية، ولوحات الرسم
ن الطلبات التي قدمت    ويلتـزم الطالب بتقديم بيانات ومعلومات كاملة ع       

فـي الخـارج عـن ذات االختـراع أو نموذج المنفعة أو ما يتصل               
بموضـوعه، وما آلت إليه هذه الطلبات، ونتائج البت فيها، وذلك كله             

 . على االستمارة المعدة لذلك
وصـف مختـصر لالختـراع أو نمـوذج المـنفعة باللغتين العربية              -2

ركبات الكيميائية، إن وجدت،    واإلنجليزية، مشفوعا بالصيغ البنائية للم    
 . وذلك كله على االستمارة المعدة لذلك

إذا كان الطلب متعلقا باختراع أو نموذج منفعة يتضمن مواد بيولوجية            -3
نباتـية أو حيوانية أو   معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو           

لة حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب أن ترفق به المستندات الدا           
علـى حصول المخترع على مصدرها بطريقة مشروعة وفقا ألحكام           

 . التشريعات النافذة في جمهورية مصر العربية
إذا كـان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن              -4

هذه الكائنات إفصاحا يتفق واألصول العلمية المتعارف عليها، يتضمن         
ـ          ى تكويـنها وخصائصها    كافـة المعلـومات الالزمـة للتعـرف عل

واسـتخداماتها، وأن يودع مزرعة حية منها أحد المعامل التي يصدر           
باعـتمادها قرار من الوزير المختص بشئون البحث العلمي، وأن يقدم           

 .شهادة تثبت حصول هذا اإليداع
مـستخرج مـن صـفحة قـيد طالب الحصول على البراءة بالسجل              -5

 إنشائه، وذلك إذا كان     الـتجاري، أو صـورة رسمية من عقد أو قرار         
 .  كيانا أو شخصا اعتباريا
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 . المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب -6
المـستندات التـي تثـبت التنازل عن االختراع أو نموذج المنفعة من              -7

 .صاحب الحق فيهما إن كان
الـشهادة الـصادرة بالحمايـة المؤقتة لالختراع أو نموذج المنفعة إن             -8

 . وجدت
 . لطلبإيصال تسديد رسوم ا -9

 

 من الالئحة التنفيذية بتقديم بعض المستندات بعد إيداع طلب البراءة،  وإذا تم         4تسمح المادة  5/2
تقديم المستندات خالل الفترة الزمنية المحددة من جانب مكتب براءات االختراع، فلن يكون هناك         

لمستندات خالل   مع ذلك، إذا لم يتم الوفاء با       . أي تأثير على تاريخ إيداع طلب تسجيل البراءة        
الفترة الزمنية المحددة من جانب مكتب براءات االختراع، سوف يعتبر الطلب كأن لم يكن في      

 :  من الالئحة التنفيذية4وفيما يلي نص المادة . ذه الحالةه

  من الالئحة4مادة 

 من  7 ، 6 ،   5 ،   4 ،   3يجـوز تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود         
ئحة خالل أربعة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة،          من هذه الال   3المـادة   

 من المادة   1ية للمستند المنصوص علية بالبند      كما يجوز تقديم الترجمة العرب    
 . ذاتها والمقدم رفق الطلب بلغة أجنبية، خالل ستة أشهر من ذات التاريخ

ويعتبـر الطلـب كـأن لم يكن إذا تم تقديم المستندات المنصوص عليها في               
 . رة األولى خالل الميعاد المحدد بحسب األحوالالفق

 

إذا كانت طلبات التسجيل تتضمن معادالت كيميائية أو رسومات، يجب تقديمها وفقا لما تنص                6/2
ولكن يجب مالحظة أن طلبات       .  من الالئحة التنفيذية كما هو وارد هنا 13 – 9عليه المواد من 

 ،  PCTالرسومات التي تتوافق مع قواعد الـ       تشتمل على PCTالبراءات   بشأن  التعاون  معاهدة
 49/5 قاعدة – PCT الـ معاهدة راجع  (يجب أن يتم قبولها من جانب مكتب براءات االختراع       

 )). ز(

  من الالئحة9مادة 

ال يجوز أن يتضمن وصف االختراع أو نموذج المنفعة أية رسومات عدا ما             
 . يلزم من المعادالت الكيميائية وما يماثلها

ذا استلزم األمر تقديم رسم هندسي يوضح ذلك الوصف، وجب أن يعد هذا             فإ
الرسم على لوحة طبقا للقواعد الواردة في المواد التالية، وأن يرفق بوصف            

 . االختراع أو نموذج المنفعة

  من الالئحة10مادة 
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يعـد رسـم االختراع أو نموذج المنفعة على ورق رسم من النوع األبيض              
ي سطح أملس ومن صنف جيد ومتوسط السمك، على أن          النقي المضغوط ذ  

يكـون هـذا الرسـم خالـيا مـن الـتلوين وقابال للنقل بواسطة التصوير                
 .الفوتوغرافي أو ما يماثله بأشكال واضحة

  من الالئحة11مادة 

 سم، وتتضمن   X 29.5 سم   21يكـون مقـاس الورق المستعمل في الرسم         
 .  سم2.5افة الورقة إطارا يبعد عن جميع حوافها بمس

وتعطي األشكال المختلفة لرسم االختراع أرقاما متتابعة، وتترك مسافة كافية          
 . بين كل شكل وآخر

 . ويجوز استعمال أكثر من ورقة لرسم االختراع عند االقتضاء

  من الالئحة12مادة 

 :يراعى في إعداد رسم االختراع أو نموذج المنفعة القواعد التالية

 .األسود الداكن في تخطيط الرسمأن يستعمل المداد  -1
 .أن تكون الخطوط ظاهرة وسمكها متجانسا -2
أن يراعـى اإلقـالل مـن خطـوط التهشير والتظليل، وأال تكون هذه               -3

 . الخطوط ملتصقة ببعضها أو متقاربة بدرجة تحدث اللبس
 . أال تختلف خطوط التظليل كثيرا في سمكها عن الخطوط الرئيسية -4
 .و التظليل بالتسويد أو التلوينأال تبرز أجزاء الرسم أ -5
أن يكـون مقـياس الرسـم كافـيا إلبراز االختراع أو نموذج المنفعة               -6

بوضـوح، وأن يتـضمن الرسم أجزاء االختراع أو نموذج المنفعة التي       
تحقـق هذا الغرض، وأن يثبت مقياس رسم االختراع أو نموذج المنفعة            

 . باألرقام
لمنفعة أو أي جزء منها على الرسم       أال تثبت تسمية االختراع أو نموذج ا       -7

 . ذاته
 . أن ترسم األشكال في وضع رأسي بالنسبة إلى ورقة الرسم -8
أن تكـتب الحروف واألرقام التي تستخدم في اإلشارة إلى أجزاء الرسم             -9

 ملليمترات، وأن تستخدم    3بـشكل واضـح، وأال يقـل ارتفاعهـا عن           
سم، وفي حالة كتابة    الحـروف واألرقام ذاتها في األوضاع المختلفة للر       

الحـروف واألرقام خارج الرسم يجب وصلها باألجزاء التي تشير إليها           
 . بأسهم رفيعة

ويجـب أن تـتطابق هـذه الحـروف واألرقام مع ما هو وارد بشأنها                
 .  بالوصف التفصيلي لالختراع أو نموذج المنفعة

ر أن تكـون ورقـة الرسم خالية من الثني أو التكسير أو الكشط أو غي               -10
 .  ذلك مما يؤثر في صالحيتها للنقل بالتصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله
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          من الالئحة13مادة  

 : يوضح على ورقة الرسم البيانات اآلتية

 ). أصل(كلمة  -1
 . اسم الطالب -2
 . عدد األوراق المشتمل عليها الرسم والرقم المتتابع  لكل ورقة -3
 . ورودهالرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة  -4
 .توقيع الطالب أو وكيلة -5

 . وتثبت هذه البيانات على حسب تتابعها في جدول أسفل يمين ورقة الرسم

 – 14 مرفقا بعينات، يجب أن يتم تقديمها وفقا لما تنص عليه المواد من     التسجيلإذا كان طلب   7/2
 .  من الالئحة التنفيذية17

  من الالئحة14مادة 

لزم طالب البراءة بتقديم عينتين أو نموذجين        أن ي  – عند االقتضاء    –للمكتب  
 .  من االختراع أو نموذج المنفعة– على حسب األحوال –

  من الالئحة15مادة 

يجـوز للمكـتب أن يلزم طالب براءة االختراع أو نموذج المنفعة الخاص             
بالمنـتجات الكيميائـية المـتعلقة باألغذيـة والمنتجات الكيميائية الصيدلية           

 . كيميائية المستخدمة في الزراعة بتقديم عينتين منهاوالمنتجات ال

ويحـرر الطالـب قائمـة بالعيـنات وأنواعها ويضمنها الوصف التفصيلي            
 . لالختراع أو نموذج المنفعة أو يلحقها به

ويثـبت الطالـب بـيانا عن تقديم هذه العينات في أعلى الوصف التفصيلي              
ب هذا البيان عند النشر في      لالختـراع أو نمـوذج المنفعة، كما يثبت المكت        

 . الجريدة عن قبول طلب البراءة

  من الالئحة16مادة 

 من هذه الالئحة في زجاجات      15لعينات المنصوص عليها في المادة      تقـدم ا  
 سم، وتغلق بإحكام بسدادة     4 سم وقطرها الخارجي     8ال يجـاوز ارتفاعهـا      

الصلة بينها وبين تخـتم بالجمع األحمر، ويكتب على العينات بيان يشير إلى     
اإلنـتاج الوارد ذكره في وصف االختراع، ويكتب البيان على بطاقة تلصق            
علـى العينة أو تعلق بها، وفي هذه الحالة ال يجوز أن يجاوز طول البطاقة               

 .  سم 8 سم وعرضها 10
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  من الالئحة17مادة 

ا ألحكام  إذا تعلق االختراع أو نموذج المنفعة بمادة ملونة فتقدم عينة منها وفق           
وتشفع العينة بنماذج من سلع طبعت أو       .  من هذه الالئحة   16 و   15المادتين  

اإلمكان مسطحة ومثبتة على     صـبغت بهـذه المـادة، وتكون النماذج بقدر        
 سم عرضا، ويكتب عليها بيان تفصيلي       21سم طوال و    33بطاقـات بمقاس    

حاليل عـن عملـية الطبع أو الصباغة وعلى األخص ما يتعلق بتركيب الم            
المخـتلفة، ودرجـة تركيـزها، ودرجـة الحرارة، ومدة كل عملية، ومدى             

كما تبين على البطاقة نسبة المواد      . امتـصاص اللـون فـي مادة الصباغة       
، وتركيب عجينة الطباعة، ويثبت بالبطاقة      تالملـونة الثابتة على المصبوغا    

باغة وبين  بيان يشير إلى الصلة بين المادة التي استخدمت في الطبع أو الص           
 . ما ذكر عنها في وصف االختراع أو نموذج المنفعة

ويكـتب علـى عينات المواد السامة والكاوية والمفرقعة وسريعة االشتعال،           
 . بيان بنوعها وطبيعتها

، PCTالبراءات    بشأن  التعاون   لمعاهدةعندما يكون طلب التسجيل المودع عبارة عن طلب وفقاً        8/2
، يتم الوفاء ببعض المتطلبات من خالل المستندات التي تقدم        ضمن المرحلة الوطنية في مصر     

المنظمة العالمية للملكية      (إلى مكتب براءات االختراع المصري بواسطة المكتب الدولي للوايبو      
 PCTمعاهدة  راجع الفصل الثالث الستعراض التفاصيل الخاصة ب      ). WIPO –الفكرية  

 .والمستندات المقدمة من خالل المكتب الدولي

أيضا قيود معينة على ما يمكن أن يحتاج إليه طالبي التسجيل ضمن المرحلة           PCTمعاهدة تحدد  9/2
يمكن أن  PCTلذلك، يمكن أن تختلف المتطلبات الخاصة بطلبات تسجيل           . الوطنية في مصر  

تختلف عن تلك التي يحددها القانون المصري واللوائح التي تحكم عملية إيداع طلبات التسجيل        
وفيما يلي نص المادتين     . للبراءات الوطنية وعمليات اإليداع وفقا التفاقية باريس بمصر            المنتظم  

 :التي تحكم ذلك PCT من 28 و 27

 PCT معاهدة من 27المادة 
 المتطلبات الوطنية

ال يجـوز الـنص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب الدولي، من                )1(
ت المنصوص عليها في    متطلبات تخالف المتطلبا   حـيث شكله أو مضمونه،    

 .هذه المعاهدة والالئحة التنفيذية أو أن يستوفي متطلبات إضافية

، وال تمنع أي تشريع     )2(7تطبيق أحكام الفقرة    ) 1(ال تمـس أحكـام الفقرة        )2(
 : وطني من المطالبة بعد شروع المكتب المعين في بحث الطلب الدولي

لطلب، إذا كان   ببـيان اسم أحد المسئولين المخول لهم تمثيل مودع ا          -1
 هذا األخير شخصاً معنوياً؛

بتـسلم الوثائـق التـي ال تكون جزءاً من الطلب الدولي وإنما إثباتاً               -2
لالدعـاءات أو اإلعالنات الواردة في هذا الطلب، بما في ذلك تأكيد            
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الطلـب الدولـي بموجب توقيع مودع الطلب إذا كان هذا الطلب قد             
 .وقعه ممثله أو وكيله وقت اإليداع

جوز للمكتب المعين أن يرفض الطلب الدولي إذا لم يكن مودع الطلب، في             ي )3(
مفهـوم أية دولة معنية وطبقاً لتشريعها الوطني، مؤهالً إليداع طلب وطني            

 .نظراً إلى أنه ليس المخترع

إذا نـص التـشريع الوطني، فيما يخص شكل أو مضمون الطلبات الوطنية،     )4(
 الطلبات أفضل من المتطلبات     علـى متطلبات تكون من وجهة نظر مودعي       

المنـصوص علـيها في هذه المعاهدة والالئحة التنفيذية بالنسبة إلى الطلبات            
الدولـية، فإنـه يجوز للمكتب الوطني والمحاكم وأية أجهزة مختصة أخرى            
للدولة المعينة أو األجهزة التي تعمل باسمها أن تطبق المتطلبات األولى على            

لم يصر مودع الطلب  وذلك ما.  المتطلبات األخيرةالطلـبات الدولية بدالً من 
علـى تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة والالئحة التنفيذية     

 .على طلبه الدولي

ال تتضمن هذه المعاهدة أو الالئحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من               )5(
 استصدار براءة كما    حرية أية دولة متعاقدة في وضع الشروط المادية لقابلية        

وعلى وجه الخصوص، فإن أي حكم من أحكام هذه المعاهدة          . يتـراءى لها  
والالئحـة التنفيذية يتعلق بتعريف حالة التقنية الصناعية، يجب تفسيره على           

وتبعاً لذلك، فعند تحديد قابلية     . أنـه يقتصر على أغراض اإلجراءات الدولية      
ل دولة متعاقدة حرية تطبيق استـصدار بـراءة تكـون محل طلب دولي، لك        

معايير تشريعها الوطني فيما يخص حالة التقنية الصناعية والشروط األخرى          
لقابلـية استـصدار البـراءة، التـي ال تمثل متطلبات تتعلق بشكل الطلبات              

 .ومضمونها

يجـوز للتشريع الوطني أن يطالب مودع الطلب بتقديم األدلة فيما يخص أي              )6(
 .  لقابلية استصدار براءة يقضي به هذا التشريعشرط من الشروط المادية

يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات أو كل مكتب معين يكون قد شرع               )7(
في معالجة الطلب الدولي أن يطبق التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم            
مـودع الطلـب بـأن يمثله وكيل يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات أمام               

أو بأن يكون لمودع الطلب عنوان في الدولة المعينة         /المكـتب المذكـور، و    
 .بغرض تسلم اإلخطارات

ال تتضمن هذه المعاهدة أو الالئحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من               )8(
حـرية أية دولة متعاقدة في تطبيق التدابير التي تراها ضرورية للدفاع عن             

 في أراضيها في إيداع      األمـن الوطنـي، أو تقييد حق مواطنيها أو المقيمين         
 .                     طلبات دولية بغية حماية مصالحها االقتصادية

  PCT معاهدة من 28المادة 
 تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة 
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يجـب أن يكـون لمـودع الطلـب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف               )1(
وال يجوز  . هلة المنصوص عليها  والرسـوم لـدى كل مكتب معين خالل الم        

 ألي مكتب معين أن يمنح براءة أو يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، ما             
 .لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة

يجب أال تتعدى التعديالت الكشف عن االختراع، كما ورد في الطلب الدولي             )2(
 .ينةعند إيداعه، ما لم يجز ذلك صراحة التشريع الوطني للدولة المع

يجب أن تكون التعديالت مطابقة للتشريع الوطني للدولة المعينة بالنسبة إلى            )3(
 .كل ما لم يتم تحديده في هذه المعاهدة أو في الالئحة التنفيذية

الترجمة إذا تطلب المكتب المعين ترجمة      بإلغاء  يجـب أن تعـد الـتعديالت         )4(
 . الطلب الدولي

 

بيق المرحلة الوطنية بمصر، والتي تم النص عليها            تتعلق بتط   PCT لمعاهدة  أخرى هناك قواعد   10/2
:  تسجيل والموجود على الموقع االلكتروني  الالبي   لط PCTمع اإليضاحات الالزمة في دليل    

http://www.wipo.int/pct/guide/en/.          يجب توجيه مالحظة خاصة بالصفحات الخاصة  
 .بمصر في الدليل المذكور

 من الالئحة على وجوب دفع رسوم في حالة إيداع كل        2  والمادةلقانون ا من 11تنص المادة   11/2
وبمجرد تحديد الفاحص القانوني وجود مستندات كافية مرفقة بطلب تسجيل          . طلب تسجيل  

البراءة، بما يسمح بإيداع مثل هذا الطلب، يجب أن يقوم الطالب بسداد الرسم المحدد عند إيداع            
 من القانون  11 ويتم فيما يلي عرض المادة   .طلب التسجيل، نقدا لدى مكتب براءات االختراع       

 : من الالئحة التنفيذية2والمادة 

 القانون من 11مادة 

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة االختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا              
 .من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة

ذه الرسوم بما ال يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما ال            وتحدد الالئحة التنفيذية قيمة ه    
 .يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوي

 .كما تحدد الالئحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال اإلعفاء منها

ويتحمل مقدم طلب الحصول علي البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات             
 .ومصروفات الفحص

  من الالئحة2 مادة

 تقـدم طلـبات براءات االختراع وطلبات نماذج المنفعة إلى مكتب براءات            
 . االختراع على االستمارة المعدة لذلك
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ويـستحق عـند تقـديم الطلب سداد الرسم المبينة فئاته بالجدول الملحق بهذه        
 .الالئحة

ات التعليمية، على اختالف       وتعفى من هذا الرسم الطلبات المقدمة من الطلبة المقيدين في المؤسس           
 .    درجاتها

 رقم مسلسل، كما    بعد إيداع طلب التسجيل لدى مكتب براءات االختراع، يتم منح طلب التسجيل          12/2
 . من الالئحة التنفيذية6هو وارد بالمادة 

  من الالئحة6مادة 

تعطى طلبات براءات االختراع ونماذج المنفعة أرقاما متتابعة، بترتيب تاريخ          
ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة، ويعطى الطالب          . ورودهـا وسـاعة   

إيـصاال يبين فيه الرقم المتتابع للطلب ويختم ومرفقاته بخاتم المكتب، ويؤشر            
 . عليه بالرقم المتتابع له وبتاريخ وساعة وروده

مكتب براءات االختراع بسجل خاص بجميع طلبات التسجيل، بما في ذلك جميع               يحتفظ   13/2
 .  من الالئحة التنفيذية7مات التي تنص عليها المادة المعلو

 الالئحة من 7مادة 

 : تقيد الطلبات في سجل البراءات، ويشتمل هذا السجل على البيانات اآلتية

 . الرقم المتتابع للطلب -1
 .تاريخ وساعة ورود الطلب -2
 اسم المخترع  -3
 اسـم الطالـب ولقـبه وعنوانه، أو اسم الكيان أو الشخص االعتباري             -4

 . وعنوان المراسلةعنوانهللطالب و
 . اسم ولقب الوكيل إن وجد -5
اسـم الكـيان أو البلد األجنبي الذي قدم إليه طلب براءة االختراع أو               -6

نمـوذج المنفعة، وتاريخ تقديم الطلب إليه، إذا كان مقدما وفقا ألحكام            
 . من القانون38المادة 

 .التصرفات التي ترد على طلب البراءة -7
ر الصادر بمنح براءة االختراع أو نموذج المنفعة،ورقم        تـاريخ القـرا    -8

 .البراءة واسم صاحب الحق فيها
التصرفات واإلجراءات التي ترد على ملكية البراءة أو على الحق في            -9

 .استغاللها
 .إجراءات الحجز التي قد تتخذ في شأن البراءة -10

 

 . من الالئحة التنفيذية8دة إعداد فهرس أبجدي لطلبات التسجيل وفقا لما تنص عليها المايتم  14/2
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  الالئحة من 8مادة 

يعـد فهرس أبجدي للطلبات التي ترد للمكتب، يشتمل على بيان اسم الطالب             
واسـم المختـرع وتسمية االختراع أو نموذج المنفعة و الرقم المتتابع للطلب             

ويظل الطلب ومرفقاته سريا إال أن يتم اإلعالن عن         . وتـاريخ وساعة وروده   
ويتاح الفهرس إلطالع   .  سنة على األقل من تاريخ وروده      انقضاءد  قـبوله بع  

   .    الجمهور بالمكتبة الملحقة بمكتب براءات االختراع
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 الفصل الثالث
 استعراض عملية البحث والفحص الفني المتبعة بمكتب البراءات

،   البراءات   التي تتم بمكتب   بات البراءات     الفصل عملية البحث والفحص الفني لطل        يستعرض هذا 1/3
في   العملية   تفاصيل  نا على أن ذلك مجرد استعراض لهذه العملية وسنجد    وينبغي التأكيد ه 

 .الفصول القادمة حيث يتم تناول كل موضوع بالتفصيل

 ترد إلى مكتب براءات االختراع ستكون من خالل نظام معاهدة      التي حيث أن العديد من الطلبات    2/3
، سيكون من المفيد أوالً شرح هذا النظام وكيف يتم معاملة هذه          PCTون بشأن البراءات     التعا

والتي سيتم تقديمها إلي مكتب البراءات، وبعد ذلك يتم شرح     PCTمعاهدة  الطلبات من خالل   
 .العملية التي تتم في مكتب براءات االختراع المصري

 PCTن بشأن البراءات اإلجراءات المتبعة بالنسبة لطلبات معاهدة التعاو

تبدأ العملية التي يمر بها الطلب الدولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات من لحظة إيداع                   3/3
 من مرحلتين يعرفان بأنهما      اًوتتكون أساس )  أو رفض منحها  (الطلب وحتى منح براءة االختراع      

 ".المرحلة الوطنية"و" المرحلة الدولية"

أوالً، عملية إيداع طلب خاص     . ذه العملية من خالل طريقتينالنظر إلى ه ويكون من المهم  4/3
بمعاهدة التعاون بشأن البراءات من قبل مقدم طلب مصري في مصر بما يسمح لمقدم الطلب أن      

،   اًثاني .  يطلب حماية براءة االختراع في دول أخرى أطراف في معاهدة التعاون بشأن البراءات              
دة التعاون بشأن البراءات من قبل مقدمي طلبات في أو     عملية إيداع طلبات دولية خاصة بمعاه    

وحيث أن   . عن الدول األطراف بالمعاهدة ولكنهم يرغبون في الحصول على الحماية في مصر     
هذا الدليل يتعلق بالعملية التي يمر بها طلب البراءة في مصر، فإنه يتعين وضع العملية الثانية                      

 . عينناالخاصة بإجراءات المرحلة الدولية نصب أ

 المرحلة الدولية الخاصة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات

تبدأ المرحلة الدولية عند إيداع طلب دولي وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات وذلك بإتباع               5/3
وخالل هذه المرحلة، يتم بحث الفن السابق وإعداد رأي        .  المتطلبات التي نصت عليها المعاهدة     

 ).اًاختياري(اءة، النشر الدولي والفحص التمهيدي مكتوب بشأن األهلية للبر

 في نفس تاريخ إيداع الطلب تعيين كافة الدول األعضاء        اًوعند إيداع الطلب الدولي، يتم تلقائي   6/3
وينبغي النظر إلى هذا     ). 2005 دولة في سبتمبر  127(األطراف لمعاهدة التعاون بشأن البراءات      

 أمام مقدم الطلب لكي يطلب الحصول على الحماية في كل          اًالتعيين على أنه يترك الخيار مفتوح  
وبعد إيداع الطلب حسب اختيار        .  أو أي من الدول األعضاء في معاهدة التعاون بشأن البراءات      

مقدمه، يمكن إيداع الطلبات المحلية للحصول على البراءة على أساس الطلب الدولي في أي من                   
.    من تاريخ األولوية اً شهر30ك خالل فترة أقصاها      الدول األعضاء بالمعاهدة في أي وقت وذل     

لمزيد من  ).   فقط اً شهر20 والقليل منها يمنح  اً شهر30تمنح بعض الدول أكثر من    : مالحظة  (
المعلومات حول هذه النقطة، راجع دليل مقدمي طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات على         
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) : ( وايبو(فكرية  الموقع اإللكتروني للمنظمة العالمية للملكية ال      
/en/guide/pct/int.wipo.www://http.( 

وفي مصر، نجد أن مكتب    .  الطلبات  تسلميجب أن يتم إيداع الطلب الدولي لدى المكتب المناسب ل       7/3
 طلب دولي     ولمقدمي الطلبات حرية إيداع     .  تسلم الطلبات جزء من مكتب براءات االختراع       

خاص بمعاهدة التعاون بشأن البراءات لدى مكتب تسلم الطلبات بالمكتب الدولي التابع للمنظمة           
   .العالمية للملكية الفكرية في جنيف بسويسرا

تاريخ   مكتب تسلم الطلبات     الطلب، يتم فحص متطلبات اإليداع الدولي ويمنح        إيداع القيام ب وبعد  8/3
وإدارة  ) نسخة التسجيل   (الطلب إلى المكتب الدولي للوايبو        رسل صور من  تإيداع دولي وكذلك  

 ).نسخة البحث(البحث الدولي 

يبلغ عدد هذه اإلدارات     (يتم إصدار تقرير بحث دولي ورأي مكتوب من خالل إدارة بحث دولية        9/3
بحث عن أي إفصاح سابق يتعلق بالجدة أو بالخطوة         ) 1(ويتضمن ذلك  ).  إدارة12اآلن 

وضع تقرير بحث دولي ورأي مكتوب بشأن الجدة       ) 2(اع المطلوب حمايته؛ و      اإلبداعية لالختر 
.    من تاريخ األولوية  اً شهر16والخطوة اإلبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي وذلك عادةً خالل          

.   ويمكن لمختلف مكاتب تسلم الطلبات في العديد من الدول أن تختار هيئات بحث دولية مختلفة       
( طلبات الخاص بمعاهدة التعاون بشأن البراءات      ويوضح دليل مقدمي ال

/en/guide/pct/int.wipo.www://http (             إدارات البحث الدولي المتاحة بالنسبة لكل مكتب من
اءات التي يتم     وبالنسبة للطلبات الدولية المتعلقة بمعاهدة التعاون بشأن البر        . مكاتب تسلم الطلبات    

إيداعها لدى مكتب البراءات المصري بوصفه مكتب تسلم طلبات معاهدة التعاون بشان          
مكتب براءات االختراع بالنمسا، والمكتب األوربي        : البراءات، فإن اإلدارات المتاحة هي        

 .للبراءات والمكتب األمريكي للبراءات والعالمات التجارية

من المكتب الدولي   ) IPRP/ الفصل األول  "  (ن األهلية للبراءة  التمهيدي الدولي ع التقرير "يصدر  10/3
لفحص   ) 3/12راجع الفقرة   ( نيابة عن إدارة البحث الدولي إذا لم يتقدم طالب البراءة بطلب      

الطلب الدولي بناء على الرأي المكتوب الذي تصدره إدارة البحث الدولي، ويتضمن التقرير              
نفس محتوى الرأي المكتوب    ) IPRP / الفصل األول (التمهيدي الدولي عن األهلية للبراءة 

 .الصادر عن إدارة البحث الدولي

للطلب الدولي والجزء المتعلق بتقرير البحث الدولي الخاص                النشر الدولي     للمعاهدة، يجري  اً وفق 11/3
 وأية تعديالت على الطلب الذي يتسلمه المكتب الدولي التابع للوايبو فور           IPRP /بالفصل األول  

 كما  (DVD)ويتم النشر على ورق أو على اسطوانات        .    من تاريخ األولوية اً شهر 18 انقضاء 
 . على الموقع اإللكتروني للوايبواًيكون متاحا أيض

الفصل الثاني من معاهدة التعاون     " (طلب "  من خالل إيداع المودعبناء على طلب     واختياريا،   12/3
إدارة الفحص التمهيدي الدولي      قبل ، يمكن أن يتم الفحص التمهيدي الدولي من  )بشأن البراءات 

حيث   ) بالنسبة للطلبات المصرية، فإن اإلدارات هي نفس إدارات البحث الدولي المذكورة أعاله               (
يدرس الفاحص باإلدارة المسائل المتعلقة بالجدة والخطوة اإلبداعية وقابلية التطبيق الصناعي                 

http://www.wipo.int/pct/guide/en/
http://www.wipo.int/pct/guide/en/
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قدم الطلب تم السماح بها خالل        على أن يأخذ في اعتباره أية تعليقات أو تعديالت من م      
اإلجراءات المتعلقة بطلبات معاهدة التعاون بشان البراءات، وينتهي ذلك بإصدار تقرير فحص               

). "   IPRP/ الفصل الثاني   ( التقرير التمهيدي الدولي عن األهلية للبراءة      "تمهيدي دولي تحت عنوان  
التعاون بشأن البراءات كانوا    من مقدمي الطلبات المتعلقة بمعاهدة    % 80وعلى الرغم من أن 

فقط من   % 10يستخدمون في السابق الفصل الثاني من المعاهدة، فإنه ال يستخدمه اآلن سوى             
مقدمي الطلبات ألن التعديالت التي أدخلت على الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات              

 أقل أهمية بالنسبة      اًصل الثاني أمر   مما جعل استخدام الف  2003قد دخلت حيز النفاذ في بداية عام     
 .لمعظم مقدمي الطلبات

 المرحلة الوطنية الخاصة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات

 إال أن دول أخرى قد تسمح بفترات زمنية  الفترة الزمنية المحددة في مصر  (اً شهر30بعد مرور  13/3
الطلب، يمكن أن تبدأ   من تاريخ أولوية  )3/6 راجع المالحظة الواردة في الفقرة –مختلفة 

وهذا هو    ). إذا اختار مقدم الطلب ذلك     (المرحلة الوطنية التي تتم في أي من المكاتب المعينة       
 للقانوني المحلي أو اإلجراءات          اًاإلجراء الذي يؤدي عادةً إلى منح براءة االختراع أو رفضها وفق          

اإلقليمية وضع مزيد من المتطلبات       وبينما ال يمكن للمكاتب الوطنية أو     . اإلقليمية المتعلقة بذلك   
أكثر من تلك المتعلقة بالمعاهدة والئحتها التنفيذية فيما يتعلق بالنموذج والمحتوى، فإنها ال تلتزم               
بموجب المعاهدة بإتباع نتائج أي بحث أو فحص دولي يكون قد تم وذلك عند فحص الطلب               

 .خالل المرحلة الوطنية في مصر

فإن المكتب   ) مثل مكتب البراءات المصري   (ءات الوطني المعين    مكتب البرا بناء على طلب   14/3
الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية يقوم بتسليم المستندات إلى هذا المكتب لدعم عملية            

 من الطلب وأية تعديالت تم إيداعها وتقرير تمهيدي      اًوقد تتضمن هذه المستندات صور   . الفحص 
/ الفصل األول   ( تضم محتويات رأي مكتوب بإدارة البحث الدولي         دولي عن األهلية للبراءة التي   

IPRP ( أو تقرير الفحص التمهيدي الدولي إذا تم إعداده)الفصل الثاني/IPRP.( 

سبق يكون مجرد ملخص لإلجراءات الخاصة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات مع التأكيد                   ما 15/3
عبارة عن عملية تسمح بمزيد من  ومعاهدة التعاون بشأن البراءات  .  بشكل خاص على مصر 

المرونة وبالتالي يجب على مقدمي الطلبات أو من قد يقومون بتقديم الطلبات والراغبين في                
ولمزيد من  . استخدام نظام معاهدة التعاون بشان البراءات اإلطالع عليها بشكل أكثر تفصيالً   

وابة المعاهدة على الموقع     المعلومات بشأن إجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات، راجع ب        
).                             en/pct/int.wipo.www://http/: (اإللكتروني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 كما تطبق في جمهورية        براءات الفيما يلي ملخص باإلجراءات الخاصة بمعاهدة التعاون بشأن            16/3
 :مصر العربية

http://www.wipo.int/pct/en/
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 RO   تسلم الطلبات المودع في مكتبIAالطلب الدولي 

  بعمل ISA تقوم إدارة البحث الدولي
 WO الرأي المكتوب + ISR تقرير البحث الدولي

  IB الدولي بالنشر الدولي يقوم المكتب
 ) إن وجدت19تعديالت المادة (+ تقرير البحث الدولي + الطلب الدولي 

 )IPEالفحص التمهيدي الدولي (الفصل الثاني 
  يتم إيداع طلب لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

IPEA 
يعامل  الرأي المكتوب الصادر عن إدارة البحث الدولي 

على أنه رأي مكتوب صادر عن إدارة الفحص 
مالم تعلن إدارة الفحص التمهيدي (التمهيدي الدولي 
 )الدولي غير ذلك

 أو الحجج/ يجوز لمقدم الطلب إيداع  التعديالت و

تقوم إدارة الفحص التمهيدي الدولي بفحص الطلب 
 أو حجج/الدولي مع االهتمام بأية تعديالت و

يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي إصدار المزيد 
 دوطلب الرمن أراء مكتوبة 

 الدولي التقرير التمهيديتصدر إدارة الفحص التمهيدي
) الفصل الثاني (IPRPالدولي عن األهلية للبراءة 

 )IPER تقرير الفحص التمهيدي الدولي (=

يرسل التقرير التمهيدي الدولي عن األهلية للبراءة 
إذا طلب ( وتتاح للجمهور EOSللمكاتب المختارة 

 )المكتب المختار ذلك

 دخول المرحلة الوطنية

الدولي يصدر المكتب الدولي التقرير  التمهيدي 
ويتساوى ) (الفصل األول(عن األهلية للبراءة 

مضمونه مع الرأي  المكتوب إلدارة البحث 
 )الدولي

يرسل التقرير التمهيدي الدولي عن األهلية للبراءة 
 ويتاح للجمهورDOSللمكاتب المعينة ) وأي تعليقات(

 دخول المرحلة الوطنية
 

في حالة عدم إيداع طلب 
يستمر العمل وفقاً للفصل األول

يجوز لمقدم الطلب إرسال تعليقات للمكتب 
لصادر من الدولي بشأن الرأي المكتوب ا

 )إجراء غير رسمي(إدارة البحث الدولي 

 اإلجراء
 

 )آل الطلبات الدولية(األول الفصل 
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 اإلجراءات المتعلقة بطلب الحصول على البراءة بمكتب براءات االختراع المصري

  أنشطة البحث والفحص التي تتم بمكتب براءات االختراع         يستعرض هذا القسم من هذا الفصل 17/3
وتتناول الفصول األخرى من هذا الدليل هذه األنشطة على نحو أكثر تفصيالً وينبغي              .  المصري

 .الرجوع لها لمزيد من التوضيح والشرح

 ينبغي أن ندرك أن هناك ثالث طرق مختلفة إليداع طلبات الحصول على البراءة               وفي البداية،  18/3
 وطني مباشرة لدى مكتب براءات        تتمثل الطريقة األولى في إيداع طلب       . لدى مكتب البراءات  

أي ال  (االختراع المصري حيث ال تتم المطالبة بأية أولوية لطلب أول تم إيداعه لدى دولة أخرى      
كما أن الطلب لم يتم التعامل معه من خالل المرحلة الدولية      ) توجد أولوية وفقا التفاقية باريس   

، يتم إيداع مثل هذه الطلبات من قبل        اًوغالب . لمعاهدة التعاون بشأن البراءات كما ذكر أعاله     
 .ويوجد في الفصل الرابع من هذا الدليل وصف لمحتوى الطلبات الواجب تقديمه. مصريين

طريقة الثانية إليداع طلبات الحصول على البراءة لدى مكتب البراءات المصري وهي                 أما ال   19/3
معاهدة التعاون بشأن    فتكون من خالل إجراءات المرحلة الوطنية الخاصة ب        اًاألكثر شيوع

 6وذلك منذ أن انضمت مصر لمعاهدة التعاون بشان البراءات في      )  انظر أعاله ( البراءات  
وال ينطبق ذلك على مصر فقط ولكن على العديد من البالد في العالم حيث            . 2003سبتمبر، 

 كل عام     غير مسبوق اًيسجل عدد الطلبات الدولية الخاصة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات رقم            
ولقد أصبحت هذه المعاهدة الطريقة التي يفضلها معظم مقدمي الطلبات في إيداع طلبات          . اًتقريب

 .البراءات للحصول على حماية البراءة في العديد من الدول

وتمنح هذه االتفاقية لمقدمي     .  التفاقية باريس    اً إليداع الطلبات في مصر وفق      تأتي الطريقة الثالثة       20/3
 إلى عام من تاريخ إيداع أول طلب إليداع طلبات أخرى عن نفس الموضوع              الطلبات مدة تصل   

تاريخ   " نفس  اً لدى الدول األخرى األعضاء في اتفاقية باريس وتمنح الطلبات التي تودع الحق          
لمزيد من  .  في الدولة الثانية كما هو في الدولة التي تم اإليداع فيها أوالً  " اإليداع الساري 

 . ية وأهميها، راجع الفصل السادس من هذا الدليلالتفاصيل حول األولو

وفي جميع األحوال عندما يودع طلب بمكتب البراءات المصري بإحدى هذه الطرق الثالثة، فإن                  21/3
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والئحته التنفيذية هو الذي يحدد ما إذا كان يحق لمقدم الطلب          

وحيث أن مصر عضو في العديد من المعاهدات    . الحصول على حماية البراءة في مصر أم ال    
 . بهااًواالتفاقيات الدولية، فإن مكتب البراءات يكون محكوم

وتتمثل الخطوة األولى بعد إيداع طلب الحصول على البراءة في مصر في الفحص القانوني لهذا                22/3
ل الطلب إلى       الطلب، ويضمن ذلك التأكد من استيفاء الطلب لكافة اإلجراءات الشكلية قبل تحوي               

 .ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، راجع الفصل الثاني من هذا الدليل. الفاحصين الفنيين

وتختلف    . اًإلى أن يتم فحصها فني    ) حسب تواريخ تقديمها ( يتم حفظ الطلبات التي لم يبت فيها        23/3
ب في مصر      الطل إيداعالمدة التي تنتظرها الطلبات تبعاً لمجموعة من العوامل منها تاريخ        

 يمكنهم التعامل مع أنواع معينة   الذينوالتقنية التي يحتوي عليها الطلب، وعدد الفاحصين الفنيين    
 .من التقنيات
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ومن األهداف التي يسعى إليها مكتب البراءات إضافة مصادر لتقليل الوقت الذي يجب أن           
وبالرغم  . ل فترة ممكنة ينتظره طالب البراءة حتى يتم الوصول لقرار عن أهلية البراءة إلى أق    

من ذلك فإن القانون المصري قد حدد هذه المدة بعام واحد على األقل قبل أن يتم اإلعالن عن             
يكون للمكتب الحرية في فحص الطلبات قبل انتهاء عام بشرط        ). 19المادة  (قبول طلب البراءة   

بة لطلبات معاهدة التعاون      وتبدأ هذه المدة بالنس  . عدم نشر القبول عن طلب البراءة قبل انتهاءها    
لذا فإن المدة   . بشأن البراءات التي تدخل المرحلة الوطنية من تاريخ إيداع الطلب الدولي للمعاهدة            

وبناء عليه    . التي تستمر عاماً تنتهي في معظم األحوال قبل أن تبدأ المرحلة الوطنية في مصر           
 . والفني في أي وقتفإن مكتب البراءات يمكنه أن يبدأ عمليات الفحص القانوني

ويوفر القانون المصري نوعين من الحماية للبراءات؛ األول هو براءة االختراع وهذه الحماية              24/3
 عاماً من تاريخ إيداع الطلب في مصر، والثاني هو براءة نموذج المنفعة وتستمر         20تستمر لمدة 

ب أن يكون االختراع    والفرق بين النوعين هو أن براءة االختراع تتطل    .  أعوام7حمايته لمدة   
فصل     (وأن يكون قابالً للتطبيق الصناعي     ) 13فصل  (وأن يمثل خطوة إبداعية  ) 12فصل   (جديداً 

 .، أما نموذج المنفعة فهو ال يحتاج سوى أن يكون جديدا وقابال للتطبيق الصناعي)14

 
 :إتباعهاالخطوات التي ينبغي على الفاحص الفني  25/3

)   سواء الخصائص المكتوبة أو الرسومات       ( فنيا   قراءة الوصف الكامل المفصح عنه     )1
 .للطلب وفهمه كي يتمكن الفاحص من فهم ما يريده المخترع من اختراعه فهماً جيداً

 ألن يتمكن أي شخص متوسط المهارة من ذوي الصلة       اإلفصاح  تحديد مدى كفاية   )2
 .مهبمجال االختراع أو بأحد المجاالت المتصلة به من صنع هذا االختراع واستخدا

قراءة نطاق مطالب الحماية والتحقق منها، وهو أمر على جانب من األهمية نظراً ألن           )3
 .مطالب حماية طلب البراءة يحدد نطاق تغطية أي براءة

تحديد ما إذا كانت مطالب الحماية تحتوي على اختراع بالفعل أم ال، وإذا كانت تحتوي           )4
حتى لو   . ( لبراءة في مصر   على اختراع فهل هو مستثنى من أهلية الحصول على ا       

قامت إحدى إدارات معاهدة التعاون بشأن البراءات ببحث االختراع وفحصه تمهيدياً أو              
تم ذلك في أي مكتب للبراءات في أي دولة فإن القانون المصري وحده هو الذي يقرر       

مدى   ) TRIPS( وفقاً التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية             
 )ة مقدم الطلب في الحصول على حماية البراءة في مصرأحقي

وهل توجد وحدة اختراع في   (تحديد ما إذا كان طلب البراءة يتضمن أكثر من اختراع    )5
 ).الطلب أم ال

استعراض المراجع الخاصة بالفن السابق التي تم ذكرها للمساعدة في التحقق من مجال             )6
 .االختراع أو أقرب مجال يتصل به
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مجال البحث من خالل استخدام التصنيف الدولي للبراءات لتحديد فئة البراءات                تحديد  )7
التي ينتمي إليها االختراع المطلوب حمايته والذي يتوقع الفاحص منطقياً أن يجد فيه فناً                

 .سابقاً يكون وثيق الصلة باالختراع المطلوب حمايته

ختراع المطلوب حمايته       عمل بحث على الفن السابق لتحديد المراجع التي تتصل باال          )8
اتصاالً وثيقاً والتي يمكن أن يستخدمها الفاحص في تقرير ما إذا كان االختراع جديداً        

 .ويمثل خطوة إبداعية

استعراض المراجع التي يتم الحصول عليها في البحث والتي يشير إليها مقدم الطلب                )9
حد تقارير معاهدة   في بيان الفن السابق الموجود في الطلب أو التي يحتوي عليها أ      

التعاون بشأن البراءات أو أي تقرير آخر للبحث يتم تقديمه لمكتب البراءات، لتحديد          
 احتواء      إثبات مراجع الفن السابق التي سيتم استخدامها في رفض طلب الحماية أو           

 .عناصر الحماية على اختراع يتمتع بأهلية البراءة

وقابلية    )  براءات االختراع فقط    (ية كتابة تقرير مسبب عن الجدة والخطوة اإلبداع    )10
 .التطبيق الصناعي

 .  البراءةطالبحصين القانونيين إلعداد الخطاب لنقل هذا الرأي إلى الفا )11

 
 مقدم الطلب،     والحتياجات وتنفصل العملية بعد هذه النقطة وفقاً للنتائج التي يصل إليها الفاحص          26/3

ة، يتم قبول الطلب ويتم النشر عن القبول   فإذا وجد الفاحص أن كل طلبات الحماية مؤهلة للبراء         
وإذا رفض     . مع إعطاء الوقت للجمهور كي يعترض علي السير في إجراءات إصدار البراءة    

الفاحص واحد أو أكثر من عناصر الحماية يحق لمقدم الطلب أن يختار تعديل طلبه بحيث يمكن                    
وتوجد التفاصيل الخاصة          . تقبوله، أو يجوز له التظلم ضد قرار الفاحص أمام لجنة التظلما                

 .بالتعامل مع الطلبات في الفصلين السادس عشر والعشرين

 
 معلومات    eg.gov.egypo.wwwيوجد في موقع مكتب البراءات المصري على شبكة اإلنترنت         27/3

 .عن إيداع طلبات البراءات في مصر

 
 

http://www.egypo.gov.eg/
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 الفصل الرابع
 براءةمضمون طلب ال

 
  ةعامنبذة 

 من قانون حماية حقوق       13راءة الضروري لإليداع في المادة        طلب الب   مضمونتم النص على    1/4
 2003 لسنة 1366رقم   من الالئحة التنفيذية  3، والمادة 2002 لسنة 82الملكية الفكرية رقم   

  :وتكون نصوص هذه المواد كالتالي

  من القانون 13المادة 

 تفصيلي لالختراع يتضمن بيانا كامال عن موضوعه، وعن    يرفق بطلب البراءة وصف   
أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق            

 .محل الطلب

ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة علي العناصر الجديدة التي يطلب صاحب                 
 .ع عند االقتضاءالشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسي لالخترا

 نباتية أو حيوانية، أو معارف        ةوإذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجي         
تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب أن يكون       

 .المخترع حاصال علي مصدرها بطريقة مشروعة

علي الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن     فإذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب     
 . يودع مزرعة حية منها لدي الجهة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

 من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع األحوال بتقديم           38ومع مراعاة أحكام المادة     
 نفس االختراع    بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن          

 . أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة االختراع والمواعيد الواجب        
 .تقديمها خاللها واألحوال التي تستوجب رفضه

  من الالئحة 3المادة 

 :يجب أن يرفق بطلب البراءة

ل لالختراع أو لنموذج المنفعة باللغة العربية بطريقة        الوصف التفصيلي الكام   -1
 مستوفيا التعبيرات الفنية الصحيحة، ومتضمنا بيان الفن السابق        -واضحة  

وأوجه القصور فيه، والجديد في االختراع أو نموذج المنفعة، وأفضل أسلوب         
يعرفه المخترع يمكن ذوي الخبرة من تنفيذيه، وكذلك إبراز العناصر الجديدة      

لمطلوب حمايتها بطريقة محددة وواضحة، وبيان ما يوجد من المعادالت           ا
 .الكيميائية والصيغ البنائية للمركبات الكيميائية ولوحات الرسم
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ويلتزم الطالب بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي قدمت في             
لت  الخارج عن ذات االختراع أو نموذج المنفعة أو ما يتصل بموضوعه، وما آ         

 . إليه هذه الطلبات ونتائج البت فيها وذلك كله علي االستمارة المعدة لذلك

وصف مختصر لالختراع أو نموذج المنفعة باللغتين العربية واإلنجليزية،       -2
مشفوعا بالصيغ البنائية للمركبات الكيميائية إن وجدت، وذلك علي االستمارة           

 . المعدة لذلك

 نموذج منفعة يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو    إذا كان الطلب متعلقا باختراع أو     -3
حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا             
حضاريا أو بيئيا، فيجب أن يرفق به المستندات الدالة علي حصول المخترع              
علي مصدرها بطريقة مشروعة وفقا ألحكام التشريعات النافذة في جمهورية          

 . مصر العربية

إذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب علي الطالب أن يفصح عن هذه             -4
الكائنات إفصاحا يتفق واألصول العلمية المتعارف عليها، يتضمن كافة              
المعلومات الالزمة للتعرف علي تكوينها وخصائصها واستخداماتها، وان يودع       

الوزير المختص    مزرعة حية منها أحد المعامل التي يصدر باعتمادها قرار من    
 . بشئون البحث العلمي، وأن يقدم شهادة تثبت حصول هذا اإليداع

مستخرج من صفحة قيد طالب الحصول علي البراءة بالسجل التجاري، أو                -5
 .صورة رسمية من عقد أو قرار إنشائه، وذلك إذا كان كيانا أو شخصا اعتباريا

 .المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب -6

 تثبت التنازل عن االختراع أو نموذج المنفعة من صاحب الحق            المستندات التي   -7
 .فيهما إن كان

 .الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة لالختراع أو نموذج المنفعة إن وجدت -8

 .إيصال تسديد رسوم الطلب -9

 الوصف 

  يجب أن يتضمن طلب البراءة وصف تفصيلي كامل لالختراع مع الشرح بطريقة واضحة                2/4
 . ا يتيح الفرصة ألحد األشخاص ذوى الخبرة في هذا الفن بتطبيقهمم...... ومحددة

 ت كما تم  " شخص ذو مهارة في هذا المجال  "هو نفس المعنى لعبارة    " شخص ذو خبرة "معنى 
ويجب أن يتم استيفاء متطلبات اإلفصاح من خالل الوصف      . 11/ 13 الفصلمناقشته في  

  :ذه األحكام علي ما  يليوتشتمل أغراض مثل ه. بمساعدة الرسومات، إن وجدت

التأكيد على أن طلب البراءة يتضمن جميع المعلومات الفنية المطلوبة والالزمة لتمكين             )1(
 .أي شخص ذو خبرة من تطبيق االختراع
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إتاحة الفرصة للقارئ لفهم مدى المساهمة التي يقدمها االختراع في الفن الذي تناوله                  و )2(
 . المخترع

 اًقد تستخدم الحق 3/4

 مجال الفني ال

 .  الفني الذي يرتبط به الطلبالمجاليجب أن يحدد طلب البراءة  4/4

 الفن السابق 

يجب أن يوضح الوصف أيضاً أي خلفية عن الفن السابق والتي يعرفها مقدم طلب البراءة والتي              5/4
يمكن اعتبارها مفيدة لفهم االختراع وعالقته بالفن السابق؛ ومن المفضل أن يتضمن الوصف          

ويسرى ذلك بصفة      .  تحديد الوثائق التي تعكس هذا الفن وبصفة خاصة مواصفات البراءة             أيضاً  
خاصة على خلفية الفن الذي تتشابه الخصائص الفنية فيه مع المالمح الفنية لالختراع وهو ما              
يعتبر ضروري لتحديد الموضوع المطلوب له الحماية وتمثل هذه الخصائص الفنية أيضاً جزء         

 ). 5/5 قرةالف راجع  (من الفن السابق

 اإلفصاح عن االختراع 

بمجرد عرض عناصر الحماية ذات الصلة، يجب اإلفصاح عن االختراع بالطريقة التي يمكن                 6/4
.   من خاللها تقدير المشكلة أو المشكالت الفنية التي يتعامل معها االختراع ويمكن بها فهم الحل       

فاصيل فقط على أنها ضرورية لشرح        والستيفاء هذا المطلب، يجب أن يتم تضمين هذه الت    
،   ) 13الفصل  راجع   (وعندما يعتمد االختراع على فهم طبيعة المشكلة     .  بشكل واضح االختراع

واضحة، يمكن أن   )  عند فهمها(يجب أن يكون ذلك واضحاً، وعندما تكون وسائل حل المشكلة    
 . تكون التفاصيل المتوافرة عن حلها محدودة من الناحية العملية

أنه عندما يكون هناك شك بشأن أهمية أو ضرورة تفاصيل معينة، يجب أال يطلب فاحص          إال  7/4
فضالً عن ذلك، ليس من الضروري أن يتم عرض االختراع بشكل صريح         . طلب البراءة حذفها    

 يعتبرها مقدم طلب البراءة ذات صلة     نقاط ذات فائدة    ة ويجب ذكر أي  . على هيئة مشكلة وحلها  
 أي  صفات بطريقة تقلل من   أال يتم   ذلك يجب غير أن  بالفن السابق،     باالختراع فيما يتعلق  

اإلشارة إلى الفن السابق أو اختراع          ومن غير المرغوب فيه    . خصائص لمنتج أو عملية سابقة     
وعلى سبيل المثال، يمكن حدوث ذلك عن طريق تقديم      .  غير واضحة مقدم طلب البراءة بطريقة     

لسابق قد قام بحل المشكلة بشكل محدود مما يخالف            عرض غامض يعطى انطباعاً أن الفن ا      
 . الوضع الحقيقي الفعلي

 وصف مختصر للرسومات 

على نحو مثل   إذا تضمن طلب البراءة رسومات، يجب وصف هذه الرسومات بشكل مختصر و           8/4
يعبر عن مسقط    )  2(يوضح مسقط أفقي لموضع محول التيار؛ والشكل         ) 1(الشكل  : " ما يلي 

)  2(من الشكل ×  طرفي يقع في اتجاه السهم    رأسيمسقط) 3(ع، والشكل  جانبي لهذا الموض  
وعندما يكون من )". 1( للشكل  (AA)يوضح مقطع عرضي مأخوذ من خالل  ) 4(والشكل 
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الضروري اإلشارة في الوصف إلى النقاط والخطوط الخاصة بالرسومات، يجب اإلشارة السم                  
 عن 5 متصل  بـ 3" ال يجب أن تكون على شكل   مثالً ورقمها أيضاً بمعنى أن اإلشارة   النقطة  
 ". عن طريق المفتاح الكهربائي5 متصل بالمكثف 3ولكن مقاوم " 4طريق 

 التي تشير إلى    ألرقام ا مسألة  ي يجب أن يتوافق الوصف والرسومات مع بعضها وبصفة خاصة ف          9/4
الوصف وحذف    ي إال أنه نتيجة تعديالت ف    ).  4/28 الفقرة   راجع (األخرى   األجزاء واإلشارات    
 حذف جميع اإلشارات غير الضرورية الزائدة من الرسومات،       غير المفيد فقرات كاملة، فمن    

 متابعة االستخدام المتوافق لإلشارات فيما بين           إلى وفى هذه الحالة ال يحتاج فاحص طلب البراءة           
وال يجب حدوث عكس ذلك الموقف بمعنى أنه يجب أن تظهر جميع      . الوصف والرسومات 

 . المشار إليها والمستخدمة في الوصف أو عناصر الحماية على الرسوماتاإلشاراترقام أو األ

 أفضل أسلوب للتنفيذ

تُعرف أحياناً بأفضل       (يجب أن يحدد طلب البراءة على األقل طريقة التطبيق المفضلة لالختراع            10/4
 من المادة  )1( كما هو منصوص عليه بموجب الفقرة    والتي طرحها مقدم طلب البراءة      ) الطرق 

؛ وينبغي أن يتم ذلك عن طريق األمثلة عند الضرورة باإلشارة إلى الرسومات،      من القانون 13
وال يحتاج مقدم طلب البراءة أن يشير إلى أي من التصميمات أو األمثلة على أنه                    .إن وجدت 

 لم     وينبغي أن يفترض الفاحص أنه قد تم اإلفصاح عن أفضل طريقة في الطلب ما               . أفضل طريقة   
وبالتالي، من النادر تقديم اعتراض على أساس عدم توافر      . يكن هناك دليل مخالف لهذه الفرضية  

وعلى سبيل المثال، في الطلب الذي يتضمن اإلفصاح عن العديد من المركبات              . أفضل الطرق    
 مؤشر عن مجال مفضل    يا مجال مفيد ذو نطاق واسع ولكن ال يوجد أ     هالكيميائية ويكون لكل من 

وفي هذه الحالة، قد يقوم        . نطاق محدود فقد يدل على عدم اإلفصاح عن أفضل طريقة         ذو 
 .الفاحص بإرسال خطاب لطلب مزيد من التوضيح

  اًقد تستخدم الحق 11/4

 مدى الكفاية 

 عند أول مرة يقوم فيها   –تقع ضمن مسئوليات مقدم طلب البراءة التأكيد على أنه قام بتوفير     12/4
 من 13فصاح يتماشى مع متطلبات المادة        مستوى كاف من اإل–به  بإيداع طلب البراءة الخاص      

5 الفقرات من   راجع  (القانون فيما يتعلق باالختراع ووفقاً لما هو معلن في جميع عناصر الحماية           
إذا كان مستوى اإلفصاح غير كاف بشكل كبير، فان هذا القصور لن يمكن    ). 5/53 إلى 43/

جديدة أو بمعنى آخر لن يمكن معالجته بمجرد إضافة مزيد          معالجته فيما بعد دون إضافة مادة      
مما هو محظور      ) أي إضافة مادة جديدة     (من األمثلة أو الرسومات دون التأثير على المادة        

أية معلومات لم تكن متضمنة في    " المادة الجديدة "ويقصد بـ.  من القانون15بموجب المادة  
ذلك الوصف أو الرسومات أو عناصر الحماية أو     بما في  (الطلب عندما تم إيداعه في البداية   

وعندما  ) . القوائم التسلسلية أو أية معلومات أخرى كانت مرفقة بالطلب عند إيداعه في البداية        
يكون مستوى اإلفصاح غير كافي لتمكن أحد األشخاص ذوى الخبرة في الفن من تطبيق      

د ويتسع بشكل أكبر ليتم تدعيمه االختراع المطلوب حمايته، فان عنصر الحماية يجوز أن يمت          
وبالتالي، وفى هذه الحالة يكون هناك عدم التزام بكل من المتطلبات             . بالوصف والرسومات  
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راجع الفقرات      (الخاصة بمدى الكفاية بموجب هذه الفقرة وكذلك متطلبات دعم عناصر الحماية        
  ).5/58 إلى 5/54من 

توى غير كاف من اإلفصاح بشكل أساسي بشأن    أحياناً يتم إيداع طلبات تسجيل يكون فيها مس   13/4
االختراع بمعنى أنه ال يمكن تطبيقه بمعرفة أحد األشخاص ذوى الخبرة في المجال، وبالتالي            

وهناك   .   من القانون والتي يتعذر التعويض   عنها    13لعجز عن استيفاء متطلبات المادة       يظهر ا 
 :ا بذلكممثالين يستحقا الذكر بشكل خاص الرتباطه

بمعنى أن يجد أحد األشخاص     . األول هو عندما يتوقف األداء الناجح لالختراع على الصدفة     )  أ(
ذوى الخبرة في هذا الفن عن طريق إتباع التعليمات الخاصة بتطبيق االختراع إما أن النتائج            
المتوقعة لالختراع غير قابلة للتكرار أو إن النجاح في الحصول على هذه النتائج تحقق                   

ال يمكن االعتماد عليها نهائياً بالمثال على هذا يمكن أن يحدث في عملية             بطريقة  
ه عن ايختلف لون  ) حدث عليها طفرة (مطفرة  ميكروبيولوجية تتضمن حيوانات من ساللة  

ويجب أن يتم التمييز بين هذه الحالة وحالة أخرى يكون النجاح المتكرر         .  البرىالون نوعه
 احتماالت للفشل، وذلك على سبيل المثال في تصنيع        مؤكداً فيها على الرغم من وجود  

األجزاء المركزية المغناطيسية الصغيرة أو المكونات الكهربائية حيث أنه في الحالة األخيرة                 
على الرغم من أن قطع الغيار الالزمة يمكن أن تكون جاهزة لفرزها أو تصنيفها وفقاً              

 . ضرورة أي اعتراضإلجراءات اختبار تضمن الحماية لها فال ينشأ بال

المثال الثاني عندما يكون األداء الناجح لالختراع بشكل أصيل مستحيل ألنه يمكن أن يكون               ) ب(
وعلى سبيل المثال، يسرى ذلك على ماكينة الحركة         .  مخالف للقوانين الفيزيائية الثابتة      

 ). 14/6 الفقرة راجع(. الدائمة

 قابلية التطبيق في الفن الصناعي 

 . الصناعيللتطبيق  الخاص بمناقشة قابلية االختراع 14صل راجع الف 14/4

 أو األحماض األمينية /و) وحدة بناء األحماض النووية(قوائم تسلسل النوويد 

أو األحماض    /أو أكثر من تسلسل النوويد و/احدعندما يتضمن طلب البراءة اإلفصاح عن و     15/4
 مع   تسلسل منفصلة تتوافق    األمينية، فان الوصف ينبغي أن يشتمل على جزء خاص بقائمة        

يجب   .  )وايبو(لعالمية للملكية الفكرية      للمنظمة ا ) 25(المعيار المنصوص عليه في المعيار رقم    
على أن   ) اًاختياري (أن تقدم قائمة التسلسل على شكل نموذج كتابي وعلى نموذج إلكتروني مقروء  

 -)  وايبو(العالمية للملكية الفكرية      للمنظمة )  25( مع المعيار رقم  اًيكون كل من النموذجين متوافق
راجع الفصل التاسع لمزيد من المعلومات حول الموضوع الذي قررت مصر استبعاده من      

 . الحصول على براءة

 إيداع المواد البيولوجية 

 مواد تحتوى على معلومات جينية أو وراثية وتكون قادرة    أي" المواد البيولوجية"يعنى مصطلح   16/4
وعندما يشير طلب البراءة إلى      .  نظام بيولوجي  أي فيا أو إمكانية تكاثرها    على التكاثر بنفسه  
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مواد بيولوجية ال يمكن وصفها في طلب البراءة الستيفاء متطلبات مدى كفاية مستوى اإلفصاح،              
ويجب     . فان إيداع هذه المواد سوف يؤخذ في االعتبار عند تحديد مدى االلتزام بهذه المتطلبات     

 .من الالئحة التنفيذية) 4 (3فقاً للمادة أن يتم اإليداع و

يعتبر إيداع المواد البيولوجية جزء من الوصف الفني لاللتزام بالمتطلبات الخاصة بكفاية مستوى                17/4
 .اإلفصاح، وبالتالي سوف يؤخذ اإليداع في االعتبار عند تحديد مدى االلتزام بهذه المتطلبات

ودعة في أي طلب تسجيل قد ال يكون كافياً ليحل محل          وبالتالي، فان مجرد اإلشارة إلى المواد الم      
اإلفصاح الصريح عن هذه المواد في طلب البراءة لاللتزام بمتطلبات مدى الكفاية بالنسبة               

إال أنه يجب مالحظة أن أي إشارة إلى اإليداع في طلب البراءة ال يمكن أن تؤدى إلى         . لإلفصاح  
 .و مطلوب لاللتزام بهذه المتطلباتاالفتراض أو التسليم بأن اإليداع ضروري أ

  اً يجب أن يتم إيداع كافة المواد البيولوجية الدقيقة بالنسبة لكافة مقدمي الطلبات في مصر وفق          18/4
وزارة  2005لسنة  ) 36(والقرار الوزاري رقم    من الالئحة التنفيذية،  ) 4(3لمتطلبات المادة    

 وتنص المادة األولى فيه على ما   2005ر،  فبراي20بتاريخ   التعليم العالي والدولة للبحث العلمي    
 :يلي

إيداع مزرعة حية من موضوع طلبات براءات االختراع المتعلقة بكائنات "
دقيقة بأي من المعامل المجهزة بالجامعات، أو المراكز أو المعاهد البحثية 

التابعة لوزير الدولة للبحث العلمي، أو المراكز أو المعاهد البحثية أو الهيئات 
 الجهات التابعة لوزارة الصحة أو وزارة الزراعة، وتقديم شهادة لمكتب أو

البراءات تثبت حصول هذا اإليداع مع تحمل صاحب الشأن جميع التكاليف 
 ".الخاصة بذلك

 . معمل الميكروبيولوجي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس: مثال على أحد مراكز اإليداع

 اًقد تستخدم الحق 19/4

 اًقد تستخدم الحق 20/4

  ةعامنبذة 

حيث أن مسئولية الوصف الواضح والكامل لالختراع تقع على عاتق مقدم طلب البراءة، فان            21/4
.   القائم بالفحص يجب أن يمارس حقوقه ورؤيته الخاصة في إبداء االعتراض على الوصف            

ويمكن أن تكون أيضاً بعض االختراعات الفنية البسيطة المعينة مفهومة بالكامل بقليل من            
 . وعدد محدود من اإلشارة للفن السابقالوصف 

.   يجب أن يكون الوصف واضح وسليم مع تجنب اللغة الفنية غير المفهومة وغير الضرورية   22/4
 والرموز الفنية فقط والمقبولة بصفة          واإلشارات  وبشكل عام، يجب استخدام تلك المصطلحات          

روفة على نطاق     ويمكن السماح بمصطلحات فنية ذات صياغة خاصة أو مع           . عامة في الفن   
.   محدود بشرط أن يتم تعريفها بشكل دقيق وأال يكون لها مصطلح مماثل معروف بصفة عامة        
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ويمكن أن تمتد هذه الرؤية الخاصة إلى المصطلحات األجنبية عندما ال يوجد ما يوازيها في اللغة           
آخر مختلف    يجب مراعاة عدم استخدام المصطلحات التي لها معنى محدد بالفعل بمعنى        . العربية

وقد توجد ظروف معينة يمكن فيها استعارة    . ألن ذلك من شأنه أن يسبب االرتباك في التفسير 
  واإلشارات  ويجب أن تتوافق وتتناسق المصطلحات      . مصطلح بطريقة صحيحة من مجال مماثل      
 . مع بعضها في جميع أجزاء طلب البراءة

، ال يمكن لقوائم البرنامج في لغات      في الحالة الخاصة باالختراعات في مجال الحاسب اآللي            23/4
 –ويجب أن يتم كتابة الوصف     . البرمجة أن يتم االعتماد عليها كمستوى إفصاح وحيد لالختراع     

 بشكل أساسي باللغة العادية مع إمكانية مصاحبة          –كما هو الحال في المجاالت الفنية األخرى          
ة األخرى لمزيد من الفهم، وبالتالي     الوصف بالرسومات والهياكل التوضيحية أو الوسائل المساعد        

ويمكن قبول مقتبسات مختصرة من    . يمكن فهم االختراع من جانب ذوى المهارة في هذا المجال        
البرامج تكون مكتوبة بلغات البرمجة المستخدمة بشكل عام إذا كانت تؤدى لتوضيح تجسيد   

 . االختراع

وحدات ذات الصلة إذا كانت االعتبارات       عندما يتم اإلشارة إلى خصائص أي مادة، يجب تحديد ال     24/4
على سبيل المثال،      (وإذا تم ذلك عن طريق اإلشارة إلى أحد المعايير المنشورة        . الكمية مذكورة 

وتمت اإلشارة لهذا المعيار بواسطة مجموعة حروف أولية أو            ) معيار ذو األحجام المثقبة    
يجب استخدام النظام       . ي الوصف اختصار آخر مشابه، يجب تحديد المعيار بشكل واضح ودقيق ف       

 –المتري لوحدات الوزن والقياس؛ أو إذا تم استخدام نظام آخر، يجب أن يتم إيضاح الوحدات       
وبشكل مماثل، ينبغي التعبير عن درجة الحرارة      .  بالنظام المتري   –إضافة إلى ذلك النظام       

.    طريقة أخرى مختلفة  بالدرجات المئوية ويجب إيضاحها بالدرجات المئوية في حالة استخدام          
هذه بخالف تلك المواد التي لها وحدات مشتقة بشكل          (يجب التعبير عن القيم الفيزيائية األخرى       

بالوحدات المعروفة في الممارسات الدولية، على       ) مباشر من الطول والكمية والوقت والحرارة  
متر والكيلو جرام   ال (MKSAسبيل المثال بالنسبة للوحدات الكهربائية يجب استخدام أنظمة        

يجب أن تتماشى الرموز الكيميائية والرياضية          ) النظام الدولي    ( SIأو أنظمة    ) والثانية واألمبير  
واألوزان الذرية والصيغ الجزيئية مع االستخدام العام لها، ويجب أن تكون المصطلحات        

.    هذا المجال  المصطلحات المقبولة بشكل عام في     "والرموز الفنية متناسقة مع تلك     واإلشارات 
وبصفة خاصة، إذا كان أي من المعايير الدولية المتفق عليها في الفن يخضع للجدل والمناقشة،                  

 .يجب إقرار ذلك عملياً عند استخدامه

يعتبر استخدام أسماء مناسبة أو كلمات مشابهة لإلشارة إلى مواد أو أدوات معينة، أمراً غير             25/4
األصل أو إلي مكان ارتباطها بمجموعة مختلفة من        مستحب طالما أن هذه الكلمات تشير إلي     

وإذا تم استخدام هذه الكلمة، يجب أن يكون المنتج بشكل طبيعي محدداً بطريقة وافية      . المنتجات 
بالغرض بدون االعتماد على الكلمة لتمكين أحد األشخاص ذوى الخبرة في هذا الفن من تطبيق       

 مقبولة على المستوى الدولي على أنها مصطلحات         إال أنه عندما تصبح هذه الكلمات .  االختراع
أو غساالت   (Bowden)" باودن "على سبيل المثال، كابالت (وصفية قياسية ولها معنى محدد  

، يمكن السماح بها بدون مزيد من التوضيح للمنتج الذي ترتبط به هذه    )(Bellville)"  بلفيل"
 . الكلمات
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 البراءات بالخلفية عن الفن أو جزء من اإلفصاح             قد ترتبط اإلشارات لوثائق أخرى في طلبات          26/4
، يمكن أن تكون في طلب البراءة على     الفن وعندما ترتبط اإلشارة بالخلفية عن    . عن االختراع

وعندما ترتبط اإلشارة مباشرة باإلفصاح عن        .  أو مقدمة في تاريخ الحق    أصالً قدمت أنها  
، إذا كان يجب       )هاز المطلوب له الحماية       على سبيل المثال تفاصيل أحد مكونات الج        (االختراع  

أخذه في االعتبار فإنها البد أن تكون في طلب البراءة على أنها مودعة بطريقة أصلية أو تحدد               
إذا تمت اإلشارة .  بشكل واضح الوثيقة المشار إليها بطريقة تجعل من السهولة الرجوع للوثيقة      

ن هذا األمر يجب أن يتم تضمينه      إ االختراع، ف    لفهم"هامة "  الوثيقة على أنها     فيإلى أحد األمور   
 بشأن المالمح األساسية لالختراع        –في الوصف حيث يجب أن تكون مواصفات براءة االختراع          

 .  وثيقة أخرىي إلى أاإلشارة تامة في ذاتها بمعنى أنها يجب أن تكون مفهومة بدون –

  اًقد تستخدم الحق 27/4

 الرسومات 

 . 13-9 المواد من في الالئحة التنفيذية فيمات تم النص على متطلبات الرسو 28/4

  من الالئحة9مادة 

أية رسومات عدا ما    . ال يجوز أن يتضمن وصف االختراع أو نموذج المنفعة   
 .يلزم من المعادالت الكيميائية وما يماثلها

فإذا استلزم األمر تقديم رسم هندسي يوضح ذلك الوصف، وجب أن يعد هذا           
للقواعد الواردة في المواد التالية، وأن يرفق بوصف         الرسم علي لوحة طبقا      

 . االختراع أو نموذج المنفعة

 من الالئحة التنفيذية من خالل المادة      9ي تفسير الجملة األولى من المادة    ينبغ
ألغراض الجملة األولى إذا كان       " ضروري"ككل وبمعنى آخر فإن الرسم    

للمساعدة في فهم   اًيساعد في توضيح الوصف وبالتالي يكون ضروري  
 .االختراع

  من الالئحة10مادة 

 يعد رسم االختراع أو نموذج المنفعة علي ورق رسم من النوع األبيض النقي     
المضغوط ذي سطح أملس ومن صنف جيد ومتوسط السمك، علي أن يكون         
هذا الرسم خاليا من التلوين وقابال للنقل بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو ما           

 . ال واضحةيماثله بأشك

  من الالئحة 11مادة 

سم، وتتضمن الورقة    x 29.5 سم 21يكون مقاس الورق المستعمل في الرسم    
 .سم 2.5إطارا يبعد عن جميع حوافها بمسافة 
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وتعطي األشكال المختلفة لرسم االختراع أرقاما متتابعة، وتترك مسافة كافية                
 .بين كل شكل وآخر

 . االختراع عند االقتضاءويجوز استعمال أكثر من ورقة لرسم

  من الالئحة 12 مادة

 .يراعي في إعداد رسوم االختراع أو نموذج المنفعة القواعد اآلتية

 .أن يستعمل المداد األسود الداكن في تخطيط الرسم .1
 .أن تكون الخطوط ظاهرة وسمكها متجانسا .2
أن يراعي اإلقالل من خطوط التشهير والتظليل، وأال تكون هذه الخطوط              .3

 .تصقة ببعضها أو متقاربة بدرجة تحدث اللبسمل
 .أال تختلف خطوط التظليل كثيرا في سمكها عن الخطوط الرئيسية .4
 .أال تبرز أجزاء الرسم أو التظليل بالتسويد أو التلوين .5
أن يكون مقياس الرسم كافيا إلبراز االختراع أو نموذج المنفعة بوضوح،      .6

ج المنفعة التي تحقق هذا   وأن يتضمن الرسم أجزاء االختراع أو نموذ  
 .الغرض وأن يثبت مقياس رسم االختراع أو نموذج المنفعة باألرقام

أال تثبت تسمية االختراع أو نموذج المنفعة أو أي جزء منها علي الرسم              .7
 .ذاته

 .أن ترسم األشكال في وضع رأسي بالنسبة إلي ورقة الرسم .8
إلي أجزاء الرسم      أن تكتب الحروف واألرقام التي تستخدم في اإلشارة        .9

 ملليمترات، وأن تستخدم الحروف     3بشكل واضح، وأال يقل ارتفاعها عن   
واألرقام ذاتها في األوضاع المختلفة للرسم، وفي حالة كتابة الحروف أو           

 .األرقام خارج الرسم يجب وصلها باألجزاء التي تشير إليها بأسهم رفيعة
 وارد بشأنها بالوصف   ويجب أن تتطابق هذه الحروف واألرقام مع ما هو 

 .التفصيلي لالختراع أو نموذج المنفعة

أن تكون ورقة الرسم خالية من الثني أو التكسير أو الكشط أو غير ذلك     .10
 .مما يؤثر في صالحيتها للنقل بالتصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله

  من الالئحة 13مادة 

 :يوضح علي ورقة الرسم البيانات اآلتية

 ).أصل(كلمة  .1
 .الطالباسم  .2
 .عدد األوراق المشتمل عليها الرسم والرقم المتتابع لكل ورقة .3
 .الرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة وروده .4
 .توقيع الطالب أو وكيله .5
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 .وتثبت هذه البيانات علي حسب تتابعها في جدول أسفل يمين ورقة الرسم

 

 متطلبات أخرى 

 .  المتطلبات األخرى من الالئحة التنفيذية بشأن18-15 المواد من راجع 29/4

  من الالئحة 15مادة 

يجوز للمكتب أن يلزم طالب براءة االختراع أو نموذج المنفعة الخاص     
بالمنتجات الكيميائية المتعلقة باألغذية والمنتجات الكيمائية الصيدلية والمنتجات              

 .الكيميائية المستخدمة في الزراعة بتقديم عينتين منها

ينات وأنواعها ويضمنها الوصف التفصيلي لالختراع        ويحرر الطالب قائمة بالع     
 . أو نموذج المنفعة أو يلحقها به

ويثبت الطالب بيانا عن تقديم هذه العينات في أعلي الوصف التفصيلي            
لالختراع أو نموذج المنفعة، كما يثبت المكتب هذا البيان عند النشر في الجريدة          

 .عند قبول طلب البراءة

   من الالئحة16مادة 

 من هذه الالئحة في زجاجات ال      15لعينات المنصوص عليها في المادة     تقدم ا
 سم، وتغلق بإحكام بسدادة تختم   4 سم وقطرها الخارجي    8يجاوز ارتفاعها   

بالجمع األحمر ويكتب علي العينات بيان يشير إلي الصلة بينها وبين اإلنتاج          
قة تلصق علي العينة    الوارد ذكره في وصف االختراع، ويكتب البيان علي بطا

 سم، 10أو تعلق بها، وفي هذه الحالة ال يجوز أن يجاوز طول البطاقة      
 . سم8وعرضها 

  من الالئحة 17مادة 

عينة منها وفقا ألحكام     إذا تعلق االختراع أو نموذج المنفعة بمادة ملونة فتقدم         
و    من هذه الالئحة، وتشفع العينة بنماذج من سلع طبعت أ 16و 15المادتين 

صبغت بهذه المادة، وتكون النماذج بقدر اإلمكان مسطحة ومثبتة علي بطاقات            
 سم عرضا، ويكتب عليها بيان تفصيلي عن عملية        21 سم طوال و 33بمقاس  

الطبع أو الصباغة وعلي األخص ما يتعلق بتركيب المحاليل المختلفة، ودرجة                  
لون في مادة تركيزها، ودرجة الحرارة، ومدة كل عملية، ومدي امتصاص ال     

الصباغة، كما تبين علي البطاقة نسبة المواد الملونة الثابتة علي المصبوغات،          
وتركيب عجينة الطباعة، ويثبت بالبطاقة بيان يشير إلي الصلة بين المادة التي            
استخدمت في الطبع أو الصباغة وبين ما ذكر عنها في وصف االختراع أو    

واد السامة والكاوية والمفرقعة وسريعة      ويكتب علي عينات الم   . نموذج المنفعة 
 .االشتعال بيان بنوعها وطبيعتها
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   من الالئحة18مادة 

إذا تبين أن االختراع أو نموذج المنفعة يمكن استغالله في المساس باألمن     
القومي أو اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة أو اإلضرار الجسيم بالبيئة أو                  

اإلنسان أو الحيوان أو النبات، وجب علي مكتب        اإلضرار بحياة أو صحة      
براءات االختراع أن يعلق قبول الطلب علي نزول صاحب الشأن عن استخدام             

 . المشار إليهالاالختراع في أي من أوجه االستغال
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 الفصل الخامس
 عناصر الحماية

 ةعامنبذة 

 كما هو    ر الحماية يجب أن يحتوي طلب تسجيل براءة االختراع على واحد أو أكثر من عناص         1/5
 .من الالئحة التنفيذية) 1(3منصوص عليه بموجب المادة 

 :عناصر الحماية يجب أن

 تضع تعريف للمادة المطلوب حمايتها . أ 
 تكون واضحة ودقيقة . ب 
 .يتم دعمها بشكل كامل بالوصف . ج 

 يوضح هذا الفصل الشكل والمضمون المناسبين لعناصر الحماية وكذا كيفية تفسيرها ألغراض              
الجدة والخطوة اإلبداعية باالختراعات التي يتم تعريفها والبحث عن اختراعات سابقة يمكن             تقييم 

 . أن تكون ذات صلة في تحديد االختراع

 شكل ومضمون عناصر الحماية

 وهذا .   أن تتم صياغة عناصر الحماية بما يكفل تحديد السمات أو المالمح الفنية لالختراع         يجب 2/5
نبغي أن تحتوي على أية بيانات تتعلق، على سبيل المثال، بالمزايا            يعني أن عناصر الحماية ال ي    

التجارية أو األمور األخرى غير الفنية بل تحتوي على بيانات تتعلق بالغرض بالقدر الذي يساعد                  
.  إطار محدد   وليس من الضروري أن يتم التعبير عن كل سمة من خالل   . على تعريف االختراع

ة أال يعترض على تضمين أو إدخال حدود وظيفية في عنصر     وينبغي على فاحص طلب البراء   
حماية بشرط أال يجد أي شخص خبير في مثل هذا المجال صعوبة في إيجاد وسيلة ألداء هذه         

 أو أن يتم اإلفصاح عن هذه الوسيلة بشكل كامل في طلب    ةابتكاريالوظيفة بدون ممارسة مهارة  
 تقييم التحديد الوظيفي ووضعه في االعتبار، مثلما           ويجب أن يتم   . تسجيل براءة االختراع المعني   

شخص من ذوي الخبرة في   مكن أي تليهو الحال مع أي من التحديدات األخرى لعنصر الحماية،        
ويسمح بذكر استخدام االختراع من ناحية التطبيق الفني لالختراع في          . من تنفيذه هذا المجال  

 .5/21 الفقرة راجع .عناصر الحماية

 . عندما يكون ذلك مناسباًنجزأيتتكون عناصر الحماية من ينبغي أن  3/5

ينبغي أن يحتوي الجزء األول على بيان يوضح الموضوع المطلوب حمايته باالختراع وهو ما     
 متبوعاً ببيان للسمات      هالخ الخاصة باالختراع المطلوب حمايت        .. .يعني الجهاز أو طريقة الصنع      

 والتي تمثل، مع بعضها       تهحماي وضوع المطلوب    المالفنية الضرورية لتعريف     )  الخصائص  (
ومن الواضح من هذا التعريف أنه من الضروري فقط الرجوع    .  السابق  الفنالبعض، جزءاً من   

وعلى سبيل المثال، إذا كان االختراع هو كاميرا       .  ذي الصلة باالختراع   الفن السابق   إلى سمات  
غطاء متحرك إلدخال      (راع الكاميرا   فوتوغرافية ولكن عنصر الحماية يرتبط بشكل كامل بمص      

،  فسيكون من الكافي بالنسبة للجزء األول من عنصر الحماية أن يقرأ على           )أو حجب الضوء   
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ثم يتم قراءة   . .."  (كاميرا فوتوغرافية تحتوي على مصراع مستوي بؤري له       :  "النحو التالي  
ات أو المالمح المعروفة     وليس هناك حاجة لإلشارة أيضاً إلى السم      ) مجموعة السمات المستخدمة  

 . األخرى للكاميرا مثل العدسة ومحدد محيط الرؤية

، فينبغي أن يذكر، مع السمات المذكورة في الجزء          "الجزء المحدد للسمات    " وبالنسبة للجزء الثاني     
.  األول السمات الفنية المطلوب حمايتها، أي السمات التي يضيفها االختراع لالختراعات السابقة                     

 نتائج البحث، أو أية وثائق إضافية تعتبر ذات صلة، أن أية سمة في الجزء الثاني               وإذا كشفت
من عنصر الحماية كانت، في الحقيقة، معروفة مع كل السمات األخرى الموجودة في الجزء            
األول من عنصر الحماية وأن الجمع بينهما يؤدي إلى نفس األثر الذي يحدث عند الجمع بينهما                

لالختراع المطلوب حمايته، فيجوز للفاحص أن يطلب من طالب البراءة نقل                     بشكل كامل وفقاً   
ومع ذلك، فعندما يرتبط عنصر حماية بشكل جديد وعندما      . هذه السمة أو السمات للجزء األول    

 والجزء المحدد للخصائص       الفن السابق  يمكن عمل فصل لسمات عنصر الحماية بين جزء       
 وإذا كانت عملية فصل السمات محددة من جانب طالب           الدقة  مع التزام  الجديدة بأكثر من طريقة   

 . نالتسجيل، فال ينبغي للفاحص أن يطلب إعادة كتابة عناصر الحماية المكونة من جزأي
يجوز مطالبة مقدم طلب البراءة االلتزام بالشكل ثنائي األجزاء سالف الذكر عندما يكون من              4/5

يل المثال إلى حدوث تحسين ملموس في       الواضح أن اختراع طالب البراءة يؤدي على سب      
ومع ذلك، إذا كانت طبيعة االختراع تجعل من هذا الشكل    .  السابقة لألجزاء أو الخطوات      ةالتركيب

لعنصر الحماية أمراً غير مالئم ألنه قد يظهر على سبيل المثال صورة مشوهة أو مضللة       
 .لك الشكل، فال ينبغي أن يتم طلب استخدام ذالفن السابقلالختراع أو 

 :ومن أمثلة هذا النوع من االختراعات التي قد تتطلب أسلوب عرض مختلف ما يلي
 في حاالت متساوية، حيث تكمن الخطوة اإلبداعية           أو الخطوات المعروفة    األجزاء   تركيبة  ) أ(

 .في هذا التركيب فقط
يل المثال، من    تعديل، بشكل متميز عن اإلضافة إلى، طريقة صنع كيمائية معروفة، على سب      ) ب(

 .اد أو استبدال مادة بمادة أخرىالموإحدى خالل حذف 
اإلبداعية  نظام معقد من األجزاء المرتبطة ببعضها البعض من الناحية الوظيفية، الخطوة              ) ج(

 . المتعلقة بالتغييرات في العديد من هذه األجزاء أو العالقات المتداخلة لهذه األجزاء
ز أن يكون النموذج ثنائي األجزاء لعنصر الحماية غير واقعي وغير    ، يجو  )ب(و) أ (في المثالين   5/5

ومن األمثلة     . يمكن أن يؤدي إلى عنصر حماية طويل ومعقد    ) ج(مناسب بينما في المثال    
األخرى التي يمكن أن يكون فيها النموذج ثنائي األجزاء لعنصر الحماية غير مالئم هو عندما         

رة عن مركب كيميائي جديد أو مجموعة من المركبات التي        عباهيكون االختراع المطلوب حمايت  
ومن المحتمل أيضاً أن تنشأ حاالت أخرى يكون من المناسب فيها         .  ال تنتمي إلى فئة معروفة  

 .صياغة عنصر الحماية بشكل آخر

عند تحديد ما إذا كان ينبغي مطالبة طالب التسجيل لوضع عنصر حماية في الشكل ثنائي         6/5
وفي هذا الشأن، يجب أن يتم األخذ      ". مناسباً "تقييم ما إذا كان هذا الشكل   مهم الاألجزاء، فمن   

بعين االعتبار أن الغرض من الشكل ثنائي األجزاء لعنصر الحماية هو السماح للقارئ بتحديد                 
واضح للسمات الضرورية لتعريف المادة موضوع الحماية والتي تمثل، مع بعضها البعض،             

لفن السابق المذكور في     ا بشكل كاف من بيان   اً وإذا كان ذلك واضح   . من الفن السابق   اًجزء
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بخالف الشكل  آخر  الوصف، للوفاء بهذا المطلب، فمن المناسب عرض عنصر الحماية في شكل        
 .  ثنائي األجزاء

يجوز أن يحتوي عنصر الحماية، باإلضافة إلى الوصف، على صيغ كيمائية أو رياضية وليس                  7/5
 أي عنصر حماية على جداول ولكن فقط إذا كانت المادة موضوع     ويمكن أن يحتوي. رسوم

، فال ينبغي    "أمر مرغوب  "وبالنسبة الستخدام كلمة   . الحماية تجعل استخدام الجداول أمراً مرغوباً      
أن يعترض فاحص طلب البراءة على استخدام الجداول في عناصر الحماية عندما يكون مثل هذا                  

 .الشكل مناسباً

لسمات أو المالمح الفنية لالختراع، يجب أال تعتمد عناصر الحماية على اإلشارات           فيما يتعلق با  8/5
وعلى وجه التحديد،   . إلى الوصف أو الرسوم باستثناء المواضع التي تقتضي فيها الضرورة ذلك       

مثلما تم الوصف  "يجب أال تعتمد عناصر الحماية في الظروف العادية على إشارات من نوعية         
وعلى ذلك، ينبغي   ".  من الرسوم 2مثلما هو موضح في الشكل  "أو "  الوصف من.. . في الجزء   

أنه من الضروري للغاية االعتماد       أو توضيح   هذه اإلشارات  لغاء  مطالبة مقدم طلب البراءة بإ     
ومن أمثلة هذه االستثناءات      . على إشارات للوصف أو الرسوم في الحاالت التي تقتضي ذلك            

 له شكل غريب موضح في الرسوم وال يمكن      هراع المطلوب حمايت    الحالة التي يكون فيها االخت     
ومن الحاالت الخاصة       . تعريفه بسهولة سواء بالكلمات أو من خالل صيغ رياضية بسيطة    

األخرى تلك التي يرتبط فيها االختراع بمنتجات كيمائية ال يمكن تعريف سماتها إال من خالل                
 .رسوم بيانية أو مخططات

م ولم يكن من الممكن توضيح السمات الفنية لعناصر الحماية بواسطة ربط           إذا كانت هناك رسو   9/5
هذه السمات بالسمات المماثلة على الرسوم، فيفضل عمل ذلك من خالل وضع اإلشارات             

ومع ذلك، فهذه   .   بعد السمات الموجودة في عناصر الحماية       ( )التوضيحية المناسبة بين أقواس    
 لنطاق عنصر الحماية ولكن كأدوات مساعدة لفهم الموضوع         اإلشارات ال يمكن تفسيرها كمقيدة  

 .المطلوب حمايته بشكل أيسر

 

 أنواع عناصر الحماية

 الفئات
المنتجات     (هناك نوعان أساسيان من عناصر الحماية هما عناصر حماية الكيانات المادية               10/5

ويتضمن   ). الجهاز  وألمنتج ا استخدام وأطريقة الصنع   ( وعناصر حماية األنشطة  ) واألجهزة
على  ( مادة أو تركيبة    ") عناصر حماية المنتجات     ("النوع األساسي األول من عناصر الحماية       

على  ( باإلضافة إلى أي كيان مادي آخر     )  المركبات الكيمائية أو مزيج من المركبات    :سبيل المثال
 مع   شيء معيٍن أو صنف أو جهاز أو ماكينة أو نظام من األجهزة التي تعمل  : سبيل المثال

ومن  .  التي يتم إنتاجها اعتماداً على المهارة الفنية لشخص من ذوي الخبرة       ) بعضها البعض 
أو   .. ." ثياب منسوجة تحتوي على "أو .. ." آلية توجيه تشمل دائرة رد تلقائية"األمثلة على ذلك 

  أما ". واستقبال  إرسال  نظام اتصاالت يتكون من عدد من محطات       "أو ..."  مبيد حشري يتكون من "
فينطبق على كل أنواع األنشطة       ) عنصر حماية طريقة الصنع    ("النوع الثاني من عناصر الحماية    

التي تنطوي على استخدام منتج مادي إلتمام طريقة الصنع، يمكن أداء النشاط على منتجات            
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 راجع   (أو على كائنات حية  )  مثل عمليات الرقابة  (عمليات أخرى  على  أو أو على الطاقة  مادية 
 ).  المرتبطتين بموضوعات يمكن استبعادها من البحث أو الفحص9/15إلى  9/4ت من الفقرا

ينبغي مالحظة أن عناصر الحماية التي تتم كتابتها بشكل مختلف يجوز فعلياً أن تنتمي لنفس                    11/5
"   نظام"وعلى سبيل المثال، فعنصر الحماية المرتبط بـ        . الفئة وأن يكون لها نفس النطاق    

وعالوة على ذلك، ينبغي  ". الجهاز  "يمكن أن ينتميا إلى فئة " جهاز"رتبط بـ  وعنصر الحماية الم 
مالحظة أنه من المسموح تضمين عناصر حماية الفئات المختلفة في نفس عناصر حماية طلبات                   

ويجب أن يأخذ فاحص طلب البراءة في      .  البراءة بشرط أن تتوافق مع مطلب وحدة االختراع  
ة مختلفة يمكن أن يساعد طالب البراءة فيما بعد في الحصول           اعتباره أن وجود عناصر حماي   

وبناًء عليه، بينما ينبغي أن يوجه فاحص طلب البراءة انتباهه       . على حماية كاملة لالختراع   
، فال ينبغي أن   5/42 الفقرة  راجع  (للوجود غير الضروري وبكثرة لعناصر الحماية المستقلة        

اه وجود عدد من عناصر الحماية التي تمت صياغتها      يتبنى منهجاً مبالغاً فيه أو صارم تج  
 .بأساليب مختلفة ولكنها ظاهرياً لها نفس األثر

يتحدد ما إذا كانت مجموعة اختراعات مرتبطة بشكل يمكن معه استنباط مفهوم ابتكاري عام            12/5
بدون النظر إلى ما إذا كانت االختراعات مذكورة في عناصر حماية منفصلة أو كبدائل في              

ويعني ذلك أنه بينما ينبغي أن يستثني فاحص طلب البراءة الوجود غير    . منفرد حماية  عنصر
الضروري لعناصر الحماية المستقلة، فال ينبغي عليه أن يستثني اثنين أو أكثر من عناصر         
الحماية المستقلة في نفس الفئة بشرط وجود مفهوم ابتكاري موحد وأن عناصر الحماية ككل تفي              

وعند تطبيق هذا المبدأ، ينبغي أن يهتم فاحص   ). 5/42 الفقرة راجع (ز والدقة بمطلب اإليجا  
 بشأن عناصر الحماية ذات النطاق المشابه          5/13طلب التسجيل بالمالحظات المذكورة في الفقرة        

ومع ذلك، فهناك ظروف أخرى عندما ال يكون من المناسب فيها تغطية المادة موضوع         . ظاهرياًَ 
 : ع من خالل عنصر حماية مستقل منفرد في فئة معينة، وعلى سبيل المثالالحماية باالخترا

عندما يرتبط االختراع بحدوث تحسن في صنفين منفصلين ولكنهما متداخلين ويمكن بيع     ) أ(
 ،  جهاز إرسال وجهاز استقبالكل منهما على حدة مثل وصلة كهربائية ومقبس أو 

تحول التيار المتردد إلى تيار طردي،     عندما يكون االختراع مرتبطاً بدوائر كهربية     ) ب(
فربما يكون من الضروري تضمين عناصر حماية مستقلة منفصلة في ترتيبات أحادية          
المرحلة أو متعددة المراحل تشمل هذه الدوائر نظراً ألن عدد الدوائر الالزمة لكل      

  عمليتي الترتيب،في كل منمرحلة يختلف 
لمركبات الكيمائية الجديدة وهناك عدد من  عندما يكون االختراع ضمن مجموعة من ا   ) ج(

 . العمليات الالزمة لتصنيع هذه المركبات
 

 عناصر الحماية المستقلة والتابعة
سوف تحتوي كل طلبات تسجيل براءات االختراع على عنصر حماية رئيسي واحد أو أكثر              13/5

لحماية هذه     ويمكن أن يتبع أي من عناصر ا .  يختص بالسمات أو المالمح األساسية لالختراع     
ومن الواضح أن   . واحد أو أكثر من عناصر الحماية المرتبطة بأشكال محددة من هذا االختراع    

أي عنصر حماية مرتبط بشكل معين يجب أن يتضمن أيضاً السمات األساسية لالختراع وعليه      
وينبغي تفسير األشكال المحددة   .  يجب أن يتضمن كل سمات عنصر حماية واحد على األقل         
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 أكثر تحديداً أو تجسيدات مختلفة لالختراع أكثر من تلك            اً  عامة على أنها تعني تعريف   بصورة
كما ينبغي أيضاً مالحظة أنه من المسموح     . الموضحة  في عنصر أو عناصر الحماية الرئيسية     

تضمين عدد معقول من عناصر الحماية التابعة التي تثبت أشكال محددة من االختراع المذكور          
ماية المستقل، حتى عندما يمكن اعتبار سمات أي عنصر حماية تابع أنها تمثل في               في عنصر الح  

 .حد ذاتها اختراعاً

يجب أن يتضمن أي عنصر حماية تابع إشارة إلى عنصر الحماية الذي يتبعه ويجب أن يتم            14/5
ويشتمل عنصر    .  تفسيره على أنه يتضمن كل الحدود الموجودة في عنصر الحماية الذي يتبعه     

وينبغي أن  .  جميع التحديدات المتضمنة في عنصر حماية محدد مرتبط به          على تابع متعدد   حماية  
يشير عنصر الحماية التابع الذي يرتبط بأكثر من عنصر حماية آخر إلى هذه العناصر فقط        

وال يمكن أن تشكل عناصر الحماية التابعة المتعددة أساساً لعناصر حماية         . بصورة اختيارية 
 .خرىتابعة متعددة أ

ينبغي أن يتم تجميع كل عناصر الحماية التابعة، بصرف النظر عن كيفية اإلشارة إليها، مع         15/5
ولذا، فيجب أن يكون   . بعضها البعض وفق أقصى قدر ممكن وبأكثر األساليب العملية الممكنة       

.  الترتيب قادراً على تجميع عناصر الحماية ذات الصلة لكي يسهل تحديدها وكذا تفسير معانيها      
 إذا كان ترتيب  اً مناسبوينبغي أن يقوم فاحص طلب البراءة بدعوة طالب البراءة ليقدم تعديالً    
 .عنصر الحماية يحدث غموضاً في تعريف الموضوع المطلوب حمايته

، على بدائل بشرط أن تكون هذه    اً أو تابعمستقالًكان يمكن أن يحتوي عنصر الحماية، سواء    16/5
كن استبدال واحدة بأخرى بسهولة وبشرط أيضاً أال يجعل عدد          البدائل ذات طبيعة مشابهة ويم    

 أيضاً     راجع(وعرض البدائل الموجودة في عنصر حماية منفرد غامضاً أو صعب تفسيره      
 ).10/17  و10/9الفقرتين 

يمكن أن يحتوي عنصر الحماية أيضاً على إشارة إلى عنصر حماية آخر حتى لو لم يكن عنصر            17/5
وعلى     (لة على ذلك عنصر حماية يشير إلى عنصر حماية من فئة أخرى      ومن األمث.  حماية تابع 

طريقة لتصنيع منتج عنصر    "أو ..." 1جهاز لتنفيذ طريقة عنصر الحماية رقم    "سبيل المثال،  
وبالمثل، في حالة القابس والمقبس، عنصر حماية الجزء الواحد الذي يشير              ...") . 1الحماية رقم   

ال . .."   1قابس للعمل مع مقبس عنصر الحماية رقم        "يل المثال   للطرف العامل اآلخر، وعلى سب    
حدود عنصر الحماية السابق الذي         يعتبر عنصر حماية تابع ألنه ال يحتوي بصورة واضحة على        
 . يتبع له بقدر ما أن له عالقة وظيفية بعنصر الحماية السابق

 

 تفسير عناصر الحماية 
وينبغي أن تتم   .  المتبعة ألغراض البحث والفحص       ينبغي تفسير عناصر الحماية بنفس الطريقة        18/5

قراءة كل عنصر حماية بما يمنح كل كلمة المعنى الطبيعي لها وكذا النطاق الذي يمكن أن                  
يستنتجه شخص من ذوي الخبرة والمهارة في هذا المجال، ما لم يمنح الوصف الكلمات، في               

كما ينبغي أن تتم قراءة    . محددال  أو الواضح حاالت معينة، معنى خاصاً من خالل التعريف     
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كما ينبغي أن تتم هذه القراءة بما       . عنصر الحماية بما يتيح محاولة استخالص معنى فني منه       
 . يكفل البعد عن المعنى الحرفي المحدد لنص عنصر الحماية

 " االستخدام"عناصر حماية 
تعني مادة أو تركيبة     ينبغي تفسير عنصر حماية مادة أو تركيبة تخص استخدام معين على أنها     19/5

وينبغي أن يختلف ذلك عن عنصر الحماية الذي يوضح        .   مناسبة في الواقع لالستخدام المذكور     
 تكون المادة أو اً  سابق اًوإذا وجد الفاحص فن  . خطوات طريقة محددة الستخدام المادة أو التركيبة   

ي االستخدام المحدد للمادة    التركيبة الموجودة به مماثلة لالختراع المطلوب حمايته وتختلف فقط ف       
أو التركيبة، يجوز للفاحص أن يرفض عنصر الحماية مع التوضيح لمقدم الطلب أن االستخدام          

وعلى  . المحدد من عنصر الحماية ليس له قيمة من ناحية إمكانية الحصول على براءة االختراع                 
ك   تل ل ةوب حمايتها مماثل   أن المادة أو التركيبة المطلمن الرغم من ذلك، يجب أن يتأكد الفاحص    

ي الفن السابق على أن يتضمن ذلك التحليل التركيبات الكيميائية باإلضافة إلى سمات           ف ةالموجود
)  سائل أم غاز:  على سبيل المثال (وتتضمن هذه السمات األخرى الحالة     . المادة أو التركيبة 

/ 5راجع الفقرة    .  (حوق ودرجة الثبات واللزوجة وغيرها من العوامل مثل كونها بلورية أو مس        
22.(  

 مقدمة عنصر الحماية

ينبغي  و.  مقدمة أو تمهيد لتحديد الموضوع الذي يراد حمايته للقارئ         اً يكون لعنصر الحماية دوم    20/5
حماية ألغراض البحث والفحص على أساس      ال تحديد أثر هذا التمهيد على تقييم مكونات عنصر 

وخالل البحث والفحص، يجب أن يتم        . الة كل حالة على حدة في ضوء الحقائق الخاصة بكل ح           
 بما يحدد ما إذا كان     هأو استخدام  االختراع  التي تذكر هدف   و  المقدمة تقييم البيانات الموجودة في    

  فرق في خطوات طريقة الصنع      أو(الهدف أو االستخدام الذي يتم ذكره يؤدي إلى فرق هيكلي  
وإذا كان    .  الفن السابق  ومطلوب حمايته     البين االختراع   )  الصنع  ة قيفي حالة عناصر حماية طر       

وفي عناصر الحماية        . األمر كذلك، فيكون الهدف من ذكر ذلك هو تحديد نطاق عنصر الحماية         
 بمثابة تحديد وقصر لنطاق عنصر        ةحماي التمهيد المذكور بعنصر ال    عتبر يثنائية األجزاء،   

 .الحماية

فيجب تفسير ذلك على أنه يعني     . .."  إلخ.. .جهاز لتنفذ العملية  "إذا بدأ عنصر حماية بكلمات مثل    21/5
أما الجهاز الذي يمتلك كل السمات المحددة في عنصر            .  مجرد جهاز مناسب لتنفيذ العملية     

 حتى يكون من الممكن  الحماية ولكنه غير مناسب للهدف المذكور أو الذي يتطلب تعديالً   
 وعلى سبيل المثال، فإن      .دةالج استخدامه في رفض عنصر الحماية الفتقاد        استخدامه ال ينبغي   

فلغة عنصر    . عنصر الحماية الذي يذكر ماكينة لتقطيع اللحم يشمل تقييد لطبيعة مثل هذا الجهاز       
بدون ذكر أية    ) أال وهي تقطيع اللحم   (توضح فقط وظيفة الجهاز    " ماكينة لتقطيع اللحم    "الحماية  

قييم الجدة والخطوة اإلبداعية طالما          وهذه اللغة ال يكون لها أي وزن عند ت     . حدود لهيكل الماكينة  
وفي هذه الحالة، ينبغي     . أن األجهزة السابقة التي تقطع اللحم كانت قادرة على تقطيع اللحم     

وعليه،    . على أنها مجرد تحديد لماكينة تعمل لتقطيع اللحم    " لتقطيع اللحم  "التعامل مع الكلمات  
نت ماكينة التقطيع ستكون قادرة على تقطيع       ينبغي النظر إلى األجهزة السابقة لمعرفة ما إذا كا    

وتنطبق     . اللحم وما إذا كان وصف األجهزة السابقة قد حدد المادة التي تقوم الماكينة بتقطيعها                
وعلى سبيل المثال، إذا ذكر  . االعتبارات المماثلة على عنصر حماية منتج ذو استخدام معين    
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وعلى ذلك، فإن وعاء     .   حدود للقالب  فهذا يعني وجود  "  قالب للصلب المذاب     "عنصر حماية   
 لالستخدام   اًلن يكون مناسب أقل بكثير من الصلب   انصهار بالستيكي لمكعبات الثلج له نقطة   

  . على أساس أن عنصر الحماية يفتقد الجدةiكقالب للصلب المذاب وال يمكن رفض

 عناصر الحماية المفتوحة والمغلقة

بغي على فاحص طلب التسجيل أن ينتبه إلى نوع العبارة           ، ين والخطوة اإلبداعية  الجدة  في تقييم  22/5
أو   )  ـيتميز ب" (تسم بـي"أو " يشمل"أو " يتكون من" مثل  المستخدمة في عناصر الحماية      االنتقالية 

 :ويعتمد الموضوع الذي يتم بحثه على نوع العبارة االنتقالية المستخدمة" .يتكون أساساً من"

 مثل    من العبارات االنتقالية    " مغلق"اية باستخدام نوع   عندما تتم صياغة عنصر الحم   ) أ(
، فال يمكن تفسير عنصر الحماية على أنه يتضمن منتجات أو عمليات تشمل        "يتكون من"

 بخالف تلك المذكورة في عنصر      خاصة بطريقة معينة     عناصر هيكلية أو خطوات   
قط من أ و ب و ج   منتج يتكون ف"وعلى سبيل المثال، إذا ذكر عنصر حماية أن    . الحماية  

 الذي يكشف  لفن السابق  خالفاً ل اً على أنه يتضمن، ويكون جديد  ذلك، فال يمكن تفسير"
 .عن منتج يتكون من العناصر أ و ب و ج و د، أو أي عناصر أو سمات إضافية أخري

 مثل    من العبارات االنتقالية    " مفتوح" عندما تتم صياغة عنصر الحماية باستخدام نوع       ) ب(
 على أنه يتضمن    ذلك، فيمكن تفسير "يتسم بـ"أو  " يحتوي"أو  " منضيت"أو "   علىيشتمل"

. طرق تتضمن مكونات أو خطوات غير مذكورة  أو  منتجات منتجات أو عمليات تشمل  
،   "  يتضمن العناصر أ و ب و ج     اً منتج "وعلى سبيل المثال، إذا ذكر عنصر حماية أن      

 الذي يكشف عن  لفن السابق   لد الجدة خالفاً     على أنه يتضمن، بل ويفتق    تفسير ذلك  يمكن ف
 .أي عناصر أو سمات إضافية أخريوكذلك منتج يتكون من العناصر أ و ب و ج و د، 

يتألف   " أو  "يتكون أساساً من"عندما تتم صياغة عنصر الحماية باستخدام العبارة االنتقالية       ) ج(
ين عناصر الحماية المغلقة         مرتبة وسطى ب يحتل في هذه الحالة    عنصر الحماية     إن  ف،"من

االنتقالية    مثل هذه العبارات   ف.  المكتوبة بتنسيقات مغلقة وعناصر الحماية المفتوحة تماماً          
 ال تؤثر مادياً على السمة    تلكومحددة  تقصر نطاق عنصر الحماية على مواد أو خطوات        

  فحص وألغراض البحث وال   .  المطلوب حمايته  األساسية والجديدة لالختراع   ) السمات (
لسمات األساسية     الخاصة با   غياب بيان واضح في الوصف أو عناصر الحماية      وفي حالة  
مثل    (للغة المفتوحة   معادلة  الفعلية، يتم تفسير هذه العبارات االنتقالية على أنها     والجديدة 

 ").تشمل"
 

 عناصر حماية الوسيلة والوظيفة

و خطوة من حيث وظيفتها أو سماتها      عندما يؤدي التحديد في عنصر الحماية إلي تعريف وسيلة أ     23/5
د على أنه يعرف أي    ديحتبدون تحديد الهيكل أو المادة أو الفعل الداعم لها، فينبغي تفسير هذا ال   

هيكل أو مادة أو فعل قادر على أداء الوظيفة المعرفة أو الذي له الخصائص المعرفة ما لم يتم                 
ا تم تحديد الوسيلة، فيتم تفسير عنصر    وإذ.  تحديد الوسيلة بصورة إضافية في عنصر الحماية     
 أكبر، فإنه يتم    بشكل وإذا تم تحديد الوسيلة  . الحماية بما يتضمن هذه الحدود التي تم تعريفها    

وعلى سبيل المثال، إذا ذكر  .  تفسير عنصر الحماية على أنه يتضمن هذه التحديدات اإلضافية    
يقوم فاحص طلب البراءة بتفسير ذلك         عنصر الحماية أن صمام يعمل للحد من تدفق السوائل، ف       

على أنه يتضمن الحد المعرف اإلضافي الذي يقوم به الصمام وليس أية وسيلة لتقييد تدفق                   
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مادة بناء تشمل طبقة عازلة     "هدف ستيالذي  وكمثال آخر، ينبغي تفسير عنصر حماية   .  السوائل
ومع ذلك، فينبغي  ".   الحرارة طبقة تعزل "يمثل " منتج"على أنها مادة بناء تشمل أي   " للحرارة 

مالحظة أن موضوعات ما إذا كانت عناصر حماية الوسيلة والوظيفة واضحة ودقيقة وما إذا                    
كان اإلفصاح عن االختراع كاف بالنسبة لشخص من ذوي الخبرة في هذا المجال هي      

 .موضوعات ينبغي تحديدها بصورة منفصلة

 
 طريقة الصنععناصر حماية المنتج وفق 

 يقوم عنصر حماية بتعريف منتج من حيث طريقة الصنع التي يتم بها عمل المنتج، فينبغي         عندما 24/5
لك السمات    تيموأن هذا المنتج تفسير عنصر الحماية على أنه عنصر حماية المنتج في حد ذاته     

الحصول على براءة    إمكانية فأن  ولذا، . الناشئة عن عملية التصنيع المذكورة في عنصر الحماية   
.   ه على طريقة صنع   ال تعتمد  منتج معرف بعنصر حماية المنتج وفق طريقة الصنع         اختراع

فإذا  . صنعه من خالل طريقة صنع جديدة  مصنع باستخدام طريقة  جديداً فقط لكونه  يعد فالمنتج ال 
 أو مشتق منه   فن سابقكان المنتج الموجود في عنصر الحماية هذا هو نفسه المنتج في بند من   

بالرغم من أن المنتج  للحصول على البراءة    عنصر الحماية ال يكون قابالً   ، فإنبشكل واضح
 . تم تصنيعه بطريقة صنع مختلفةالفن السابقالمذكور في البند الخاص ب

تم عمل المنتج من خاللها    يعندما يمكن تعريف منتج فقط من خالل خطوات طريقة الصنع الذي         25/5
 مميزة على المنتج النهائي، فينبغي على فاحص          ع سمات ي صنت أو عندما يتوقع أن تترك طريقة ال   

طلب البراءة االنتباه إلى خطوات طريقة الصنع عند تحديد موضوع البحث وتقييم متطلبات           
لوحة    "وعلى سبيل المثال، عنصر حماية    . الفن السابق  بالنظر إلى   الحصول على براءة االختراع    

وحة فرعية حديدية ولوحة فرعية من       عة من خالل اللحام مع ل     وهيكلية ثنائية الطبقات مصن     
في هذه الحالة، يأخذ فاحص طلب البراءة عملية اللحام في اعتباره عند تحديد موضوع             ".  النيكل

 نظراً ألن عملية      الفن السابق بالنظر إلى   الحصول على براءة االختراع    إمكانية البحث وفي تقييم   
ئي مختلفة عن تلك الناتجة عن عمليات       اللحام تؤدي إلى إكساب خصائص مادية في المنتج النها        

وال يتم  .  لحام وهو ما يعني أن المنتج يمكن تعريفه فقط من خالل طريقة الصنع       أخرى بخالف ال  
عنصر الحماية ما لم يتم اكتشاف لوحة هيكلية ثنائية الطبقات مطابقة مصنعة                  الجدة ل  الشك في   

 .فن سابقباستخدام اللحام في 

 
  عناصر حماية طريقة الصنعحدود المنتج والجهاز في

يجب أن يتم أخذ حدود المنتج والجهاز التي تظهر في عناصر حماية طريقة الصنع في االعتبار                   26/5
التمهيد الوارد في عنصر   للتعرف على أثر  5/22 الفقرة   راجع. ألغراض البحث والفحص   

 . على تفسير عناصر الحمايةالحماية
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 عدم التوافق بين عناصر الحماية والوصف

عندما يوجد عدم توافق فعلي بين عناصر الحماية والوصف، فيجب دعوة طالب البراءة إلجراء           27/5
وعلى سبيل المثال، قد يذكر الوصف أو يمكن أن يوحي بأن        . تعديالت تسمح بالتغلب على ذلك  

ففي مثل هذه    . سمة فنية معينة غير مذكورة في عناصر الحماية أساسية في أداء االختراع         
ي على فاحص طلب البراءة طلب عمل تعديالت لعناصر الحماية بما يسمح بتضمين                   الحالة، ينبغ   

مقنع وواضح  رد  تقديم  لبراءة من خالل  اومع ذلك، إذا استطاع طالب       . هذه السمة أو الخاصية   
   السمة في اإلشارة إلى أن  أن الوصف غير صحيح  أن يثبت  ذوي الخبرة في هذا المجال  ل

ومن النماذج األخرى     . في هذه الحالة طلب تعديل الوصف        أساسية، فينبغي    موضوع الفحص   
لعدم التوافق هي تلك التي يتضمن فيها الوصف والرسوم تجسيد أو أكثر لالختراع يبدو أنه          

وعلى سبيل المثال، حالة تحدد      (ينتمي لخارج الموضوع الذي تتعامل معه عناصر الحماية       
أنابيب إليكترونية وأحد التجسيدات يستخدم        عناصر الحماية على أنها دائرة كهربائية تستخدم         

هنا ينبغي دعوة طالب البراءة لتعديل عنصر الحماية أو الوصف    ).  أشباه الموصالت كبديل 
والرسوم بحيث يتم التغلب على حالة عدم التوافق هذه وبذلك تفادي أي شك محتمل قد ينشأ بعد    

عن حاالت عدم التوافق التي ال        ومع ذلك، يجوز التغاضي    .  ذلك بشأن معنى عناصر الحماية    
 . تتسبب في شك بشأن معنى عناصر الحماية

ينبغي االعتراض على البيانات العامة الموجودة في الوصف التي توحي بأن مدى الحماية يمكن       28/5
وعلى وجه التحديد، ينبغي االعتراض      . توسيعه بطريقة مبهمة وليست معرفة على نحو دقيق    

وعندما ترتبط عناصر     . االختراع "  روح" مدى الحماية ليشمل    على أي بيان يشير إلى توسيع    
الحماية بتركيبة من السمات فقط، فينبغي االعتراض على أي بيان موجود في الوصف يبدو أنه       

 للسمات الفردية أو التركيبات      نيوحي بأن الحماية رغم ذلك مطلوبة ليس فقط للتركيبة ككل ولك     
 . الفرعية الناتجة عنها

 الوضوح

 أن تكون عناصر الحماية واضحة على عناصر الحماية الفردية وكذا عناصر                شرط بق  ينط 29/5
وتتعاظم أهمية وضوح عناصر الحماية بالنسبة ألغراض تكوين رأي حول األسئلة             .  الحماية ككل  

 ويمكن تطبيقه من الناحية       إبداعية  ويحتوي على خطوة    اًالمتعلقة بما إذا كان االختراع يبدو جديد      
كون معنى  يولذا، ينبغي أن  .  الموضوع المطلوب حمايته     تحديد في  ته وظيف ما يتعلق ب  فيالصناعية  

نص   من خالل  الخبرة في هذا المجال   ذي حدود عنصر الحماية، بقدر اإلمكان، واضح للشخص     
 ). 5/20 أيضاً الفقرة راجع (اعنصر الحماية وحدهكلمات 

.   ايته بدرجة معقولة من الوضوح    كل عنصر حماية نطاق االختراع المطلوب حم     يوضح يجب أن  30/5
وما   عنصر الحماية في ضوء محتوى اإلفصاح عن طلب البراءة المحدد     تفسير ويجب أن يتم 

 الشخص ذي خبرة في هذا المجال في       نظر ةمن وجه عنصر الحماية   وفهم  الفن السابق  يتبين من
 االختراع    نطاق يد وإذا استطاع شخص من ذوي الخبرة في هذا المجال تحد         .  وقت تنفيذ االختراع 

وإذا كان  . اإلفصاح   مع متطلبات  اً في هذه الحالة يكون متفق   ، فإن عنصر الحماية  مؤكدةبدرجة 
 واضحاً، وإذا لم يكن طالب البراءة قد أوضح بأنه ينوي أن يجعل             االختراع نطاق موضوع  

 عناصر    نطاق مختلف عن ذلك النطاق المحدد في عناصر الحماية، فعندئذ تتوافق             ذا االختراع 
 .  بالعنصرة الخاصالوضوحات اإلفصاح وطلبتالحماية مع م
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ينبغي أن يحدد عنصر حماية مستقل بشكل واضح كل السمات األساسية الالزمة لتعريف     31/5
االختراع باستثناء الحاالت التي يتم فيها استنباط هذه السمات من المصطلحات العامة           

ـ  ال حماية ال المستخدمة، وعلى سبيل المثال عنصر       ال يحتاج لذكر وجود    " دراجة   "خاص ب
االختراع، فينبغي أن تكون طريقة       منتج وإذا كان عنصر الحماية خاص بطريقة صنع      . عجالت

الصنع، عند تنفيذها بأسلوب يبدو معقوالً لشخص من ذوي الخبرة في هذا المجال، طريقة ناتجها               
 داخلي وهو ما يترتب عليه نقص       النهائي هو هذا المنتج؛ وفيما عدا ذلك يكون هناك عدم توافق        

إذا كان المنتج من نوع    فمنتج،  الخاص ب  حماية  ال في حالة عنصر    .  الوضوح في عنصر الحماية    
معروف ويتمثل االختراع في تعديل أحد جوانبه، فيكفي أن يقوم عنصر الحماية بتعريف المنتج      

ات المماثلة على عناصر        وتنطبق االعتبار  .  بوضوح ويحدد الجانب الذي تم تعديله وبأية طريقة       
 .  حماية األجهزة

 وضوح المصطلحات النسبية 

ينبغي االعتراض على عنصر حماية يتضمن أشكال غامضة من التعبيرات التي تترك القارئ            32/5
فعنصر الحماية ال ينبغي أن    .  في وضع شك بخصوص نطاق خاصية ما بدعوى نقص الوضوح             

ما لم يكن للمصطلح معنى     " قوي "أو " واسع  "أو"  رفيع"يستخدم مصطلح نسبي أو متشابه مثل     
في الحديث عن مكبر الصوت وهذا       " عالي التردد   "معروف تماماً في المجال، وعلى سبيل المثال        

  وإذا وجد في عنصر الحماية عنصر يعبر عن درجة من درجات األشياء     . هو المعنى المقصود
 البراءة تحديد ما إذا كان يمكن   ، فينبغي على فاحص طلب    )مثل الحجم أو الكمية أو المستوى   (

لشخص من ذوي الخبرة في هذا المجال أن يقترب من معنى المصطلح إما من خالل اإلفصاح        
قد يكون من المناسب مطالبة       . فن سابق عن معيار لقياس هذه الدرجة في الوصف أو بالنسبة ل     

وضوع لما هو أبعد  تعريف أو حذف المصطلح إذا استطاع ذلك بدون مد الم    بطالب البراءة إما    
فال يمكن لطالب البراءة االعتماد على مصطلح غير      . من محتوى طلب البراءة مثلما هو مودع  

 . الفن السابقواضح لتمييز االختراع عن 

وكقاعدة عامة، ينبغي    . بقدر ما يسمح االختراع   اًمحددعنصر الحماية     نطاق  كون ييجب أن   33/5
من خالل    أحد مظاهره   االختراع أو   ى أساس تحديد قوم عل االعتراض على عناصر الحماية التي ت     

ويمكن أيضاً إبداء االعتراض بدعوى نقص        .  لوضوحل  اذلك الفتقاده وفيما بعد  نتيجة يتم تحقيقها    
ومع ذلك، ال ينبغي إبداء   . ما يحدده الوصف  مالدعم الالزم عندما يكون النطاق المذكور أوسع    
هذه المصطلحات وإذا كان يمكن تحقيق النتيجة            اعتراض إذا كان يمكن تعريف االختراع فقط ب     

وعلى سبيل المثال التحقق المباشر واإليجابي        ) 5/46 الفقرة    راجع(بدون تجريب غير ضروري 
من خالل االختبارات أو اإلجراءات المحددة على النحو المناسب في الوصف والتي تقوم على        

يتم إطفاء نهاية السيجارة      حيث  سجائر   فضة منفمثالً يمكن أن يرتبط االختراع ب . المحاولة والخطأ    
وقد تختلف األخيرة بشكل معقول بأسلوب    .   النسبية هاوأبعاد الطفاية   المشتعلة تلقائياً نتيجة لشكل     

وطالما حدد عنصر الحماية أسلوب تصنيع وشكل           . يصعب تعريفه مع إعطائها نفس األثر      
 يعرف األبعاد النسبية من خالل  السجائر وفق أكبر قدر ممكن من الوضوح، فيمكن أن     منفضة 

اإلشارة إلى النتيجة المرجو تحقيقها بدون اعتراض بدعوى نقص الوضوح بشرط أن يتضمن     
الوصف إرشادات مناسبة لتمكين القارئ من تحديد األبعاد المطلوبة من خالل إجراءات اختبار                   

 . روتينية
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أن يكون  حماية بعدة طرق، مثل   الر  في عنصتحديدهيمكن نه  إف،  مااالختراع بمنتج يتعلق عندما  34/5
ويمكن أن يكون تعريف منتج  .   بها ة الخاص  المعايير   بطريقة معينة أو     معدمنتجلصيغة كيميائية  

المحددة فقط مناسباً في الحاالت التي ال يمكن فيها تعريف االختراع بشكل              المعايير  من خالل 
بوضوح وبدقة إما من خالل       اييرالمعمناسب بطريقة أخرى بشرط أن يكون ممكناً تحديد هذه       

وينطبق األمر ذاته على    . معروفة في المجال   الجراءات  اإل إيضاحات في الوصف أو بواسطة    
وقد ينشأ هذا على سبيل المثال في حالة        . المحددة  المعايير طريقة صنع يتم تعريفها بواسطة     

غير   معايير استخدام ويجوز االعتراض على الحاالت التي يتم فيها   .  سالسل الجزيئات الكبيرة 
وينبغي على فاحص طلب        ,  على أساس االفتقاد للوضوح      في المجال   أو غير متوافرة    معروفة 

إلخفاء االفتقاد        معتادة غير معايير  قد يحاولون استخدام    اتيدرك أن مقدمي الطلب   البراءة أن  
 ). 12/4 الفقرة راجع(عنصر الجدة ل

نتج تعريف االختراع من خالل اإلشارة إلى      عنصر حماية جهاز أو م  يتم من خاللعندما  35/5
يحدث   و.  ضوحعن ذلك عدم الو  االستخدامات المقررة للجهاز أو المنتج، يمكن أن ينشأ           خواص

هذا عندما ال يقوم عنصر الحماية بتعريف المنتج ذاته فقط ولكنه يعرف أيضاً عالقته بمنتج ثان             
مقدمة أسطوانة محرك حيث يتم تعريفها         وعلى سبيل المثال   (ليس جزءاً من االختراع المذكور    

 هذا إما تعريف     المستقل ويجب أن يحدد عنصر الحماية    ) . بالمحرك  ية ارتباطها   كيف بواسطة 
وعلى سبيل المثال     (واضح للمنتج الذي يتم تعريفه من خالل ذكر عناصر الحماية بشكل مناسب      

لتركيبة من المنتجين األول والثاني       أو يتم توجيهه   ")  رتبطي "بـ "  قابل لالرتباط  "من خالل استبدال  
كما يجوز أيضاً السماح       "). محرك يشمل مقدمة أسطوانة "أو  " محرك ذي مقدمة أسطوانة "فمثالً (

أو شكل المنتج األول في عنصر حماية مستقل من خالل اإلشارة بشكل عام إلى          /بتعريف أبعاد و 
منتج األول المذكور ولكنه يرتبط به من    أو شكل المنتج الثاني الذي ال يمثل جزءاً من ال      /أبعاد و

 .خالل االستخدام

فهذه الكلمة    . أو الكلمات المشابهة لها   " تقريباً"هناك حاجة إلبداء اهتمام خاص عند ذكر كلمة    36/5
مثل   (أو نطاق  )   درجة مئوية تقريبا200ًمثل  (يمكن تطبيقها على سبيل المثال على قيمة معينة    

الة، ينبغي على فاحص طلب البراءة أن يصدر حكماً على ما               وفي كل ح  ).   من س إلى ص تقريباً    
وعالوة على ذلك، إذا     . إذا كان المعنى واضح بالحد الكافي في السياق الذي تتم قراءته ككل            

، فينبغي    الفن السابق  تمنع تمييز االختراع بشكل يزيل الغموض عن    " تقريباً "كانت هذه الكلمة  
 . اإلبداعية أو الخطوة إبداء اعتراض بدعوى نقص عنصر الجدة

 
 وضوح المصطلحات األخرى 

  السلع    وليس خصائص     سلعالتجاري لل  المنشأ  تمثل العالمات التجارية والتعبيرات المماثلة         37/5
ولذا، ينبغي أن يطلب فاحص طلب البراءة            .  ) التي قد تتغير من وقت آلخر      (المتصلة باالختراع   

تعبيرات المماثلة من عناصر الحماية ما لم يكن      من طالب البراءة حذف العالمات التجارية أو ال     
استخدامها أمر حتمي، وقد يتم السماح بها بصورة استثنائية إذا كانت معروفة بشكل عام على أن     

 ). 5/34 أيضاً الفقرة راجع(لها معنى دقيق 
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على وجه     "أو " مثل "أو " على سبيل المثال " أو "  من األفضل "ينبغي التعامل مع تعبيرات مثل    38/5
  إلى  فاحص طلب البراءة       ينظر  ينبغي أن . بعناية لضمان أنها ال تسبب نوعاً من اللبس      " لتحديدا

حصر نطاق عنصر الحماية وهو ما يعني أن السمة التي              يعلى أنه ال    من التعبيرات   هذا النوع 
 . تلي أي من هذه التعبيرات ينبغي اعتبارها اختيارية بصورة كاملة

ومع   .   موضوع عنصر الحماية بواسطة سمات أو مالمح إيجابية       بشكل عام، يتم تعريف المادة    39/5
وهو ما   " استثناء"أو " تحديد سلبي "أو " تنازل"ذلك، يمكن حصر نطاق عنصر الحماية من خالل    

يعني أنه يمكن استثناء عنصر معرف بوضوح بواسطة سمات فنية من الحماية المقررة، وعلى             
  اً  سلبي اًوقد يتضمن عنصر الحماية أيضاً تحديد   .  الجدة سبيل المثال للوفاء بمتطلبات توفير عنصر    

:   مثال   ( المطلوب حمايته  المادة موضوع الحماية غير الموجودة في االختراع   يعرف اًأسلوبأو 
ال يوجد شيء بذاته غامض أو غير مؤكد بشأن التحديد  .  ) كأن ال يحتوي مركب ما على الماء

االختراع    لحماية   محاولة    هحيث أن ية غير واضح  فالتحديد السلبي يجعل عنصر الحما    .  السلبي
ويعتبر  . باستثناء ما لم يقم طالب البراءة باختراعه بدالً من ذكر ما تم اختراعه بوضوح وبدقة         

 واضحاً عندما يكون كل   الفن السابق عنصر الحماية الذي يذكر التحديد بهدف استثناء سمات   
رات المتجانسة خالية من البروتين     يلبوليم كأن يقال على سبيل المثال أن ا   .تحديد واضحاً 

 وباإلضافة     .  ”Hevea“في المطاط الطبيعي من نوع      مما يوجد  الراتنجات والسكر     ووالصابون 
يكون "  المذكورمؤكسد الغير قادر على تكوين صبغة مع عامل تحفيز " إلى ذلك، فالتحديد السلبي   

وإذا تم ذكر عناصر بديلة بصورة    . ة واضح المطلوبة واضحاً ألن حدود حماية براءة االختراع    
ومن ناحية أخرى     .  إيجابية في الوصف، فيمكن استثنائها بصورة صريحة من عناصر الحماية          

  .لكيال يعتد به الفاحص اًفأن إغفال ذكر أي تحديد ايجابي ليس سبب

 
 إيجاز عدد عناصر الحماية 

عند تكرارها وكثرتها على نحو    يجوز االعتراض على عناصر الحماية بدعوى افتقادها لإليجاز        40/5
طبيعة  باألمر  يتعلق   ويتم تكرار عناصر الحماية بشكل غير ضروري عندما       . غير ضروري 

 يوجد عدد غير معقول من عناصر الحماية المكررة وهو ما يؤدي إلى         حيثونطاق االختراع،  
يضيع تعريف  وال ينبغي تكرار عناصر الحماية بال داع حتى ال      . اللبس أكثر منه إلى الوضوح    

ومع ذلك، إذا كانت عناصر الحماية تختلف عن بعضها           . االختراع المذكور وسط هذا اللبس  
.   البعض وليس هناك صعوبة في فهم نطاق الحماية، فال ينبغي إبداء اعتراض بدعوى هذا السبب            

فإذا تم تقديم عناصر  . وعالوة على ذلك، ينبغي أن تختلف عناصر الحماية عن بعضها البعض      
متطابقة أو متشابهة إلى حد كبير من حيث       وكانت هذه العناصر   اية، في نفس طلب البراءة،      حم

تغطي نفس الشيء بالرغم من وجود فارق طفيف في النص في نفس الطلب،                   وكانت   المحتوى 
ومع   .   في هذه الحالة  اً قد يكون مناسباإليجازأن فسيكون من المناسب إبداء اعتراض بدعوى  

بداء اعتراض إذا أدى التغير في النص إلى فارق طفيف في النطاق بين              ذلك، فال ينبغي إ 
ويمكن االعتراض على عناصر الحماية الفردية بدعوى نقص اإليجاز فقط             .  عنصري الحماية  

عندما تحتوي على فقرات مطولة أو تفاصيل غير ضرورية تؤدي إلى عدم وضوح نطاق       
 . هاالختراع المطلوب حمايت
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 وصف الدعم من خالل ال

يتم دعم عناصر الحماية بصورة كاملة بالوصف، وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك أساس في                    41/5
 نطاق عناصر الحماية أكبر من القدر الذي يستدعيه        ال يكون وصف موضوع كل عنصر وأ 

وّإذا ورد تحديد معين في عنصر الحماية ولكن ليس في الوصف، فينبغي       . الوصف أو الرسوم 
البراءة بإدراج هذا التحديد في الوصف بشرط أال يتم إدراجه على نحو يؤدي            مطالبة مقدم طلب    

 ).4/12راجع الفقرة (إلى تقديم مادة جديدة أو بشرط أال يلغى من عناصر الحماية 

كقاعدة عامة، يعتبر عنصر الحماية مدعوماً بالوصف ما لم، وذلك بصورة استثنائية، توجد           42/5
ن ذوي الخبرة في هذا المجال سيكون غير قادر، على أساس         ة لالعتقاد بأن الشخص م  يأسباب قو 

المعلومات المطلوب حمايتها في طلب البراءة، على تفسير الشرح المحدد للوصف في المجال            
ومع ذلك، فالدعم يجب أن يرتبط بسمات        . الذي يستخدم طرق تقليدية للتجريب أو التحليل      

البيانات الغامضة التي ليس لها محتوى فني أو          التأكيدات أو حيث أن ، المطلوب حمايته    االختراع 
 وينبغي على فاحص   .بالمحتوى الفني ال تمثل أي نوع من أنواع الدعم  محتوى آخر ذي صلة 

.   لدعم فقط في حالة وجود أسباب قوية تدعو لذلك    لدعلى االفتقا طلب البراءة أن يبدي اعتراضاً   
 . ذلك، بمستند تم نشرهى أمكن تموعندما يتم إبداء اعتراض، ينبغي دعم األسباب، 

 
  لكامل عن االختراع المطلوب حمايتهاإلفصاح الواضح وا

بالوصف والرسوم   ) أو المادة موضوع الحماية   (يجب أن يتم دعم موضوع كل عنصر حماية    43/5
بذلك القدر الكافي من الوضوح واالكتمال الذي يكفل أن يقوم شخص من ذوي الخبرة في هذا                

 واضحاً وكامالً إذا تم        عن االختراع المطلوب حمايته    ويعتبر اإلفصاح   . تراع المجال بتنفيذ االخ  
تقديم معلومات تكفي للسماح بقيام شخص من ذوي الخبرة في هذا المجال بتنفيذ االختراع     

ة في طلب سابق على     ولوي إذا تمت المطالبة باأل  األولويةأو تاريخ (اعتباراً من تاريخ اإليداع 
 .   إجراء عمليات تجريب غير ضروريةبدون) حو الصحيحالن

).   13/11 الفقرة   راجع (تكون عملية اإلفصاح موجهة لشخص من ذوي الخبرة في هذا المجال           44/5
ومن المفترض أن يستخدم ذلك الشخص عند الضرورة معرفته العامة الستكمال المعلومات       

 على أساس معرفة     يجب أن يكون اإلفصاح كافياً لتنفيذ االختراع  .  الواردة في طلب البراءة  
الشخص من ذوي الخبرة في هذا المجال في تاريخ اإليداع الدولي وليس في تاريخ البحث        

ذي ا إلي حد ما، فإنه يجب على         موعلى الرغم من أن التجربة و الخطأ مسموح به       . والفحص 
 في هذا المجال، أن يكون قادراً على تنفيذ االختراع علي أساس اإلفصاح المتوافر و                الخبرة  

  اً خصيص    وينطبق ذلك  ".لم يكن من المقرر إجراؤها تجارب   "  إجراءالمعرفة العامة بدون طلب   
 . علي التقنيات المتطورة للغاية

لم يكن من المقرر   العوامل التي يجب أخذها في االعتبار لتحديد ما إذا كان سيتم إجراء تجارب              45/5
 :لتنفيذ االختراع هي ما يلي إجراؤها

 .مايةتساع نطاق عناصر الحا . أ 
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 .طبيعة االختراع  . ب 
 .المعرفة العامة للشخص من ذوي الخبرة في هذا المجال . ج 
 .مستوى التنبؤ في المجال .د 
 المذكورة  ) أي المعلومات المتعلقة بكيفية تصنيع االختراع أو استخدامه        (التوجيهات حجم .ه 

 .سابقاللفن افي الطلب بما في ذلك بيانات 
 .لمطلوب حمايته على أساس ما تم اإلفصاح عنهلتجارب الالزمة لتنفيذ االختراع احجم ا .و 

 
نظراً ألن     لم يكن من المقرر إجراؤها     بإجراء تجارب     نطاق عناصر الحماية       اتساع   يرتبط  46/5

الشخص من ذوي الخبرة في هذا المجال يجب أن يكون قادراً على تنفيذ النطاق الكامل لالختراع       
   بالكامل    االختراعحماية  لبراءة المطالبة ب  وعلى سبيل المثال، ال يحق لطالب ا   . هالمطلوب حمايت   

ومع ذلك،    .  هإذا كان طلب البراءة يفصح فقط عن كيفية تنفيذ جزء من االختراع المطلوب حمايت                
 أمثلة تغطي كل اختالف      إعطاء ففي المجاالت التي يصعب التنبؤ فيها، ليس من الضروري      

يحية وشرح كيفية تطبيقها على        األمثلة التوض  عادةً تكفي  و. محتمل في نطاق عنصر الحماية      
ختراع   نطاق عنصر الحماية ككل إذا استطاع شخص من ذوي الخبرة في هذا المجال تنفيذ اال    

 .لم يكن من المقرر إجراؤها إجراء تجارب بدون المطلوب حمايته

يتصل به االختراع أساسياً لتحديد المعرفة العامة لشخص          المطلوب حمايته والذي     يعد الموضوع  47/5
وعلى سبيل المثال، إذا كان     .  ي الخبرة في هذا المجال الفني وكذا حالة التقنية الحالية           من ذو

 متعددة أمراً روتينياً بالنسبة لشخص من ذوي الخبرة في هذا المجال، فال          معاييراختيار قيم  
 . إجراء تجربة لم يكن من المقرر إجراؤهايجوز اعتبار أن مثل هذا االختيار يتطلب 

المعلومات المذكورة صراحة أو ضمنياً في         " المقدمة في طلب التسجيل   توجيهات   ال "ـيقصد ب 48/5
الوصف وعناصر الحماية والرسوم بما في ذلك األمثلة واإلشارات إلى طلبات براءة أو وثائق                  

وكلما زادت معلومات الشخص ذي الخبرة في هذا المجال بشأن الفن السابق وبصفة         . أخرى
وكلما كان التنبؤ أسهل في هذا الفن، تضاءلت الحاجة إلى               طبيعة االختراع    بشأن  خاصة  

سبيل   وعلى . هالمعلومات الموجودة في طلب البراءة الالزمة لتنفيذ االختراع المطلوب حمايت            
 أيسر إذا كان الشخص من ذوي الخبرة في هذا المجال يمكنه توقع             المثال، يصبح التنبؤ في الفن     

 . ه المطلوب حمايتأثر سمة من سمات أو خصائص االختراع

رب، يجب األخذ في االعتبار أيضاً صفة           ا باإلضافة إلى الوقت والنفقات الالزمين لتنفيذ التج         49/5
 . تعدى ذلكتمثل عمالً روتينياً أم تب وهل ارالتج

 
 تعادل اإلفصاح مع عناصر الحماية

لبراءة     ويجب على فاحص طلب ا    . تعتبر معظم عناصر الحماية تعميمات لمثال أو أمثلة معينة      50/5
.   الحكم على مدى التعميم المسموح به في كل حالة معينة في ضوء الفن السابق ذي الصلة            

 للدرجة التي يتجاوز معها     واسع النطاق وعنصر الحماية المالئم هو ذلك العنصر الذي ال يكون    
  للدرجة التي يحرم معها طالب البراءة من مكافآته على اإلفصاح عن              محدود النطاق  االختراع أو   

 ال ينبغي   ا قام طالب البراءة بوصفه      المعادلة والتي  ستخدامات االفالتعديالت الواضحة و    .  االختراع
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وعلى وجه التحديد، إذا كان من المعقول التنبؤ بأن كل المتغيرات التي تشملها      . االستعالم عنها
ف، فمن    عناصر الحماية لها الخصائص واالستخدامات التي نسبها طالب البراءة إليها في الوص          

 . المناسب بالنسبة لطالب البراءة أن يصيغ عناصر الحماية بناًء على ذلك

يمكن قبول عنصر حماية يأخذ شكل عام أي يرتبط بفئة كاملة من المواد أو الماكينات حتى وإن       51/5
، إذا وجد دعم معقول في الوصف ولم يوجد سبب الفتراض أن االختراع ال           واسع نطاق    اكان ذ

وعندما تبدو المعلومات المقدمة غير كافية لتمكين شخص      . خالل الفن المذكور  يمكن تنفيذه من 
 من الفن ولكن بدون أن يتم الوصف على  لمجال  من ذوي الخبرة في هذا الفن من تفسير الوصف 

نحو واضح بواسطة طرق روتينية للتجريب أو التحليل، ينبغي على فاحص طلب البراءة أن                  
كر من خالل رد مناسب أن االختراع يمكن في الواقع تطبيقه        يطلب من طالب البراءة أن يذ    

 عنصر   يحددالفن بالكامل أو حال تعثر ذلك أن   بشأن بسهولة على أساس المعلومات المقدمة    
تشكيل   "ومن األمثلة على ذلك عنصر حماية طريقة محددة لمعالجة      . الحماية ليتوافق مع الوصف    

وإذا حدث أن بدت كل   . معينة في الخصائص المادية   للحصول على تغييرات   " الراتينج الصناعي 
 وبدت الطريقة غير مناسبة للراتينج اللدن     األمثلة المذكورة المتعلقة بالراتينج اللدن بالحرارة    

، فربما يكون قصر عناصر الحماية على الراتينج اللدن بالحرارة ضرورياً لاللتزام           بالحرارة 
 . اإلفصاح تبمتطلبا

 
 ية باإلفصاح عالقة عناصر الحما

 بين ما يم اتالرسوم وأ بالوصف تام سواء بشكل هم االختراع المطلوب حمايت  يدعتيجب أن يتم  52/5
  في تاريخ اإليداع  ديده ووصفه حطلب حماية موضوع االختراع الذي قام بت    أن طالب التسجيل ي  

 . )حو الصحيحن في طلب سابق على الباألولوية إذا تمت المطالبة األولويةأو تاريخ (

تعتبر عناصر الحماية غير متوافقة وغير مماثلة للوصف والرسوم إذا لم يكن االختراع المطلوب                53/5
 شخص من ذوي الخبرة في هذا الفن نظراً   يمكن تنفيذه بواسطة ، بعد قراءة طلب البراءة،   هحمايت 

وعلى    .  ألن عنصر أساسي الزم لعمل أو تشغيل االختراع ال يزال ناقصاً من عنصر الحماية          
ويقدم الوصف  .  المثال، عنصر حماية يرتبط بمكونات زيت وقود محسنة ذات سمات معينة           سبيل

دعماً لطريقة واحدة للحصول على زيوت وقود تحمل هذه السمة أال وهي من خالل كميات       
ولم يتم اإلفصاح عن أية طريقة أخرى للحصول على زيوت وقود            .  محددة من إضافة معينة   

 لم يذكر عنصر الحماية اإلضافة، فإن عنصر الحماية ال يكون        فإذا  . تحمل السمة المطلوبة  
ومن األمثلة األخرى تلك التي تنطوي على عدم توافق بين     . مدعوماً بصورة كاملة بالوصف  

عنصر الحماية واإلفصاح بسبب تناقض العناصر المضمنة في عناصر الحماية والوصف أو           
ر الحماية يغطي منطقة لم تكن معروفة          بالنسبة للوصف والرسوم أن نطاق عناص        أخر كمثال 

 . لطالب البراءة وتكون مجرد تخمينات بشأن إمكانات لم يتم اكتشافها

 من حيث وظيفتها حتى عند        بشكل عام يمكن أن يعرف عنصر حماية سمة أو خاصية معينة        54/5
  يفضل    إذا كان الشخص ذو الخبرة في هذا المجال    ، السمة في الوصف   هذهتقديم مثال واحد على

وسائل تحديد  " على سبيل المثال يمكن تدعيم   . أخرى يمكن استخدامها لنفس الوظيفة     اًطرق 
الواردة في أحد عناصر الحماية بتقديم مثال واحد يشتمل على مفتاح كهربائي                "النهايات الطرفية    
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 أو  ة بالنسبة لذوي الخبرة إمكانية استبداله بخلية كهروضوئي    اً أو واضحاًحدي حيث يكون بديهي
 تعطي انطباعاً بأن وظيفة         بالكامل  بشكل عام، إذا كانت محتويات طلب البراءة       و. انفعال  قياس  م

 بأن وسيلة بديلة تصلح لذلك وتمت صياغة عنصر الحماية        ذكريمكن تنفيذها بطريقة ما بدون  
بطريقة تسمح باستيعاب طرق أخرى أو كل الطرق ألداء الوظيفة، فإن عنصر الحماية ال يتوافق                      

وباإلضافة إلى ذلك، قد ال       .  في الوصف  دعمالمتعلق بأن يكون لصياغة العنصر      شرطلامع 
يكون كافياً إذا كان الوصف ينطوي على مصطلحات غامضة قد تستخدمها طرق أخرى إذا لم           

  .على نحو معقولمحددة ومذكور كيفية استخدامها بوضوح وكن ت

  راجع  (ه معاييرب كيميائي من خالل  قد يكون من المناسب في حاالت معينة فقط توصيف مرك       55/5
 بصورة كلية فقط عند      همعايير ويتم دعم توصيف المركب الكيميائي من خالل      ). 5/36الفقرة  

 م الدليل على أن طالب البراءة عرف   وصف االختراع بسمات محددة كافية ذات صلة تقد    
الجزئي أو    مثل من خالل وصف الهيكل   ، في وقت اإليداع   هووصف االختراع المطلوب حمايت    

أو الكيميائية أو السمات والخصائص الوظيفية عند وجود عالقة مشتركة       /الخصائص المادية و   
 . معلومة بين الهيكل والوظيفة أو تركيبة من هذه السمات

.   يتم تحديد مدى االلتزام بمطلب الكفاية ومطلب دعم عناصر الحماية في اإلفصاح بشكل مستقل       56/5
 عنصر الحماية عام بشكل يصعب دعمه بالوصف والرسوم،         وفي بعض الحاالت، عندما يكون    

ربما يكون اإلفصاح غير كاف أيضاً لتمكين شخص من ذوي الخبرة في هذا المجال من تنفيذ    
وعليه، ربما يكون هناك عدم التزام بكل من المطلبين المتعلقين       . هاالختراع المطلوب حمايت    

 . 4/12 الفقرة عراج. بعالقة عناصر الحماية باإلفصاح والكفاية
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  السادس الفصل
 حق األولوية

 حق األولوية

 فإن تاريخ تسلم الطلب الدولي       :PCT للطلبات الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات  اًوفق 1/6
.   من معاهدة التعاون بشأن البراءات  11يعتمد كتاريخ لإليداع الدولي متى استوفى شروط المادة     

وسيكون من المهم   .  هو التاريخ الوحيد الساري للطلب الدولي   وقد يكون تاريخ اإليداع الدولي
تحديد تاريخ انتهاء فترات زمنية معينة وكذا تحديد حالة الفن ذي الصلة ألغراض البحث        

 : على ما يليPCT من معاهدة 11وتنص المادة . والفحص الدوليين

 PCT من معاهدة 11المادة 

 :تاريخ اإليداع وآثار الطلب الدولي
مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم الطلب الدولي كتاريخ لإليداع الدولي، شرط        على  )1(

 :أن يتبين له حين يتسلم الطلب

 أن مودع الطلب ال يفتقر بداهةً إلى الحق في إيداع طلب دولي لدى مكتب تسلم        ) ج(
 الطلبات ألسباب ترجع إلى محل اإلقامة أو الجنسية؛

 المنصوص عليها؛ أن الطلب الدولي محرر باللغة   ) ح(
 : أن الطلب الدولي يتضمن على األقل العناصر التالية  ) خ(

 إشارة تفيد بأن الطلب قد أودع كطلب دولي )1
 تعيين دولة متعاقدة واحدة على األقل )2
 اسم مودع الطلب، مبين على الوجه المنصوص عليه )3
 اًجزء يبدو في ظاهره أنه يكون وصف )4
  . حمايةجزء يبدو في ظاهره أنه يكون مطلب أو مطالب )5

 
إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الطلب الدولي ال يستوفي، وقت تسلمه، الشروط                 ) أ( )2(

 لالئحة التنفيذية بدعوة مودع     اً، وجب عليه أن يقوم طبق  )1(الواردة في الفقرة   
 .الطلب إلى إجراء التصحيح الالزم

وجب على مكتب تسلم       لالئحة التنفيذية،    اًإذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبق    )  ب(
الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم التصحيح المطلوب على أساس أنه تاريخ اإليداع         

 .الدولي
"  1"، فإن كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من        )4(64مع مراعاة المادة   )3(

  من تاريخ اًويكون قد اعتمد له تاريخ دولي، يترتب عليه اعتبار) 1(من الفقرة " 3"إلى 
 .اإليداع الدولي ما لإليداع الوطني العادي من آثار في كل دولة معينة

، يعد   )1(من الفقرة  " 3" إلى  " 1"كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من         )4(
 .مماثالً لإليداع الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
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قد يكون له حق األولوية بدًء من    كثيرة ولي في حاالت     وعلى الرغم من ذلك، فإن الطلب الد    2/6
وهو تاريخ إيداع الطلب     (وفي هذه الحالة، يستخدم تاريخ األولوية    . تاريخ إيداع الطلب السابق    

 .في حساب مدد زمنية معينة) السابق

   كافة مطالب األولوية

 :وذلك كما يليفي مصر  اًسارييجب استيفاء عدة شروط حتى يكون طلب األولوية الصحيح  3/6

يجب أن يكون الشخص الذي قام بتقديم الطلب السابق الذي تم الحصول على حق األولوية                
 .الخاص به هو مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه

 قبل تاريخ إيداع الطلب الدولي      اً شهر12يجب أن يكون قد تم إيداع الطلب خالل مدة أقصاها       
 .ل إيداع الطلب الوطني للحصول على البراءة في مصرلمعاهدة التعاون بشأن البراءات أو قب

لدى إحدى الدول األطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية               تم إيداع الطلب    يجب أن يكون قد   
الصناعية أو لصالحها أو لدى إحدى الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية من غير الدول         

 ).2002 لسنة 82 من القانون 38لمادة ا(األطراف في هذه االتفاقية أو لصالحها 

األعضاء أن الطلب السابق       إحدى الدول  أو أحد البلدان  "  لدى أو لصالح" المقصود بمصطلحي   
الذي تم الحصول على حق األولوية الخاص به ربما يكون طلب سابق وطني أو إقليمي أو        

وذج منفعة أو للحصول       وقد يكون الطلب السابق للحصول على براءة اختراع أو براءة نم            . دولي
وطالما كانت محتويات الطلب السابق كافية لتحديد تاريخ اإليداع، فإنه يمكن                  . على شهادة مخترع 

 في تحديد تاريخ األولوية بغض النظر عن القرار النهائي بشأن الطلب السابق حتى إذا           هاستخدام
 .اً مسحوب سحبه أو اعتبراًكان الطلب السابق، على سبيل المثال، قد تم الحق

وبالنسبة للشروط األخرى التي يجب استيفاؤها كي يكون طلب الحصول على حق األولوية                  
 .6/17 إلى 6/11 و6/4، فإنها واردة في الفقرات اًصحيح

الطلب الذي حصل على أولوية تاريخ اإليداع يجب عادة أن يكون الطلب األول الذي تم إيداعه        4/6
حق عن نفس موضوع الطلب األول السابق الذي تم إيداعه       بالنسبة لالختراع، إال أن الطلب الال     

في نفس الدولة أو لصالحها يعتبر مثل الطلب األول ألغراض األولوية إذا تم سحب الطلب األول                  
أو التنازل عنه أو رفضه دون اإلعالن عنه للجمهور ودون أية حقوق معلقة وإذا لم يستخدم       

وعادة ال يعتد الفاحص بهذه    .  اع هذا الطلب الالحق     عند إيد كأساس للمطالبة باألولوية وذلك       
 كما هو الحال مثالً في طلب           المسألة إال إذا كان هناك دليل واضح على وجود طلب سابق           

ومتى يتضح وجود طلب سابق عن نفس الموضوع وكان حق األولوية       . االستمرار األمريكي 
 ينبغي دعوة مقدم الطلب للقيام بإقناع        ، فإنه ) 6/6راجع الفقرة   ( لتداخل الفن السابق      اً نظر اًهام

الفاحص بعدم وجود أية حقوق معلقة في الطلب السابق فيما يتعلق بموضوع الطلب محل              
 .الفحص
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أولويات    (" على أكثر من طلب سابق واحد  اً األولوية في الطلب اعتماد   حقوق  يجوز المطالبة ب   5/6
التي     من اتفاقية باريس ) و(4لمادة   لاًحتى وإن كانت مصدرها دول مختلفة، وذلك وفق ") متعددة

 :تنص على ما يلي

ال يجوز ألية دولة من دول االتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع بسبب مطالبة           و
المودع بأولويات متعددة حتى ولو كانت هذه األولويات مصدرها دول مختلفة، أو بسبب تضمن    

أو أكثر ال يشملها الطلب أو الطلبات المطالب             الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو أكثر على عنصر        
وذلك بشرط أن تتوفر، في كلتا الحالتين، وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون               .بأولويتها
وفيما يختص بالعناصر التي ال يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأسبقيتها فإن إيداع              . الدولة

 .لعاديةالطلب الالحق ينشئ حق أولوية حسب الشروط ا

 قبل تاريخ إيداع طلب    اً شهر12يجب أن يكون الطلب السابق قد تم إيداعه خالل مدة أقصاها   
وتمنح أحد عناصر الطلب       . معاهدة التعاون الدولي أو إيداع طلب البراءة الوطني في مصر        

 .تاريخ أولوية طلب األولوية السابق الذي يفصح عنه الدولي

، وتم   )و ب أ (وعات لالختراع ويطالب بحمايتهما      يصف الطلب نوعين من الموض  : مثال
في طلب ألماني وتم إيداع كليهما     " ب"في طلب فرنسي بينما تم اإلفصاح عن       " أ"اإلفصاح عن  

ويجوز المطالبة بتاريخي األولوية       ،  السابقة على تقديم الطلب  اً شهر)12( عشر ىثناإل  فترة خالل
"  أ "وسيحصل التجسيد   .  لألجزاء المناسبة من الطلب    لكل من الطلبين الفرنسي واأللماني بالنسبة   

 .على تاريخ األولوية األلماني" ب"على تاريخ األولوية الفرنسي بينما سيحصل التجسيد 

وال يسمح بالجمع بين مستندات األولوية، ولكن قد يوجد استثناء متى اشتملت إحدى مستندات    
كال المستندين التي يمكن الجمع بينها      األولوية على إشارة آلخر ونص صراحة على صفات من         

 :على نحو معين

وطلب سابق آخر يفصح عن    "  ج"إذا كان الطلب يعتمد على طلب سابق يفصح عن الصفة        : مثال
تحق   ففي هذه الحالة   ، "د"و" ج"، إال أن كليهما ال يفصحان عن الجمع بين الصفتين   "د"الصفة  

 .إيداع الطلب نفسهالمطالبة بالجمع بينهما فقط بالنسبة لتاريخ 

 تحديد تواريخ األولوية

ال ينبغي على الفاحص، بشكل عام، أن يتحقق من سريان حق األولوية، إال أن حق األولوية يعد                    6/6
)   البديهية  افتقاد  ( بتحديد عنصر الجدة أو الخطوة اإلبداعية    اً إذا كان الموضوع متعلق  اًهام

 :باالختراع المطالب بأولويته

ولوية المطالب بها أو بعده وقبل تاريخ اإليداع الساري في مصر           ونشر في تاريخ األ  )1(
 ؛)مثل تاريخ إيداع طلب معاهدة التعاون بشأن البراءات الذي يعين مصر(
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 من محتويات اإلفصاح غير المكتوب أي اإلفصاح غير المكتوب          اً أو كان يشكل جزء  )2(
راجع     (ية الذي يحدث قبل تاريخ اإليداع الساري في مصر وبعد تاريخ األولو    

 ؛) من القانون3االستثناءات في المادة 
 في   انشراللذان    من مضمون الطلب أو البراءة أي الطلب أو البراءة     اًأو كان يشكل جزء )3(

هذا التاريخ أو بعده ولكنه أودع قبل تاريخ اإليداع الدولي أو األولوية المطالب بها لطلب       
 .من القانون) )1(3ع المادة راج(سابق كان قد أودع قبل تاريخ اإليداع الدولي 

أي الحاالت التي يكون فيها الفن موضوع البحث ذا صلة وذا تاريخ             ( وفي مثل هذه الحاالت    
تواريخ األولوية المطالب بها يجوز اعتمادها      /فإن الفاحص يجب أن يقتنع بأن تاريخ      )  سابق

 أن يضع في     اًض وجب عليه أي   اً كأجزاء مناسبة من الطلب الذي يفحصه ومتى كان ذلك مناسب        
اعتباره سريان تاريخ األولوية المطالب بها للطلب أو البراءة التي تفصح عن الموضوع ذي             

 .الصلة

عندما يحتاج الفاحص إلى أن يدرس مسألة تاريخ األولوية، فإنه يجب أن يضع في اعتباره كافة                        7/6
 تاريخ أولوية ال   ويجب أن يدرك كذلك أن تحديد . 6/5 إلى 6/3األمور الواردة في الفقرات من   

يستلزم وجود كافة عناصر االختراع التي يطالب باألولوية عنها ضمن عناصر الحماية الواردة           
ويكفي أن تفصح مستندات الطلب السابق ككل عن هذه العناصر على نحو       . في الطلب السابق   

ويجب بالتالي أن ينظر إلى الوصف وعناصر حماية أو رسومات الطلب السابق ككل            . خاص 
عند اتخاذ قرار بهذا الشأن إال أنه ال يجب أن يعتد بالموضوع الذي يرد وحده في هذا الجزء من      

 .الوصف الذي يشير إلى الفن السابق أو في تنازل صريح

 هو أنه ال يكفي أن تكون   اًالمقصود بالشرط الذي ينص على أن اإلفصاح يجب أن يكون محدد        8/6
فالمطالبة     . ا بمصطلحات عامة وواسعة النطاق      العناصر محل البحث متضمنة أو مشار إليه   

بتضمين مفصل إلحدى الصفات ال يحق معها الحصول على أولوية على أساس إشارة عامة فقط                
لهذه الصفة في مستند األولوية، وليس من الضروري استخدام المصطلحات الدقيقة في مستند               

معقول، أن يتوفر إفصاح جوهري عن    على التقدير ال اًويكفي، اعتماد.  األولوية وعناصر الحماية  
 .الجمع بين كافة العناصر الهامة لهذه المطالبة

يتمثل االختبار الرئيسي لتحديد ما إذا كان يحق المطالبة بتاريخ مستند األولوية في أن يتم          9/6
اإلفصاح عن موضوع المطالبة بشكل واضح أو ضمني في مستند األولوية بما في ذلك أي           

 .)أي شخص ماهر في الفنالمتوقع أن يعرفها أو يدركها أي من (ضمنية صفات 

أدوات ربط أو تثبيت  " الضمني، فإنه يحق لجهاز ما يتضمن         اإلفصاح  فيما يعد مثاال على  : مثال
الحصول على تاريخ أولوية عن اإلفصاح عن ذلك الجهاز الذي يتضمن عنصر ربط           " قابلة للفك  

 مزالج القفل النابضي أو لسان يعمل بوصلة          أو تثبيت ذي صلة مثل الصامولة والمسمار أو      
 في اإلفصاح عن هذا      اًمفصلية بشرط أن يكون المفهوم العام للربط أو التثبيت القابل للفك متضمن         

 .العنصر

 على نحو مرٍض فيما يتعلق        6/9 إلى   6/7إذا لم يتم تطبيق االختبارات الواردة في الفقرات من            10/6
، فإن تاريخ المطالبة ذا الصلة       ول على حق األولوية عنه   تمت المطالبة بالحص   بطلب سابق معين  
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الذي يطبق االختبارات على نحو       و) إن وجد( سيكون تاريخ األولوية الخاص بالطلب السابق       
أما في حالة عدم توافر ذلك، يكون تاريخ المطالبة هو        .  مرٍض ويتضمن اإلفصاح المطلوب   

 .لتعاون الدولي بتعيين مصرتاريخ إيداع هذا الطلب في مصر أو لطلب معاهدة ا

 المطالبة باألولوية

على مقدم الطلب الذي يرغب في المطالبة باألولوية أن يقدم الصفات الخاصة باإليداع السابق            11/6
 .كما هو منصوص عليه

إذا تم إيداع طلب معاهدة التعاون الدولي وكان يعين مصر على أنها الدولة التي يطالب فيها         12/6
 .يعتمد على هذه المطالبة خالل المرحلة الوطنيةبراءات الباألولوية، فإن مكتب 

 :نموذج طلب األولوية المنصوص عليه يتضمن تقديم اإلشارات التالية 13/6

 التي تسبق تاريخ    اًى عشر شهر السابق كتاريخ يقع خالل فترة األثن   تاريخ إيداع الطلب  )1(
 .اإليداع الدولي

 .رقم الطلب السابق )2(
 لحماية الملكية الصناعية أو الدولة العضو في منظمة             الدولة الطرف في اتفاقية باريس        )3(

التجارة العالمية التي ليست ضمن أطراف هذه االتفاقية الذي أودع لديها الطلب السابق          
 .اً وطنياًمتى كان طلب

 لمعاهدة براءات االختراع اإلقليمية       اً الهيئة المخولة بمنح براءات االختراع اإلقليمية وفق        )4(
 .اً إقليمياًطلب السابق طلبالسارية متى كان ال

 .اً دولياًمكتب تسلم الطلبات الذي يودع لديه الطلب متى كان الطلب السابق طلب )5(
 

، فإن مقدم الطلب يجوز له كذلك أن يشير     اً  دولياً أو طلب  اً إقليمي  اًعندما يكون الطلب السابق طلب    14/6
اقية باريس لحماية الملكية           في المطالبة باألولوية إلى دولة أو أكثر من الدول األطراف في اتف            

 .الصناعية التي أودع هذا الطلب لصالحها

 ولم تكن واحدة على األقل من الدول األطراف لمعاهدة       اً إقليمي  اًعندما يكون الطلب السابق طلب      15/6
 في منظمة    اً في اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية أو عضو          اًبراءات االختراع اإلقليمية عضو    

ية، فإن المطالبة باألولوية يجب أن تشير على األقل إلى إحدى الدول األطراف                  التجارة العالم   
لهذه االتفاقية أو إحدى الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية التي أودع لديها الطلب                  

 .السابق

 اًقد تستخدم الحق 16/6

م الحصول   ، فإنه يت)6/6راجع الفقرة   (إذا كان الفاحص بحاجة إلى صورة من مستند األولوية      17/6
في حالة طلب معاهدة        طلب من مقدم الطلب أو من المكتب الدولي          على هذه الصورة بناء على     

قد    المكتب الدولي    لم يكن  التعاون بشأن البراءات الذي يدخل المرحلة الوطنية في مصر، إال إذا              
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 هذه  مستند األولوية وفي هذه الحالة، يجوز للفاحص أن يدعو مقدم الطلب نفسه لتقديم           تلقى
يجوز أن يقوم الفاحص بدعوة مقدم      وإذا لم يكن مستند األولوية باللغة العربية، فإنه     . الصورة

 44 للقاعدة   اً وفقالطلب لتقديم الترجمة الخاصة بمستند األولوية خالل شهرين من هذه الدعوة       
 يكون ذلك  ، ولكن ذلك فقط في حالة أن      من معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع   د/3 –)  اً ثاني(

وال يجوز للفاحص أن يتجاهل عن المطالبة باألولوية قبل       ). 6/6راجع الفقرة   ( للفحص   اًضروري
أن يعطي مقدم الطلب فرصة لتقديم مستند األولوية خالل المدة المتاحة التي تصل إلى شهرين،       

 بالنسبة له      اًركما ال يجوز للفاحص أن يتجاهل المطالبة باألولوية إذا كان مستند األولوية متواف        
 .معاهدة التعاون بشأن البراءات للتعليمات اإلدارية الخاصة باًمن مكتبة رقمية وفقَ
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   السابع الفصل
 تصنيف الطلبات

 تعريف

 أو أكثر من رموز التصنيف لطلب معين والتي يتم بموجبها        اً واحد اًيتضمن التصنيف تحديد  1/7
 لنظام     اً ويجب أن يتم تصنيف كل طلب وفق     . بتحديد الموضوع الفني لالختراع الخاص بهذا الطل        

 . ويتناول هذا الفصل ذلك التصنيف،IPC للبراءاتالتصنيف الدولي 

 التصنيف المحدد للطلب

  اً وتسري رموز التصنيف على كل طلب وفق   . يتحدد تصنيف الطلب بواسطة الفاحص الفني      2/7
ويمكن اإلطالع على دليل  .   في نظام التصنيف الدولي للبراءات     اً للقواعد المعمول بها حالي  

التصنيف الدولي للبراءات من خالل الموقع اإللكتروني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على           
 )int.wipo.www: (العنوان التالي

 التصنيفات المتعددة

 لدليل  اًه التصنيفات وفق    ذا كان الطلب يتطلب أكثر من رمز تصنيف، فإنه يتم تحديد كل هذ           إ 3/7
 .التصنيف الدولي للبراءات

 تصنيف اإلفصاح عن االختراع عند إيداعه

 ألن هذا  اً يتحدد التصنيف دون أن يعتد بالمحتوى المحتمل للطلب بعد إجراء أي تعديل نظر         4/7
الطلب     أي في  التصنيف ينبغي أن يكون ذا صلة باإلفصاح عن االختراع في الطلب المنشور             

لكن إذا تغير فهم الفاحص لالختراع أو لمحتوى الطلب عند إيداعه بشكل ملحوظ نتيجة               و. المودع
، فإنه ينبغي تعديل  ) للعثور على فن سابق مثالً أو نتيجة توضيح أوجه الغموض الظاهرة   (البحث  

 . لذلكاًالتصنيف وفق

 اًقد تستخدم الحق 5/7

 التصنيف في حالة غموض نطاق االختراع

 على ما يبدو أنه   اًراع غير واضح، فإنه يجب أن يكون التصنيف قائم    عندما يكون نطاق االخت   6/7
 إجراء تعديل على التصنيف، في مرحلة الحقة،        اًوقد يكون ضروري. اًاختراع طالما كان مفهوم   

 .7/4إذا تم حذف أوجه الغموض من خالل البحث، كما تم تناول ذلك في الفقرة 

 االفتقاد إلى وحدة االختراع

صنيف كافة عناصر الحماية لالختراع المطالب بحمايتها سواء كان هناك افتقاد             يجب القيام بت   7/7
.   طالما أنها كل هذه العناصر قد تم اإلفصاح عنها في الطلب المنشور          لوحدة االختراع أو لم يكن  

 .7/6 إلى 7/2 في الفقرات من اًويصنف كل مطلب لالختراع المطالب بحمايته كما هو موضح

http://www.wipo.int/
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  اًقد تستخدم الحق 8/7
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 الفصل الثامن
 إطار جودة العمل

 مقدمة

 للجودة، مما       معاييريتطلب القبول الكامل ألعمال مكتب براءات االختراع المصري تطبيق          1/8
يساعد المكتب في المحافظة على مستوى عال من الجودة ويمكّنه من الوفاء بتوقعات الجمهور                 

 .في مصر وكل المهتمين بمجال براءات االختراع في العالم

 يحدد هذا الفصل المعالم األساسية لنظام الجودة الخاص بأعمال مكتب البراءات، كما أن                 سوف 2/8
هناك خطة مفصلة لتطبيق هذا النظام في المكتب يتم مراجعتها وتعديلها على نحو دوري للتأكد         

 .من تماشيها مع احتياجات المكتب للحفاظ على جودة العمل

 نظام إدارة الجودة

نظاماً إلدارة الجودة يحدد المتطلبات األساسية المتعلقة بالموارد         يطبق مكتب البراءات    3/8
الجمهور وقنوات االتصال الالزمة لتعزيز عمليات البحث          رد فعل واإلجراءات اإلدارية و  

ويتضمن هذا النظام الذي وضعه مكتب البراءات طريقة لمراقبة االلتزام باإلجراءات                    . والفحص 
 .اص بالفاحصينالواردة في الدليل اإلجرائي الخ

يجب أن يساعد نظام إدارة الجودة على بناء ثقة الجمهور في كفاءة عمل المكتب وذلك من خالل       4/8
 . إجراءات نظام إدارة الجودة التي يطبقها المكتبمةئومالإثبات كفاءة 

 المصادر

عده يستطيع مكتب البراءات أن يتماشى مع أي تغيير في حجم العمل كما أن لديه بنية أساسية تسا           5/8
على إجراء عمليات البحث والفحص وااللتزام بمتطلبات نظام إدارة الجودة وبالدليل اإلجرائي               

 :وفيما يلي بيان بالموارد والبنية األساسية التي قام المكتب بتأسيسها. للفاحصين

عدد كاف من العاملين يستطيعون التعامل مع العمل الوارد ويتمتعون بالمؤهالت الالزمة  )أ 
يات البحث والفحص في المجاالت المختلفة ولديهم وسائل المساعدة اللغوية التي إلجراء عمل

 من 34تمكنهم على األقل من استيعاب اللغات التي تكتب بها المستندات وفقاً للقاعدة رقم 
 .معاهدة التعاون بشأن البراءات أو أي من اللغات التي تترجم لها تلك المستندات

 والمهارة الالزمين وموارد كافية لدعم الفريق الفني وتسهيل فريق إداري يتمتع بالتدريب )ب 
 .عمليات البحث والفحص

المعدات والتسهيالت المالئمة، مثل أجهزة وبرامج الكمبيوتر الالزمة لدعم عمليات البحث  )ج 
 .والفحص

 من 34إمكانية االطالع على الحد األدنى من المستندات المنصوص عليها في القاعدة  )د 
 .ون بشأن البراءات التي تم تنظيمها بطريقة مناسبة ألغراض البحث والفحصمعاهدة التعا
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دالئل إرشادية حديثة وشاملة لمساعدة العاملين على استيعاب معايير الجودة ومقاييسها  )ه 
 .والتمسك بتلك المعايير والمقاييس وإتباع إجراءات العمل بدقة وبنفس الدرجة من الجودة

لكل العاملين في عمليات البحث والفحص للتأكد من تحصيلهم برنامج تنموي وتدريبي فعال  )و 
للخبرات والمهارات الالزمة ومحافظتهم عليها ومن إلمامهم بأهمية االلتزام بمعايير الجودة 

 .ومقاييسها

نظام لمراقبة وتحديد الموارد المطلوبة للتعامل مع الطلبات والتماشي مع معايير الجودة  )ز 
 .الخاصة بالبحث والفحص

 دارةاإل

يقوم مكتب البراءات بتطبيق العمليات واإلجراءات التالية عند التعامل مع طلبات البحث                      6/8
 :والفحص وعند أداء الوظائف األخرى ذات الصلة ، مثل إدخال البيانات والتصنيف

آليات تحكم إلصدار نتائج عمليات البحث والفحص في مواعيدها وبمستوى جودة يتفق مع ما هو            
 .يل اإلجرائيمذكور في الدل

 .آليات مناسبة للتحكم في اختالف حجم الطلبات المقدمة وإدارة األعمال المتأخرة

إذا أمكن، وتطبيق إجراءات        والوقائية   نظام مالئم إلدارة الشكاوى واتخاذ اإلجراءات التصحيحية           
متابعة لقياس رضاء الجمهور وفهمهم لسير العمل في مكتب البراءات والتأكد من تلبية          

 .تياجاتهم والوفاء بطلباتهم المشروعةاح

 ضمان الجودة

يوجد لدى مكتب البراءات إجراءات خاصة بإصدار تقارير البحث والفحص في الوقت المطلوب                  7/8
 :ووفقاً لمقاييس الجودة وللدليل اإلجرائي، وهذه التدابير تشمل ما يلي

م التحقق من أعمال نظام داخلي لضمان الجودة بهدف التقييم الذاتي، ويتضمن هذا النظا )أ 
البحث والفحص والتأكد من صحتها ومراقبتها لضمان توافقها مع الدليل اإلجرائي، ويتم بعد 

 .ذلك إخبار العاملين بنتائج هذا النظام

نظام لقياس أداء نظام إدارة الجودة وتسجيله ومراقبته وتحليله للسماح بتقييم مطابقته  )ب 
 .للمتطلبات

جراءات التي يتخذها المكتب لمعالجة حاالت النقص ولمنع تكرار نظام للتحقق من فاعلية اإل )ج 
 .أي مشكالت

 .نظام فعال لضمان التحسين المستمر للعمليات التي يقوم بها المكتب )د 

 الترتيبات الخاصة برد فعل الجمهور

المساعدة على تحسين األداء وتعزيز أعمال التطوير المستمرة، وذلك من خالل قيام مكتب             8/8
بالغ نتائج عمليات ضمان الجودة للعاملين للتأكد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية               البراءات بإ  

 .الضرورية ونشر الممارسات المفضلة وتطبيقها
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 االتصال بالجمهور وإرشادهم

 :يقوم مكتب البراءات بتطبيق الترتيبات التالية لضمان االتصال الفعال مع عمالئه 9/8

الفوري مع االستفسارات وتوفير إمكانية األخذ         إقامة قنوات اتصال فعالة بهدف التعامل           . أ 
 .والرد بين الفاحصين وبين طالبي البراءات

خاصة بطالبي البراءات الذين          (تقديم اإلرشاد والمعلومات الواضحة والشاملة للعمالء       . ب 
عن عمليات البحث والفحص اللذان يتضمنهما كالً من موقع المكتب        ) يتقدمون بدون وكالء
 .ت والمواد اإلرشاديةعلى شبكة اإلنترن

 المراجعة الداخلية

إضافة إلى وضع نظام لضمان الجودة للتحقق من االلتزام بمتطلبات نظام إدارة الجودة، قام                     10/8
مكتب براءات االختراع بتأسيس نظام داخلي لمراجعة الترتيبات الالزمة لتحديد مدى اتفاق نظام             

 النظام لمتطلبات أنظمة إدارة الجودة          إدارة الجودة مع النموذج المذكور ومدى موافقة هذا     
وتتميز عمليات المراجعة بالموضوعية والشفافية بهدف إثبات             . ومطابقته لهذا الدليل اإلجرائي      

 .مدى تطبيق هذه المتطلبات واإلجراءات بثبات وفاعلية، ويتم إجراء هذه المراجعة مرة كل عام

 :اجعة ونظام التقارير في مكتب البراءاتفيما يلي أهم المكونات التي تحتوي عليها آلية المر 11/8

 المراقبة والقياس

 :تشتمل مدخالت أي عملية من عمليات المراجعة على المعلومات التالية 12/8

 .المطابقة مع متطلبات نظام إدارة الجودة والدليل اإلجرائي .أ 
 .أي إجراء تصحيحي أو وقائي يتخذه المكتب إلزالة أسباب عدم المطابقة .ب 
 .ءات المتابعة تم اتخاذه في عمليات المراجعة السابقةأي أجراء من إجرا .ج 
 .مدى كفاءة نظام إدارة الجودة وما يتصل به من عمليات .د 
 .ردود فعل العمالء، بما فيهم الوكالء وطالبي البراءات .ه 
 .ما يتم تقديمه من اقتراحات لتحسين العمل .و 

ة الجودة وهذا الدليل اإلجرائي     تم اتخاذ الترتيبات الالزمة لمراقبة االلتزام بمتطلبات نظام إدار        13/8
كما تم عمل الترتيبات الالزمة أيضاً لقياس رضاء العمالء وهو ما قد يتضمن                  . وتسجيلها وقياسها  

 .آراء طالبي البراءات وممثليهم

 التحليل

يتم استغالل البيانات التي تم تجميعها في تحديد مدى تطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة       14/8
ة في هذا الدليل اإلجرائي، ويتم تقديم نتائج المراجعة الداخلية لإلدارة العليا           واإلجراءات المذكور  

حتى يمكنهم عمل تقييم محايد لألداء الفعلي مقارنة بمتطلبات نظام إدارة الجودة وإجراءات الدليل           
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اإلجرائي من أجل التعرف على أي فرص لتحسين األداء وما إذا كانت هناك حاجة إلدخال            
 .التغييرات أم 

 التحسينات

 :مكتب البراءات 15/8

المكتب لديه نظام بهدف تحسين أدائه بشكل دائم ووفقاً لمتطلبات نظام إدارة الجودة وبهدف             . أ 
 .مراجعة كفاءة نظام إدارة الجودة لديه

يقوم المكتب بتحديد اإلجراءات التصحيحية وتطبيقها تطبيقاً فورياً إلزالة أسباب أي تعارض مع            . ب 
 . الجودة وهذا الدليل اإلجرائيمتطلبات نظام إدارة
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 الفصل التاسع
  براءات االختراع طلباتاستثناءات وتحديد عملية بحث وفحص 

 
 مقدمة

 من القانون على فحص طلبات الحصول على براءة االختراع لتحديد ما إذا               16تنص المادة    1/9
  لتمتع بقابلية    لو. كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها ضمن أحكام أخرى من القانون أم ال            

، يجب أن يكون الموضوع المطلوب     القانون من 16براءة اختراع وفقاً للمادة    الحصول على  
 لشروط الجدة والخطوة اإلبداعية وقابلية          اً ويجب أن يكون مستوفي  حمايته عبارة عن اختراع     

براءة     باإلضافة إلى المتطلبات األخرى للحصول على        1 ألحكام المادة    اًالتطبيق الصناعي وفق    
 . من هذا القانون2 الواردة بالمادة ة االختراعات المستثنامن ضمنويجب أال يكون االختراع 

الذي يمكن أن نفهم المقصود به من خالل معناه         " اختراع"وال يـوجد بالقانون تعريف لمصطلح       
اإلنتاج الفكري التي يمكن تطبيقها     /العـادي حـيث يقصد به أي صورة من صور إنتاج الخيال           

، وبالتالـي يخـتلف عـن أن يكون مجرد فكرة إلنجاز شيء ما إذا لم تكن هذه الفكرة                   اًلـي عم
 الطالء بمعنى استخدام     فكرةولنقارن على سبيل المثال بين      . اًمصحوبة بفهم وسائل تطبيقها عملي    

حيث يكون لدى المخترع مفهوم متكامل      اختراع الطالء   لـون معين لتلوين شيء ما وبين فكرة         
  .مكونات والطريقة الالزمة لصنع الطالء واستخدامه في تلوين شيء مابخصوص ال

 بكل ما يميزها حاضرة بشكل واضح       الفكرة اإلبداعية ويمكن أن يتم صنع االختراع عندما تكون        
في ذهن المخترع أي أنها قابلة للتحويل إلى شيء واقعي وتنفيذها سواء من قبل المخترع أو من                 

وال يهم كيفية توصل    . عادية في المجال التكنولوجي ذي الصلة     قـبل شـخص يتمـتع بمهارات        
 أي أن ذلك يمكن أن يحدث كنتيجة لبحث مضٍن أو كنتيجة            المختـرع إلى هذا المفهوم المتكامل     

 .إللهام مفاجئ

وباإلضافة إلى الشروط السابقة إلمكانية الحصول على براءة االختراع، يجب أن يصف طلب              2/9
  للموضوعات    من القانون خمس فئات  2وتذكر المادة  . ع الطلب  راءة موضو الحصول على الب  

 .غير القابلة للحصول على البراءة في مصر

 الموضوعات التي ال يتم عادة اعتبارها ضمن        2مـن المادة    ) 2(وتـستثني الفقـرة الفـرعية       
  .االكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات:  أال وهياتاالختراع

 أنواع المنتجات والطرق التي تعتبر      2وتعـرض الفقـرات األربعة األخرى الفرعية من المادة          
. اختـراعات ولكنها ال تندرج ضمن قائمة الموضوعات المطلوب حمايتها وفقاً للقانون المصري            

 :وتندرج هذه األنواع ضمن الفقرات الفرعية التالية

 المساس باألمن القومي أو اإلخالل بالنظام العام           االختراعات التي يكون من شأن استغاللها      )1(
أو اآلداب العامة أو اإلضرار الجسيم بالبيئة أو اإلضرار بحياة أو صحة اإلنسان أو                   

 .الحيوان أو النبات

 .طرق تشخيص وعالج وجراحة اإلنسان أو الحيوان )3(
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رق التي تكون في    النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الط         )4(
أساسها بيولوجية إلنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير                    

 .  والبيولوجية الدقيقة إلنتاج النباتات أو الحيواناتةالبيولوجي

 . الطبيعية والحمض النووي والجينومةاألعضاء واألنسجة والخاليا الحية والمواد البيولوجي )5(

أن يكون  وعليه، يجب على الفاحص     . ي، ال يجب توسيع نطاق تفسير االستثناءات      وكمـبدأ قانون  
 في أال يفسر هذه األحكام على نحو يؤدي إلى توسيع نطاق االستثناءات بما يزيد عن                اًحريـص 
وبالتالي، فإن الطلب الذي يتكون فقط من       .  من القانون  2 الموضـح في المادة      الدقـيق المعنـى   

ضه ولكن الطلب الذي يتضمن أو يستخدم أو يرتبط بموضوع مستثنى           موضوع مستثنى سيتم رف   
 . قابالً للحصول على براءة اختراعاًسيعد موضوع

المعروفة باسم    ( من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية              27 المادة تشير 3/9
 االختراعات من     إلى الحد من النطاق الذي يمكن لمصر فيه استثناء         ")  التربس " اتفاقية  

الخمسة    لذلك، فإن نطاق كل من هذه األنواع    .   المطلوب حمايتها كبراءة اختراع   الموضوعات 
والتي     اتفاقية التربس،    من ) 3(27في المادة   يجب تفسيره بطريقة تتوافق مع التحديدات الواردة        

 : ما يليعلىتنص 

 : براءات االختراع ما يلي للبلدان األعضاء أن تستثنى من قابلية الحصول علىاًيجوز أيض
 .زمة لمعالجة البشر أو الحيواناتطرق التشخيص والعالج والجراحة الال . أ 
النباتات والحيوانات، خالف األحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية في معظمها إلنتاج النباتات            . ب 

لى غير أنه ع  . أو الحـيوانات خالف األساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة         
البلدان األعضاء منح الحماية ألنواع النباتات إما عن طريق براءات االختراع أو نظام فريد              

ويعاد النظر في أحكام هذه الفقرة الفرعية بعد      . فـذ خاص بهذه األنواع أو بأي مزيج منهما        
 .أربع سنوات من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية

موضوع المطلوب حمايته بعنصر الحماية، ليس اختراعاً وفقاً          إذا قرر فاحص طلب البراءة أن ال    4/9
 أو هو اختراعاً ولكن يندرج ضمن األنواع المحددة         من القانون  2من المادة   )  2(الفرعية  للفقرة  

، يجب في هذه الحالة على فاحص طلب البراءة           لنفس المادة5  و4  و3  و1  الفرعية  بالفقرات 
ويتم أدناه مناقشة النطاق الخاص بكل         .  من القانون 2ع المادة  رفض عنصر الحماية لعدم توافقه م    

 .من هذه األنواع

 

 ال يعتبر اختراعاًالذي الموضوع  – من القانون 2من المادة ) 2(الفقرة الفرعية 

، فإن عناصر الحماية ذات الصلة باالكتشافات والنظريات العلمية والطرق                     اً سابق كما ذكر 5/9
  ات في حد ذاتها ال تعتبر اختراعات ويجب رفضها وفقاً للفقرة      الرياضية والبرامج والمخطط    

وبشكل عام، فإن سبب هذه االستثناءات يتمثل في أنها ال   .  من القانون2 الثانية من المادة   الفرعية
 أي إن كل من النظريات العلمية         –لحصول على البراءة كما ورد أعاله        قابالً ل  اً تمثل اختراع 

 ولكن بدون أية    اً ذهنياًإبداعمج والمخططات قد تكون في حد ذاتها     والطرق الرياضية والبرا   
كما أن طبيعة هذه األعمال اإلبداعية ال   . اً، وبالتالي ال تعد اختراع  اً معين اًوسائل لتحدث تأثير 
 وبالتالي فهي تفتقد شرط قابلية التطبيق الصناعي الالزم للحصول على          اًتسمح بتنفيذها عملي
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 في الطبيعة على سبيل المثال       –ة إلى ذلك، فإن اكتشاف شيء موجود بالفعل       وباإلضاف  .  البراءة
 . إلى عنصر الجدةاً قابالً للحصول على البراءة ألنه سيفتقد دوماً ال يمكن أن يكون اختراع–

أكثر من معنى، ففي بعض األحيان يشار إلى االختراع على أنه           " االكتشاف"يحـتمل مـصطلح      
ولكن هذا المعنى ليس    . وصل المخترع إليه فجأة بطريقة عبقرية خاطفة      اكتشاف، خاصة عندما يت   

ويجب أال يطبق االستثناء على هذا      ) 2(في الفقرة الفرعية    " االكتشاف"هو ما يشير إليه مصطلح      
ألغراض الفقرة  " االكتشاف"ويجب أن يفسر مصطلح     . الـشكل مـن طـرق استخدام المصطلح       

لذا يجب على الفاحص    . دل على اكتشاف شيء موجود بالفعل     بمعناه اآلخر، بحيث ي   ) 2(الفرعية  
 .بما يزيد على ما تدل عليه الكلمة" االكتشاف"التزام الحرص وعدم توسيع معنى مصطلح 

 فإن ذلك   ن عنصر الحماية يتضمن اكتشاف أو نظرية علمية أو طريقة رياضية          إذا كا ومع ذلك،   
وإذا تم النظر بشكل عام إلى عنصر       . اختراعاًعنصر يعد   الوارد في هذا ال   موضوع  الال يعني أن    

الحمايـة الـذي يتـضمن اكتـشافات أو نظريات أو طرق رياضية يتم تطبيقها أو تنفيذها في                  
 العملية ذات الصبغة الفنية، فإن الموضوع الوارد بعناصر الحماية يعتبر موضوع            تاالستخداما

وعلى سبيل المثال، إذا كان     . 2ادة   وليس محظوراً بموجب الم    قابل للحصول على براءة اختراع    
 ألشباه الموصالت، فإن عنصر الحماية في هذه         فقط عنـصر الحماية يستشهد بالنظرية الفيزيائية     

فبينما تعتبر أجهزة وطرق تصنيع أشباه      . الحالـة يـتعلق بنظـرية علمـية ولـيس باالختراع          
عها ضمن المادة موضوع    الموصالت التي تقوم بتطبيق النظرية العلمية اختراعات يدخل موضو        

الحمايـة والقابلـة للتسجيل كبراءة اختراع، نجد أن الطرق الرياضية مثال محدد للمبدأ المتعلق               
وعلى سبيل المثال، فإن طريقة القسمة      . باسـتثناء بـيان الوصـف المختصر أو الطرق الفكرية         

هذه الطريقة يمكن أن المختـصرة قد ال تمثل اختراعاً، ولكن اآللة الحاسبة المصممة للعمل وفق       
  يدخل ضمن المادة موضوع الحماية القابلة للتسجيل كبراءة اختراعاًتكون اختراع

يمكن أن تكون قائمة البرنامج اختراع      ال و .  ال تعتبر برامج الكمبيوتر في حد ذاتها اختراعات       6/9
و على الرغم من أنها تصف نظام قابل للتنفيذ وغير مجسد بشكل ملموس كسجل على ناقل أ    

.   للقانون 2 من المادة )2( للفقرة   اًغير أنه يجب رفضها طبق   . حامل قابل للقراءة على الكمبيوتر    
، إال أنه ال ينبغي أن تتضمن عناصر   غير قابل لالستثناءوعلى الرغم من أن هذا الموضوع 

ويجب اإلفصاح عن     . الحماية المتعلقة بهذه االختراعات أي برنامج كمبيوتر ضمن هذه العناصر      
أو   /برنامج الكمبيوتر بالكامل في الوصف للسماح لذوي الخبرة في مجال الفن السابق بصنع و     

 .استخدام االختراع

مثل (، فإن عنصر الحماية الخاص ببرنامج قابل للتطبيق يعطي فقط التعبير عن الفكرة              بالمـثل و
ر اختراعاً ويجب   حتى إذا تم تجسيد هذه الفكرة بشكل ملموس، يجب أال يعتب          ) النظرية الرياضية 

 .أن يتم رفضه

إلخ، فإن قاعدة أن عنصر الحماية قد يتضمن أو يشتمل ...وكمـا في حالة االكتشافات والنظريات   
ويمكن أن يكون البرنامج    . علـى بـرنامج كمبيوتر ال تعني أن عنصر الحماية ال يمثل اختراعاً            

مقروء على جهاز   الـذي يحـتوي علـى كـود قابل للتطبيق ومجسد بشكل ملموس على ناقل                
كمبيوتر، ويتضمن تطبيق عملي في حالة تنفيذه، عبارة عن اختراع أو مادة حماية قابلة للتسجيل               

 .كبراءة اختراع
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ة معالجة البيانات سواء من خالل برنامج كمبيوتر أو دوائر          يإضـافة إلى ذلك، يمكن تنفيذ عمل      و
اإلبداعي، ولكن يتم تحديده    مفهوم  بالفي هذه الحالة    عالقة  خاصـة، وقـد ال يكون لالختيار أي         

ويعني ذلك، على سبيل المثال، أن    . بـشكل كبير في ضوء العوامل االقتصادية أو الناحية العملية         
اآلالت التـي يـتم الـتحكم فيها من خالل برنامج وعملية التصنيع الموجهة عن طريق برنامج                 

اية قابلة للتسجيل كبراءة    وعملـيات الـتحكم يجـب اعتبارها بشكل طبيعي كاختراع وكمادة حم           
 .2اختراع وغير محظورة بموجب المادة 

إلى جانب ذلك، فإنه في حالة تناول المادة موضوع الحماية فقط بنظام التشغيل الداخلي المبرمج               
ألحـد أجهـزة الحاسب اآللي المعروفة، فإن المادة موضوع الحماية فد تكون اختراعاً وذلك في                

فإن عملية نقل البيانات التي     ويعني ذلك، على سبيل المثال،      .  العملي حالة عرضها لنظام التطبيق   
تمـثل مـبالغ منفصلة من الدوالرات باستخدام الكمبيوتر من خالل سلسلة من العمليات الحسابية             

 للوغاريتم رياضي أو صيغة أو عملية حسابية رياضية اً عملياًإلـى سعر نهائي لألسهم تعد تطبيق   
 سعر نهائي مؤقت لألسهم كي يستخدم في        –" ومحددة وملموسة جة مفيدة   نتي"ألنهـا تـؤدي إلى      

 وكذا يستخدم في الصفقات      تقبله السلطات المنظمة وتعتمد عليه     اًالتـسجيل وكتابة التقارير وأيض    
 وموضوعه قابل   اً وبالتالي، فإن ذلك يعد اختراع     .الـتجارية التـي تعقب ذلك والمتعلقة باألسهم       

وعلى الرغم من ذلك، فإنه ال يمكن اعتبار برنامج الكمبيوتر نفسه جزء         . للحـصول على البراءة   
 من الوصف ويمكن اإلشارة إليه سواء في        اًمـن عناصـر الحمايـة ولكنه ممكن أن يكون جزء          

 .عناصر الحماية المستقلة أو غير المستقلة

إشارة  يتم فحص موضوع عنصر الحماية ككل، كما أن عنصر الحماية الذي يتضمن              وينبغي أن 
وينطبق ذلك على سبيل    . إلـى بـرنامج كمبيوتر قد ينصب أو ال ينصب على برنامج الكمبيوتر            

 من عناصر   اًالمـثال على عنصر الحماية المتعلق بجهاز أو طريقة يمثل الكمبيوتر فيها عنصر            
وحتى إن كانت النقطة الجديدة الوحيدة لعنصر       . الجهـاز أو خطوة من خطوات عنصر الحماية       

 هي استخدام برنامج كمبيوتر للتحكم في جزء من الطريقة أو تنظيم عمل الجهاز، فإن               الحمايـة 
ينصب في هذه الحالة على الطريقة أو المنتج ويكون موضوعه قابالً للحصول            عنـصر الحماية    

 وعلى الرغم من ذلك، إذا كان الشيء الجديد الوحيد في عنصر الحماية             .علـى براءة االختراع   
 على برنامج الكمبيوتر    اًمج كمبيوتر بآخر، يكون عنصر الحماية بالتالي منصب       هـو استبدال برنا   

فإنه ال ينبغي   وعند تقييم عناصر الحماية،     . رغـم إضافة عناصر أو خطوات أخرى غير جديدة        
  .أن تنعقد المقارنة بين كال البرنامجين ولكن بين كال االختراعين ككل

تها أو أي تقديم للمعلومات التي تتصف فقط بمحتوى    عناصر الحماية الخاصة بالمخططات بذا       إن  7/9
 من  2من المادة ) 2( الفرعية  ويجب أن يتم رفضها وفقاً للفقرة     اً اختراعال تعتبرتلك المعلومات،  

مثالً، من   (تقديم أو عرض المعلومات  ) 1(وهكذا، فإن عنصر الحماية الذي يتعلق بـ      . القانون
المعلومات المسجلة      ) 2(أو  )  المنطوقة أو العروض المرئية  خالل اإلشارات السمعية أو الكلمات  

التي   ) الفونوغراف (مثل الكتب التي تتميز بموضوعاتها وتسجيالت الجراموفون     (على ناقل  
تتميز بالقطعة الموسيقية المسجلة عليها، وإشارات المرور التي تتميز بوجود تحذيرات عليها،             

طرق     ) 3(أو  )  بوجود بيانات أو برامج مسجلة عليها   وشرائط الكمبيوتر الممغنطة التي تتميز   
 التي تتميز فقط بوجود    التسجيل  مثل المؤشرات أو أجهزة    (وأجهزة تقديم وعرض المعلومات    
 من  2  من المادة )2(الفرعية   وفقاً للفقرة  اً ال يعتبر اختراع ) المعلومات المشار إليها أو المسجلة     

 . القانون
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بعرض معلومات مشفرة أو محولة إلى رموز وذات        ، مع ذلك،    قيتعل وإذا كـان عنصر الحماية    
، فإن عنصر الحماية     المعلوماتطريقة أو جهاز أو ناقل      صفة فنية أو عالقة هيكلية أو وظيفية ب       

في هذه الحالة يتعلق باختراع حيث تتعلق المادة موضوع الحماية بناقل المعلومات أو بطريقة أو               
مثلة االختراعات على جهاز قياس يحتوي على عالمات        وتشتمل أ . جهـاز عـرض المعلومات    

قـياس الحجم وذو عالقة هيكلية ووظيفية بوعاء قياس تجعل باإلمكان إعادة معايرة الجهاز وفقاً               
؛ )مثالً، كوب قياس به عالمات باللغة اإلنجليزية والمترية جنباً إلى جنب          (للكمـيات المـرغوبة     

يسمح بإجراء تسجيالت استريو؛ أو     جويف معين   ت يتميز ب  (gramophone) نسـجل جرا موفو   
مثالً؛ فيلم سينمائي مجهز    ( مزود بمسار صوتي على جانبه       (diapositive)شـكل ثنائي موجب     

 ). متزامنبطريقة تسمح بتسجيل الصوت والصور بشكل 

  استثناءات عامة–االختراعات المستثناة – من القانون 2من المادة ) 1(الفقرة الفرعية 

 من القانون من الموضوعات المطلوب حمايتها كبراءة          2 من المادة ) 1(الفرعية   الفقرة  تستثني 8/9
االختراعات التي يكون من شأن استغاللها المساس باألمن القومي أو اإلخالل بالنظام             "اختراع 

الجسيم بالبيئة أو اإلضرار بحياة أو صحة اإلنسان أو          اإلضرار  العام أو اآلداب العامة أو      
 من 73جعل هناك إمكانية لتطبيق المادة     في القانون ي  " األمن القومي "وذكر  ".  أو النبات  الحيوان

إجراءات يعتبرها     اتفاقية التربس التي تسمح للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية باتخاذ              
   على نحو يتوافق    ة، وينبغي أن يتم تفسير هذه الماد   "مصالحه األمنية األساسية      "ضرورية لحماية   

ال يتطابق مع     أما باقي هذه االستثناءات فيتشابه وإن كان        .   من اتفاقية التربس   73مع المادة 
منح براءات    من اتفاقية التربس، والتي تسمح لمصر باستثناء     )2(27االستثناء الوارد بالمادة  

النظام العام       ضروري لحماية   اً منع تبادل هذه االختراعات تجاري     فقط إذا كانت    االختراع  
 .ستخدام محظور بموجب القانوناآلداب العامة وليس لمجرد أن هذا االو

عـبارة عن مفهوم قانوني فرنسي في األساس ويشير إلى المسائل           " الـنظام العـام   "ومـصطلح    
وال يقتصر  . اإلجـبارية الخاصة بالسياسة العامة والضرورية من أجل مجتمع منظم بشكل جيد           

ن يجب أن يفهم على أنه يشير إلى مبادئ مهمة لدرجة           هـذا المفهوم على موضوعات معينة ولك      
وتشير اتفاقية التربس بشكل خاص  إلى أن حكم هذه المادة           . أنه ال يمكن للحكومة أن تحيد عنها      

أو لتجنب األضرار   يتـضمن إجراءات ضرورية لحماية صحة وحياة اإلنسان والحيوان والنبات           
 من اتفاقية التربس، فإنه ينبغي      27حكم لتنفيذ المادة     إقرار هذا ال    وحيث أنه تم   .الـشديدة بالبيـئة   

من اتفاقية  ) 2(27تفـسير نطـاق هـذه الفئة من االستثناءات على نحو يتوافق مع أحكام المادة                
 .التربس

أن يرفض الفاحصون عناصر الحماية التي تنصب       على تنص ) 1(الفرعية   الفقرة  فإن وهكذا،  9/9
داخل مصر نظراً لتأثيرها على النظام العام             اًتجاري  ا  ليس من المسموح تداوله    على اختراعات  

  قد تعود   أي فائدة مكن أن تبرر  يتكون شديدة الخطورة بحيث ال    أو البيئة والتي    والحياة   والصحة  
وعلى سبيل المثال، يجب أن يرفض فاحصو الطلبات عناصر الحماية ذات           . من استخدامها

 يهدد المصالح األمنية األساسية       اًتداولها تجاري   ان الصلة بالمواد المتفجرة عالية السمية إذا ك       
 تسويق واستخدام مثل هذه المواد    انيحظر  أو النظام العام   القانون المصري   أو كان  لمصر

 .المتفجرة
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عنصر من عناصر الحماية لمجرد أن      رفض  بليس من المسموح لفاحصي الطلبات      مـع ذلـك     و
ى سبيل المثال، أن القانون يسمح فقط ببيع        ولنفترض، عل . االختـراع ال يمكن تسويقه في مصر      

شـرائط الفـيديو التعليمية التي يكون لها نفس التنسيق بحيث يضمن أن المدارس ستستخدم فقط                
وال ينبغي أن يرفض الفاحصون  االختراعات التي تتعلق         . نفـس نـوع جهـاز عرض الفيديو       

 هذه االختراعات   بأجهـزة تخـص العـرض بتنسيقات أخرى حتى وإن لن تباع في مصر ألن              
 .خطراً على المبادئ األخالقية العامة أو البيئة أو الحياة التشكل

كمـا يجـب أن نالحـظ أيـضا أن الفاحصين ال يجوز لهم رفض عناصر الحماية ذات الصلة                   
باالختـراعات التـي يعـتقد البعض إمكانية استخدامها بطريقة منافية للنظام العام أو الحياة أو                

وعلى سبيل  .  تداول مثل هذه االختراعات بالسوق بطريقة قانونية       كان يمكن  إذا   الصحة أو البيئة،  
ويجب أال . المـثال، يعـتقد الـبعض أن استخدام األسمدة غير العضوية يضر بالبيئة أو الصحة      

يـرفض فـاحص الطلـب عناصر الحماية ذات الصلة باألسمدة غير العضوية، إذا تم تداولها                 
 . خل مصرواستخدامها بشكل قانوني دا

موضوع الطلب من البحث أو الفحص إلى العاملين بمكتب   بعاديـرجع القرار األخير في است     ال  و
 من القانون، 17 ألحكام المادة اًالبـراءات وإنما إلى الوزارة المعنية بعد إتمام عملية الفحص وفق      

سيتم لها أم   ، يتقرر ما إذا كانت هذه الطلبات يمكن قبو        أي خـالل عـشرة أيام من نهاية الفحص        
 17مادة   ألحكام ال  اًسـالها إلى الوزارة المختصة مع كل المعلومات ذات الصلة والمطلوبة وفق           إر

مـن القانـون وذلـك إذا كـان هـناك نوع من الشك حول ما إذا كان موضوع الطلب ضمن                     
وإذا توصلت الوزارة إلى أن     .  من القانون أم ال    2الموضـوعات المـستثناة بمـوجب المـادة         

ع مستثنى من الحصول على البراءة في مصر، فعلى مكتب البراءات أن يخطر مقدم              الموضـو 
  .الطلب بذلك

 عالجال طرق – االختراعات المستثناة - من القانون2 من المادة )3(الفقرة الفرعية 

الطرق التشخيصية والعالجية والجراحية لمعالجة           " من القانون  2 من المادة )3(تستثني الفقرة   10/9
وعليه، ينبغي  . من المادة موضوع الحماية والقابلة للتسجيل كبراءة اختراع      " و الحيوان اإلنسان أ

على فاحص طلب البراءة أن يرفض عناصر الحماية التي ترتبط بطرق إلزالة أمراض إعتام            
جراحياً وكذا طرق تحديد ما إذا كان المريض يعاني من مرض          )  Cataracts(عدسة العين  

 . السل

 يتطلب من فاحصي طلبات البراءات أن يرفضوا عناصر         حكم هذه المادة  أن  وينبغـي مالحظـة     
 يسمح هذا االستثناء للفاحصين برفض عناصر الحماية المرتبطة         وال. بالطرقالحماية المرتبطة   

بمنـتجات مـثل اللقاحات المستخدمة لمعالجة اإلنسان أو الحيوان أو المرتبطة بأجهزة مثل تلك               
أو األدوات الجراحية مثل    ) وريديا(اول األدوية عن طريق الوريد      المـستخدمة للـتحكم فـي تن      

 .  أو أدوات ضغط األوعية النازفةالمشارط

أو العالجية أو   المستخدمة في الطرق التشخيصية     فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار إحدى األدوات        
حددها ط األخرى التي    الجراحية اختراعاً قابالً للحماية ببراءة االختراع بشرط أن تتفق مع الشرو          

التي تستخدم بها تلك األدوات     أو العالجية أو الجراحية      ةالتشخيصيق  القانون حتى إذا كانت الطر    
جهاز عناصر حماية خاصة ب   ولو احتوى طلب ما على      . مـستثناه مـن الحماية ببراءة االختراع      

صة بالتشخيص أو   باإلضافة إلى عناصر حماية خا     المعالجة أو العالج أو     تشخيصيستخدم في ال  
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يجب على الفاحص أن يطلب من مقدم الطلب أن يحدد عناصر           العـالج أو المعالجة نفسها، فإنه       
ومع ذلك فإنه من غير المناسب ان يطلب        . طريقةالالطلب بحيث تنطبق على الجهاز وليس على        

ليمات الفـاحص من مقدم الطلب أن يزيل تعليمات االستخدام من مواصفات الجهاز ألن تلك التع              
عادة ما تكون ضرورية للوفاء بشرط تمكين اإلفصاح وفي بعض األحيان تكون ضرورية أيضاً              

 .لشرط قابلية التطبيق الصناعي

التي تعرف   (ويمكـن أيـضاً وجود إشارة إلى طريقة استخدام الجهاز في مقدمة مطلب الحماية             
يتكون يستخدم في الجراحة و   از  كأن أقوم على سبيل المثال بطلب حماية جه       "،  ")التمهيد" بـ   اًايض
وفي تلك  . الحمايةعلى تفسير أي من عناصر      المقدمة  ال يؤثـر مـا يرد في         وعـادة    "....مـن 

تعليمات االستخدام من المقدمة دون أن      اإلشارة إلى    يجب السماح لمقدم الطلب بإزالة       ،الحـاالت 
روري فيها توضيح   على الرغم من ذلك، توجد حاالت أخرى يكون من الض         و.  عليه ذلك  شترطي

وفي هذه الحالة، يجب على الفاحص أن يقوم بتقييم ما إذا كان حذف هذه              . معنى عنصر الحماية  
بما قد يزيد    أم ال    توسيع نطاق االختراع   التي تعطي معنى لعنصر الحماية سيؤدي إلى         التعليمات

ستخدام، أو أن    تعليمات اال  حذف اشتراط يجب عدم    ،في هذه الحالة  و .عمـا يدل عليه االختراع    
 المزالة عند تقييم طلب الحماية      التعليماتيـرفض الطلب نهائياً إذا أخذ الفاحص في اعتباره تلك           

 . من القانون2من المادة ) 3(وذلك وفقاً للفقرة الفرعية رقم 

 يتطلب من فاحص طلب البراءة أن يرفض فقط عناصر            حكم هذه المادة ينبغي أيضاً مالحظة أن     11/9
وليس من   . طة بعمليات المعالجة التي تهدف إلى تخفيف ظروف مرضية معينة     الحماية المرتب  

ترتبط بطرق للعالج تهدف ألغراض     التي  حماية  الالمسموح للفاحص بأن يرفض عناصر    
من المادة   ) 3(الفرعية   وعلى سبيل المثال، ال يجوز للفاحص أن يرفض بموجب الفقرة           . أخرى

 الماشية بهدف زيادة نموها وتحسين جودة اللحم وزيادة        عنصر حماية يرتبط بعالج   من القانون2
 طرق قياس    ) 3(الفقرة الفرعية   وال يجوز كذلك للفاحص أن يرفض بموجب   . إنتاجية الصوف  

وعلى سبيل المثال، ال يجوز للفاحصين رفض        . أو تسجيل صفات جسم اإلنسان أو الحيوان   
ال ينبغي  .  الفرعية موجب هذه الفقرة طريقة لقياس حجم رأس شخص لتحديد حجم القبعة مثالً ب        

ولكن  " تاتورسم ال"لد على فاحص طلب البراءة أن يرفض عنصر حماية يرتبط بطرق تجميل الج      
 وينبغي إجراء عمليات       .ترتبط بطرق جراحية لتحسين المظهر        التي  حماية   ال عناصر يجب رفض   

 لإلنسان   يلتجميل اج  البحث والفحص على طلب براءة يحتوي على عناصر حماية ترتبط بالعال        
وال ينبغي تنفيذ بحث أو فحص لعالج تجميلي يتضمن جراحة         . من خالل استخدام منتج كيميائي

 ). 9/10  الثانية فيالفقرةالثانية من  الجملة راجع(

يجب أن يقتصر تنفيذ طريقة العالج أو التشخيص، المقرر استثناؤها فعلياً، على جسم اإلنسان أو                     12/9
 طرق العالج أو الطرق التشخيصية التي يتم تنفيذها      يستثنيال لتالي، فإن ذلك    وبا. الحيوان الحي  

أو  الجسم   وال يتم استثناء عالج أنسجة      . على اإلنسان أو الحيوان الميت من البحث والفحص         
السوائل بعد استخالصها من جسم اإلنسان أو الحيوان، أو الطرق التشخيصية المطبقة عليه، من                  

.   حص األولي طالما أن هذه األنسجة والسوائل ال يتم إعادتها لنفس الجسم      عمليات البحث والف   
وهكذا، فإن معالجة الدم ألغراض التخزين في بنك الدم أو االختبارات التشخيصية التي تتم على           

، بينما يمكن استثناء معالجة الدم باستخدام الديلزة مع       عينات الدم ال تدخل ضمن االستثناءات   
 . نفس الجسمإعادة الدم إلى 
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الطبية بحيث  لألغراض   حالة جسم اإلنسان أو الحيوان     القيام بفحص وتتـضمن طرق التشخيص     
تـستثنى طـريقة لقياس ضغط دم الجسم أو طريقة للحصول على معلومات عن الحالة الداخلية                

تتضمن المعالجة باستخدام   و. للجـسم بواسطة استخدام أشعة إكس من عمليات البحث والفحص         
من الطرق   تعد   زيادة المناعة  الطرق الوقائية مثل  فمرض أو خلل في الجسم،      شفاء من   عـالج ال  

ر بوال تقتصر الجراحة على الطرق العالجية التي تعبر بشكل أك         . العالجـية وعليه يتم استثناؤها    
 .عن طبيعة العالج، ويتم استثناء طرق جراحات التجميل من عمليات البحث والفحص

 البيولوجية المواد – االختراعات المستثناة - من القانون 2ن المادة  م)4(الفقرة الفرعية 

بينما يمكن استثناء سالالت النباتات والحيوانات من البحث إال أنه ينبغي بحث وفحص النباتات                 13/9
تحديد   و.  عبر الجينات والحيوانات المعدلة وراثياً وكذا طرق عمل هذه األنواع من االختراعات          

على مدى التدخل الفني من  إلى حد ما  يعتمد  أم ال"بيولوجية باألساس   "ة الطريق إذا كانت  ما 
 النتيجة     في تحديد اً، أي إذا كان هذا التدخل يلعب دوراً أساسي  الطريقة جانب اإلنسان في   

وعلى سبيل المثال، تعتبر طريقة         .  ، فال يتم استثناء العملية    يها أو التحكم ف   المرغوب تحقيقها 
انتقائية تتضمن فقط اختيار إنتاج وتجميع الحيوانات ذات خصائص معينة            إنتاج خيول بصورة   

ومع ذلك، فإن طريقة معالجة نبات تنطوي على استخدام مادة حفازة للنمو أو               . حيوية باألساس  
إال أن أصل    بيولوجية  اإلشعاع ال تعتبر حيوية باألساس ألنه على الرغم من أن هناك عملية      

 . فني باألساسالمطلوب حمايته االختراع 

يتم بحثها  بالتالي،  األساس و بيولوجية في   وبالمـثل، ال تعـد طرق التحكم جينياً في الحيوانات،           
وبالمثل، . وكذلك ال يستثنى معالجة التربة بوسيلة فنية لتقليل أو تحفيز نمو النباتات           . وفحـصها 

يقة  ما ال يشترط     فإن اشتمال طلب ما على عناصر حماية تتضمن استخدام نبات أو حيوان أوطر            
الطرق "  الدقيقةالطرق البيولوجية   "مصطلح  يقصد ب و). 4(رفـضه بمـوجب الفقـرة الفـرعية         

الخاصة بإنتاج الكائنات الحية    الطرق   وكذلكالدقيقة  البيولوجية  الـصناعية التي تستخدم الكائنات      
 ريقة البيولوجية طويمكن أن يخضع ناتج ال    .  على سبيل المثال   الدقـيقة بواسطة الهندسة الوراثية    

طريقة دقيقة نفسه على أنه طريقة بيولوجية تم تفسير تكاثر ناتج   يو.  والفحـص  الدقـيقة للـبحث   
 ونتيجة لذلك يمكن حماية المنتج في حد ذاته على أنه منتج تم تكاثره بواسطة               بيولوجـية دقـيقة   

(بالزميدات  ال" الطريقة البيولوجية الدقيقة  ناتج  "ويـشمل مصطلح    . طـريقة بيولوجـية دقـيقة     
(plasmidsًوالفيروسات أيضا  . 

 اًقد تستخدم الحق 14/9

 متطلبات البحث في المجال السابق وفحص عناصر الحمايةمن استثناءات 

 مقدمة 
 السابق األكثر ارتباطاً        لبات البراءات البحث عن دليل الفن     كقاعدة عامة، ينبغي على فاحصي ط      15/9

حماية طلب تسجيل براءة اختراع          عناصر  من  المطلوب حمايتها في كل عنصر      ةالماد موضوع ب
الكتاب     األول من  الباب   وفحص كل عنصر حماية للتأكد من وفائه بالمتطلبات المذكورة في             

األول من الالئحة التنفيذية    كتابال من )1( الباب  وحماية حقوق الملكية الفكرية    قانون األول من 
دة العامة وهي عندما ال يمكن أو ال ينبغي   لهذه القاع نادرة ومع ذلك، فهناك استثناءات     . للقانون

وإذا  .  لفاحص طلب البراءة أن يبحث عن دليل الفن السابق المرتبط بموضوع االختراع المذكور         
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 السابق هذا، فليس من الممكن أو المناسب      الفنلم يكن من الممكن أو المناسب البحث عن دليل    
الجدةً والخطوة اإلبداعية على النحو المحدد        فحص عنصر الحماية هذا للتأكد من الوفاء بمتطلبات          

 . من القانون1في المادة 

 .اًقد تستخدم الحق 16/9

 مطلوبالالبحث غير 

أوالً، ال ينبغي على فاحص طلب البراءة أن يبحث عن دليل الفن السابق إذا لم يتم اإلفصاح عن                    17/9
ويقصد    ". مفيدث بح "االختراع المقدم بدرجة وضوح كافية تمكن فاحص طلب البراءة من إجراء        

البحث الذي يتوقع في األحوال المعقولة أن يقدم دليل فن سابق كاف للفاحص             " المفيد  البحث  "بـ 
بشأن ما إذا كان االختراع المقدم جديداً      معينة   مبني على معلومات  يمكنه من اتخاذ قرار   
يقوم بالبحث    وعلى سبيل المثال، ال ينبغي على فاحص طلب البراءة أن    . ويتضمن خطوة إبداعية 

عن الفن السابق عندما يتم وصف االختراع المقدم على أنه مادة تعمل كعامل حفاز بدون             
 .اإلفصاح عن التركيبة الكيميائية للمادة

ثانياً، ال ينبغي على فاحص طلب البراءة أن يبحث عن دليل الفن السابق إذا كان االختراع يرتبط               18/9
.   من القانون2راءة كبراءة اختراع بموجب المادة    بوضوح بالموضوع المستثنى من قابلية الب  

وعلى سبيل  .  للتعرف على االختراعات غير القابلة للتسجيل كبراءة اختراع         9/2 القسم   راجع
يكون االختراع المطلوب    المثال، ال ينبغي على فاحص طلب البراءة بحث الفن السابق عندما         

وليس     .  ن الحيوانات البيولوجية الدقيقة     حمايته عبارة عن حصان أو أي حيوان آخر ليس من ضم      
ولذلك، فإن البحث      .   هناك احتمال ألن يكتشف أن االختراع المقدم قابل للتسجيل كبراءة اختراع           

 . لفاحصا وقتسيعد في هذه الحالة مضيعة ل

ثالثاً، ال ينبغي على فاحص طلب البراءة أن يبحث عن دليل الفن السابق إذا كان من الواضح أن          19/9
.   من القانون 1ع المقدم ليس له تطبيق صناعي على النحو المطلوب بموجب المادة             االخترا

وعلى سبيل المثال، ال ينبغي على فاحص طلب البراءة البحث عن الفن السابق عندما يكون                 
 وليس هناك احتمال ألن يكتشف    أو أي جهاز آخر ال يعمل    االختراع المقدم ماكينة حركة دائمة   

سيعد في هذه الحالة مضيعة لوقت        ولذلك، فإن البحث    .   له تطبيق صناعي   أن االختراع المقدم 
 .الفاحص

 مطلب إخطار طالب البراءة

إذا حدد الفاحص أن البحث المرتبط بعنصر حماية معين في طلب براءة غير ممكن بناًء على                    20/9
 من 19  األسباب سالفة الذكر، فيجب على فاحص طلب البراءة إخطار طالب البراءة، وفقاً للمادة                      

الالئحة التنفيذية، بأن فاحص طلب البراءة لم يبحث عن دليل فن سابق فيما بتعلق بعنصر               
جديد   الشروط المتعلقة بكونه     الحماية هذا أو لم يفحص عنصر الحماية هذا للتأكد من توافقه مع             

أو العناصر بشكل واضح  / وفي الحاالت التي ال يقدم فيها الوصف و     .ويمثل خطوة إبداعية 
أو عناصر   /، فإنه يتم منح مقدم الطلب فرصة لتوضيح الوصف و     ) وما بعدها5/31اجع الفقرة   ر(

 .وال يتم الفحص والبحث إال بعد تقديم توضيح يكون مقبوالً من ناحية الفاحص. الحماية
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 1لهامفيد أمثلة لعناصر حماية ليس من الممكن عمل بحث 

 )1(مثال  21/9

 ."ن دوالراختراعي يساوي مليو:  "عنصر الحماية 

والوصف ال يقدم معلومات     .   هو عنصر الحماية الوحيد في طلب البراءة         ) 1(عنصر الحماية   
كافية حول االختراع بما يكفل تحديد الموضوع الذي من المتوقع أن يرتبط به عنصر الحماية                

 .على نحو معقول بعد تعديله

 تعريف االختراع بشكل  ونظراً لعدم وجود وصف لكيفية عمل واستخدام االختراع وكذا عدم
واضح في عنصر الحماية، فينبغي على فاحص طلب البراءة أن يرفض عنصر الحماية بدعوى              

لن يتمكن  لفاحص   إن اومع ذلك، ف  .  من القانون13 من المادة )2 و1( عدم توافقه مع الفقرتين  
وضح  ويمكن أن ي.  ألن طالب البراءة لم يقدم أية تفاصيل لالختراع      مفيد إجراء بحث  من 

 من الالئحة التنفيذية أن فاحص طلب البراءة لم يجر بحث                 19اإلخطار المطلوب بموجب المادة       
 . بشأن عنصر الحماية وأنه لم يفحص عنصر الحماية للتأكد من كونه جديد ويمثل خطوة إبداعية

 )2(مثال  22/9

 " .(kryptonite) مركب يحتوي على الكربتونايت: ")1(عنصر الحماية 

ومع ذلك، ال يستطيع الوصف تعريف المادة المزعومة     ".  الكربتونايت " صطلح يذكر الوصف م 
كما ال يحدد الوصف أي من الخصائص المادية للمادة        . بأي من عناصر الجدول الدوري 

 .إلخ...المزعومة مثل الكثافة أو نقطة االنصهار

لم يقدم المعلومات     كما أن مقدم الطلب     ، "الكربتونايت "ونظراً ألنه ال يوجد عنصر معروف يسمى   
فإن االختراع لم يتم     التي كانت ستساعد على تعريف المادة التي يشير إليها مقدم الطلب،       

فإنه يجب على الفاحص بعد منح مقدم الطلب         وعليه، . واضحأو اإلفصاح عنه بشكل كامل   
 أن يرفض عنصر الحماية بدعوى      كن مقدم الطلب ال يقوم بهذا التوضيح       لفرصة لتوضيح ذلك و  

فاحص طلب البراءة ال يستطيع أن        و.  من القانون13 من المادة  )2 و1(عدم التوافق مع الفقرتين   
 ألن العنصر غير موجود، كما أن طالب البراءة لم يقدم أية تفاصيل عن              اً مفيد اً يجري بحث 
  من الالئحة التنفيذية أن فاحص       19المادة  شار إليه في    ينبغي أن يوضح اإلخطار الم     و.  االختراع

طلب البراءة لم يقم بإجراء بحث بشأن عنصر الحماية ولم يقم بفحص عنصر الحماية للتأكد من       
 .   ويمثل خطوة إبداعيهاًكونه جديد

 اًالذي قد يكون مناسبالبحث 

                                                 
يل   1 ن دل رة م وذة مباش ثلة مأخ ذه األم ي  PCT ه يدي  الدول بحث والفحص التمه يات ال رتين (PCT/GL/ISPE/1) لعمل ا 9/29 و 9/28، الفق  وم

 ).يليهما
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مفيد  ينبغي أن يبحث فاحص طلب البراءة عن دليل الفن السابق إذا كان من الممكن إجراء بحث         23/9
 من القانون أي  13ختراع المقدم ال يتوافق مع متطلبات المادة      حتى وإن كان اإلفصاح عن اال   

 ومتطلب ذكر عناصر حماية االختراع بوضوح        )1(متطلبات اإلفصاح عن االختراع في الفقرة      
 . )2(في الفقرة 

أوالً، البحث عن دليل الفن السابق قد يمكن فاحص طلب البراءة من تجنب الرفض غير الصحيح         24/9
 من 13عدم اإلفصاح عن االختراع على النحو المطلوب بموجب المادة         الختراع مقدم بدعوى  

فمن طلب البراءة وحده، قد يبدو للفاحص أن االختراع المقدم لم يتم اإلفصاح عنه وفقاً         .  القانون
،    يوضحويمكن أن يكتشف فاحص طلب البراءة دليل الفن السابق في البحث الذي          .  لهذه المادة

مقدم من طالب البراءة، أن االختراع المقدم تم اإلفصاح عنه بشكل            بالنظر إليه مع الوصف ال       
وعند مراجعة     .  طالب براءة في وصف كيفية استخدام عنصر في اختراع مقدم         ، كأن يخفق   كامل

طلب البراءة، يمكن أن ينتهي فاحص طلب البراءة إلى أن هذا اإلخفاق غير متوافق مع المطلب                  
ومع ذلك،    .  والمتعلق باإلفصاح عن االختراع بشكل كامل   من القانون13المذكور في المادة 

فخالل البحث، يمكن أن يكتشف فاحص طلب البراءة من وثائق براءات االختراع والسجالت             
وهكذا، فإن     . الفنية أن العنصر واستخداماته كانت معروفة بالنسبة لذوي المعرفة العادية بالفن           

وقد ال   .  من القانون13في طلب البراءة وفقاً للمادة       االختراع المقدم يكون قد تم اإلفصاح عنه     
يكون فاحص طلب البراءة قد تفهم أن عنصر الحماية متوافق مع المتطلبات المذكورة في المادة                 

 . من القانون بدون بحث13

قد يكون من سياسة مكتب البراءات أن يحل المسائل المتعلقة بالوضوح قبل إجراء الفحص               25/9
صف كيفية استخدام عنصر   طالب البراءة لم ي  ل المثال، بفرض أن  وعلى سبي.  الموضوعي
م توضيح ألن االختراع  ي الفاحص في هذه الحالة أن يطلب تقد      يجب على  نه، فإ اختراع مقدم

 ولكنه ال    من القانون13لنحو المنصوص عليه بموجب المادة       المقدم لم يتم اإلفصاح عنه على ا      
 عنصر الحماية للتأكد من أنه يتميز بالجدة أو الخطوة       يبحث عن دليل من الفن السابق أو فحص  

 لنفرض أن طالب البراءة     طلب الفاحص لمزيد من التوضيح،     ومع ذلك، فعند استالم   . اإلبداعية
قام بتزويد فاحص طلب البراءة بدليل من وثائق براءات االختراع والسجالت الفنية التي تثبت أن         

وسيكون  .  علم بكيفية عمل واستخدام العنصر محل الخالف   العادية بالفن على المهارة    االشخص ذ
من الضروري على الفاحص في هذه الحالة أن يبحث عن دليل من الفن السابق وفحص عنصر          

 . من القانون1 للمادة اًالحماية للتأكد من كونه جديد ويتضمن خطوة إبداعية وفق

فقط بعد أن   دليل الفن السابق   ألسباب مشابهة، ينبغي على فاحص طلب البراءة أن يبحث عن        26/9
يكون طالب البراءة قد استوفى شرط الفاحص الخاص بإثبات أن االختراع قابالُ للتطبيق               

اع لالختر الصناعي    الصناعي وذلك في تلك الحاالت التي يكون فيها شك بالنسبة لقابلية التطبيق               
 . من القانون1كما هو منصوص عليه في المادة 

 .اًقد تستخدم الحق 27/9
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  بعد تقديم توضيح من طالب البراءة2لهامفيد ثلة لعناصر حماية من الممكن عمل بحث أم

 إخفاق عنصر الحماية في الوفاء بمتطلبات اإلفصاح للفقرتين األولى والثانية للمادة                   –  )1(مثال  28/9
 . من الالئحة التنفيذية3من المادة ) 1( والفقرة  من القانون13

 درجة مئوية   500 إلى 120 يغلي في مدي يتراوح من   زيت وقود مقطر  ":1عنصر الحماية   
 مئوية أقل من درجة     10 في المائة في درجة حرارة     0.3ذات محتوى شمعي بوزن يصل إلى  

حرارة تكون الشمع، يتبلور الشمع عند درجة الحرارة هذه ويكون له متوسط حجم جسيمي أقل       
 ." نانوميتر4000من 

لحصول على الحجم البلوري المرغوب خالفاً لبعض          ال يفصح الوصف عن أية طريقة أخرى ل     
المواد المضافة لزيت الوقود، كما أن المعرفة العامة الشائعة الخاصة بعمل زيوت وقود من هذا                     

 . النوع غير متاحة للشخص الخبير في مثل هذا المجال

ونظراً لعدم وجود وصف لطريقة الحصول على الحجم البلوري، يجب على فاحص طلب             
وصف  "عنصر الحماية ألنه غير مدعوم بـ    يعطي طالب البراءة فرصة لتوضيح        ءة أن البرا

تفصيلي لالختراع يتضمن بيان كامل بالموضوع المطلوب حمايته والطريقة المفضلة التي تمكن                
الشخص الخبير في الفن من تنفيذه بالنسبة لكل منتج وطريقة الصنع التي تمثل الموضوع        

 من  )2(13على النحو المطلوب بموجب الفقرة األولى من المادة     " براءة المطلوب حمايته لطلب ال    
   .القانون

من المادة  الثانية   إخفاق عنصر حماية في الوفاء بشرط الوضوح المذكور في الفقرة             :)2(مثال  29/9
 . من القانون13

طريقة صنع مواد التفاعل األولية بطريقة تؤدي إلى الحصول على قرص            : " 1عنصر الحماية   
 ."صفات محسنةمعدل انطالق و يكن ذمس

 بطريقة معينة تؤدي للحصول على قرص مسكن          معينةيفصح الوصف عن مثال لمواد تفاعلية     
 .معينةنشطة بيولوجية معين لمادة  انطالق معدل يلأللم ذ

 الصنع في عنصر الحماية، فينبغي على فاحص طلب البراءة              طريقة تفاصيل عن  ال نظراً لنقص  
 من  )2( تعريف االختراع بشكل واضح على النحو المطلوب بموجب الفقرة          لاًيطلب توضيح   أن 

عنصر الحماية يخفق في ذكر أية خطوات لعملية الصنع بما            ) 1 (: من القانون ألن 13المادة 
) 3(عبارة نسبية وليست واضحة و   " صفات محسنة  "عبارة  ) 2(يتيح تحديد مجال االختراع و   

 .راع من خالل النتيجة المحققة فقطعنصر الحماية يحاول تعريف االخت

 . عنصر حماية يتسم فقط بمعامالت غير عادية ال تفي بمتطلبات التطبيق الصناعي:)3(مثال  30/9

                                                 
 ). وما يليها9/20، الفقرة (PCT/GL/ISPE/1)للبحث والفحص التمهيدي الدولي  PCT األمثلة مأخوذة من دليل عمليات معظم هذه   2
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 ".1.0أقل من أو حوالي ) nausea index(دهن ذو مؤشر غثيان : "1عنصر الحماية 

 عدد من  وكذا1.0يفصح الوصف عن عدد من الدهون المزعوم أن لها مؤشر غثيان يقل عن     
أقل من  ومن أمثلة الدهون التي لها مؤشر غثيان     . 1.0الدهون التي لها مؤشر غثيان أكبر من    

  مزيج الدهون المشبعة وغير المشبعة، وتشمل كذلك أمثلة الدهون التي لها مؤشر غثيان 1.0
ولم يتم اإلفصاح عن خواص أخرى      .  مزيج من الدهون المشبعة وغير المشبعة   1.0أكبر من 

ويفصح الوصف عن تحديد مؤشر غثيان من خالل    .  نقطة االنصهار لمزيج الدهون هذا   مثل
 .الخفق بسرعة ودرجة حرارة معينتين وقياس لزوجة المزيج المخفوق في درجة حرارة الغرفة

ونظراً ألن عنصر الحماية أو الوصف لم يحددا استخدام الدهن المذكور، فينبغي على فاحص               
نصر الحماية بدعوى اإلخفاق في الوفاء بمتطلبات التطبيق الصناعي          طلب البراءة أن يرفض ع  

 . من القانون1المذكورة في المادة 

 من التجسيدات التي ال تفي    اً يشمل عددMarkushمن نوع كيميائي  عنصر حماية   :)4(مثال  31/9
 .بمتطلبات اإلفصاح

تملة بينما يفصح الوصف     في هذا المثال، تشمل عناصر الحماية عدداً كبيراً من التجسيدات المح     
 ).5/48 الفقرة راجع(ويدعمه جزء صغير نسبياً من هذه التجسيدات فقط عن 

على الفاحص أن يطلب       ونظراً ألن الوصف ينقصه عدداً كبيراً من التجسيدات المحتملة، فينبغي     
ن   م13المادة  من   لكيفية استيفاء هذا الوصف للمتطلبات الواردة في الفقرة األولى            اً توضيح
 .القانون

إلخ   .. .ذو عدد من الخيارات والمتغيرات     Markushمن نوع  كيميائي   عنصر حماية    :)5(مثال  32/9
 .التي ال تفي بمتطلبات اإلفصاح والوضوح

أو  /أو المتغيرات و   / في هذا المثال، يحتوي عنصر الحماية على عدد كبير من الخيارات و        
أو غير موجز /حماية غير واضح و  أو الشروط مما يجعل عنصر ال    /وتغييرات في الترتيب  

 ).5/42 الفقرة راجع(القانون المصري بالقدر الذي يجعله غير متوافق مع 

   فإنه  بعض االختراعات المقدمة ونقص الوضوح في تعريف االختراع،         عن ونظراً لعدم اإلفصاح   
أن يطلب من مقدم الطلب توضيح كيفية استيفاء عناصر الحماية تلك         على الفاحص  ينبغي 

  . من القانون13من المادة ) 2(و) 1(لمتطلبات الواردة في الفقرتين ل

  بموضوع تم استثناؤهاًمرتبطالذي قد يكون  عنصر الحماية :)6(مثال  33/9

 من الخطوات التي تعتمد بصورة دائمة    اًطريقة لمعالجة المطاط تتضمن عدد      : عنصر الحماية  
وحساب الوقت المتبقي لمعالجة         مثل درجة حرارة وضغط المطاط     معينة  قياسات   أخذ على 
 .المطاط

الخطوات المنفذة واللوغاريتمات المعقدة التي يستخدمها الكمبيوتر      بشأن  يتضمن الوصف تفاصيل  
 .لحساب وقت المعالجة المتبقي
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يمكن أن ينتهي فاحص طلب البراءة إلى أن موضوع عنصر الحماية هو برنامج كمبيوتر           
وضوع أو تعديل عناصر الحماية بحيث ترتبط بوضوح           يطلب من طالب البراءة توضيح الم       و

 .وإذا قام طالب البراءة بذلك، يمكن إجراء البحث والفحص. لموضوعات حماية غير مستثناة
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 صل العاشر الف
 وحدة االختراع

 تحديد وحدة االختراع 

 يمكن  يجب أن يتعلق طلب البراءة باختراع واحد فقط، أما في حالة وجود أكثر من اختراع، فإنه                    1/10
فقط السماح بدمج هذه االختراعات في طب براءة  واحد إذا كانت مرتبطة ببعضها البعض               

وفيما يتعلق بمجموعة   ). القانون من 12مادة   (ارتباطا يسمح بتكوين فكرة إبداعية متكاملة   
االختراعات المطلوب حمايتها في طلب البراءة، فإن وحدة االختراع تكون متواجدة فقط عندما               

هناك عالقة فنية بين االختراعات تشتمل على واحد أو أكثر من نفس السمات أو المالمح       تكون 
 .الفنية الخاصة

على وصف السمات الخاصة التي تدل على المساهمة    " السمات الفنية الخاصة  "ويـدل مـصطلح      
وتتم عملية التحديد على محتويات     . التـي يـدخلها كـل االختراعات مجتمعة على الفن السابق          

 ).إن وجدت(اصر الحماية كما تم تفسيرها في ضوء الوصف والرسومات عن

وسواء تسببت أو لم تتسبب أي من السمات الفنية في إدخال مساهمة في الفن السابق، فإنه يتم          2/10
فعلى سبيل المثال، فإن الوثيقة         .  بالنسبة للجدة والخطوة اإلبداعية     " سمة فنية خاصة   "اعتبار وإنشاء   

 في البحث تدل على وجود افتراض غياب الجدة أو الخطوة اإلبداعية في           التي يتم اكتشافها 
عنصر الحماية الرئيسي، مما يؤدى إلى ترك اثنين أو أكثر من عناصر الحماية التابعة بدون            

 . عام واحد، وتكون النتيجة غياب وحدة االختراع بين هذين العنصرين التابعينيإبداعمفهوم 

ختراع واضحاً بصورة مباشرة قبل النظر في عناصر الحماية        يمكن أن يكون نقص وحدة اال 3/10
.   بالنسبة إلى أي فن سابق، أو يمكن فقط أن يصبح ظاهراً، بعد وضع الفن السابق في االعتبار         

 ينقصها الوحدة،      A+X ،A+Y ،X+Yعلى سبيل المثال، يمكن القول أن عناصر الحماية المستقلة            
ففي حالة       .  ايتها بالنسبة لجميع عناصر الحماية     حيث أنه ال توجد مادة مشتركة مطلوب حم    

 وتكون  Aتكون وحدة االختراع موجودة في صورة       A+X ،A+Y  عناصر الحماية المستقلة    
 معروفاً، فإنه يوجد نقص في وحدة     Aومع ذلك فإذا كان  . مشتركة لكل من عنصري الحماية   

ال يكون سمة فنية تحدد       ) سواء كان سمة فردية أو مجموعة من السمات       (Aاالختراع، حيث أن    
 . مساهمة بالنسبة للفن السابق

 واسع لدرجة التداخل المتبادل للبدائل التي تقدمها عناصر       عملييجب أن يكون هناك اعتبار  4/10
الحماية، بالنسبة لحالة التقنية الموجودة كما تم توضيحه بواسطة البحث أو بواسطة أي وثيقة                     

وإذا كانت المادة العامة لعناصر الحماية           .   الحالي  إضافية يمكن اعتبارها ذات عالقة بالفن     
المستقلة معروفة جيداً، والمادة المتبقية المطلوب حمايتها لكل عنصر حماية تختلف عن مادة              
اآلخرين بدون وجود أي مفهوم اختراعي جديد موحد للجميع، فإنه وبوضوح يوجد نقص في        

م عام اختراعي مفرد في صورة جديدة    ومن جهة أخرى، إذا كان هناك مفهو    . وحدة االختراع 
ولتعيين الخطوة التي يجب     . ويشتمل على خطوة إبداعية، فإنه لن ينشأ اعتراض نقص الوحدة 

اتخاذها بواسطة فاحص طلب البراءة بين هذين الحدين، فإنه ال يمكن إعطاء القواعد الصارمة،                    
 .  احب طلب البراءةويتم اعتبار كل حالة بناء على ظروفها، وتوضح فائدة أي شك لص
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يتضح من الفقرات السابقة أن القرار الذي يتعلق بوحدة االختراع يكون متروكاً لفاحص طلب               5/10
ومع ذلك، فإن فاحص طلب البراءة يجب أال يقوم برفع اعتراض يتعلق بنقص وحدة         . البراءة

 أو   االختراع لمجرد أن االختراعات المطلوب حمايتها قسمت إلى مجموعات تصنيف منفصلة               
 .بغرض قصر البحث على مجموعات تصنيف معينة

يجب اعتبار وحدة االختراع في المكان األول فقط بالنسبة لعناصر الحماية المستقلة في طلب            6/10
ويجب أن يضع فاحص طلب البراءة في اعتباره أن     . البراءة  وليست عناصر الحماية التابعة    

 حماية آخر حتى ولو لم يكن هذا     عنصر الحماية يمكن أيضاً أن يحتوى على مرجع لعنصر       
على   ( ومن أمثلة ذلك عنصر حماية يشير إلى عنصر حماية من نوع مختلف            . العنصر تابعاً  
عملية لتصنيع المنتج    "أو ). . ... ." 1(جهاز لتنفيذ العملية الخاصة بعنصر الحماية          "سبيل المثال،   

 مثال القابس والمقبس في          وبطريقة مشابهة وفي وضع مثل     ).. ... .".  1(الخاص بعنصر الحماية       
، نجد أن عنصر الحماية الخاص بأحد األجزاء يشير إلى الجزء اآلخر المساعد،                 19/5الفقرة 

ال يعتبر عنصر   ).. ."  1(قابس للمساعدة مع المقبس الخاص بعنصر الحماية          "على سبيل المثال  
 . حماية تابع

فاء بمتطلبات وحدة االختراع، فإنه        وفي حالة تجنب عناصر الحماية المستقلة للفن السابق  والو        7/10
لن تنشأ مشكلة نقص الوحدة بالنسبة ألي من عناصر الحماية التي تعتمد على عناصر الحماية         

وبصفة خاصة فإنه ال يهم إذا كان عنصر الحماية التابع نفسه يحتوى على اختراع           . المستقلة 
ارة تربينية تم تشكيلها   عبارة عن ريشة دو)  1(ويفترض على سبيل أن عنصر الحماية      .  أخر

ريشة دوارة تربينية كما هو في عنصر     "، عبارة عن  )2(بصورة معينة، بينما عنصر الحماية     
، فانه في هذه الحالة ال ينشأ اعتراض بسبب أن السبيكة            Zوتم إنتاجها من سبيكة   ) "  1(الحماية   

Z        تحتوى بالفعل على       كانت جديدة وألن تركيبها كان غير واضح، وبذلك فان السبيكة نفسها
 رغم Zالسمات األساسية الختراع مستقل يمكن أن يكون له براءة فيما بعد، أو أن تكون السبيكة      

أنها غير جديدة فإن طلب البراءة الخاص بها بالنسبة للريشات الدوارة التربينية غير واضح،         
وكمثال آخر، افترض    . تربينيةوبالتالي فإنها تمثل اختراعاً مستقالً باالتحاد مع الريشات الدوارة ال     

 ويتم قراءة عنصر   B بداية من منتج  Aأن عنصر الحماية األساسي يحدد طريقة إعداد منتج          
 عن طريق تفاعل     B بإنتاج   –)  1( وفقاً لعنصر الحماية       –طريقة تتميز    : " الحماية الثاني كالتالي      

ول ما إن كانت عملية إعداد     وفي هذه الحالة أيضاً، ال ينشأ أي اعتراض ح       . "Cباستخدام المنتج  
B من C        يتضمن جميع مالمح    )  2( تعتبر عملية جديدة وإبتكارية حيث أن عنصر الحماية

ضمن عنصر  ) 2(وبالتالي، سوف يقع موضوع عنصر الحماية       ). 1(وخصائص عنصر الحماية     
 وبشكل مماثل، لن تظهر أي مشكالت في حالة موقف عناصر الحماية األساسية               ).  1(الحماية   

.   والفرعية حيث يتجنب عنصر الحماية األساسي الفن السابق ويستوفي متطلبات وحدة االختراع         
التركيبة الفرعية حيث يتجنب في         /باإلضافة إلى ذلك، ال تنشأ أي مشكلة في حالة موقف التركيبة           

هذه الحالة عنصر حماية التركيبة الفرعية  الفن السابق ويستوفي متطلبات وحدة االختراع              
 . ضمن عنصر الحماية للتركيبة جميع مالمح وخصائص التركيبة الفرعيةويت

إال أنه إذا لم يتجنب عنصر الحماية المستقل الفن السابق، فإن األمر يتطلب بحث بعناية مسألة ما                    8/10
وإذا    . إن كان هناك ارتباط إبداعي بين جميع عناصر الحماية المعتمدة على عنصر الحماية هذا      

وتنطبق نفس االعتبارات في       .  ط، يمكن حدوث اعتراض بشأن نقص الوحدة لم يتبقى أي ارتبا 
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وتستهدف هذه الطريقة   . التركيبة الفرعية   /حاالت مواقف العناصر األساسية والفرعية أو التركيبة     
فعندما يتم البحث     . لتحديد وجود وحدة االختراع من عدمه أن يتم تطبيقها حتى قبل بدء البحث     

عادة دراسة التحديد المبدئي لوحدة االختراع وفقاً لالفتراض الخاص بأن      في الفن السابق، يجب إ   
 . عناصر الحماية تتجنب الفن السابق وذلك على أساس نتائج البحث في الفن السابق

ويمكن أن يتم طلب الحماية ألشكال بديلة من االختراع إما على هيئة مجموعة من عناصر            9/10
وفي حالة عنصر الحماية  المنفرد، فقد ال يتضح بشكل        .  دالحماية المستقلة أو عنصر حماية منفر     

إال أنه في أي من الحالتين، يتم تطبيق نفس المعايير عند تحديد      . مباشر وجود بدائل مستقلة
. وجود وحدة االختراع من عدمه، ونقص وحدة االختراع قد يتواجد في عنصر الحماية المنفرد          

متميزة غير مرتبطة بمفهوم إبداعي متكامل، فيجب        وبينما يحتوى عنصر الحماية على تصورات       
 . أن يعترض الفاحص بسبب نقص وحدة االختراع في عناصر الحماية

ال ينشأ االعتراض بشأن نقص وحدة االختراع عادة إذا تم طلب الحماية للتركيبة أو عدد من             و 10/10
ما تم مناقشتها في     بالمقارنة مع التصورات المتميزة ك   (العناصر الفردية في عنصر حماية منفرد     

حتى وإن كانت هذه العناصر تبدو غير مرتبطة وذلك عند دراستها بشكل منفصل       ) الفقرة السابقة   
 ). 15/27راجع الفقرة (

 إيضاح األوضاع الخاصة 

 : توجد ثالثة أوضاع خاصة لشرح طريقة تحديد وحدة االختراع بمزيد من التفصيل وهى 11/10

10 إلى   10/12راجع الفقرات من    ( عناصر الحماية    التركيبات الخاصة بأنواع مختلفة من     )1(
 ؛ )16/

 ؛ و)"10/17راجع الفقرة (ممارسة ماركوش "ما ُيطلق عليها  )2(

 ). 10/19 و 10/18راجع الفقرات (المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية  )3(

كما تم شرح أمثلة    . وقـد تـم إيـضاح مـبادئ تفسير هذه الطريقة لكل من هذه األوضاع أدناه               
اعدة فـي فهم الشرح الخاص بالمجاالت الثالثة موضع االهتمام الخاص المشار إليها في              للمـس 

 . الفقرة السابقة وذلك في السطور التالية

 

 التركيبات الخاصة بأنواع مختلفة من عناصر الحماية 

يتم تفسير طريقة تحديد وحدة االختراع على أنها تسمح بصفة خاصة بإدخال أو تضمين أي من           12/10
 : بات التالية الخاصة بأنواع مختلفة من عناصر الحماية في نفس طلب البراءةالتركي

باإلضافة إلى عنصر حماية مستقل لمنتج معين، وعنصر حماية مستقل لطريقة تم تكييفها              )1(
 بشكل خاص لتصنيع المنتج المذكور، أو 
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و وسيلة  باإلضافة إلى عنصر حماية مستقل للطريقة المعنية، عنصر حماية مستقل لجهاز أ            )2(
 تم تصميمها بشكل خاص لتطبيق هذه الطريقة، أو

باإلضـافة إلى عنصر حماية مستقل لمنتج معين، عنصر حماية مستقل لطريقة تم تكييفها               )3(
بـشكل خاص لتصنيع المنتج المذكور وعنصر حماية مستقل لجهاز أو وسيلة تم تصميمها              

 . بشكل خاص لتطبيق الطريقة المذكورة

طريقة التي تم تكييفها خصيصاً لتصنيع منتج إذا كانت الطريقة المطلوب                وبالتالي، تعتبر ال    13/10
حمايتها ينتج عنها منتج مطلوب حمايته مع وجود عالقة فنية بين عنصر حماية المنتج و عنصر       

أنها توحي بأن المنتج      "  تكييفها خصيصاً  "وليس المقصود من كلمة   . حماية طريقة تصنيع المنتج    
 .  طريقة أخرى مختلفةال يمكن تصنيعه بواسطة

 لتطبيق طريقة ذات عنصر حماية، إذا            مصمماً خصيصاً   يتم أيضاً اعتبار الجهاز أو الوسيلة         14/10
كانت مساهمة الجهاز أو الوسيلة في إطار تفوقها على الفن السابق تماثل حجم المساهمة التي                   

أن يكون الجهاز أو  وبالتالي، ليس كافياً    .  قدمتها الطريقة في إطار تفوقها على الفن السابق      
إال أن التعبير    .   على االستخدام في تطبيق الطريقة ذات الحماية        القدرة الوسيلة يتميز بمجرد  

ال يعنى أن الجهاز أو الوسيلة ال يمكن استخدامها لتنفيذ أو تطبيق طريقة               " مصمماً خصيصاً  "
 . أو وسيلة بديلةأخرى كما ال يعنى أن هذه الطريقة ال يمكن تطبيقها باستخدام جهاز بديل 

  .اًقد تستخدم الحق 15/10

وفي هذا   . يجب أن يربط المفهوم اإلبداعي المتكامل عناصر الحماية في األنواع المختلفة      16/10
إن الربط بين المنتج والطريقة في         .   يجب مراعاتها بعناية    10/12التجميع، فإن صياغة الفقرة       

األول   "  تتكيف خصيصاً لتصنيع   "ينبغي أن  )  الطريقة  (يعنى أن األخيرة    )  1(الفقرة الفرعية   
، فإن الجهاز أو الوسيلة       )2(، الفقرة الفرعية  10/12وبطريقة مماثلة، في الفقرة       ). المنتج(

وبنفس الشكل، ففي      . لتطبيق الطريقة   " أن يتم تصميمه خصيصاً   "المطلوب له الحماية يجب      
تصميم الجهاز    "جب  المنتج وي "  تكييف الطريقة خصيصاً لتصنيع      "، يجب   ) 3(الفقرة الفرعية   

 ". خصيصاً لتطبيق الطريقة

 ويجب أن يعتمد جوهر االختراع بشكل       –، كان التركيز على     )3(و) 1(وفـي التـركيبات من       
 ويجب أن يعتمد االختراع –، كان التركيز على )2( بينما في التركيبة     – المنتج   –أساسـي على    

 ).ناهراجع األمثلة الموضحة أد. ( الطريقة–بشكل أساسي على 

  (Markush Practice)" ممارسة ماركوش"

يتم )  كيميائية أو غير كيمائية  (في الوضع الذي يتضمن عنصر حماية منفرد يحدد المواد البديلة          17/10
 مطلب وجود عالقة فنية متداخلة وشيء مماثل أو         –"  ممارسة ماركوش  "اعتبار ما ُيطلق عليها     

 . عندما تكون البدائل ذات طبيعة مشابهة قد تم استيفائها–متطابق مع خصائص فنية معينة 
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عـندما تقـوم مجموعة ماركوش مقام بدائل المركبات الكيميائية، فسوف يتم اعتبارها ذات               .أ 
 : طبيعة مماثلة عندما يتم استيفاء المعايير التالية

 تكون جميع البدائل ذات خصائص مشتركة أو أنشطة عامة، و −

البدائل في عنصر تركيبي واحد     وجـود تـركيبة مشتركة بمعنى اشتراك جميع          
 مؤثر، أو

فـي الحـاالت التـي ال يمكـن فيها أن تكون التركيبة المشتركة هي المعايير                 
الموحدة، فإن جميع البدائل سوف تنتمي ألحد األصناف المعروفة من المركبات           

 . الكيميائية في المجال الذي يرتبط به االختراع

 

" اشتراك جميع البدائل في عنصر تركيبي واحد مؤثر       "أعاله تشير عبارة    ) 1)(ب(في الفقرة أ   .ب 
إلـى حـاالت تشترك فيها المركبات في تركيبة كيميائية مشتركة وهذه التركيبة تشغل جزء               
كبيـر مـن التركيبات الخاصة بالمركبات أو في الحالة التي تكون فيها المركبات بشكل عام                

كة بشكل عام جزء تركيبي مميز من       تمتلك جزء صغير من تركيباتها وتشكل التركيبة المشتر       
وجهـة نظـر الفـن الـسابق والحالي، وتعتبر التركيبة المشتركة ضرورية للخصائص أو               

وقد يكون العنصر التركيبي مركب واحد أو مجموعة من المركبات          . األنـشطة  المـشتركة    
 . المنفردة مرتبطة مع بعضها

أنه " المعروفة من المركبات الكيميائية   أحد األصناف   "أعاله، تعنى عبارة    ) 2)(ب(في الفقرة أ   .ج 
يـوجد توقـع من الخبرة السابقة في هذا المجال بأن مركبات فئة معينة سوف تتفاعل بنفس                 

بمعنى آخر، يمكن استبدال كل مركب      . الطـريقة المتـبعة في االختراع المطلوب له الحماية        
 .بآخر مع توقع تحقيق نفس النتائج المستهدفة

أي إذا  (قة أن بدائل مجموعة ماركوش يمكن تصنيفها بشكل مختلف          ال يمكـن اعتـبار حقي      .د 
 مبرراً  – إذا ُأخذت بمفردها     –) صـنفت وفقـاً لتصنيفات مختلفة للتصنيف الدولي للبراءات        

 . لوجود نقص في وحدة االختراع

عند التعامل مع البدائل، إذا اتضح أن واحد على األقل من بدائل ماركوش غير جديد بالنسبة                 .ه 
.  السابق ، يجب أن يقوم فاحص طلب البراءة بإعادة النظر في مسألة وحدة االختراع              للفـن 

 . وال تنطوي إعادة النظر بالضرورة على وجود أي اعتراض بشأن نقص وحدة االختراع

 ) راجع األمثلة أدناه       (

 المادة الوسيطة والمنتجات النهائية 

وهذه .  المادة الوسيطة أو المنتجات المبدئية    " سيطة المادة الو  "من المزمع أن يعنى مصطلح  )  أ(  18/10
المنتجات لديها القدرة على أن تكون مستخدمة إلنتاج منتجات نهائية من خالل تغيير فيزيائي أو                

 .كيميائي والذي تفقد فيه المادة الوسيطة طبيعتها

ئية إذا تم   ويـتم اعتـبار وحـدة االختراع موجودة في المادة الوسيطة أو المنتجات النها              ) ب(
 :استيفاء الشرطين التاليين
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إذا توافر في المادة الوسيطة والمنتجات النهائية نفس العنصر التركيبي الضروري بمعنى             
 :أن

تكون التركيبات الكيميائية األساسية للمادة الوسيطة والمنتجات النهائية متشابهة،          −
 أو 

ية بشكل وثيق على أن تُشكل      ترتبط التركيبات الكيميائية للمنتجين من الناحية الفن       −
 المادة الوسيطة عنصر تركيبي ضروري في المنتج النهائي، و

ارتباط كل من المادة الوسيطة والمنتجات النهائية من الناحية الفنية، ويعنى هذا أن              )2(
المنـتج النهائي يتم تصنيعه بشكل مباشر من المادة الوسيطة أو منفصل عنها عن              

ة تحتوى جميعها على نفس العنصر التركيبي       طـريق عـدد مـن المواد الوسيط       
 . الضروري

يمكـن أن يـتم اعتـبار وحدة االختراع موجودة أيضاً بين المادة الوسيطة والمنتجات                )  ج(
النهائـية والتي ال تُعرف التركيبات بها، على سبيل المثال العالقة بين مادة وسيطة بها               

فة أو العالقة بين مادة وسيطة ذات       تـركيبة معروفة ومنتج نهائي ذي تركيبة غير معرو        
والستيفاء الوحدة في كل    . تـركيبة غير معروفة ومنتج نهائي ذي تركيبة غير معروفة         

مـن الحالتـين، يجـب أن يـوجد دليل كاف يقود الشخص إلى الوصول إلى أن المادة                  
 على سبيل   –الوسـيطة والمنـتجات النهائية مرتبطة بشكل وثيق من الناحية الفنية مثل             

 عندما تحتوى المادة الوسيطة على نفس العنصر األساسي الذي يحتوى عليه            –لمـثال   ا
 .المنتج النهائي أو تشكل المادة الوسيطة عنصر أساسي في المنتج النهائي

مـن الممكـن أن يقـبل طلب البراءة الواحد منتجات وسيطة مختلفة تستخدم في طرق                 )  د( 
 .ن يتوافر فيها نفس التركيبة األساسيةمختلفة لإلعداد للمنتج النهائي بشرط أ

إلى ) المبدئي(إذا وجد منتج آخر غير جديد خالل العملية التي تؤدي من المنتج الوسيط               )  ه (
 . المنتج النهائي فإن عنصر الوحدة يعتبر غير موجود بين المنتجات الوسيطة

ألجزاء مختلفة من   إذا تـضمن نفـس طلب البراءة عناصر حماية لمواد وسيطة مختلفة              ) و( 
 . التركيبة الخاصة بالمنتج النهائي، ال يتم اعتبار الوحدة موجودة بين المواد الوسيطة

إذا كانـت المـواد الوسـيطة والمنـتجات النهائية مكونة من مجموعات متجانسة من                ) ز( 
بغي أن يتماثل مع المركب المطلوب له       المـركبات، فـإن كل مركب للمادة الوسيطة ين        

إال إن بعض المنتجات النهائية قد ال       . الحمايـة في مجموعة متجانسة للمنتجات النهائية      
يتوافـر بها مكون مماثل في مجموعة متجانسة من المنتجات الوسيطة ولذلك ال تحتاج              

 . المجموعتين المتجانستين أن تكونا متطابقة بشكل مطلق

يد وحدة االختراع عن طريق تطبيق التفسيرات سالفة الذكر ال يجب أن تؤثر               طالما يمكن تحد  19/10
حقيقة قدرة المواد الوسيطة على استخدامها إلنتاج منتجات نهائية إلى جانب اآلثار واالستخدامات                   

 .واألنشطة األخرى التي تستخدمها فيها المواد الوسيطة على القرار بشأن وحدة االختراع
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  االختراع أمثلة تتعلق بوحدة

يتم توضيح تطبيق المبادئ الخاصة بوحدة االختراع عن طريق األمثلة التالية لالسترشاد بها في            20/10
 .حاالت معينة

 عناصر الحماية في األنواع المختلفة 

 ) 1(مثال  21/10

    Xطريقة تصنيع مادة كيميائية): 1(عنصر الحماية  
   Xالمادة): 2(عنصر الحماية  

 حيث أن الخاصية الفنية المشتركة بالنسبة لجميع        2 و 1صر الحماية   تـتواجد الـوحدة بـين عنا       
 معروفة في الفن السابق، فيجوز  X إال أنه إذا كانت المادة. Xعناصر الحماية هي وجود المادة 

أن تكـون الـوحدة ناقـصة نظراً لعدم وجود خاصية فنية مشتركة بشكل مميز لجميع عناصر                 
 . الحماية

 ) 2(مثال  22/10

 B وA طريقة تصنيع تتضمن الخطوتين): 1(اية عنصر الحم 
  A جهاز مصمم خصيصاً لتنفيذ الخطوة): 2(عنصر الحماية  

  Bجهاز مصمم خصيصاً لتنفيذ الخطوة ): 3(عنصر الحماية  

ولكن ال توجد وحدة    . 3 و 1 أو بين عنصري الحماية      2 و 1تـوجد وحدة بين عنصري الحماية        
 . توجد خاصية فنية مشتركة بين عنصري الحماية حيث ال 3 و2بين عنصري الحماية 

 ) 3(مثال  23/10

طـريقة طالء شيء ما والتي تحتوى مادة الطالء فيها على مادة جديدة             ): 1(عنـصر الحمايـة     
بما في ذلك خطوات تحويل الطالء إلى ذرات باستخدام   × مقاومـة للصدأ    

هـواء مـضغوط وشحن مادة الطالء هذه التي تم تحويلها لذرات بشكل             
 وتوجيه  Aلكتروسـتاتي عـن طـريق استخدام ترتيب الكترودي جديد           ا

 . الطالء إلى الشيء المراد طالئه
 Xطالء يحتوى على مادة ): 2(عنصر الحماية 

 Aجهاز يتضمن ترتيب الكترودي ): 3(عنصر الحماية   

 حيث أن الخاصية الفنية المشتركة هي الطالء الذي         2 و 1تـوجد وحـدة بين عنصري الحماية         
 حيث تتمثل الخاصية الفنية المشتركة في       3 و 1 أو بين عنصري الحماية      Xيحـتوى على مادة     

 حيث ال تتواجد    3 و 2إال إن الـوحدة ناقصة بين عنصري الحماية         . Aالتـرتيب االلكتـرودي     
 .خاصية فنية مشتركة بينها

 ) 4(مثال  24/10
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  حشرية  تستخدم كمبيداتXمجموعة متجانسة من المركبات ): 1(عنصر الحماية  
  X ينتمي إلى المجموعة المتجانسة X1المركب ): 2(عنصر الحماية  

 لنفس الخاصية الفنية الموجودة     X1تـتواجد الوحدة بشرط أن تتوافر نفس الفاعلية الموجودة في            
 ).1(في عنصر الحماية 

 ) 5(ثال م 25/10

 طالء معين   طريقة لمعالجة المنسوجات تتضمن رش المواد الخام بمركب       ): 1(عنـصر الحماية    
على سبيل المثال في درجة حرارة معينة أو        (تحـت ظـروف خاصـة       
 ). تعريض لنسبة إشعاع معين

 ).1(مادة نسيجية خام مطلية طبقاً للطريقة الواردة في عنصر الحماية ): 2(عنصر الحماية 

) 1(ماكيـنة رش لالستخدام في الطريقة المذكورة في عنصر الحماية           ): 3(عنـصر الحمايـة     
 . يز بترتيب تهوية جديد يوفر توزيع أفضل للمركب الذي يتم رشهوتتم

). 2(خصائص غير متوقعة لمنتج عنصر الحماية       ) 1(تـضيف الطـريقة وفقاً لعنصر الحماية        
في استخدام ظروف في تشغيل ظروف      ) 1(وتتمـثل الخاصية الفنية المميزة في عنصر الحماية         

وتتواجد الوحدة بين عنصري    . ار طالء معين  لطـريقة خاصة تتماثل مع ما هو ضروري باختي        
مع الخاصية الفنية التي تم     ) 3(ال تتماثل ماكينة الرش في عنصر الحماية        ). 2(و) 1(الحمايـة   

 ). 2(و) 1(وعنصري الحماية ) 3(تحديدها أعاله، وبالتالي ال تتواجد وحدة بين عنصر الحماية 

 ) 6(مثال  26/10

 . وقود مماسية في حجرة خلطرق بمداخلاجهاز ح): 1(عنصر الحماية  
طريقة صنع حارق الوقود بما في ذلك خطوة تشكيل مداخل الوقود ): 2(عنصر الحماية 

 .المماسية في حجرة الخلط

 Aطريقة صنع حارق الوقود متضمنة مالحظة خطوة الصب ): 3(عنصر الحماية 

الناتجة عن × لخاصية جهاز لتنفيذ طريقة لصنع حارق الوقود بما في ذلك ا): 4(عنصر الحماية 
 . تشكيل مداخل الوقود المماسية

 .Bجهاز لتنفيذ طريقة لصنع حارق الوقود بما في ذلك غطاء الحماية ): 5(عنصر الحماية 

طريقة تصنيع كربون أسود متضمنة خطوة دفع الوقود بطريقة مماسية في ): 6(عنصر الحماية 
 . حجرة الخلط لحارق الوقود

، حيث تتمثل الخاصية الفنية الخاصية      )6(و) 4(و) 2(و) 1(ناصر الحماية   تتواجد الوحدة بين ع   
الوحدة ) 5(و) 3(ويفتقد عنصرا الحماية    . لجمـيع العناصر المذكورة في مداخل الوقود المماسية       

ال يتضمنا نفس   ) 5(و) 3(حيث أن عنصري الحماية     ) 6(و) 4(و) 2(و) 1(مع عناصر الحماية    
كما ). 6(و) 4(و) 2(و) 1(فنية مماثلة الموضحة في عناصر الحماية       الخاصية الفنية أو خاصية     

 . يفتقدا الوحدة مع بعضهما) 5(و) 3(أن عنصري الحماية 
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 ) 7(مثال  27/10

شريحة من االستانلس ستيل الحديدي القوى المقاومة للتآكل بدرجة كبيرة          ): 1(عنـصر الحماية    
 2.0= نيكل  :  من – كنسبة مئوية بالنسبة للوزن      –تتكون بشكل أساسي    

 ؛ والباقي من الحديد     2-1=؛ وموليـبدنوم  19-15= ؛ وكـروم    5.0-
 % 0.2مم ومقاومتها لإلجهاد    2.0 إلى   0.5والـشريحة ذات ُسمك بين      

 . 2مم/كجم50تحت ضغط 
طريقة إنتاج شريحة من االستانلس ستيل الحديدي القوى المقاومة للتآكل          ): 2(عنـصر الحماية    

:  من – كنسبة مئوية بالنسبة للوزن      –أساسي  بدرجة كبيرة تتكون بشكل     
 ؛ والباقي من    2-1=، وموليبدنوم 19-15= ؛ وكروم    5.0-2.0=نيكل  

 : الحديد، وتضم الخطوات التالية

 .مم5.0 و2.0دلفنة على الساخن بُسمك بين )  أ( 

-800تقـسية الـشريحة المدلفنة على الساخن في درجة حرارة           ) ب(
دم وجود أكسدة بشكل  درجـة مـئوية تحـت ظـروف ع      1000
 .أساسي

2.0 إلى                             0.5دلفنة على البارد للشريحة بُسمك  بين        )  ج(
 .مم

التقسية النهائية للشريحة المدلفنة على البارد في درجة حرارة بين          )  د(
 . دقائق5-2 درجة مئوية لفترة تصل من 1120-1200

وتتمثل الخاصية  ). 2(نصر الحماية   وطريقة ع ) 1(تـتواجد الـوحدة بين منتج عنصر الحماية         
وتنتج . 2مم/كجم 50تحت ضغط   % 0.2الفنـية المميـزة في المنتج في المقاومة لإلجهاد بنسبة           

بشكل أصيل شريحة من االستانلس ستيل الحديدي       ) 2(خطـوات الطـريقة في عنصر الحماية        
لخاصية واضحة  وحتى إن لم تكن هذه ا     . 2مم/كجم50تحت ضغط   % 0.2بمقاومة لإلجهاد بنسبة    

وبالتالي، فان  . ، فقد تم اإلفصاح عنها بشكل واضح في الوصف        )2(من صياغة عنصر الحماية     
خطـوات الطريقة المذكورة تعبر عن الخاصية الفنية المميزة التي تتماثل مع التحديد في عنصر               

مة الحمايـة للمنـتج المـوجه نحو نفس االستانلس ستيل الحديدي الذي له نفس خصائص المقاو               
 .المطلوب لها الحماية

 عناصر الحماية في نفس النوع 

 ) 8(مثال  28/10

 Aقابس يتميز بالخاصية ): 1(عنصر الحماية 
  Aمقبس يتميز بخاصية مماثلة ): 2(عنصر الحماية 

) 2(و) 1( تعبر عن الخاصية الفنية المميزة والموجودة في كل من عنصري الحماية Aالخاصية 
 . تراعوبالتالي تتواجد وحدة االخ
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 ) 9(مثال  29/10

 . محول مزود بُموسع محور زمني إلشارات الفيديو): 1(عنصر الحماية 
 . جهاز استقبال مزود بضاغط محور زمني إلشارات الفيديو الُمستقبلة): 2(عنصر الحماية 
جهاز نقل إشارات الفيديو يتضمن محول مزود بُموسع محور زمني إلشارات          ): 3(عنصر الحماية   

ز اسـتقبال مـزود بضاغط محور زمني إلشارات الفيديو          الفـيديو وجهـا   
 . الُمستقبلة

ُموسع المحور الزمني وفي عنصر     ) 1(الخـصائص الفنـية المميـزة هي، في عنصر الحماية           
ضـاغط المحـور الزمني وهذه الخصائص هي خصائص فنية متماثلة، وبالتالي            ) 2(الحمايـة   

فهو يتضمن كل من    ) 3(ا عنصر الحماية    أم). 2(و) 1(تـتواجد الـوحدة بين عنصري الحماية        
ويبدو أن متطلب   ). 2(و) 1(الخـصائص الفنـية المميزة التي لديها وحدة مع عنصري الحماية            

 ) ).3(عنصر الحماية (الوحدة ما زال ُمستوفي مع عدم وجود عنصر حماية للتركيب 

 ) 10(مثال  30/10

 Aسير ناقل له الخاصية ): 1(عنصر الحماية 
 Bسير ناقل به الخاصية ): 2(عنصر الحماية 
 .B+Aسير ناقل به الخاصيتان ): 3(عنصر الحماية 

 .  خاصية فنية مميزة أخرى منفصلةB عبارة عن خاصية فنية مميزة والخاصية Aالخاصية 

لكن ال  ) 3(و) 2(أو بين عنصري الحماية     ) 3(و) 1(تـتواجد الـوحدة بـين عنصري الحماية         
 ).2(و) 1(ة تتواجد الوحدة بين عنصري الحماي

 ) 11(مثال  31/10

 ."d.c " لمحرك Aدائرة تحكم ): 1(عنصر الحماية 
 ."d.c  " لمحركBدائرة تحكم ): 2(عنصر الحماية 
 .A بدائرة تحكم "d.c  "جهاز يتضمن محرك): 3(عنصر الحماية 
 .B بدائرة تحكم "d.c"جهاز يتضمن محرك ): 4(عنصر الحماية 

 تعبر عن خاصية فنية مميزة أخرى       Bميزة ودائرة التحكم     خاصية فنية م   Aتمـثل دائرة التحكم     
 . منفصلة

ولكن ال ) 4(و) 2(أو بين عنصري الحماية ) 3(و) 1(تتواجد الوحدة بين عنصري الحماية 
 ). 4(و) 3(أو ) 2(و) 1(تتواجد الوحدة بين عناصر الحماية 

 ) 12(مثال  32/10

 .B+Aعرض ذو خصائص ): 1(عنصر الحماية 
 .Cمع وجود الخاصية اإلضافية ) 1(عرض طبقاً لعنصر الحماية ): 2(عنصر الحماية 
 . D مع وجود الخاصية اإلضافية B+Aعرض ذو خصائص ): 3(عنصر الحماية 
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، حيث أن الخاصية الفنية المميزة المشتركة في )3(و) 2(و) 1(توجد وحدة بين عناصر الحماية 
 .B+A جميع عناصر الحماية هي

 ) 13(مثال  33/10

 . للمبة الكهربائيةA  فتيلة): 1(ية عنصر الحما
 .A بها فتيلة Bلمبة ): 2(عنصر الحماية 
  .C وترتيب محوري A بها فتيلة Bكشاف ضوئي مزود بلمبة ): 3(عنصر الحماية 

حيث أن الخاصية الفنية المميزة المشتركة في ) 3(و) 2(و) 1(تـوجد وحدة بين عناصر الحماية      
 .A جميع عناصر الحماية هي الفتيلة

 ) 14(مثال  34/10

جهـاز تحديد لوضع عالمات تحديدية على الحيوانات تتضمن عنصر          ): 1(عنـصر الحمايـة     
قرصـي الـشكل ذو ساق معدنية تمتد منه وصمم طرفه ليسير على جلد              
الحـيوان المـراد تحديـد عالمات عليه وعنصر قرصي الشكل للتأمين            

 . خر من الجلدمربوط بالطرف البارز من الساق المعدنية على الجانب اآل

مصمم على  ) 1(جهاز لتطبيق طريقة التحديد المذكورة في عنصر الحماية         ): 2(عنصر الحماية   
شكل مدفع يعمل بالهواء المضغوط لدفع الساق المعدنية للعنصر القرصي          
الـشكل عبـر الجلد وبشرط أن يتم تكييف السطح الداعم لسحب عنصر             

خر من الجزء من جسم     قرصـي التأمـين ليـتم وضعه على الجانب اآل         
 . الحيوان المراد تحديده بالعالمات

هي جهاز التحديد الذي يحتوى على عنصر       ) 1(الخاصـية الفنـية المميزة في عنصر الحماية         
. قرصـي الشكل مع وجود ساق معدنية وعنصر قرص للتأمين يتم ربطه بطرف الساق المعدنية              

هي المدفع الذي يعمل بالهواء المضغوط      ) 2(ة  الخاصية الفنية المميزة المماثلة في عنصر الحماي      
لذا فإن هناك وحدة    . لتوجيه جهاز التحديد والذي يحتوى على سطح داعم لعنصر قرص التأمين          

 ). 2(و) 1(بين عنصري الحماية 

 ) 15(مثال  35/10

 .Aمركب ): 1(عنصر الحماية 
 .  ومادة ناقلةAتركيبة مبيد حشري تحتوى على مركب ): 2(عنصر الحماية 

، حيث تتمثل الخاصية الفنية المميزة المشتركة في )2(و) 1(تتواجد الوحدة بين عنصري الحماية 
 .Aجميع عناصر الحماية في المركب 

 ) 16(مثال  36/10

.....) a2و a1يتكون من  (Aتركيبة مبيد حشري تحتوى على مركب ): 1(عنصر الحماية 
 .  ومادة ناقلة
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 .a1مركب ): 2(عنصر الحماية 

 لعدم توافر الجدة اًنظر) 2( لم يطلب لها الحماية في منتج عنصر الحماية Aات جميع مركب
 . لبعض منها على سبيل المثال

الفاعلية  a1بشرط إن يتوافر في ) 2(و) 1(إال أنه توجد وحدة بين موضوع عنصري الحماية 
 ).  1( في عنصر الحماية Aكمبيد حشري والتي تعتبر خاصية فنية مميزة للمركب 

 ) 17(ال مث 37/10

 .كرسي ذو آلية رفع): 1(عنصر الحماية 
 . كرسي ذو آلية رفع بمسمار قالووظ ميكانيكي): 2(عنصر الحماية 
 . كرسي ذو آلية رفع هيدروليكية): 3(عنصر الحماية 

حيث تتمثل الخاصية الفنية المميزة المشتركة ) 3(و) 2(و) 1(تتواجد الوحدة بين عناصر الحماية 
إال إذا كانت أي آلية رفع معروفة في الفن السابق، فان . لحماية في آلية الرفعفي جميع عناصر ا

 . الوحدة قد تكون ناقصة ألنه قد ال تتوافر خاصية فنية مميزة مشتركة في جميع عناصر الحماية

  (Markush Practice)ممارسة ماركوش 

 )صيدلي(تركيب كيميائي عام : )18(مثال  38/10

 : الصيغة اآلتيةمركب ب): 1(عنصر الحماية 

 

 

 

من المجموعة المكونة من فنيل، بيريديل ثيازوليل، تريازينيل، الكيل ثيو،  R1حيث يتم اختيار 
ويتم استخدام المركبات .  عبارة عن ميثيل ؛ أو بينزيل أو فنيلR2 – R4 .الكوكسى، و مثيل

 . لمستحضرات صيدلية بغرض زيادة قدرة الدم على امتصاص األكسجين

. ه الحالة، يكون جزئ األندوليل هو العنصر التركيبي الهام المشترك بين جميع البدائلوفي هذ
وحيث أن جميع المركبات المطلوب حمايتها لها نفس االستخدام والمنفعة، يدل ذلك على وجود 

 . الوحدة

 تركيب كيميائي عام: )19(مثال  39/10

 :مركب بالصيغة اآلتية): 1(عنصر الحماية 

  

N R2

R1

R3

R4

CH ZC

SCH3
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R1ر حيث يتم اختيا
 بيريديل، ثيازوليل تريازينيل، الكيل ثيو، ،فنيل من المجموعة المكونة من 

وايمينو ) S(وكبريت ) O( من المجموعة المكون من أكسجين Zالكوكسى، مثيل، ويتم اختيار 
)NH ( وميثيلين(-CH2-). 

. ظهرومن المتوقع أن يتم استخدام المركبات كمستحضرات صيدلية لتخفيف حدة اآلالم أسفل ال
 المرتبطة بحلقة ذرية N=C-SCH3–وفي هذه الحالة الخاصة، تكون مجموعة ايمينو ثيو اثير 

وبذلك، . سداسية، عبارة عن العنصر البنائي أو التركيبي الجوهري المشترك بين جميع البدائل
د حيث أنه من المتوقع أن يمتلك جميع المركبات المطلوب حمايتها نفس االستخدام، فان الوحدة ق

 . تكون موجودة

 تركيب كيميائي عام: )20(مثال  40/10

 

 : مركب بالصيغة اآلتية): 1(عنصر الحماية 

 .(S)والكبريت ) O(  من األكسجين z وxالذى يمثل ميثيل أو فينيل و R1حيث يتم اختيار 

 ثيازوليل الذي يوفر نفاذية 3.1يتم استخدام المركبات كمستحضرات صيدلية وتحتوى على بديل 
لنسيج ثدييات الذي يجعل المركبات مفيدة كمسكنات ألنواع الصداع المختلفة وعوامل أكبر 

 . نموذجية مضادة لاللتهابات

وتشترك جميع المركبات في تركيبة كيميائية مشتركة حيث ترتبط حلقة الثيازول والمركب 
. باتهاالحلقي غير المتجانس سداسى الذرات بمجموعة ايمينو التي تشغل جزء كبير من تركي

وبالتالي، وحيث أنه من المتوقع أن تمتلك جميع المركبات المطلوب حمايتها نفس االستخدام، 
 . فمن الممكن أن تتواجد الوحدة

 تركيب كيميائي عام: )21(مثال  41/10

CH ZC

XR1

N
N

S
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1 ≤   ≤ 10 
200 ≥  n + m ≥  100 

X: 
H CH2O

 or 
CH2O

 
تحتوى جميع البوليمرات المشتركة على خاصية مقاومة االنحالل الحراري بشكل عام وذلك 

 للشق النهائي لـ X الحرة عن طريق األسترة بـCOOHعدد المنخفض من شق نظراً لل
COOHالتي تسبب االنحالل الحراري  . 

ومن ثم . يتم اعتبار التركيبات الكيميائية للبدائل مرتبطة ببعضها بشكل وثيق من الناحية الفنية
 . يمكن السماح بالتجميع في عنصر حماية واحد

 تركيب عام: )22(مثال  42/10

 100 ≥  n ≥  50  

X: H CH2O or CH2OC

H

CH2

 
 ذي COOH سوف يحتوى المركب الذي يتم الحصول عليه من خالل أسترة الشق النهائي لـ 

 على خاصية -H-CH2O المادة المعروفة باسم متعدد هكسا ميثلين تري األفثاالت المضاف إليها
 الحرة التي تسبب االنحالل COOHمقاومة االنحالل الحراري نظراً للعدد المنخفض من شق 

وعلى العكس من ذلك، سوف يشكل المركب الذي يتم الحصول عليه عن طريق . ريالحرا
 ذي المادة المعروفة باسم متعدد هكساميثيلين تري األفثاالت COOHأسترة الشق النهائي  

 مادة خام -CH2= CH-     -CH20جزئ  المضاف إليها مركب فينيل الذي يحتوى على
ب كيماوي بسيط أحادى الوحدة البنائية غير مشبع لرايتنج التصلب عندما يتم خلطها بمرك

 ).تفاعل إضافي(ومعالجتها 

فعلى . وال تحتوى جميع األسترات التي يتضمنها عنصر الحماية على خاصية أو نشاط مشترك
"سبيل المثال، ال يحتوى المنتج الذي تم الحصول عليه من خالل األسترة بمركب الفينيل 

( C
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O
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CH2=CH "وبالتالي، ال يتم السماح بالتجميع في طلب . حالل الحراريخاصية مقاومة االن
 . براءة  واحد

 تركيب غير مشترك : )23(مثال  43/10

مركب مبيد لألعشاب يتكون بشكل أساسي من مقدار فعال من خليط من ): 1(عنصر الحماية 
A2,4-D) 4.2 و) االسيتيك( ثنائى كلورو فينوكسى حامض الخليكb 

م اختياره من مجموعة مكونة من كبريتات عبارة عن مبيد لألعشاب يت
النحاس وكلورات الصوديوم وسلفامات األمونيوم وثالثى كلورو أسيتات 

 حمض – 5.2 – أمينو -3الصوديوم وحمض ثنائي كلورو البروبيونيك و
وثنائي ) نيتريل(وأيكسينيل ) أميد(ثنائي كلورو البنزويك وثنائي الفيناميد 

 EPTCو، )ثنائي نيترو أنيلين(فلورالين وثالثى ال) فينول(النوزيب 
باإلضافة إلى ناقل أو مخفف ) ثالثي الزاين(وسيمازين ) ثيوكربامات(

 . خامل

وبالتالى في هذه .  مركبات لفئة معروفة من المركباتBيجب أن تكون المكونات المختلفة في 
عروفة من المركبات  ليست مركبات لفئة مBالحالة، قد ينشأ اعتراض بشأن الوحدة ألن مكونات 

 : ولكن في الواقع تمثل مجموعات من الفئات يمكن تحديدها كالتالي

 :أمالح غير عضوية) أ( 
 كبريتات النحاس
 كلورات صوديوم
 سلفامات األمونيوم

 :أمالح عضوية وأحماض كربوكسيلية) ب(
 ثالثى كلوروأسيتات الصوديوم
 حمض ثنائي كلوروالبروبيونيك

 ى كلورو حمض البنزويك ثنائ5.2 - أمينو-3
 :أميدات) ج(

 ثنائي الفيناميد
 : نيتريالت) د(

 أيكسونيل
 :فينوالت) ه(

 ثنائي النوزيب 
 : أمينات) و(

 ثالثي الفلورالين 
 : مركبات حلقية غير متجانسة) ز(

 سيمازين 
 ) 24(مثال  44/10
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 :مركب صيدالني بالصيغة اآلتية): 1(عنصر الحماية 

A-B-C-D-E  
 :حيث

 من ألكيل أو ألكانيل أو الكيل حلقى مستبدل أو غير مستبدل أوحلقة غير A يتم اختيار −
 ؛N وO ذرات غير متجانسة مختارة من 3-1 تحتوى علىC5-C7 متجانسة

  وأثير أو أثير C1-C6  من ألكيل أو ألكانيل أو ألكيانيل أمينو وسلفوكسىBيتم اختيار  −

 ؛C3-C8 كبريتى

 4-1تحتوى على  C5-C8 مشبعة أو غير مشبعة  من حلقة غير متجانسةCيتم اختيار  −
  أو تكون فنيل مستبدل أو غير مستبدل؛N أو S أي Oذرات غير متجانسة مختارة من 

 أو األميد؛ و C5-C7 أو أستر حمض الكربوكسيليك B من Dيتم اختيار  −

 من فنيل مستبدل أو غير مستبدل أو نافثيل أو أندوليل أو بيرديل أو Eيتم اختيار  −
 . ازوليلأوكس

من الصيغة السابقة ال يمكن تأكيد وجود عنصر تركيبي مؤثر بشكل ثابت وبالتالي،  ال يمكن 
ويمكن اعتبار . ويوجد نقص في الوحدة بين جميع التركيبات المختلفة. تحديد خاصية فنية مميزة

نه بالنسبة االختراع األول المطلوب حمايته متضمناً التركيب المذكور أوالً لكل متغير، بمعنى أ
  حلقة غير متجانسة مشبعةC و C1  سيكون ألكيلB بالنسبة لـ  وC1  سيكون ألكيلAلـ 
C5 تحتوى على ذرة واحدة Oغير متجانسة وسيكون Dألكيل هو  C1 أما E يكون فينيل فس

 . مستبدل

 ) 25(مثال   45/10

لتي تتكون من عامل حفاز ألكسدة مرحلة البخار للمواد الهيدروكربونية ا): 1(عنصر الحماية 
(X) أو (X+a).  

 على أكسدة (X+a) وتعمل RCH2OH إلى RCH3 على أكسدة (X)وفي هذا المثال، تعمل 
RCH3 إلى RCOOH. 

ويشترك كل من العاملين الحفاز في مكون مشترك ونشاط مشترك كعامل حفاز ألكسدة 
RCH3 . وباستخدام(X+a)يتم تشكيل حمض ، تكون عملية األكسدة أكثر اكتماالً وتستمر حتى 

 . الكربوكسليك ولكن النشاط سوف يظل كما هو

 .مجموعات ماركوش مسموح بها ومقبولة في هذه الحالة

 المنتج النهائي/المادة الوسيطة

 ) 26(مثال  46/10
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 ): 1(عنصر الحماية 

 

 

 مادة وسيطة

 ): 2(عنصر الحماية 

 

     

 

 

 

 منتج نهائي         

 

ويتمثل . لمادة الوسيطة وللمنتج النهائي بشكل وثيق من الناحية الفنيةترتبط التركيبات الكيميائية ل
 :العنصر التركيبي األساسي الموجود في المنتج النهائي في

 

 

 

 

 

 ). 2(و) 1(وبالتالي، توجد وحدة بين عنصري الحماية 

 

 )27(مثال  47/10

 ): 1(عنصر الحماية 
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 ): 2(عنصر الحماية 

 

 

 

 

 

                            (II)  

 

وتعتبر آلية إقفال الحلقة أحد أبرز اآلليات . (I) على أنه مادة وسيطة لصنع (II)يتم وصف 
) المنتج النهائي ((I)وعلى الرغم من اختالف التركيب األساسي لمركب . المعروفة في الفن

دة حلقية مكشوفة تشكل منها المكون  يعتبر ما(II)، فان مكون )المادة الوسيطة ((II)ومركب 
(I) . ويشترك كل من المركبين في عنصر تركيبي أساسي مشترك يمثل حلقة الوصل بين حلقتي

وبالتالي، تعتبر التركيبات الكيميائية لمكونين مرتبطة بشكل وثيق من . الفنيل وحلقة التريزول
 . الناحية الفنية

 .  االختراعومن ثم، فان المثال يستوفي متطلبات وحدة

 ) 28(مثال  48/10

 ).مادة وسيطة (Aبوليمر غير متبلور ): 1(عنصر الحماية 
 ). منتج نهائي (Aبوليمر متبلور ): 2(عنصر الحماية 

 .  لجعلها بوليمر متبلورAفي هذا المثال، تم مد وبسط طبقة رقيقة من البوليمر غير المتبلور 

 الوسيطة والمنتج النهائي بمعنى أن هذا البوليمر وتتواجد هنا الوحدة ألنه توجد عالقة بين المادة
وألغراض المزيد من . A تم استخدامه كمنتج مبدئي إلعداد بوليمر متبلور Aغير المتبلور 

وهنا، تحتوى كل من .  في هذا المثال هو متعدد االيزوبرينAاإليضاح، نفترض أن بوليمر 
المتبلور والمنتج النهائي المتمثل في متعدد المادة الوسيطة المتمثلة في متعدد االيزوبرين غير 
 . االيزوبرين المتبلور على نفس التركيب الكيميائي

 ) 29(مثال  49/10

مركب بوليمرى يستخدم كمادة ليفية موضحة من خالل الصيغة العامة ): 1(عنصر الحماية 
 :التالية

 ](X)وحدة تكرار         [   
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 : خالل الصيغة العامة التاليةمركب موضح من ): 2(عنصر الحماية 

 ) يستخدم كمادة وسيطة للمركب البوليمري األول( 

 

 

 

 

 ]منتج تكثيف مبدئي [

 

 . توجد عالقة مادة وسيطة بمنتج نهائي بين عنصري الحماية

 ). 1(تستخدم كمادة خام للمادة ) 2(مادة 

 ) (X)كرار وحدة ت(في نفس الوقت يشترك كل من المركبين في عنصر تركيبي أساسي 
وبالتالي تستوفي المادة الوسيطة والمنتجات النهائية . ومرتبطين بشكل وثيق من الناحية الفنية

 . متطلبات الوحدة

 ) 30(مثال  50/10

 ) مادة وسيطة (Aمركب جديد يحتوي على تركيب ): 1(عنصر الحماية 
راجع أدناه ). (منتج نهائي (X مع مادة Aمنتج تم إعداده بواسطة تفاعل ): 2(عنصر الحماية 

 ). لمزيد من التفاصيل
 ) 31(مثال  51/10

 ) مادة وسيطة (B وAمنتج تفاعل لـ): 1(عنصر الحماية 
 Y وX مع مواد B وAمنتج يتم إعداده عن طريق تفاعل منتج التفاعل لـ): 2(عنصر الحماية 

 ).منتج نهائي(

أو المنتج النهائي /الوسيطة والكيميائي للمادة ) أو التركيبات(، التركيب )31(و) 30(في المثالين 
غير  ) المنتج النهائي) (2(، تركيب منتج عنصر الحماية )30(ففي المثال . غير معروف

وعنصر ) المادة الوسيطة) (1(، تركيبات المنتجات لعنصر الحماية )31(وفي المثال . معروف
 . غير معروفة) المنتج النهائي) (2(الحماية 
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ان هناك دليل يؤدى بالشخص إلى الوصول إلى أن الخاصية حيث أن الوحدة تتواجد إذا ك
على . المميزة للمنتج النهائي والتي تمثل الخاصية اإلبداعية في الحالة ترجع إلى المادة الوسيطة

هو تعديل بعض ) 31(و) 30(سبيل المثال، الغرض من استخدام المواد الوسيطة في المثالين 
ليل على شكل بيانات اختبار في المواصفات تبرز أثر المادة وقد يكون الد. خواص المنتج النهائي

وإذا لم يتواجد هذا الدليل، فانه ال توجد وحدة على أساس وجود . الوسيطة على المنتج النهائي
 . عالقة بين مادة وسيطة ومنتج نهائي

 )غير متصلة بممارسة ماركوش(اختراعات صيدالنية 

 .ات التي تحددها هذه الطريقة طريقة ترشيح والمركب):32(مثال رقم  52/10

، تشتمل علي   Rطريقة لتحديد المركبات التي تمثل أجسام مضادة لمستقبل         ): 1(عنصر الحماية   
 مع  Rخطوات توصيل الخاليا التي تظهر علي الغشاء الخارجي لمستقبل          

المـركب الترابطـي لهـذه الخاليـا، مـع مالحظة عملية ربط المركب          
ذكورة للمركب الترابطي مع مركب مرشح تم       الترابطي، وربط الخاليا الم   

اختياره من مجموعة من المركبات، وكذلك مالحظة أي تغيير يطرأ علي           
 . عملية ربط المركب المذكور

  .1 يحتوي علي التركيبة Xكب مر ):2(عنصر الحماية 
 . 2 يحتوي علي التركيبة Yمركب ): 3(عنصر الحماية 
 .  3ي التركيبة  يحتوي علZمركب ): 4(عنصر الحماية 

ومن . معين) عقار( ومركبه الترابطي الطبيعي كهدف لتركيب دواء        Rتـم افتـراض مـستقبل       
 أن يكون لها تأثيرات     Rالمقتـرح بالنـسبة للمـركبات التـي تعمـل كجسم مضاد مع مستقبل               

ويكون الهدف هو مطابقة مركبات الرصاص      . فـسيولوجية قـد تكون مفيدة في عملية المعالجة        
وقد تم وصف   . إلجـراء المـزيد من الترشيح واالختبار لمجموعة المركبات التوافقية         كقاعـدة   

وتوضح األمثلة أن   . المجمـوعة علـي أنهـا توفر عدد من المركبات المحتملة والمختلفة هيكليا            
يمكن أن تستخدم لتحديد المركبات ذات التأثير الفسيولوجي في ربط          ) 1(طـريقة عنصر الحماية     

 فقط تتمتع بمثل هذا التأثير،      Z و Y و Xوقد ثبت أن مركبات     .  مع المستقبل  المـركب الترابطي  
وليس هناك وصف يذكر فيما     . ولكـن لـيس من الواضح احتوائها علي عنصر هيكلي جوهري          

 Rيتعلق بكل من العالقة بين هيكل ونشاط المركبات المراد حمايتها والعالقة بين هيكل مستقبل               
 .وهيكل المركبات ذاتها

وليس .  ووظيفته الحيوية ومركبه الترابطي الطبيعي معروفين في الفن السابق         Rر مستقبل   ويعتب
 .  معروفة في الفن السابقRهناك مركبات تعمل كأجسام مضادة لمستقبل 

في خطوة مالحظة تأثير المركبات المرشحة علي ربط        ) 1(وتكمن المالمح الفنية لعنصر الحماية      
وال توجد نفس أو خصائص فنية مناظرة لدي أي         . ملية الترشيح المركب الترابطي في معايرة ع    

ولـيس هـناك أي عالقـة من ناحية التصنيع بين عملية الترشيح             . Z و Y و Xمـركبات   مـن   
إضافة إلي ذلك، فإن عملية الترشيح ليست عبارة عن عملية استخدام           . والمركبات المراد حمايتها  

 عدم وجود أي توجيه بالنسبة للهيكل المطلوب        وفي حالة . Z و Y و Xالمـركبات المراد حمايتها     
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، ليس هناك مفهوم عام من شأنه ربط        Rألحـد المـركبات ليعمل بمثابة جسم مضاد مع مستقبل           
 . وهكذا، فإن هناك نقص في وحدة االختراع. العملية بالمركبات المراد حمايتها

و مالمح مماثلة، وذلك في   علي أنها تحمل نفس المالمح الفنية أ      Z و Y و Xمركبات  ويمكن اعتبار   
حالـة تمـتعها بخاصـية أو نشاط مشترك، واشتراكها في عنصر هيكلي جوهري يكون أساسيا                

بخاصية مشتركة في    Z و Y و Xمركبات  وبينما تتمتع   . بالنـسبة للخاصـية أو النشاط المشترك      
 ومن ثم   نصر الهيكلي المشترك،  ع، ليس هناك أي توجيه بالنسبة لل      Rالعمل كجسم مضاد لمستقبل     

 . فليس هناك أي إفصاح عن نفس الخصائص الفنية أو الخصائص المناظرة

 : وتكون أحد المجموعات المحتملة كما يلي

 ) 1عنصر الحماية ......(طريقة لتطابق المركبات: )1(اختراع رقم 
 ) 2عنصر الحماية  (Xمركب : )2(اختراع رقم 
 )  3عنصر الحماية  (Y مركب ):3(اختراع رقم 

 )4عنصر الحماية  (Z مركب ):4(تراع رقم اخ

 الخاص بفك شفرة الحامض     X أو بروتين    Xوإذا أشـار توجيه الفن السابق إلى وجود بروتين          
فمـن الممكن أن يجد الفاحص أن نفس السمة أو سمة مناظرة لها لم تقدم أي                ) DNA(الـنووي   
 فلم يكن هناك وحدة في       علـى الفـن الـسابق، أي أنها لم تكن سمة فنية خاصة، لذا              إسـهامات 
     .االختراع
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 الفصل الحادي عشر 
 الفن السابق

 الفن السابق بوجه عام

راجع    (تعريف للفن السابق ألغراض تقييم االختراع من حيث الجدة      من القانون3ورد في المادة   1/11
كما هو     ) 13 راجع الفصل   – أم ال  اًسواء كان االختراع بديهي  (والخطوة اإلبداعية  ) 12الفصل  
 . من القانون المشار إليه1 في المادة اًموضح

 :  من القانون على ما يلي3 و1تنص المادتان 

 القانون من 1مادة 

تمنح براءة اختراع طبقا ألحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي،               
ناعية جديدة أو  يكون جديدا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان االختراع متعلقا بمنتجات ص   

 .بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة

كما تمنح البراءة استقالال، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد علي اختراع سبق أن     
منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي علي            

سابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو        النحو المبين في الفقرة ال   
 . اإلضافة وفقا ألحكام هذا القانون

 القانون من 3مادة 

 :ال يعتبر االختراع جديدا كله أو جزء منه في الحالتين اآلتيتين

إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في             
 .ية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءةجمهورية مصر العرب

إذا كان قد سبق استعمال االختراع أو استغالله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج              
بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغالله قبل             

 .تقديم طلب البراءة

شف عن االختراع في المعارض الوطنية أو         وال يعد إفصاحا في حكم البند السابق الك      
 .الدولية خالل الستة األشهر السابقة علي تاريخ التقدم بطلب البراءة

 . الالئحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن االختراعوتحدد

يدل "  ةقبل تاريخ إيداع طلب البراء   " من القانون، فإن الفن السابق يكون أي شيء    3للمادة   ووفقُا  2/11
االختراع سبق وتم استخدامه أو استغالله داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج         "على أن 

، إال أن   "بصورة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغالله          
ال يتضمن الكشف عن االختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خالل الستة األشهر                "ذلك 
 ."قة علي تاريخ التقدم بطلب البراءةالساب
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بما في ذلك   (وال توجد قيود من أي نوع فيما يتعلق بالموقع الجغرافي أو اللغة أو األسلوب         3/11
حيث    )  المكتوب المنشور على اإلنترنت أو قاعدة البيانات الموجودة على اإلنترنت          اإلفصاح   

.  لذي يمكن للجمهور اإلطالع عليه   تتوافر المعلومات ذات الصلة الواردة في اإلفصاح المكتوب ا        
سواء كان يصل لمائة عام أو كان قد نشر        (كما ال توجد أية قيود بالنسبة لعمر مستند الفن السابق          

طالما أن المستند كان يمكن للجمهور اإلطالع عليه      )  قبل التاريخ المتصل بذلك بيوم واحد فقط  
 .قبل التاريخ المتصل بذلك

 موضوع معين على أنه فن سابق، فإنه يمكن للفاحص أن يفترض           وإذا قام مقدم الطلب بوصف    
الفن   "مثل الشكل الوارد في الطلب المشار إليه على أنه       ( وع الوارد في هذا اإلقرار   أن الموض

ومن جانبه، فإن مقدم الطلب يجوز له أن يعترض على افتراض أن                . يشكل الفن السابق   ")  السابق 
 .اإلقرار يشكل الفن السابق

  اإلفصاحتاريخ

 اًقد تستخدم الحق 4/11

 اًقد تستخدم الحق 5/11

بالطلب الذي يتم فحصه        "  التاريخ ذا الصلة  "ألغراض قيام الفاحص بالبحث عن الفن السابق، فإن            6/11
 :هو

 .تاريخ تقديم الطلب الوطني المصري . أ 
 .أو تاريخ تقديم الطلب الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات . ب 
أو الدولي الذي يطالب بحق األولوية عن طلب          /وأو في حالة الطلب الوطني المصري         . ج 

 .سابق، فهو تاريخ إيداع هذا الطلب السابق

ومن الواضح أنه عندما يتم نشر مستند يحتمل أن يكون ذا صلة في الفترة الواقعة ما بين تاريخ            7/11
نه   األولوية للطلب وتاريخ إيداعه في مصر كتاريخ إيداع دولي أو تاريخ إيداع اتفاقية باريس، فإ     

يتعين على الفاحص أن يحدد ما إذا كان تاريخ األولوية سارياً بالنسبة ألغراض تحديد تاريخ    
 .في الطلب أم ال) عناصر الحماية(اإليداع للمطالبات الواردة 

 : حول المطالبة باألولوية الواردة في الطلباًالمستندات التي تثير شكوك

 التي تثبت أن المطالبة باألولوية الواردة في         خطاب إلى مقدم الطلب بالمستندات      يجب أن يوجه   8/11
مثل طلب سابق أو براءة االختراع التي تنشأ عن هذا الطلب بواسطة       (الطلب قد ال تكون مسببة  

مقدم الطلب ذاته مما يدل على أن الطلب الذي تمت المطالبة باألولوية على أساسه قد ال يكون                    
وعادة، ال يقوم  ).  توضيح من مقدم الطلب   أول طلب يقدم عن االختراع، مما يبرر طلب ال        

الفاحص باتخاذ إجراء معين لتحديد ما إذا كانت المطالبة باألولوية الواردة في الطلب مسببة أم ال               
وقد يحدث هذا عند المطالبة باألولوية لطلب تسجيل       . إال إذا كان هناك سبب يستدعي القيام بذلك

ويعتبر طلب    . ة االستمرار الجزئي  سمى بممارأمريكي ألن الواليات المتحدة لديها ما يس 
االستمرار الجزئي طلب ثاني يتم إيداعه بنفس الموضوع األساسي للطلب األول ولكن يضاف                
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ومن األمثلة األخرى أن تختلف الدولة      . إليه موضوع جديد لم يفصح عنه في ذلك الطلب األول    
 .ى عدم وجود اإليداع األولمحل إقامة مقدم الطلب عن دولة طلب األولوية مما يشير إل

 مستندات أخرى متصلة بالموضوع

وعالوة على ذلك، فإنه يجب على الفاحص أن يذكر طلبات البراءات المنشورة أو البراءات التي           9/11
يكون تاريخ نشرها هو نفس تاريخ إيداع الطلب الذي تم البحث عنه أو بعده، ولكن تاريخ      

 على تاريخ إيداع الطلب الذي     اً كان سابق– متى أمكن ذلك –إيداعها أو تاريخ مطالبتها باألولوية     
من ) 1(3 ذا صلة ألغراض المادة   اً سابقاًتم البحث عنه، وتشكل تلك الطلبات أو البراءات فن      

والذي يتم فحصه في     )  المعلق  (القانون، وهذا هو ما يحدث عندما يكون الطلب الخاضع للتسجيل          
 .االختراع المذكور في الطلب المنشور أو في البراءةمكتب البراءات مطالباً بحماية نفس 

 اًقد تستخدم الحق 10/11

 اًقد تستخدم الحق 11/11

 الطلبات المعلقة على نحو مشترك بما في ذلك الطلبات المودعة في نفس التاريخ

 ال تمنح براءتان إلى نفس مقدم الطلب عن اختراع واحد، إال أنه يسمح لمقدم الطلب أن يستمر       12/11
ن لهما نفس الوصف بينما يختلف طلبا الحماية من ناحية النطاق ويدور كل          في إجراءات طلبي   

وعلى الرغم من ذلك قد توجد حالة نادرة حيث يوجد طلبان أو    . منهما حول موضوع مختلف 
على الرغم من أنهما    (أكثر من نفس الطالب ولهما نفس تاريخ األولوية ويتعلقان بنفس االختراع    

، فال بد من رفض الطلب الذي        )حماية االختراع من أوجه متطابقة       قد ال يطالبان بالضرورة ب    
أودع ثانياً بسبب الطلب الذي أودع أوالُ، ويجب على الفاحص النظر إلى تاريخ إيداع الطلبين           

 .ووقته ورقمه المتسلسل لتحديد ترتيب اإليداع

 المستندات المتعلقة بفهم االختراع

 . المنشور في تاريخ اإليداع أو بعده متعلقاً باالختراعقد توجد مواقف أخرى يكون فيها المستند 13/11

  :أمثلة

مستند الحق يشتمل على المبدأ أو النظرية التي يقوم عليها االختراع، مما قد يفيد في فهم        
 االختراع، أو 

 .مستند الحق يثبت أن المنطق أو الحقائق التي يقوم عليها االختراع غير صحيحة

 الغرض، إال أن مثل هذا النوع من المستندات المعروف بالنسبة      وال تمتد فترة البحث لهذا  
وعالوة على ذكر هذه المستندات في تقرير   . لفاحص البحث يمكن أن يذكر في تقرير البحث    
 .البحث، فإنه يتم توضيح أوجه ارتباطها باالختراع
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 نموذج اإلفصاح

 توافر مستندات اإلفصاح المكتوبة للجمهور

ي هو عبارة عن مستند يعد متوافراً للجمهور إذا أمكن في التاريخ ذي      اإلفصاح المكتوب الذ   14/11
أن يطلع الجمهور على محتوى المستند وامتالك       ) 11/7 إلى  11/4راجع الفقرات من     (الصلة   

ذلك المحتوى، ولم يكن هناك شرط للسرية يقيد استخدام المعرفة المكتسبة من هذا المستند أو         
 لعدم وجود   اًن الجمهور من اإلطالع على محتوى المستند نظر     وتتحدد مسألة عدم تمك   . نشرها

وفي حالة ذكر المستند للشهر أو السنة دون       .  للمبدأ المذكور أعاله  اًفهرس أو كتالوج المستند وفق  
تحديد تاريخ بدء إطالع الجمهور على هذا المستند، يفترض أنه قد تم توفير محتوى هذا المستند           

 .ذا الشهر أو هذه السنة على التوالي ما لم تقدم أدلة تثبت غير ذلكللجمهور في آخر يوم من ه

 اإلفصاح على شبكة اإلنترنت

يعامل اإلفصاح عن الفن السابق على اإلنترنت أو على قاعدة بيانات موجودة على اإلنترنت نفس                15/11
وتعتبر المعلومات المفصح عنها على شبكة      . معاملة األشكال األخرى من اإلفصاح المكتوب  

اإلنترنت أو على قاعدة البيانات الموجودة على شبكة اإلنترنت متوافرة للجمهور من تاريخ نشر            
، قد تحدث بعض   ) صفحة ويب ( وعند االستشهاد بإفصاح على اإلنترنت    . اإلفصاح بصفة علنية  

.   المشاكل فيما يتعلق بتحديد تاريخ النشر وهل تم تعديل في اإلفصاح أم ال على مدار الوقت            
حديد تاريخ نشر صفحة الويب، من الضروري التفرقة بين نوعين من اإلفصاح أال وهما            وعند ت

اإلفصاح الذي يتم على مواقع الويب الخاصة بناشرين موثوق بهم واإلفصاح الذي يتم على        
 .مواقع ويب لم يتحدد إذا كانت محل ثقة أم ال

 اإلفصاح الذي يتم على مواقع الويب الخاصة بناشرين موثوق بهم

التي تتيح  (وتتضمن هذه المواقع على سبيل المثال الجرائد العلمية الموجودة على شبكة اإلنترنت       16/11
اإلطالع على محتوى الجريدة المطبوعة، أو قد تكون إصدارات ال تنشر إال على شبكة           

كما تتضمن عادةً المواقع اإللكترونية للصحف والنشرات الدورية ومحطات اإلذاعة           ). اإلنترنت
ويحدد هذا النوع من اإلفصاح على شبكة اإلنترنت تاريخ نشر اإلفصاح والذي          .  يفزيونوالتل

وينبغي أن يذكر  .   للقيمة الشكلية في حالة غياب أي أدلة على خالف ذلك             اً ينبغي أن يتحدد وفق  
ويقع عبء      . الفاحص اإلفصاح الذي تم على اإلنترنت ويستخدمه في تحديد إمكانية منح البراءة           

 . ذلك على مقدم الطلب نفسهإثبات عكس

 بما يكفي لمعرفة ما إذا كان قد تم النشر في     اًوفي بعض األحيان، ال يكون تاريخ النشر محدد 17/11
 ما إذا كان اإلفصاح قد تم قبل تاريخ        اًأي ليس واضح   (التاريخ الذي سيعتبر تاريخ حالة التقنية       

 فقط شهر أو سنة النشر ويكون في    وقد يحدث ذلك مثالً عندما يذكر). األولوية الساري أم بعده  
وفي هذه الحاالت، قد       . الوقت ذاته هو نفس شهر أو سنة تاريخ األولوية الساري الخاص بالطلب          

يحتاج الفاحص إلى االستعالم عن بعض االستفسارات من مالك الموقع كي يحدد تاريخ نشر              
ة متعلقة بالموضوع بنفس       يتسم بدرجة كافية من الدقة ويحدد ما إذا كان عبارة عن حالة تقني          

وال  . الطريقة التي كانت ستحدث من أجل تحديد تاريخ نشر أكثر دقة لمستند منشور مكتوب   
 .ينبغي القيام بهذه االستفسارات دون موافقة مسبقة من رئيس مكتب البراءات
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 اإلفصاح الذي يتم على مواقع ويب لم يتحدد إذا كانت محل ثقة أم ال

أو   ) مثل األندية  (لى سبيل المثال تلك التي يمتلكها أفراد ومنظمات خاصة            وتتضمن هذه المواقع ع  18/11
وفي حالة استعادة اإلفصاح الذي تم على       .  إلى ما غير ذلك ) مثل اإلعالن (المواقع التجارية    

اإلنترنت خالل فترة البحث مع عدم إعطاء أية إشارة واضحة لتاريخ النشر في نص اإلفصاح،         
 .استخدام الطرق الفنية المتوافرة لمحاولة الكشف عن تاريخ النشرفإن الفاحص قد يفكر في 

 :تتضمن هذه الطرق الفنية ما يلي 19/11

  اً وأحيان  . المعلومات المتصلة بتاريخ النشر الواردة في اإلفصاح نفسه الذي تم على اإلنترنت         ) أ(
 ال تكون يكون التاريخ مخبأ في طريقة البرمجة المستخدمة في إنشاء موقع الويب، إال أنها       

 ).Browser(مرئية في صفحة الويب عندما تظهر في برنامج التصفح 

 ما تكون الحقة      اً وغالب ، والتي وتواريخ الفهرسة التي تعطيها محركات البحث لصفحة الويب           )  ب(
على تاريخ النشر الفعلي لإلفصاح حيث أن محركات البحث تستغرق عادةً بعض الوقت             

 .لفهرسة موقع ويب جديد

معلومات المتوافرة فيما يتعلق بموقع ويب على قواعد البيانات األرشيفية التجارية               ال)  ج(
 ."Internet Archive Wayback Machine "الموجودة على اإلنترنت مثل 

في حالة حصول الفاحص على مستند إلكتروني يحدد تاريخ نشر اإلفصاح الذي تم على           20/11
ن يذكر فيه كل من عنوان اإلفصاح ذي الصلة     اإلنترنت، فينبغي أن يطبع هذا المستند على أ  

ويجب على الفاحص أن يذكر هذا     .  وتاريخ نشر هذا اإلفصاح ) URL( الذي تم على اإلنترنت 
 لدرجة ارتباط       اًالمستند المطبوع في تقرير البحث كإفصاح ذي عالقة تم على اإلنترنت وفق          

فاحص أن يحدد تاريخ نشر اإلفصاح          إذا لم يستطع ال    . للتاريخ المحدد   اًمحتواه بالموضوع ووفق   
أو بالجدة لالختراع المطالب        / بالخطوة اإلبداعية و   اًذي الصلة الذي تم على اإلنترنت وكان متعلق  

بحمايته، فينبغي عليه ذكره في تقرير البحث عن عناصر الحماية التي كان سيؤثر عليها إذا نشر              
 .هو تاريخ النشرفي الوقت المناسب مع اعتبار التاريخ الذي طبع فيه 

إذا كان هذا النوع من اإلفصاح الذي تم على شبكة اإلنترنت يذكر صراحة تاريخ النشر، وكان            21/11
 :هذا التاريخ

 .غير متعارض مع مصادر المعلومات الواردة أعاله .1

 لمحرك البحث يكون عادةً بعد اًفي هذه الحالة، ينبغي مالحظة أن تاريخ الفهرسة وفق(
وبالتالي، متى أعلن الفاحص عن تاريخ الفهرسة الخاصة باإلفصاح تاريخ النشر الفعلي 

 على تاريخ النشر المذكور في اإلفصاح نفسه، اًالذي تم على اإلنترنت والذي يكون الحق
 في تاريخ اًفإن ذلك ال يعني بالضرورة أن اإلفصاح الذي تم على اإلنترنت يكون متوافر

ويعني ذلك ببساطة أنه قد تمت فهرسته . مايته فيهالحق على التاريخ الذي تمت المطالبة بح
 ؛ و)بواسطة محرك البحث بعدما توافر لإلطالع عليه

 . بما يكفي لتحديد ما إذا كان المستند قد نشر في وقت مبكر بحيث يعتبر ذو صلةاًدقيق .2
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وبالتالي، يجب أن يثق الفاحص في التاريخ المذكور ويذكره على أنه تاريخ النشر في تقرير 
ويقع عبء إثبات عكس ذلك . البحث ويستخدم هذا النشر في تحديد إمكانية الحصول على البراءة

 .على مقدم الطلب نفسه

في حالة عدم توافر أدلة إلثبات العكس، ينبغي أن يفترض الفاحص أن محتوى اإلفصاح الذي تم         22/11
 .على اإلنترنت لم يتغير بمرور الوقت

 .اًقد تستخدم الحق 23/11

  تعيد تقديم وصف شفهي سابقالمستندات التي

أو االستخدام السابق أو البيع        ) كالمحاضرات العامة مثالً     (في حالة توافر الوصف الشفهي        24/11
بصفة علنية قبل التاريخ النافذ إليداع      ) كالعرض في إحدى المعارض العامة على سبيل المثال    (

يصف االستخدام السابق أو        الطلب، بينما ينشر المستند الذي يعيد تقديم الوصف الشفهي أو الذي       
أو بعده، فإنه يجوز للفاحص ذكر هذا المستند في تقرير       البيع في التاريخ النافذ إليداع الطلب    

وال ينظر إلى العرض في المعارض على أنها تشكل جزءاً من الفن السابق ألغراض                  .  البحث 
تقديم الطلب بأكثر من ستة  تحديد الجدة أو الخطوة اإلبداعية إال إذا حدث هذا النشاط قبل تاريخ    

من الالئحة      ) 8(3ويجب على مقدم الطلب تقديم شهادة وفقاً للمادة           ).  من القانون 3المادة   (أشهر 
 من الالئحة التنفيذية بشأن متطلبات الحصول على        51 إلى 49راجع أيضاً المواد من     . التنفيذية
 .الشهادة

 صعوبة تحديد تاريخ المستند

ند يصعب أن يحدد فيه ما إذا كان تاريخ النشر أو تاريخ توافر المستند     قد يكشف البحث عن مست 25/11
وينبغي أن يحاول الفاحص القضاء على أي          .  للجمهور هو نفس تاريخ إيداع الطلب أم بعده أم ال       

من صور الشك التي قد تنشأ عن ذلك، ويمكن تقديم مستندات أخرى تحتوي على األدلة الالزمة               
لى الفاحص أن يقبل أية إشارة إلى تاريخ النشر في المستند على أنها      وينبغي ع. في حالة الشك  

صحيحة ما لم يتوافر دليل يثبت خالف ذلك، ويوضح النشر السابق أو دليل يقدمه الطالب            
وفي حالة تقديم الطالب أسباب حقيقية للشك في أن المستند يشكل جزءاً من            . اً  الحقاًليوضح نشًر

طلبه ولم تسفر أية استقصاءات أخرى عن أدلة تزيل هذا الشك، فإنه ال             الفن السابق فيما يتعلق ب    
 .ينبغي على الفاحص متابعة األمر ألكثر من ذلك

 التاريخ النافذ لإليداع فيما يتعلق بعناصر الحماية الفردية أو أجزاء من عناصر الحماية

 الفن السابق في الفقرة       لغرض تحديد " التاريخ النافذ لإليداع   "ينبغي مالحظة أنه قد ورد تعريف      26/11
وينبغي كذلك أن يعتد بعناصر الحماية المختلفة أو البدائل المختلفة المطالب بحمايتها في                 . 11/4

 .طلب حماية واحد قد يكون لها تواريخ إيداع مختلفة

وبالطبع إذا أتيح للجمهور اإلطالع على موضوع الفن السابق بأكمله قبل تاريخ أول مستند          27/11
كما أنه ال ينبغي له      ( لفاحص ال يحتاج إلى أن ينشغل بتخصيص تواريخ األولوية          أولوية، فإن ا   
 ).القيام بذلك
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أو جزء منها بالتفصيل في      ) عناصر الحماية  ( تم تناول سريان تواريخ األولوية بالنسبة للمطالبات     28/11
 ).6(الفصل 
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 الفصل الثاني عشر
 الجدة

 المقصود بالجدة

 من 3المادة   (لجدةل اً  مفتقد–ا يحدده عنصر الحماية    كم–ألغراض الفحص، يعد االختراع   1/12
راجع    (إذا تم اإلفصاح بشكل صريح أو واضح عن كل عنصر أو خطوة بالفن السابق              )  القانون

 المتضمنة أو التي سيعتبرها ذوو الخبرة        الصفات  بما في ذلك أي من    ) 11/4 و11/1(الفقرتين  
/13راجع الفقرة   ) (زمة لطبيعة االختراع  مال( في مجال الفن السابق على أنها صفات واضحة       

أن تكون األدلة الخارجية        مسألة الوضوح   طلب   وتت"). ذوو الخبرة في الفن  " حول تعريف 11
الوصفي الناقص موجود بالضرورة في مرجع الفن وبالتالي،            أن الموضوع  يجب أن توضح  

ن تتحدد مسألة الوضوح       ال يمكن أ لكن و . يمكن لذوي الخبرة في الفن السابق أن يتعرفوا عليه       
 حيث ال يكفي أن يكون هناك شيء معين ناتج عن مجموعة معينة من       على االحتماالت  اًاعتماد

مرجع الفن   كما أنه ال يعتد باألشياء المعادلة المعروفة التي ال يتم اإلفصاح عنها في                . الظروف 
 الخطوة     –" 13"اجع الفصل    ر.  ( حيث تكون المسألة في هذه الحالة بديهية         الجدةالسابق عند تقييم   

تم االستشهاد بها في      يوبالطبع، فإنه يعتد بنفس األسلوب عند اختيار الوثائق التي           ). اإلبداعية
11 إلى 11/2راجع الفقرات من     /إال في حالة اختالف تواريخ الوثائق ذات الصلة    (تقرير البحث  

/5.( 

 الفن على تنفيذ االختراع      أن يساعد اإلفصاح عن الفن السابق ذوي الخبرة في مجال   يجب 2/12
ومن الطبيعي أن يستطيع الفاحص الوصول إلى هذا النوع من إمكانية التطبيق              . المطلوب حمايته   

الطلبات المنشورة وبراءات االختراع        (عند دراسة الوثائق المتعلقة بطلب براءة االختراع         
عة البراءات التي      وعند فحص مجموعة المراجع بخالف مجمو     .  في مجال الفن السابق    ) الصادرة 

 تساؤالً حول مسألة إمكانية التطبيق، فإنه ينبغي على الفاحص أن يقرر أن الفن              اًقد تثير ظاهري  
وعند تحديد ما   . السابق قد مكّن ذوي الخبرة في مجال الفن من تنفيذ االختراع المطلوب حمايته      

لوب حمايته وبالتالي تنتفي        ذوي الخبرة من تنفيذ االختراع المط تمكن إذا كان هناك وثيقة معينة  
صفة الجدة، فإنه يمكن أن يعتد بإحدى المعارف من خارج وثيقة الفن السابق متى كان ذلك              

أي    فمثالً، ال يعتبر  .  ومتى كانت هذه المعرفة معروفة في تاريخ سريان وثيقة معينة         اًمناسب
إال إذا كانت     تركيبته في إحدى الوثائق أنه معروف      أو وردت   همركب كيميائي ورد اسم 

المعلومات المتوافرة في المرجع باإلضافة إلى أي نوع من المعارف األخرى متاحة لذوي الخبرة           
  والتي تساعد على تحضيره وفصله أو فصله     –  اً متى كان ذلك مناسب–في مجال الفن السابق    

ن االعتماد على  وعلى الرغم من ذلك، فإنه قد يمك   .   من الطبيعة اًفقط في حالة أن يكون مثالً منتج    
مرجع الفن السابق الذي ال ينفي صفة الجدة ألنه ال يمكن ذوي الخبرة من تنفيذ االختراع وذلك             

( راجع الفصل     . في تحديد ما إذا كان االختراع المطلوب حمايته يفتقد إلى الخطوة اإلبداعية أم ال          
13.( 

 الجدةاالعتبارات التي يعتد بها عند تحديد 

 المنهجية

 :الجدة الفاحص إتباع الخطوات التالية أثناء تقييم ينبغي على 3/12
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 تقييم عناصر االختراع المطلوب حمايته؛ )1(
راجع (أم ال " الفن السابق" من اًجزءتشكل  الوثيقة محل الدراسة تتحديد ما إذا كان )2(

 ؛)11/7 إلى 11/1الفقرات من 
وب حمايته بشكل تقييم ما إذا كان قد تم اإلفصاح عن كل عنصر أو خطوة باالختراع المطل )3(

 .صريح أو واضح من خالل الوثيقة لذوي الخبرة في مجال الفن في تاريخ نشر الوثيقة

 إفصاح واضح أو ضمني

من  يتضح ذلك    مما يرد بشكل صريح في إحدى الوثائق المنشورة أو قد          الجدة قد يتضح افتقاد    4/12
يعتمد في مرجع    عندما  ال،  فعلى سبيل المث   . خالل ما يرد في الوثيقة من خالل المفاهيم المعروفة          
على الخواص المرنة للمطاط ،         " مادة مرنة"ال يوضح على نحو صريح أن المطاط عبارة عن    

مادة "ألن المطاط من الطبيعي أن يكون    " مادة مرنة "يمكن في هذه الحالة توقع المطالبة بحماية        
  اً  قد يكون متضمندة الج ومن ناحية أخرى، فإن افتقاد      . كما هو معروف في الفن السابق   " مرنة

بمعنى أن ذوي الخبرة في مجال الفن وفي أثناء فحص المراجع الواردة في وثيقة الفن السابق                 
 الجدة   وعندما يكون افتقاد  .  إلى النتيجة التي تقع ضمن نطاق المطالبة بالحماية        اًسيتوصلون حتم

 فقط متى لم يكن هناك أدنى   من هذا النوع، فإنه ال ينبغي أن تثار هذه النقطة إال من قبل الفاحص    
شك في األثر العملي للمراجع السابقة وإال، فإنه يجب دراسة هذه النقطة فيما يتعلق بالخطوة                    

 ).13راجع الفصل (االبتكارية 

 دراسة عناصر الحماية

، فإنه ينبغي على الفاحص إتباع اإلرشادات الواردة في      الجدة أثناء دراسة عناصر الحماية لتحديد     5/12
وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الفاحص أن يضع في اعتباره           . 41/ 5 إلى 5/20 من  الفقرات 

أنه يجب تقييم البيانات الواردة في عنصر الحماية لمادة تستخدم في غرض ما لتحديد ما إذا كان              
أو اختالف في خطوات تنفيذ إحدى الطرق            (هذا الغرض سينتج عنه اختالف في التركيب أم ال         

.   وذلك بين االختراع المطلوب حمايته والفن السابق     ) الخاصة بحماية الطرق     في حالة العناصر    
وعلى سبيل ). 5/23 إلى 5/21راجع الفقرات من   (وينبغي التغاضي عن الخواص غير المميزة   
 بالنسبة    اًالستخدامها كعامل مساعد لن يعد جديد   "   س"المثال، فإن العنصر الخاص بحماية المادة         

 اً ة على أنها صبغة ما إال إذا كان االستخدام المشار إليه يتضمن شكالً معين      لنفس المادة المعروف  
وبمعنى آخر، ينبغي   . مما يميزها عن الشكل المعروف للمادة) مثل وجود إضافات معينة    (للمادة 

فعلى    .   في استخدام معين  اً موجودة ضمني لكنها أن يعتد بالصفات التي ال تذكر على نحو صريح و     
، فإن ذلك يتضمن معايير    "قالب الصلب المنصهر     "ذا كان عنصر الحماية يشير إلى   سبيل المثال، إ 

وبالتالي، فإن صينية مكعبات الثلج المصنوعة من البالستيك التي تكون            . معينة بالنسبة للقالب    
 من تلك الخاصة بالصلب لن تقع في نطاق عنصر الحماية الذي        اًدرجة انصهارها أقل كثير   

 .ب ذلك بموجاًسيعتبر جديد

 تجميع المراجع

مالحظة أنه ال يمكن الجمع بين     )  اإلبداعيةكشيء مختلف عن الخطوة      ( الجدةينبغي أثناء تحديد   6/12
وعلى الرغم من ذلك، إذا كان  ). 13/12راجع الفقرة  ( موضوعات مختلفة من الفن السابق  

مات أكثر   تقديم معلو  مثل(يشير على نحو صريح إلى مرجع آخر   ") األول "المرجع  ( مرجع ما 
، فإنه يمكن النظر إلى المرجع الثاني على أنه متضمن في المرجع                )تفصيالً حول صفات معينة    
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وبالمثل، فإنه يمكن استخدام معجم أو مرجع مماثل من أجل تفسير كيف كان سيمكن فهم         . األول
  اً وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أيض   . مصطلح معين مستخدم في المرجع األول في تاريخ النشر   

مثل   ( اًاالعتماد على مراجع إضافية كدليل لتوضيح أن اإلفصاح عن المرجع األول كان كافي   
المركب الكيميائي الذي سيتم تحضيره وفصله أو الذي سيتم فصله في حالة أن يكون المنتج من     

ويمكن كذلك االعتماد على مراجع إضافية كدليل لتوضيح أن        ). 12/2(راجع الفقرة    ).  الطبيعة 
صفات التي لم يفصح عنها في المرجع األول كانت واضحة في هذا المرجع في تاريخ          إحدى ال
بالنسبة للمثال الموضح في    " مادة مرنة"مثل المراجع التي تشير إلى أن المطاط عبارة عن   (نشره 
 ).12/4الفقرة 

 البدائل

عن أي منها      متى كان عنصر الحماية يتضمن بدائل تم اإلفصاح         اًال يعتبر عنصر الحماية جديد    7/12
ومن ".. .).   3ب "،   "2"، ب "1" ب " (  مركوش "في الفن السابق مثل عناصر حماية مجموعة       

عبارة عن طريقة تستخدم في سرد مجموعة من المواد        " مركوش "المعروف أن مجموعة  
 ."مركوش"لشرح ممارسة ) 10/17( راجع القسم .المطلوب حمايتها

 إفصاح عام مقابل إفصاح معين

، الجدة  الحماية يشير إلى إحدى االختراعات من الناحية العامة، من أجل تحديد               متى كان عنصر 8/12
فإن اإلفصاح عن مثال معين يقع ضمن نطاق عنصر الحماية العام سيؤدي إلى توقع هذا        

وعلى سبيل المثال، فإن اإلفصاح عن معدن النحاس في مرجع الفن السابق يلغي                   . العنصر العام  
 بالنسبة ألي معدن بخالف النحاس، كما أن        الجدة  ولكن ال يلغي   للمعدن كمفهوم عام الجدة

 بالنسبة لطريقة الربط أو التثبيت بالمسامير كمفهوم عام           الجدة  اإلفصاح عن مسمار البرشام يلغي      
 . لطريقة ربط معينة بخالف تلك التي تستخدم مسامير البرشامالجدةولكن ليس 

األجناس عن عنصر حماية      لذي يفصح عن أحد الفن السابق ا يفصح مرجع ليس بالضرورة أن    9/12
 وبمعنى آخر، إذا كان عنصر الحماية الذي ُيفحص          .ع يقع ضمن هذا الجنس   انوأحد األ  خاص ب 

وإن كان في الوقت نفسه     وصريح يشير إلى مثال معين دون تحديد هذا المثال على نحو واضح     
عنصر الحماية ما لم يتحدد المثال      ال يتم توقع هيقع ضمن اإلفصاح العام بمرجع الفن السابق، فإن     

الفن السابق يحدد هذا المثال المطلوب حمايته بشكل            مرجع وإذا كان    . بشكل واٍف في الفن السابق    
 بغض النظر عن كم األنواع األخرى التي قد يضاف     لجدة ل اًواٍف، فإن هذا المثال يعد مفتقد 

 . هذاالفن السابقمرجع وصفها في 

 المدى المطلوب حمايته

يؤدي توافر مثال معين يقع ضمن المدى المطلوب حمايته في الفن السابق إلى توقع المدى            10/12
 من خالل –وبالتالي، متى اشتمل عنصر الحماية على العديد من التركيبات     . المطلوب حمايته   

 فإنه يمكن توقع عنصر الحماية إذا تم وصف أحد هذه التركيبات     –ذكر المدى المطلوب حمايته   
)  ت( ويمكن على سبيل المثال، يمكن توقع عنصر حماية سبيكة التيتانيوم       . لسابق  في الفن ا 

بنسبة تتراوح ما بين    ) مو(والموليبدنوم  % 0.7إلى     % 0.6بنسبة  تتراوح ما بين   )  ني (والنيكل 
0.65على التي تحتوي    )  ت(سبيكة   الذي يصف   الفن السابق    مرجع من خالل   % 0.4إلى  % 0.2
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الفن السابق يفصح عن مدى معين يقارب المدى       أحد مراجع  وإذا كان  ). مو% (0.3و) ني % (
ولكنه ال يفصح عن مثال معين يقع ضمن المدى     المطلوب حمايته أو يتخطاه أو حتى يقع ضمنه         

وحتى يمكن   .  لكل حالة على حدة    اً وفقالجدة فإنه يجب أن تتم عملية تحديد    المطلوب حمايته،    
بشكل   اإلفصاح عن الموضوع المطلوب حمايته على نحو محدد     توقع عنصر الحماية، فإنه ينبغي    

 وإذا كان عنصر الحماية متعلق بمدى محدود النطاق، وكان مرجع الفن             .  في الفن السابق   واٍف
السابق يفصح عن مدى واسع النطاق ولم يكن المدى المحدود المطلوب حمايته عبارة عن مجرد        

 يوجد على سبيل المثال دليل على أن تأثير االختيار         كأن( وسيلة لتطبيق أحد مراجع الفن السابق       
)   قد حدث بكل االحتماالت في النطاق المحدود المطلوب حمايته فقط               )  نتائج غير متوقع مثالً (
 على بعض الحقائق األخرى الخاصة بهذه الحالة، فقد يمكن استنتاج أنه لم يتم اإلفصاح                      اًعتمادا

واٍف في الفن السابق حتى يمكن توقع عناصر الحماية       عن المدى المحدود على نحو محدد بشكل 
وقد تؤدي النتائج غير المتوقعة إلى اعتبار عناصر الحماية غير       ). اختراع قائم على االختيار    (

 ). الخطوة اإلبداعية–) 13(راجع الفصل . (بديهية أو واضحة
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 الثالث عشرالفصل 
 الخطوة اإلبداعية

 
 ما المقصود بالخطوة اإلبداعية

 لذوي الخبرة في  اًعد االختراع المطلوب حمايته مشتمالً على خطوة إبداعية إذا لم يكن بديهي   ي 1/13
بالنسبة للفن      ) 11/5 إلى  11/2راجع الفقرات من     (مجال الفن السابق في التاريخ ذي الصلة          

 اً فعنصر الحماية يعد مفتقدً  . ختلف الجدة عن الخطوة اإلبداعية تو .)11/1راجع الفقرة   ( السابق 
أو خطوة على نحو صريح أو واضح في الفن السابق      جزء إذا تم اإلفصاح عن كل  لجدةال
عدم البداهة إذا كان االختراع ككل مقارنة     /ويتحقق شرط الخطوة اإلبداعية     ). 12/1راجع الفقرة    (

وقد يمكن الجمع بين    .بالفن السابق ككل غير واضح بالنسبة لذوي الخبرة في مجال الفن السابق         
 من بنود الفن السابق عند تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء الشرط الخاص بالخطوة           العديد

عنصر  ارتباط  وبالتالي، ينبغي على الفاحص أن يضع في اعتباره           . عدم البداهة أم ال  /اإلبداعية
يرتبط    كذلك ويتم دراستها على نحو منفصل  وبالتالي،   ء خاصة بها     فردية أو أجزا بوثائق الحماية  

 بالنسبة لذوي الخبرة في   اًحيث يكون ذلك بديهي  خاصة بها   أو أجزاء   الوثائقبين هذه  الجمع ب
 .مجال الفن السابق

صد به التعريف الوارد في المادة      يق " الفن السابق  "الخطوة اإلبداعية، فإن    الجدة وألغراض فحص   2/13
 )11 فصلالراجع ( – من القانون3

  من القانون3مادة 

 :كله أو جزء منه في الحالتين اآلتيتين اًال يعتبر االختراع جديد

إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في             .1
 .جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة

إذا كان قد سبق استعمال االختراع أو استغالله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج            .2
 علنية أو كان قد أفصح عن وصفه علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغالله قبل تقديم          بصفة

 .طلب البراءة

السابق الكشف عن االختراع في المعارض الوطنية أو الدولية             البند  في حكم   اًوال يعد إفصاح  
 .خالل الستة األشهر السابقة علي تاريخ التقدم بطلب البراءة

 .ذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن االختراعوتحدد الالئحة التنفيذية له

 على الرغم من أنه في حالة        اً وال يتضمن الفن السابق البراءات أو الطلبات التي تنشر الحق        
، يمكن االستشهاد ببراءة اختراع أو طلب منشور   )11/7(الظروف الوارد ذكرها في الفقرة   

 .اًالحق
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 خطوة اإلبداعيةاالعتبارات التي يعتد بها عند تحديد ال

 ؟"البديهية"ما المقصود بـ 

فيما يتعلق بما إذا كان عنصر الحماية يحدد الموضوع المطلوب حمايته سواء كان ذلك في         3/13
 لذوي الخبرة في مجال الفن السابق        اًالتاريخ المتعلق بهذا العنصر أم ال، فإنه كان سيصبح بديهي    

نصر وذلك بالنسبة لمجال الفن السابق         أن يتوصلوا إلى الشيء الذي يقع في نطاق هذا الع        
.    للخطوة اإلبداعية    اًوفي هذه الحالة، فإن عنصر الحماية يعد مفتقدً        .  المعروف في هذا الوقت  

يأتي كنتيجة     وإنما   "كونه تطور طبيعي للتكنولوجيا  زيد عن كل ما ال ي"  بديهي"ويقصد بمصطلح  
ية مهارات أو قدرات أكثر من تلك        طبيعية أو منطقية للفن السابق حيث ال يتضمن ممارسة أ           

 .المتوقع أن يمارسها ذوو الخبرة في مجال الفن السابق

 :عدم البداهة/وفيما يلي االعتبارات األساسية التي يعتد بها عند تحديد الخطوة اإلبداعية

 .يجب أن يتم فحص االختراع المطلوب حمايته ككل .1

أن يكون لدى ذوي الخبرة الدافع    ويجب أن يتم فحص مراجع الفن السابق ككل كما يجب        .2
أو الحافز لكي يقوموا بالجمع بين ما يرد في الوثائق من أجل الوصول إلى الموضوع كما         
حددته عناصر الحماية على أن يتضمن ذلك وضع التوقعات المعقولة التي قد تؤدي إلى         

 .إمكانية التطبيق في االعتبار

 ما يمكن إدراكه من االختراع المطلوب         ويجب اإلطالع على المراجع دون االعتماد على      .3
 .حمايته

 المعرفة الالحقة

 فمن األفضل   –) 12/2راجع الفقرة    ( على أنها مختلفة عن الجدة      –عند فحص الخطوة اإلبداعية      4/13
وثائق منشورة في ضوء أي معرفة الحقة وكذا االعتداد بكل أنواع المعارف    يتم تفسير أي أن 

راحع       (لفن السابق وذلك في التاريخ المتعلق بعنصر الحماية         المتاحة لذوي الخبرة في مجال ا      
 .)13/5الفقرة 

  الجمع بين العناصر المعروفة أو البديهية–االختراع ككل 

، فإن االختراع المطلوب حمايته يجب أن يتم فحصه               )عدم البداهة  (عند تحديد الخطوة اإلبداعية    5/13
صر الحماية، فإن التركيز هنا ال ينصب على           وعند تحديد االختالفات بين الفن السابق وعنا        . ككل

.   أم ال اًما إذا كانت االختالفات نفسها بديهية أم ال ولكن على ما إذا كان االختراع ككل بديهي            
 القول بأن  –  العنصر المكون من عدة أجزاء   في حالة   –وبالتالي، فإنه كقاعدة عامة ال يجوز      

أو بديهية عند النظر إليها وحدها و أن الموضوع        معروفة  بين األجزاء   المظاهر المستقلة للجمع      
واالستثناء الوحيد لهذه القاعدة يكون عند غياب أية عالقة           . بديهي ككل"  بالتالي  "المطلوب حمايته    

 ").جـ "13/14راجع المثال الوارد في الفقرة (وظيفية بين مظاهر هذا الجمع 

وليس بالفكرة فقط على سبيل     (هر الفنية    ينبغي في كل حالة أن يهتم عنصر الحماية بالمظا      بينما  6/13
ذلك لتقييم توافر الخطوة اإلبداعية أو افتقادها، ومن المهم في الوقت نفسه أن يضع         ) المثال 
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الفاحص في اعتباره أن هناك العديد من الوسائل المختلفة التي يمكن لذوي الخبرة من خاللها               
 .التوصل إلى االختراع

معين بالنسبة للفن السابق من أجل تحديد ما إذا كانت هناك خطوة             عند تحديد مدى إسهام اختراع    7/13
إبداعية أم ال، فإنه ينبغي االهتمام أوالً بما يقره مقدم الطلب نفسه في الوصف الذي يقدمه              

 النوعهذا أي إقرار من   وينبغي أن ينظر الفاحص إلى      . سيتم تحديدها وبعناصر الحماية التي    
وعلى     . لى أنه صحيح ما لم يذكر مقدم الطلب أنه ارتكب خطأ ما         ع)  الذي يقوم به مقدم الطلب   (

في تقرير البحث أو أية      متضمنالرغم من ذلك، فإن أي مرجع آخر ذي صلة في الفن السابق     
قد يؤدي إلى النظر إلى االختراع المطلوب حمايته         تعد ذات صلة بنفس الموضوع    وثيقة إضافية    

ظهر من خالل اإلفصاح نفسه، وبالتالي فإن مرجع الفن              عن ذلك الذي ي اًمن منظور مختلف تمام  
السابق الذي تم االستشهاد به قد يجعل مقدم الطلب يقوم طواعيةً بتعديل عناصر الحماية من أجل             

وينبغي كذلك أن يعتد بالمعارف العامة لذوي الخبرة في مجال الفن             .  هإعادة تعريف اختراع 
 كما يجب أن يساعد الفن السابق على إمكانية تطبيق ما      .السابق من أجل تحديد الخطوة اإلبداعية   

وبالتالي، فإن الجمع بين أي من    . يرد به حتى وإن لم يتعلق ذلك باالختراع المطلوب حمايته ككل   
مراجع الفن السابق أو المعارف العامة يحب أن يساعد على إمكانية تطبيق االختراع المطلوب              

 .حمايته

  الفن السابقتقييم ما يتم تقديمه مقابل

 :عدم البداهة/ينبغي تطبيق االعتبارات التالية عند تقييم الخطوة اإلبداعية 8/13

 .تحديد نطاق االختراع المطلوب حمايته ) 1(
 .المراجع ذات الصلة بالفن السابق/تحديد نطاق المرجع ) 2(
 . الخبرة في مجال الفن بالنسبة للحالة المتعلقة بهذا المجاليتحديد الشخص ذ ) 3(
المراجع ذات الصلة بالفن السابق واالختراع             /ختالف والتشابه بين المرجع  تحديد نقاط اال   ) 4(

 .المطلوب حمايته
   لذوي الخبرة في مجال الفن السابق      اً  بديهي ككلتقييم ما إذا كان االختراع المطلوب حمايته      ) 5(

المراجع ذات الصلة بالفن السابق والمعارف العامة لذوي الخبرة              / فيما يتعلق بالمرجع   أم ال
 .جال الفن السابقفي م

 إذا كان أي من مراجع الفن السابق أو المعارف العامة لذوي الخبرة      اً بديهي ككليكون االختراع 9/13
على التوصل في التاريخ     في مجال الفن السابق سيساعدان ذوي الخبرة في مجال الفن السابق        

من خالل    ى االختراع المطلوب حمايته        إل  )11/5 إلى  2/ 11راجع الفقرات من    ( ذي الصلة   
 واحد أو أكثر من موضوعات     استبدال واحد أو أكثر من هذه المراجع أو الجمع بينها أو تعديل    

وتتمثل إحدى طرق تحديد الخطوة      .  مع توافر إمكانية النجاح في ذلك بدرجة معقولة      الفن السابق 
لمرفق    المذكور بالتفصيل في الملحق ا     " وضع الحلول حسب المشكالت   "اإلبداعية في إتباع منهج  

 .بهذا الفصل

أجل التوصل إلى نتيجة نهائية بالنسبة لتحديد ما إذا كان أي عنصر حماية          الضروري من من 10/13
تحديد الفرق بين موضوع هذا العنصر ككل وبين الفن السابق    القيام بيتضمن خطوة إبداعية أم ال  

 ).13/19 الفقرة اً راجع أيض–فيما يتعلق بعناصر الحماية المستقلة . (ككل
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ينبغي على الفاحص أن يحدد أقرب مراجع الفن السابق التي            عند فحص موضوع الحماية،   و
ويعد ذلك نوع من الجمع بين الخصائص المشتقة من         . تصلح كمعيار لتقييم الخطوة اإلبداعية    

 . مرجع واحد يمثل أفضل معيار لتحديد مسألة البداهة

ضافة إلى اإلفصاح الواضح، فإنه يجب             عند تحديد نطاق اإلفصاح عن مراجع الفن السابق باإل    
في مجال الفن      أن يعتد باإلفصاح الضمني أي المرجع الذي قد يصل إليه ذوو الخبرة        اًأيض

ويعد تاريخ الحماية للطلب هو أفضل وقت        .  من خالل اإلفصاح الواضح بشكل معقول    السابق  
لخبرة في مجال الفن السابق        لتحديد هذا اإلفصاح، وينبغي كذلك أن يعتد بالمعارف العامة لذوي ا       

 .في تاريخ الحماية ذي الصلة

 األشخاص ذوو الخبرة في مجال الفن السابق

 يتمتع بمهارة عادية في مجال الفن      اً افتراضي  اًينبغي أن يكون ذو الخبرة في الفن السابق شخص    11/13
ريخ ذي السابق وأن يكون على دراية بالمعارف العامة العادية في مجال الفن السابق في التا             

كما يفترض أن يكون للشخص ذي الخبرة في المجال السابق إمكانية اإلطالع على كل        . الصلة 
مراجع الفن السابق خاصة الوثائق التي يتم االستشهاد بها في تقرير البحث وأن يكون لديه القدرة                 

أ عن  وإذا كانت المشكلة التي يقوم على أساسها االختراع والتي تنش    .  إلجراء الفحص العادي  
 الخبرة في مجال الفن السابق كي يبحث عن حل لها              اأقرب مراجع الفن السابق تدفع الشخص ذ        

الخبرة في مجال الفن السابق والذي ينتمي لهذا المجال الفني              اذفي مجال فني آخر، فإن الشخص       
ضمن وبالتالي، ينبغي تقييم ما إذا كان هذا الحل يت    . اآلخر يكون األقدر على حل هذه المشكلة

 .خطوة إبداعية أم ال على أساس معرفة الشخص المختص وقدراته

وفي بعض األحيان، يكون من األفضل أن يشترك في التفكير مجموعة من األشخاص             
وقد ينطبق ذلك على سبيل المثال      . مثل فريق البحث أو اإلنتاج عن التفكير بشكل فردي     
هاتف وكذا في العمليات المتخصصة      على تقنيات حديثة معينة مثل أنظمة الكمبيوتر أو ال  

 .إلى درجة كبيرة مثل اإلنتاج التجاري لدوائر مدمجة أو لمواد كيمائية مركبة

 الجمع بين المراجع

، فإنه يمكن   )12راجع الفصل     (عند تحديد ما إذا كانت هناك خطوة إبداعية مختلفة عن الجدة        12/13
تلف البراءات المنشورة أو المراجع          الجمع بين مرجعين أو أكثر من مراجع الفن السابق مثل مخ       

الفن السابق مثل كتاب معين، ولكن ذلك فقط في حالة أن يكون      نفس مرجع  المختلفة الواردة في    
وعند تحديد ما إذا كان الجمع بين   .  لذوي الخبرة في الفن السابق     اًالجمع بين هذه المراجع بديهي  

 :غي على الفاحص أن يضع في اعتباره ما يلي أم ال، ينباًمراجع وثيقتين مميزتين أو أكثر بديهي

ما إذا كان يمكن أن يقوم ذوو الخبرة في مجال الفن السابق على أساس طبيعة الوثائق                     ) 1(
 ومحتواها بالجمع بين هذه الوثائق أم ال؛

ما إذا كانت الوثائق تنتمي لمجاالت فنية متشابهة أو متقاربة وإن لم تكن فهل هي متصلة             ) 2(
 .التي تخص االختراع أم البالمشكلة المحددة 
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الجمع بين مرجع أو أكثر في الفن السابق أو استبدالها أو تعديلها قد ال يؤدي إال إلى افتقاد              13/13
البداهة حيث كان الشخص ذو الخبرة في مجال الفن السابق سيصبح لديه الدافع             /الخطوة اإلبداعية  

واحد أو أكثر من مراجع الفن من خالل الفن السابق أو معارفه العامة كي يقوم بالجمع بين     
وبالعكس فعندما ال يتوقع القيام بهذا الجمع       .   السابق أو استبدالها أو تعديلها وذلك احتمال معقول     

من قبل ذوي الخبرة في مجال الفن السابق، فإنه يتم استيفاء الشرط المتعلق بالخطوة اإلبداعية                  
 .اًا تم النظر إليه منفرد إذاًحتى وإن كان كل مرجع سيعد بديهي) عدم البداهة(

 إذا كان هناك سبب معقول  اًإن الجمع بين جزأين أو أكثر من نفس الوثيقة يكون بديهي  
وسيكون من البديهي بالطبع     .  اًلذوي الخبرة يقومون على أساسه بجمع هذه األشياء مع       

 وليست هذه إال حالة    –  ضم كتاب مشهور أو معجم جيد إلى مراجع الفن السابق األخرى    
خاصة لالفتراض العام بأنه من البديهي الجمع بين مرجع وثيقة واحدة أو أكثر مع        

 الجمع بين   اًوبوجه عام، سيكون من البديهي أيض  . المعرفة العامة المشتركة في الفن   
 .مراجع وثيقتين أحدهما تشتمل على إشارة واضحة وصحيحة لألخرى

ق قد ال يرجع بالضرورة إلى نفس     وتجدر هنا اإلشارة إلى أن تعديل مراجع الفن الساب  
 أن يشير الفن السابق إلى الجمع بين المراجع من         اًوليس ضروري  . أسباب مقدم الطلب  

وقد يشير الفن    .  أجل الوصول إلى نفس الميزة أو النتيجة التي توصل إليها مقدم الطلب           
ة   السابق إلى االختراع المطلوب حمايته ولكن يكون ذلك لغرض مختلف أو لحل مشكل               

وقد يؤدي محتوى أحد مراجع الفن السابق في بعض األحيان إلى التوصل إلى          . مختلفة 
 .النتيجة التي تفيد افتقاد الخطوة اإلبداعية

 :وفيما يلي بعض األمثلة على بعض الحاالت التي قد يحدث بها ذلك

عندما يتم تطبيق إحدى الخصائص الفنية المعروفة في إحدى المجاالت الفنية من                  )1(
ها األصلي إلى مجال آخر ويكون تطبيقها في هذا المجال بديهياً لذوي الخبرة                مجال

 .في مجال الفن السابق
بين محتوى المرجع والموضوع المطلوب    معروف عندما يكون هناك اختالف   )2(

 .حمايته لدرجة تكون معها األدلة الوثائقية غير ضرورية
م منتج مشهور وكان   باستخدا اً عندما يكون الموضوع المطلوب حمايته مرتبط       )3(

 . من خالل المواصفات المعروفة للمنتجاًاالستخدام سيصبح بديهي
 عن الفن السابق فقط في استخدام      اًعندما يكون االختراع المطلوب حمايته مختلف      )4(

 لدرجة يكون معها االستشهاد بأدلة    اًالمراجع المتكافئة التي تكون معروفة جد    
 . غير ضرورياًوثائقية أمر

 أمثلة

م األمثلة التالية بعض اإلرشادات فيما يتعلق بالظروف الني يعتبر فيها االختراع المطلوب               تقد 14/13
وينبغي   ). عدم البداهة(وجود خطوة إبداعية  ب اً إيجابي اً أو عندما يتضمن تحديداًحمايته بديهي 

  اً  قائم   التأكيد على أن هذه األمثلة ما هي إال إرشادات للفاحصين، وكان المبدأ المتبع في كل حالة       
وينبغي على الفاحصين   " هل هي بديهية بالنسبة لذوي الخبرة في مجا ل الفن السابق أم ال؟   "على 
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أال يحاولون توفيق حالة معينة مع أحد هذه األمثلة حيث أنه قد يصعب تطبيق المثال على نحو                   
 .واضح، كما أن هذه القائمة ليست كاملة

  أو بديهية من تطبيق إجراءات معروفة بطريقة واضحة        االختراعات المطلوب حمايتها التي تتض        )  أ(
 :والتي على أساسها يتقرر افتقاد الخطوة اإلبداعية

 المطلوب حمايته ككل وقد يقوم ذوو    مرجع الفن السابق غير مكتمل بالنسبة لالختراع     ) 1(
الخبرة في مجال الفن السابق بإتباع واحدة على األقل من الطرق المتاحة لتقديم               

لتوصل    الحماية الناقصة وذلك على نحو عادي أو يسير مما ينتج عنه ا     خصائص عنصر  
 .لالختراع المطلوب حمايته

وتفصح   . يرتبط االختراع المطلوب حمايته بهيكل بناء مصنع من األلمونيوم          : ) 1 (مثال
الفن السابق عن نفس الهيكل وتشير إلى أنه مصنع من مادة خفيفة       من إحدى وثائق  

ذكر استخدام األلمونيوم، واأللمونيوم مادة خفيفة الوزن ومعروفة في    الوزن إال أنها لم ت
 .الفن السابق على أنها مفيدة كمادة للبناء

يختلف االختراع المطلوب حمايته عن الفن السابق فقط في استخدام األشياء المتعادلة             ) 2(
كن التي لها نفس األغراض حيث يم     )  سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية    (

والحظ أن إدراك مقدم الطلب أن أحد العناصر       .   إدراك أوجه التعادل في الفن السابق     
الواردة في الطلب معادل لعنصر آخر قد استخدم من قبل لغرض مختلف ال يعني أن          

 .اً بديهياًاستخدام ذلك العنصر بدالً من اآلخر يعد أمر

ع بين المضخة والموتور والتي     يرتبط االختراع المطلوب حمايته بماكينة تجم       :  )2 (مثال
تختلف عن مثل هذا النوع من الماكينات في نقطة واحدة فقط وهي أن الموتور يعمل     

 .بالضغط الهيدروليكي وليس بالكهرباء

يتمثل االختراع المطلوب حمايته فقط في االستخدام الجديد لمادة معروفة تستخدم          ) 3(
 .الخصائص المعروفة لهذه المادة

غسيل يستخدم كمنظف ويحتوي بالتالي على مركب يشتمل على         مركب  : ) 3 (مثال
، ومن المعروف أنها إحدى      التوتر السطحي للماء    الصفة المعروفة الخاصة بخفض         

 .لمنظفاتاألساسية لصفات ال

يتمثل االختراع المطلوب حمايته في القيام بعملية استبدال في جهاز معروف لمادة                  ) 4(
 ).استبدال مشابه( لالستخدام  تجعلها خصائصها مناسبةاًطورت حديث

 يتصل بغطاء معدني عن    عديد إيثيلينكابل كهربائي يشتمل على غالف من    : ) 4 (مثال
ويتمثل االختراع المطلوب حمايته في استخدام مادة الصقة معينة        . طريق مادة الصقة  

 .  تعرف بأنها مناسبة لالستخدام في لصق المواد المبلمرةاًمطورة حديث

اع المطلوب حمايته فقط في استخدام تقنية معروفة في ظروف مشابهة                 يتمثل االختر  ) 5(
 ).استخدام مشابه(لدرجة كبيرة 
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يتمثل االختراع المطلوب حمايته في تطبيق تقنية للتحكم في الذبذبات على           : ) 5(مثال
موتور كهربائي يستخدم في إدارة آليات مساعدة إلحدى الشاحنات الصناعية مثل     

فاع الشوكي، حيث أن استخدام هذه التقنية للتحكم في موتور الشاحنة             الشاحنات ذات المر    
 .ذي الدفع الكهربائي معروف بالفعل

تطبيق إجراءات معروفة بطريقة غير بديهية        تتضمن  التي  مطلوب حمايتها    ال ختراعات  اال )ب(
 :الخطوة اإلبداعية تتوافروالتي على أساسها 

 .دم لغرض مختلف وتشتمل على أثر جديد ومفاجئطريقة أو وسيلة عملية معروفة تستخ  )1(

من المعروف أن الطاقة ذات الترددات العالية يمكن استخدامها في اللحام                 : ) 6 (مثال
وبالتالي، من البديهي أن الطاقة ذات الترددات العالية يمكن استخدامها          . الحثي لألطراف   

ى الرغم من ذلك، تتوافر   وعل. كذلك في اللحام الحثي لألطراف ويكون لها نفس التأثير    
الخطوة اإلبداعية في هذه الحالة إذا كانت الطاقة ذات الترددات العالية تستخدم على نحو         

والتي تعد عملية (مستمر في اللحام الحثي ألطراف الشرائح الملتفة دون إزالة التحرشف       
).   ضرورية من أجل تجنب حدوث قوس كهربائي بين مكان ربط اللحام والشريحة              

مثل النتيجة غير المتوقعة في هذه الحالة في اكتشاف أن عملية إزالة التحرشف غير               وتت
ضرورية ألن التردد العالي يتوافر بطريقة تكاثفية من خالل التحرشف الذي يشكل عازل            

 .كهربائي

استخدام جديد لجهاز جديد أو مادة جديدة مع التغلب على الصعوبات الفنية التي ال يمكن           )2(
باع الطرق التقليدية على أن يذكر في عنصر الحماية كيفية التغلب على هذه                 حلها بإت 

 .الصعوبات الفنية

االختراع المطلوب حمايته يرتبط بجهاز لدعم ارتفاع وانخفاض مستودعات         : )7 (مثال
.   الغاز والتحكم فيها مما يساعد على التخلي عن اإلطار االسترشادي الخارجي المطبق            

ثل لدعم األحواض العائمة أو الزوارق المسطحة، ولكن من         وكان هناك جهاز مما  
الضروري التغلب على الصعاب التي لم تتم مواجهتها في التطبيقات المعروفة عند          

 .استخدام الجهاز مع مستودع للغاز

 : الجمع الواضح بين خصائص ال تشتمل على خطوة إبداعية )ج(

جهزة أو طرق معروفة تستخدم        يتمثل االختراع المطلوب حمايته في الجمع بين أ       
 .بطريقتها العادية وال ينتج عنها أي ترابط غير واضح

 ماكينة إلنتاج السجق تتكون من ماكينة عادية للفرم مع ماكينة عادية للتعبئة           :) 8 (مثال
 .بفتحتين عند األطراف

 :جمع غير بديهي بين عدة خصائص وبالتالي يشتمل على خطوة إبداعية ) د(



 2006سبتمبر    الخطوة اإلبداعية
 

  مشروع المساعدة لحقوق الملكية الفكرية  114
 GS-10F-0619N عقد رقم
 M-04-0020-00-263: مهمة رقم

ص المجمعة بعضها البعض في تأثيرها إلى درجة يمكن معها التوصل إلى            تدعم الخصائ  
 أو   اًوال يرتبط ذلك بكون أي من هذه الخصائص معروفة أم ال جزئي    . نتيجة فنية جديدة  

 .اًكلي

ولقد تم اكتشاف أنه من خالل إضافة        . تركيبة دوائية تتكون من مسكن ومهدئ  : ) 9 (مثال
آلالم، زاد تأثير تسكين األلم للمسكن على نحو كان ال  مهدئ ال يقوم في األصل بتسكين ا 

 .يمكن توقعه من خالل الخصائص المعروفة للمواد الفعالة

 :تحديد أو اختيار بديهي من بين عدد من احتماالت معروفة ال تشتمل على خطوة إبداعية) ـه(

تكون   أنتي يحتمل يتمثل االختراع المطلوب حمايته في االختيار من بين عدد من البدائل ال    )1(
 .متعادلة

تمد مزيج التفاعل    معروفة  يرتبط االختراع المطلوب حمايته بعملية كيميائية      :  )10 (مثال
ويوجد عدد من الطرق البديلة المعروفة التي توفر الحرارة بنفس           . اًبالحرارة كهربائي 

توفير الحرارة     ويتمثل االختراع المطلوب حمايته في اختيار إحدى الطرق البديلة ل               .  الطريقة 
 .المطلوبة

يتمثل االختراع المطلوب حمايته في اختيار أبعاد أو نسب تركيز أو درجات حرارة أو           )2(
غيرها من المعايير وذلك ضمن نطاق محدود من االحتماالت ومن الواضح أن هذه     

بة    المعايير أو النطاقات العملية وردت في الفن السابق ويمكن التوصل إليها من خالل التجر              
وعندما يتم اإلفصاح عن الظروف      . والخطأ أو من خالل تطبيق إجراءات التصميم العادية       

العامة لعنصر الحماية في الفن السابق، فإن اكتشاف النطاقات المثلى أو العملية من خالل             
 . اًالتجربة العادية ال يعد اختراع

حدى التفاعالت المعروفة     يرتبط االختراع المطلوب حمايته بإحدى طرق تنفيذ إ        : )11 (مثال
والمعدالت المحددة هي تلك التي  . والتي تتميز بتدفق أحد أنواع الغاز الخامل بمعدل معين   

 .سيتوصل إليها بالضرورة ذوو الخبرة في مجال الفن السابق

االختراع المطلوب حمايته يمكن التوصل إليه من خالل استقراء بسيط يتم بطريقة مباشرة              )3(
 .السابقمن خالل الفن 

يتميز االختراع المطلوب حمايته باستخدام حد أدنى محدد من محتوى المادة     :  )12 (مثال
من أجل تحسين ثباتها الحراري ويمكن التوصل إلى هذه الخاصية       "  ص"في مستحضر  " س"

المميزة من مجرد عمل استقراء على بيان ذي خط مستقيم يمكن الحصول عليه من الفن   
 ".س"لثبات الحراري بمحتوى المادة السابق والذي يربط ا

أي    (يتمثل االختراع المطلوب حمايته في مجرد اختيار عدد محدود من المركبات الكيمائية            ) 4(
 ).األجناس(من مجال واسع من المركبات الكيمائية ) األجناس الفرعية أو األنواع
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 تشتمل على  يفصح الفن السابق عن مركب كيميائي يتميز بتركيبة مثيلة  :  )13 (مثال
بحيث تشتمل على   " ش"ويتم تحديد هذه المجموعة البديلة  ". ش "مجموعة بديلة تسمى 

وعات األلكيل أو األريل  سواء كان يمكن   ممجموعات واسعة النطاق  مثل كافة مج      
عن عدد فقط  ويفصح الفن السابق   . استبدالها أو ال بالهالوجين و الهيدروكسي أو أحدهما  

ويتمثل االختراع المطلوب حمايته      . ثلة على ما تشتمله تلك المجموعات ة من األم يقليل للغا 
 صغيرة من بين تلك المعروف أنها تقع ضمن    شق في تحديد شق معين أو مجموعة 

بديلة   المجموعة ال  واسعة النطاق والمفصح عنها في الفن السابق على أنها      شق مجوعات 
  شق  سها تحديد أحد عناصر مجموعات      م على أساتويوفر الفن السابق األسباب التي ي       ". ش"

واسعة النطاق وبالتالي، يوفر األسباب التي يقوم على أساسها ذوو الخبرة في مجال الفن         
المركبات المطلوب     /لسابق بعمل التعديالت المطلوبة من أجل التوصل إلى المركب       ا

 :يكما أن المركبات التي يتم التوصل إليها قد ينطبق عليها أي مما يل. حمايتها

قد ال يرد وصفها على أن بها أو أنها تتسم بأي خصائص مميزة ال تتسم بها أمثلة الفن          
 السابق؛

أو قد توصف بأنها تتسم بخصائص مميزة مقارنة بالمركبات التي يشار إليها على نحو       
خاص في الفن السابق، إال أن هذه الخصائص من النوع الذي يمكن لذوي الخبرة في مجال                 

 .أن يتوقعوا وجودها في هذه المركبات وبالتالي يرجح قيامهم بهذا االختيارالفن السابق 

التحديد أو االختيار غير البديهي الذي يقود بالضرورة إلى خطوة إبداعية من بين عدد من      ) و(
 :االحتماالت المعروفة

 ضمن إحدى عمليات التحضير في ظل    اً خاص اًيتضمن االختراع المطلوب حمايته تحديد    )1(
 وينتج عن هذا التحديد  )مثل الحرارة والضغط  (ظروف تشغيل معينة تقع ضمن نطاق معين   

 .آثار غير متوقعة في سير هذه العملية أو خصائص المنتج الذي يتم التوصل إليه

في إحدى عمليات التحضير التي تتم في      " ب"والمادة " أ"عندما تتحول المادة : )14 (مثال
 في الفن السابق أنه يزيد بشكل عام     اً ، وكان معروف "جـ"دة درجة حرارة عالية إلى الما    

.    درجة مئوية130 – 50كلما زادت درجة الحرارة في المدى من    " جـ"تحضير المادة  
 درجة مئوية    65 – 63، تم اكتشاف أنه في درجات الحرارة التي يتراوح مداها بين             اًوحالي 

على نحو يفوق   " جـ"ل تحضير المادة   يزيد احتما  ) على نحو لم يتم التوصل إليه من قبل     (
 . من قبلاًما كان متوقع

)   أنواع أو أجناس فرعية     (يتمثل االختراع المطلوب حمايته في تحديد مركبات كيمائية معينة          ) 2(
، حيث يكون للمركبات المعينة المحددة     )األجناس  (من ضمن نطاق واسع من المركبات  

 .مزايا غير متوقعة

 من   4 المتعلق بالمركب الكيمائي البديل المذكور أعاله في البند          في المثال  :  ) 15 (مثال
من    " ش"يتمثل في تحديد الشق البديل    ه يتحما ، فإن االختراع المطلوب     )هـ/13/4(الفقرة  
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إال أنه في هذه الحالة، فإن االختراع           .   نطاق كامل من االحتماالت المحددة في الفن السابق          
ة من المجال المثيل المحتمل للمركبات وينتج عنه     ال يتضمن فقط تحديد مركبات  معين

 ال توجد أية مؤشرات قد   اًمركبات يتم وصفها ويوضح أن بها خصائص مميزة، ولكن أيض    
تقود ذوي الخبرة في مجال الفن السابق إلى اختيار هذا التحديد بدالً من أي تحديد آخر           

 .وذلك من أجل التوصل إلى الخصائص المميزة الوارد وصفها

 : إحدى المراجع التقليدية الفنيةتجاوز )ز(

كقاعدة عامة، تعد الخطوة اإلبداعية متوافرة إذا كان الفن السابق يقود ذوي الخبرة في مجال الفن              
ويسري ذلك على نحو خاص عندما   .  عن اإلجراء الذي يقترحه االختراع المطلوب حمايته     اًبعيد

 من أجل تحديد ما إذا كان هناك بدائل أم ال   ال يضع ذوو الخبرة في اعتبارهم إجراء تجارب    
 .للطريقة المعروفة للتغلب على إحدى المعوقات الفنية الحقيقية أو المتصورة

 يتم تعبئة المشروبات التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون بعد تعقيمها بينما ال         : )16 (مثال
د سحب الزجاجة من جهاز        ويتمثل الرأي العام  في أنه بع      . تزال ساخنة في زجاجات معقمة      

 من الهواء الخارجي بحيث ال يقع     اًالتعبئة مباشرة، فإن المشروب المعبأ يجب أن يتم تغطيته آلي    
ومن ثم، فإن الطريقة التي تتضمن نفس الخطوات ولكن دون أخذ أية              .   محتوى الزجاجة خارجها     

قد تتضمن  )  الواقع ألن ذلك غير ضروري في  (احتياطات لتغطية المشروب من الهواء الخارجي        
 .خطوة إبداعية

 اعتبارات أخرى

 التحليل بأثر رجعي

 قد    اًينبغي أن يوضع في االعتبار أن االختراع المطلوب حمايته الذي يبدو ألول وهلة بديهي        15/13
وبمجرد أن تتشكل فكرة جديدة، فإنه يمكن توضيح كيفية     . يتضمن في الواقع خطوة إبداعية   

رية بدًء من شيء معروف ومن خالل سلسلة من الخطوات التي           التوصل إليها من الناحية النظ     
"   . الذي يبنى على حقائق   "ويجب أن ينتبه الفاحص إلى هذا النوع من التحليل     . يبدو أنها سهلة

أو  /ويجب أن يتوافر المرجع أو االقتراح بإعداد االختراع المطلوب حمايته في الفن السابق و           
ل الفن السابق وليس من خالل ما يقوم مقدم الطلب    المعارف العامة لذوي الخبرة في مجا    

ومن ضمن العوامل التي ينبغي وضعها في االعتبار عند تحديد دوافع أو أسباب      . اإلفصاح عنه  
تجميع مراجع الفن السابق تحديد ما إذا كان هناك توقع معقول أو احتمال للنجاح في تجميع            

الحاالت، ينبغي على الفاحص أن يسعى لعمل           وفي جميع  .  المقترحات الجماعية في الفن السابق       
وينبغي كذلك أن يضع الفاحص في اعتباره كل ما هو معروف فيما يتعلق           ". واقعي" تقييم عملي 

بخلفية االختراع المطلوب حمايته مع إعطاء األهمية التي تستحقها األسانيد أو األدلة ذات الصلة              
 . والتي يقدمها طالب التسجيل

 الحتياجات المطلوبة من فترة طويلةا/ القيمة الفنية

يجب أن ينظر    ) عدم البداهة(من أجل تأكيد أن االختراع المطلوب حمايته يتضمن خطوة إبداعية     16/13
 :إلى العوامل التالية على أنها اعتبارات ثانوية
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 .حتياجات المطلوبة منذ فترة طويلةما إذا كان االختراع المطلوب حمايته يستوفي إحدى اال ) 1(
 . إحدى المراجع التقليدية العلميةيتجاوزكان االختراع المطلوب حمايته و ما إذا  ) 2(
لوب حمايته ولكنهم    وما إذا كان آخرون قد حاولوا التوصل إلى ما يحققه االختراع المط        ) 3(

 .أخفقوا في ذلك
 .ايته يشتمل على نتيجة غير متوقعةوما إذا كان االختراع المطلوب حم ) 4(
 .ايته يتمتع بنجاح تجاري معينوما إذا كان االختراع المطلوب حم ) 5(

إذا اتضح أن االختراع المطلوب حمايته على سبيل المثال له قيمة فنية يعتد بها وخاصة إذا مثلت           17/13
ميزة فنية جديدة ومدهشة ويمكن أن يتعلق ذلك بواحدة أو أكثر من المزايا المتضمنة في طلب      

ن يتريث في التوصل إلى قرار سلبي          لالختراع، فإن الفاحص ينبغي أ        اًالحماية الذي يقدم تعريف   
ويسري نفس الشيء عندما يعمل االختراع المطلوب       . بأن طلب الحماية يفتقد إلى خطوة إبداعية      

حمايته على حل إحدى المشكالت الفنية التي ظل العاملون في مجال الفن السابق يحاولون حلها                   
اجات المطلوبة من فترة طويلة أو         لفترة طويلة أو عندما يقوم االختراع باستيفاء إحدى االحتي     

 . إحدى المراجع التقليدية العلميةتجاوزعندما ي

 
 النجاح التجاري

ال ينبغي النظر إلى النجاح التجاري وحده على أنه مؤشر على الخطوة اإلبداعية، ولكن يجب أن               18/13
لة    يصاحب الدليل على النجاح التجاري المباشر دليل على رغبة طال انتظارها وكانت ذات ص                 

بنفس الموضوع، شرط أن يطمئن الفاحص إلى أن هذا النجاح قائم على الخصائص الفنية              
مثل بيع التقنيات أو      (الواردة في االختراع المطلوب حمايته وليس على أية تأثيرات أخرى              

 . في نطاقه مع االختراع المطلوب حمايتهاًوأن يكون مناسب) الدعاية

 
 العناصر غير المستقلة

يضع الفاحص في اعتباره أنه عند دراسة ما إذا كان االختراع المطلوب حمايته يبدو                  ينبغي أن  19/13
وما إذا كان قابالً للتطبيق من        ) عدم البداهة ( أم ال وما إذا كان يتضمن خطوة إبداعية    اًجديد

 بكل خصائص طلب الحماية       اًالناحية الصناعية، فإن عنصر الحماية غير المستقل يعتبر محدد       
، فإنه    اً وبالتالي، إذا كان البيان المتعلق بالجدة لعنصر الحماية المستقل إيجابي               .   عليهالذي يعتمد

ويسري هذا المبدأ على الخطوة   .  بعناصر الحماية غير المستقلة    اًمن الطبيعي أن يكون كذلك أيض 
 .اإلبداعية وقابلية التطبيق من الناحية الصناعية
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 الثالث عشرملحق للفصل 
 "ل حسب المشكالتوضع الحلو"منهج 

 

وضع الحلول حسب     " قد تتمثل إحدى طرق تحديد الخطوة اإلبداعية في تطبيق منهج            13/8/1/م
 :ويتكون هذا المنهج من المراحل التالية." المشكالت

 ؛)13/8( الفقرة اًراجع أيض(تحديد أقرب مراجع الفن السابق 
 وتحديد المشكلة الفنية التي يتعين حلها؛

ان االختراع المطلوب حمايته ابتداًء من أقرب مراجع الفن السابق والمشكلة         وتحديد ما إذا ك
 .ن أم الاالفنية سيعتبران من قبل ذوي الخبرة في مجال الفن السابق بديهي

 ) 1(الخطوة 

يتمثل أقرب مراجع الفن السابق في الجمع بين الخصائص المشتقة من مرجع واحد يوفر                13/8/2/م
و على سبيل المثال، قد يكون أقرب مراجع الفن          .  سألة البداهة   أفضل األسس لدراسة م  

 :السابق أي مما يلي

الجمع المعروف في المجال الفني الذي يفصح عن اآلثار الفنية أو الغرض أو االستخدام        
  للغاية من االختراع المطلوب حمايته؛اًويكون قريب

مشتركة مع االختراع والقادر     أو الجمع الذي يشتمل على أكبر عدد من الخصائص الفنية ال     
 .على أداء وظيفة االختراع

 )2(الخطوة 

وكي يتم  .  في المرحلة الثانية، ينبغي تحديد المشكلة التي سيتعين حلها بطريقة موضوعية            13/8/3/م
ذلك، ينبغي دراسة االختراع المطلوب حمايته وأقرب مراجع الفن السابق والفرق بين                  

الهيكلية   (قرب مراجع الفن السابق من حيث الخصائص          االختراع المطلوب حمايته وأ    
 .ثم تحديد المشكلة الفنية) والوظيفية

وفي هذا السياق، يقصد بالمشكلة الفنية مهمة تعديل أو تكييف أقرب مراجع الفن السابق                  13/8/4/م
 .الختراع على أقرب مراجع الفن السابقالفنية لثار اآل تحديد هووالهدف من ذلك 

الواردة في الطلب حيث     " المشكلة"وقد تختلف المشكلة الفنية التي تحدد بهذه الطريقة عن      13/8/5/م
أن المشكلة الفنية التي تحدد بطريقة موضوعية تكون قائمة على حقائق مثبتة بشكل      
موضوعي خاصة تلك الموضحة في الفن السابق الذي يفصح عنه أثناء سير اإلجراءات          

ابق الذي يكون مقدم الطلب على علم به في وقت تقديم           التي قد تختلف عن الفن الس    
 .الطلب
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أن الحل   ويجب أن يتم تفسير المشكلة الفنية على نطاق واسع بحيث ال يتضمن بالضرورة         13/8/6/م
وبالتالي، قد تتمثل المشكلة في مجرد البحث عن      .  إدخال تطوير فني على الفن السابق  هو 

 . لهما نفس التأثير أو يكونان أقل تكلفةمعروفةة طريقبديل لجهاز معروف أو 

في بعض األحيان، يكون لخصائص عنصر الحماية أكثر من تأثير فني وبالتالي، يمكن            13/8/7/م
مناقشة المشكلة الفنية على أن تتكون من أكثر من جزء أو أن يكون لها أكثر من جانب           

 هذه الحاالت أن يعتد بكل جزء      وبالتالي، ينبغي في   . يقابل كل منها إحدى التأثيرات الفنية    
 . بشكل عامأو جانب

 )3(الخطوة 

في المرحلة الثالثة، يتعلق السؤال الذي ينبغي اإلجابة عنه بما إذا كان هناك أي مرجع في           13/8/8/م
بدفع ذوي الخبرة في مجال الفن السابق الذين تواجههم إحدى          )  قد يقوم(الفن السابق ككل    

يل أو تكييف أقرب مراجع الفن السابق بينما يعتد بهذا المرجع              المشكالت الفنية إلى تعد   
 .وبالتالي، التوصل إلى ما يقع ضمن عناصر الحماية وتحقيق ما ينجزه االختراع

وعلى  ." وضع الحلول حسب المشكالت    " لمنهج اًالحظ أن متطلب التقدم الفني ليس شرط        13/8/9/م
 تحديد وجود المشكلة بشكل   –ا المنهج    لهذاً  وفق– اًالرغم من ذلك، فإنه يمكن دوم    

يكون أرخص أن يتم    "أو  "  أن يكون أسهل أن يتم التصنيع  "أو  " إيجاد بديل (" موضوعي 
 .حتى في الحاالت التي ال يوجد بها أي تقدم فني") التصنيع
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  الرابع عشرالفصل
 قابلية التطبيق الصناعي

 

 ما المقصود بقابلية التطبيق الصناعي؟

 من القانون إذا 1 لمفهوم نص المادة اً المطلوب حمايته قابالً للتطبيق الصناعي وفق      يعد االختراع 1/14
في أي نوع من   )  من الناحية التكنولوجية     (هماستخد ا أو هعي صنت – لطبيعته   اًوفق –أمكن 

 وعدم  ."الفائدة" لمصطلح   اًمرادف" قابلية التطبيق الصناعي    "وقد يمكن اعتبار مصطلح . الصناعات  
 توضيح قابلية التطبيق الصناعي سيدفع الفاحص إلى أن يطلب من طالب البراءة          التمكن من

توضيح هذه المسألة وفي حالة عدم تمكنه من ذلك على نحو واٍف بالنسبة للفاحص، فإن الطلب           
 . من القانون1سيرفض نتيجة عدم استيفاء متطلبات المادة 

وعليه،   .  باريس لحماية الملكية الصناعية         بمعناه الواسع كما في اتفاقية       "  الصناعة "يفهم مصطلح    2/14
مجاالت     الفإن الصناعة تضم أية أنشطة مادية ذات طبيعة فنية بمعنى األنشطة التي تندرج ضمن         

بالضرورة    ) الصناعة (وال تتضمن  . نية الجمالية   فمجاالت ال  الالتقنية المفيدة أو التطبيقية أكثر من     
يمكن أن تشتمل على سبيل المثال على طريقة لتشتيت    استخدام ماكينة ما أو تصنيع مادة معينة، و   

 . الضباب أو طريقة لتحويل الطاقة من شكل معين إلى شكل آخر

عند التركيز على الخصائص العامة المشتركة بين قابلية التطبيق الصناعي ومتطلبات الفائدة،               3/14
  اً ه على اإلطالق نظر    مثل االختراع الذي ال يمكن تنفيذ  –نجد أن االختراع غير القابل للتنفيذ     

 ال يفي بشرط قابلية التطبيق الصناعي أو المتطلبات الخاصة            –لتعارضه مع كافة قوانين الطبيعة     
ويعتبر هذا النوع من االختراعات غير قابل للتطبيق الصناعي أو غير          . باالستفادة من االختراع  

 .مفيد لالستخدام في أي غرض ألنه غير قابل للتنفيذ

 المنهجية

 :إتباع ما يلي عند تحديد قابلية التطبيق الصناعييتم  4/14

 تحديد العناصر التي يطلب مقدم الطلب حمايتها؛ )1(
وتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتعرف ذوو الخبرة في هذا المجال على أن االختراع         )2(

 .المطلوب حمايته قابل للتطبيق الصناعي
 وبالتالي، ال تكون هناك حاجة لطلب          في معظم الحاالت، تكون قابلية التطبيق الصناعي واضحة           5/14

 وقد يجد الفاحص من المفيد أن يقوم      .تقديم مزيد من الوصف التوضيحي فيما يتعلق بهذه النقطة     
ببحث الفن السابق لمساعدته في تحديد ما إذا كان االختراع المفصح عنه قابالً للتطبيق الصناعي                

 . التكنولوجياأم ال، خاصة إذا كان االختراع مرتبط بنوع أحدث من

إذا تم اإلدعاء بأن منتج معين أو طريقة معينة يمكن أن تعمل على نحو مخالف لقوانين الطبيعة             6/14
المعروفة وبالتالي ال يمكن لذوي الخبرة في مجال الفن السابق تنفيذ االختراع، فإن طلب الحماية            

 .قدم الطلب بذلك لقابلية التطبيق الصناعي وينبغي إخطار ماًفي هذه الحالة يكون مفتقد
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)  أ:   (يعتبر االختراع المطلوب حمايته قابالً للتطبيق الصناعي إذا كان يتسم بالفائدة أي إذا كان                   7/14
 .معقوالً) جـ(و اًموضوعي) ب(، واًمحدد

  فائدة محددة أو معينة

من الضروري التفرقة بين الحاالت التي يقوم فيها مقدم الطلب باإلفصاح عن استخدام أو                   )  أ(
معين لالختراع وبين الحاالت التي يشير فيها مقدم الطلب فقط إلى أن االختراع قد               تطبيق  

  .اً دون أن يذكر لماذا يعتبر مفيداًيكون مفيد
 في عالج مرض غير محدد من اًتكفي اإلشارة إلى أن مركب معين قد يكون مفيد  ال :مثال

هذا     لتحديد فائدة معينة ل  " بيولوجية مفيدة  "أمراض النباتات أو أن هذا المركب له خواص        
فاإلشارة بشكل عام إلى إمكانية استخدام مركب معين في تشخيص مرض من         .مركبال

 بالطبع في حالة عدم اإلفصاح عن المرض الذي يمكن        اًأمراض النباتات سيكون غير كافي  
 لحالة أخرى يقوم فيها طالب البراءة باإلفصاح عن نشاط              اًويأتي ذلك خالف   . تشخيصه 
  اً ويكون ذلك كافي  . ي معين لمركب معين ثم يربط هذا النشاط بأحد أمراض النباتات     بيولوج

 .في تحديد فائدة معينة لالختراع

 
 الفائدة العملية

ال تعد الفوائد الواردة في االختراع عملية إذا كان هناك طلب إجراء مزيد من األبحاث على             ) ب(
الستخدام مركب ما بواسطة     " العملية "وعلى سبيل المثال، تتحدد الفائدة   . هذا االختراع 

 وكذلك الطريقة التجريبية      اً المركب الذي يستخدم لعالج مرض معروف أو اكتشف حديث    
كما أن التجربة التي تجرى       " . العملية"المستخدمة في تحديد المركبات التي تتسم بالفائدة          

من أمراض النباتات     لتقدير مدى تواجد مادة ما ترتبط بقابلية اإلصابة بمبادئ مرض معين      
في تحديد ما يمكن استخدامه كإجراءات وقائية محتملة أو إلجراء               الفائدة العملية    قد تحدد 

ومن الضروري التفرقة بين االختراعات التي توضح على         . مزيد من الرصد لهذا المرض  
ء مزيد  نحو معين الفائدة العملية وبين االختراعات التي تطلب إظهار الفائدة الخاصة بها إجرا           

وال تساعد بعض المصطلحات مثل     . من األبحاث من أجل تحديدها أو تأكيدها بشكل معقول   
في تحديد ما إذا كان مقدم الطلب قد قام         " ألغراض البحث  "أو "   الوسيط"أو "  أداة البحث "

 .بتحديد الفائدة العملية لالختراع
ن األبحاث من أجل     وفيما يلي بعض األمثلة عن حاالت تتطلب أو تتضمن إجراء مزيد م  

الفوائد   " للـ  اًتقدم تعريف"  ال"وبالتالي،  " ليةفائدة عم "سياق استخدام ذي  تحديد أو تأكيد  
 ."الجوهرية

دراسة خواص المنتج المطلوب حمايته أو التقنية التي تستخدم فيها        بحث أساسي مثل   )1(
 المادة؛

ئدة معينة أو أساسية أو     طريقة لتجربة مادة ما أو تحديدها ولكن ال يكون لهذه المادة فا   )2(
 كالهما؛

 طريقة إعداد مادة ما ال تكون لها فائدة معينة أو أساسية أو معقولة؛ )3(
طلب حماية منتج وسيط الستخدامه في إعداد المنتج النهائي الذي ليس له فائدة معينة                )4(

 .أساسية ومعقولة
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 الفوائد المقبولة

 : يتضمن ما يلييكون اإلدعاء بأن فائدة االختراع مقبولة ما لم) ج(

 .اشتمل هذا اإلدعاء على خطأ واضح )1(
 .تعارضت الحقائق التي قام عليها هذا اإلدعاء مع المنطق العام )2(

 
 إلى إمكانية االعتماد على    – بمعناه الوارد في هذا السياق   –ويشير مصطلح الفوائد المقبولة   

وهناك حاالت ال يعتبر فيها    .  لتأكيد الفائدة اًالمنطق والحقائق التي يقدمها طالب التسجيل دعم       
غير    "التأكيد  وذلك عندما يعتبر ذوو الخبرة في مجال الفن السابق أن     مقبوالً تأكيد الفائدة  

وعندما ال يقدم طالب التسجيل أي شيء       "   في ظل المعارف الحالية      )   ال يمكن تصديقه  ( "ولبمق
 .لمعارضة ما تقدمه المعارف المعاصرة

من  أو النباتات   مركب معين من أجل عالج أحد أمراض    بالخاصة  عناصر الحماية     وتحتاج 
 ناجح أو وسيلة  عالجله لم يسبق وأن اكتشف  أجل الوقاية من أحد أمراض النباتات الذي       

.   الشرط المتعلق بقابلية التطبيق الصناعي         ئهااستيفا للتأكد من   اًإلى مراجعتها جيد     وقاية فعالة  
في معالجة أحد المحاصيل إذا         ة ألحد المركبات   مؤكد الفائدة  ال إثبات  من الصعب   وقد يكون 

ولقد تطلب تحديد هذه المسألة      . تشير إلى استحالة هذه المسألة      الحالية   المعارف العلمية    كانت 
 .الوقت الذي يتم فيه التوصل إلى هذا االختراعبدء من حالة الفن السابق جيد ل فهم اًدوم

 اً مرض معين ال يمكن أن تعد أساس  وعلى الرغم من ذلك، فإن فكرة عدم وجود عالج ل     
وعلى العكس، فإنه من       . للتوصل إلى نتيجة تفيد افتقاد هذا االختراع لقابلية التطبيق الصناعي             

الضروري تحديد ما إذا كانت الفائدة المؤكدة لالختراع يمكن أن تكون معقولة على أساس        
 .المعلومات المفصح عنها في الطلب أم ال
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 الفصل الخامس عشر
  السابقالفنحث ب

 
  السابقالفن الهدف من بحث 

 السابق المعني والذي تم تعريفه في القسم     الفن السابق في استكشاف   الفن يتمثل الهدف من بحث  1/15
 على تحديد ما إذا كان االختراع موضوع الحماية       من شأنه أن يمثل خطوة مساعدة   حيث 11/1

إبداعية   ذا كان هذا االختراع يتضمن خطوة    وتحديد ما إ)  راجع الفصل الثاني عشر    ( جديدا أم ال 
راجع   .) راجع الفصل الثالث عشر   –سواء أكانت هذه الخطوة متميزة بالوضوح أم ال   ( ال مأ

 أقصى جهد الستكشاف أكبر كم      البراءة ويبذل فاحص طلب      .  لتعريف الفن السابق    11/1الفقرة 
 .ود التي يضعها مكتب البراءاتواضعاً في اعتباره الحد السابق بالفنمن الجوانب المتعلقة 

 السابق والتي قد     الفن  االستشهاد بوثائق   يه القيام ببحث كامل فعل      البراءة لكي يتسنى لفاحص طلب       2/15
اإلفصاح، ودعم عناصر الحماية،         تساعده على تحديد مدى الوفاء بالمتطلبات األخرى مثل كفاية    

 .للتطبيق الصناعيوالقابلية 

 عند القيام بالبحث أن يولوا عناية خاصة باختيار وانتقاء ما         ةالبراءينبغي على فاحصي طلب     3/15
 في غنى عن التوسع في   البراءة  بيد أن فاحص طلب    .  السابق  الفن  من وثائق  بهيصلح لالستشهاد

 .البحث خارج إطار معايير البحث المتعارف عليها من أجل استكشاف ذلك الفن

 أو  –لبحث قدر المستطاع حتى نتجنب        هناك هدف آخر من البحث يتمثل في وجوب اكتمال ا          4/15
 . القيام ببحث آخر في مرحلة الحقة–على األقل نحد من 

 المكتوبةحاالت اإلفصاح غير 

راجع االستثناءات      (  مثل اإلفصاح أو االستخدام أو العرض الشفهي المكتوبيعتبر اإلفصاح غير   5/15
 أو خالفه من     )ئحة التنفيذية   من الال  51 إلى  49 والمواد من   3 من القانون والمادة   3في المادة  

وسائل اإلفصاح ضمن الفن السابق المعني فيما يتعلق بأغراض البحث للداللة على ما إذا كان قد                
 . للجمهور قبل تاريخ اإليداع أم المكتوب ومتاحتم القيام بإفصاح 

 
 الموقع الجغرافي واللغة والعمر وطريقة اإلفصاح

ي نوع على المكان الجغرافي الذي تم الكشف فيه عن     تجدر مالحظة أنه ال توجد قيود من أ     6/15
للجمهور أو عن اللغة أو الطريقة التي تم بها هذا الكشف، وكذلك ال       والمتاحة   المعلومات المعنية   

 .توجد حدود مقررة لعمر الوثائق المتضمنة للمعلومات

 11/12لفقرات من   راجع ا  (تعتبر الوثائق الصادرة إلكترونيا منشورة شريطة إمكانية استرجاعها            7/15
 ).11/20حتى 
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 فاحص طلب البراءة

فقد يلزم في    .  عادة ما يقوم بالبحث فاحص واحد، ولكن ال يشترط أن يقتصر على فاحص واحد              8/15
بعض الحاالت التي تتطلب فيها طبيعة االختراع البحث في مجاالت متخصصة متشعبة أن يقوم                      

 .بالبحث فاحصان أو أكثر

 .اًقد تستخدم الحق 9/15

 ية البحثأساس عمل

قبل  )  التنفيذية  من الالئحة   21المادة رقم   و من القانون،  14المادة رقم  (يجوز تعديل طلب البراءة      10/15
 .القيام بالبحث، وهو ما يستوجب بناء عليه القيام بالبحث على أساس الطلب المعدل

 .اًقد تستخدم الحق 11/15

 .اًقد تستخدم الحق 12/15

 .اًقد تستخدم الحق 13/15

 نطاق عملية البحث

وللبحث     . البحث لمعظم موارد  دقيقاً ويتمتع بجودة عالية بالنسبة     وث بكونه بحثا شامالً   يتسم البح 14/15
 .دور في تزويد مقدم الطلب بالمعلومات الخاصة بالفن السابق المعني

ينبغي الرجوع إلى التقرير الدولي ألهلية البراءة الصادر عن معاهدة التعاون بشأن البراءات في            15/15
 .تحديد نطاق البحثحالة وجوده للمساعدة في 

ومن ثم ينبغي على فاحص طلب البراءة أن يتناول معظم        .  يعتبر االكتمال هدفا نهائيا من البحث  16/15
موارد البحث المعنية بالنسبة للتكنولوجيا بما فيها قواعد البيانات المذكورة في مكتبة الملكية           

 Search Guidance Intellectual Property Digitalالفكرية الرقمية إلرشادات البحث     
Library)            المتاحة على موقع اإلنترنت الخاص بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو   :

www.wipo.int(      وأن ينظم جهده البحثي ويستغل وقت البحث على نحو يقلل إلى أقصى ،
 .ذو الصلة بموضوع االختراع السابق درجة ممكنة من احتمال عدم التمكن من استكشاف الفن

 هموضوع والبحثاتجاه 

 تحليل عناصر الحماية
مزمع بحثه هو تحديد موضوع     البراءة ال   أول ما يصبو إليه الفاحص عند دراسته لطلب           إن 17/15

إلرشادات الواردة أدناه وتلك المذكورة في         ااالختراع محل الحماية، مع األخذ في االعتبار        

http://www.wipo.int/
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الغرض يحلل فاحص طلب البراءة عناصر الحماية تحليال دقيقا في ضوء               ولهذا . الفصل الخامس   
 .الوصف والرسوم

ينصب البحث على االختراع الذي تحدده عناصر الحماية والسيما على نحو ما يوضحه الوصف           18/15
 الذي تتمحور حوله    المحتوى االبتكاري ، مع التأكيد بشكل خاص على  )تإن وجد(والرسوم 

 .لفصل الخامس فيما يخص العالقة بين اإلفصاح وعناصر الحمايةراجع ا. عناصر الحماية

 .اًقد تستخدم الحق 19/15

 .اًقد تستخدم الحق 20/15

 
 التغطية الكاملة

 
  بأكمله الذي  الموضوع  أن يغطي البحث  –طالما كان ذلك ممكنا ومعقوال  و –يجب بصفة مبدئية   21/15

.   الحماية بعد تعديلها  تنصب حوله عناصر الحماية أو الذي من المتوقع أن تنصب حوله عناصر              
 دور  متعلق بدائرة كهربية عنصرا أو أكثر من عناصر الحماية ت   براءة إذا تضمن طلب  : مثال

حول وظيفة وأسلوب التشغيل واشتمل الوصف والرسوم على مثال به دائرة ترانزيستور مفصلة          
دواعي الإال أن بعض . ال يمكن إغفالها، فإن البحث ينبغي أن يتضمن الدائرة بالضرورة    

قد تقتضي فرض بعض القيود على       ) التي تسمح باستغالل وقت الفاحص بشكل فعال      ( االقتصادية  
 العديد من األمثلة وكان  تضمن يشاملعندما يوجد عنصر حماية  : مثال .  المطلوب البحث  اكتمال 

 .من المتعذر التكهن بموضوع عناصر الحماية المعدلة

 
 عناصر الحماية التأملية

 
 جهد بحثي بهدف بحث عناصر حماية متسعة أكثر مما ينبغي أو عناصر حماية               ال يتعين بذل 22/15

 يتعلق بمركز   براءة  إذا كان هناك طلب    :  مثال . تأملية بشكل يتجاوز حدود ما يؤيده الوصف    
 أوتوماتيكي وكان الطلب يتناول هذا المركز بالوصف التفصيلي، فإن عناصر            )سنترال (اتصاالت  

 أوتوماتيكي، وفي هذه الحالة ال يوجد ما يدعو إلى مد         صاالت مركز ات الحماية تنصب حول    
 فقط بسبب     الخ. ..  نطاق البحث ليشمل مراكز التلغراف األوتوماتيكية أو مركز نقل البيانات       

لحاالت التي يحتمل فيها أن يترتب على       االصياغة المستفيضة لعنصر الحماية، ويستثنى من ذلك       
  اعتراض معقول بشأن االفتقار إلى الجدة أو      اى أساسه قوم علت وثيقةالبحث الموسع وجود   

 عنصر "وبالمثل إذا كان أحد عناصر الحماية ينصب حول طريقة تصنيع             . اإلبداعية الخطوة  
وكان الوصف والرسوم مقتصرين على تصنيع عنصر مقاومة دون       "  كهربيةإعاقة "  مقاومة

رى عن طريق نفس الطريقة      األخ المقاومات  اإلشارة إلى كيف يمكن تصنيع أنواع عناصر   
المستخدمة في االختراع موضوع الحماية، فإنه ال يوجد في هذه الحالة ما يبرر بطبيعة الحال مد          

ولكن إذا كان من الممكن إجراء بحث ذي       . نطاق البحث ليشمل المكثفات على سبيل المثال        
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لمبذول، فإنه من     جدوى بناء على عنصر حماية ال يؤيده الوصف دون زيادة كبيرة في الجهد ا         
الممكن في هذه الحالة مد نطاق البحث ليغطي المادة المعنية بالحماية والذي ال يؤيده الوصف إذا         

 .لم يكن مجال عنصر الحماية أوسع من الالزم

 
 عناصر الحماية التابعة

  ات  الحماية المستقلة في االعتبار موضوع    )عناصر (  عنصرينبغي أن يضع البحث المنفذ بشأن   23/15
وتُعرَّف عناصر الحماية التابعة بأنها تلك العناصر التي تقيدها كافة           .  الحماية التابعة   عناصر
ومن ثم فإنه عندما   . التابعة عليها   الحماية التي تعتمد عناصر الحماية      )عناصر(عنصر مالمح 

تتميز المادة موضوع عنصر الحماية المستقلة بالجدة فإن المادة موضوع عناصر الحماية التابعة              
وعندما تظهر جدة عنصر الحماية المستقل والخطوة اإلبداعية الموجودة فيه              . يعتبر أيضا جديدا  

نتيجة للبحث فإنه ال يوجد ما يدعو في هذه الحالة إلى إجراء المزيد من البحث بشأن المادة               
 .موضوع عناصر الحماية المستقلة

قد يكون من الضروري  ، ساسي  عنصر الحماية األ  أو الخطوة اإلبداعية ل  جدة عند الشك في ال 24/15
 لعنصر الحماية التابع من أجل إثبات ما إذا كانت مالمح     اإلبداعيةأحيانا أن يتم تقييم الخطوة   

وال يلزم . عنصر الحماية التابع في هذه الحالة تتمتع بالجدة وذلك عن طريق توسيع مجال البحث        
، علما    وثائقي   تحتاج إلى دليل     التي ال    أو المعروفة  القيام ببحث خاص بشأن المالمح الواضحة         
 فإنه   أحد المالمح يكون واضحا،     يثبت أن ىخر أ  وثيقةبأنه إذا تيسرت سرعة إيجاد أي كتيب أو       

وإذا كان من شأن عنصر الحماية التابع أن يضيف         . وثيقة يجب االستشهاد بهذا الكتيب أو ال   
الظاهرة بالفعل في عنصر      أكثر من مجرد كونه متناوال لتفاصيل أحد الجوانب   (ملمحا جديدا  

مشترك مع عنصر الحماية     ، فإن عنصر الحماية التابع يمثل بالتالي عنصر          )الحماية األساسي   
 ).15/27راجع الفقرة ( ويجب التعامل معه في هذه الحالة بهذه الصفة األساسي

 بحث أنواع ومالمح معينة لعناصر الحماية

 المتمرس والمتمتع بالمهارة في الفن      يجب أن تكون صيغة عنصر الحماية مفهومة للشخص   25/15
راجع   . المعني وفقا للمعاني والنطاق اللذين تحملهما هذه الصيغة بطبيعة الحال في الفن المعني        

بتفسير األنواع والمالمح المعينة     الخاصة    باإلرشادات   فيما يتعلق  5/28 إلى 5/20الفقرات من   
 .لعناصر الحماية

عناصر حماية جيبسون    "والتي تعرف باسم   (من جزأين  بالنسبة لعناصر الحماية المكونة       26/15
Jepson"      إلى جانب      )التمهيد (الجزء التقديمي    ، فإن االختراع موضوع الحماية يتضمن قيود 

عتبر    يوفي هذه الحاالت   . الخاصة بعنصر الحماية     " تحديد السمات "القيود الموجودة في جزئية    
 وفي ظروف معينة يكون ). 5/22اجع الفقرة  ر ( على نطاق عنصر الحماية    قيداًالجزء التقديمي  

لالختراع موضوع    "  الخلفية التكنولوجية    "من األفضل أن يتم توسيع المادة موضوع البحث لتشمل       
 :وقد يتضمن هذا ما يلي. الحماية
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ـ  "تعبيرسبق  يي  ذ ال ءلك الجز ذ و في عنصر الحماية، وه    الجزء التقديمي  -1 يتضمن "أو  " يتسم ب
 ، و"التحسين

ن السابق كما هو مشروح في مقدمة الوصف الخاصة بطلب البراءة، وليس كما هو              حالة الف  -2
 ، و"وثائق البراءات التي تم تجميعها من الفن السابق "معرف بواسطة االستشهادات المحددة

 ").الحالة العامة للمجال"يطلق عليها غالبا (الخلفية التكنولوجية العامة لالختراع  -3
 
 

 مجموعة العناصر

، فإن     ) أ و ب و ج   : مثال   (أجزاء  لعناصر الحماية التي تتميز باحتوائها على مجموعة           بالنسبة  27/15
وحدات التصنيف   لهذا الغرض ينبغي بحث      .  البحث يجب أن ينصب على هذه المجموعة      

، أو بوحدات منفصلة من المجموعة     )أ ب وأج و ب ج : مثال(المجموعات الفرعية     اإلضافية ب 
 بهدف تقييم جزء ل لجدة ال ذلك ضروريا إلثبات   أن يكون  بشرط)  منفصلة أ و ب و ج مثل (

 . للمجموعةاإلبداعيةالخطوة 

 
 الفئات المختلفة لعناصر الحماية

راجع     (إذا كان طلب البراءة يحتوي على فئات مختلفة تتماشى مع مطلب وحدة الموضوع        28/15
راءة يشتمل    أما إذا كان طلب الب   . فإن البحث يجب أن يتضمن كل هذه الفئات    ) الفصل العاشر  

.  على عناصر حماية من فئة واحدة فقط فقد يكون من األفضل أن يتضمن البحث الفئات األخرى            
وربما يقتصر تصنيف اإلشارة المتناولة بالوصف تصنيع منتج وال تتناول المنتج نفسه بالحماية           

لتالي   وبا . على فئة فرعية تختص بالمنتج دون اإلشارة إلى فئة فرعية تختص بطريقة التصنيع             
فإنه عند بحث طريقة معينة لتصنيع منتج فقد يكون من الضروري بحث المنتج بهدف اكتشاف        

، فيما عدا الحالالت التي يكون الطلب       ومثال ذلك.  سابق يظهر طريقة تصنيع المنتج   فنأفضل 
في    الموجودة   بوجه عام افتراض أن المنتجات المبدئية       يمكن  فيها متضمناً إشارات لخالف ذلك،       

بحثها، وذلك ما لم    يلزم  من الفن السابق وال اًءشكل جزي طريقة كيميائية  خاص بصر حماية  عن
ويتم فحص المنتجات الوسيطة فقط إذا كانت            . يرد ما يشير إلى خالف ذلك في طلب البراءة        

ولكن من الموصى به بشدة أن يتم دائما    . تشكل موضوع عنصر أو أكثر من عناصر الحماية   
 سابق    فنهائية إال إذا كانت معروفة للغاية؛ حيث إنه ال يجوز تصنيف أقرب             بحث المنتجات الن   

 .)10/18راجع أيضاً الفقرة  (إال فيما يتعلق بالمنتجات النهائية

 
 ذي جدوى الحاالت التي ال يمكن فيها إجراء بحث

 ليس من المزمع إجراء بحوث      موضوعيستبعد فاحص طلب البراءة بوجه عام من البحث أي       29/15
وقد  .   ال يمكن إجراء بحث ذي جدوى بشأنه  موضوع، أو أي   ) من القانون 2راجع المادة    (بشأنه

   معينة من البحث أو بسبب األوضاع    موضوعات ينشا هذا الوضع مثال بسبب أنه يجوز استبعاد     
.   حماية   )  عناصر(االستثنائية التي ال يمكن فيها بأي حال من األحوال إجراء بحث بشأن عنصر         

حص طلب البراءة أن يذكر األسباب التي تدعو إلى عدم إجراء بحث بشأن           وينبغي على فا 
 .)9 و5راجع الفصلين  (عناصر الحماية المعنية
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 .اًقد تستخدم الحق 30/15

 .اًقد تستخدم الحق 31/15

 .اًقد تستخدم الحق 32/15

 
  البحثإستراتيجية

 
التفكير    نقطة   المستشهد بها في طلب البراءة إذا تم االستشهاد بها باعتبارها      الوثائق يلزم فحص   33/15

 أو باعتبارها حلوال بديلة للمشكلة       ةالسابق لحالة التقنية      لالختراع أو باعتبارها موضحة     األولى
  الوثائق  إال أنه يجوز إغفال مثل هذه     . المعنية أو عندما تكون الزمة للفهم الصحيح لطلب البراءة      

وإذا تم االستشهاد  . اية إذا كانت تتعلق فقط بتفاصيل ال ترتبط مباشرة باالختراع موضوع الحم     
 وكان من  ا أو يتعذر على فاحص طلب البراءة الوصول إليه   رة غير منشوبوثيقةفي طلب البراءة   
 للفهم الصحيح لالختراع بحيث يتعذر إجراء بحث ذي جدوى             ة أساسي وثيقة  الهالواضح أن هذ  

البحث ومطالبة     تأجيل    ، فإنه يجوز لفاحص طلب البراءة     وثيقة لك التدون اإلطالع على مضمون 
 يجب    الوثيقةوإذا لم يتم الحصول على نسخة من    . الوثيقة مقدم طلب البراءة بتوفير نسخة من   

على فاحص طلب البراءة أن يحاول إجراء البحث أوال ثم يوضح بعد ذلك أنه تعذر تماما إجراء              
  براءة  ب وبالمثل إذا كان هناك طل    . بحث ذي جدوى أو أنه كانت هناك حاجة إلى تقييد البحث        

أورد  )   أولويةبراءة  أو في شكل طلب PCT  براءات ال التعاون بشأن معاهدة سواء بموجب  (سابق 
فيه أحد الباحثين استشهادات من الفن السابق فإنه يجب على فاحص طلب البراءة مراجعة هذه                     

 .االستشهادات

 .اًقد تستخدم الحق 34/15

 .اًقد تستخدم الحق 35/15

 .اًقد تستخدم الحق 36/15

 و 15/17فضل بعد تحديد موضوع االختراع على النحو الموضح في الفقرتين    قد يكون من األ 37/15
 مكتوب يحدد فيه موضوع بحثه مع       ي أن يقوم فاحص طلب البراءة بإعداد بيان بحث      15/18

وفي حاالت كثيرة قد يخدم عنصر أو أكثر من عناصر الحماية       . تحري أكبر قدر ممكن من الدقة 
 االختراع وما يتضمنه     ر الحماية لكي تغطي جميع جوانب        هذا الغرض، ولكن يجب تعميم عناص    

وعند هذه المرحلة ينبغي أن توضع في الحسبان االعتبارات المتعلقة باالستثناء من            .  االختراع
وقد يتعين  ). راجع الفصل العاشر     ( إلى وحدة االختراع   دوباالفتقا ) راجع الفصل التاسع    (البحث  

بحث   ال البحث في الظروف االستثنائية حين يتعذر إجراء          على فاحص طلب البراءة كذلك أن يقيد          
 .الكلية، غير أنه يفضل عدم اللجوء إلى مثل هذا اإلجراء كلما أمكن
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يجب تفسير وبحث مختلف أنواع وأشكال عناصر الحماية المستخدمة مثل عناصر الحماية ذات         38/15
15/29 حتى 15/27راجع الفقرات من   (الجزأين وعناصر حماية المنتجات ذات طرق التصنيع         

.( 

 مجال البحث

 
يحاول فاحص طلب البراءة الذي يقوم بإجراء البحث أن يستكشف أكبر قدر ممكن من الفن                39/15

المصرية      السابق المعني في ضوء ما تسمح به إمكانياته، ويستعين في هذا األمر بقواعد البيانات        
رية الرقمية إلرشادات البحث        وغيرها من الموارد البحثية كتلك الواردة في مكتبة الملكية الفك          

Search Guidance Intellectual Property Digital Library)      المتاحة على موقع
 ).www.wipo.int: اإلنترنت الخاص بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو

داخلة في مجال البحث والتي توجد في           الالوثائق   وهكذا يرجع فاحص طلب البراءة مبدئيا إلى         40/15
 أو عمرها أو  الوثائقملفات البحث أو على قواعد البيانات وذلك بغض النظر عن لغة هذه     

لألستغالل األمثل لوقت       (  ية اقتصاد  ألسباب –إال أنه يجب على فاحص طلب البراءة         . نوعها
 المذكورة   وبالوثائق  المعنية    أن يكون حكما سليما قائم على أساس معرفته بالتكنولوجيا      –) الفاحص  

 ملفات البحث أو قواعد البيانات التي يتضاءل فيها احتمال العثور على أي             جزء من وأن يغفل 
 التي تنتمي إلى فترة زمنية تسبق الزمن الذي بدأ فيه ظهور     الوثائق  ذات صلة مثل  وثائق

وع إلى فرد واحد من    وبالمثل ال يحتاج فاحص طلب البراءة سوى الرج            . التكنولوجيا المعنية   
عائلة براءة االختراع، وذلك ما لم يوجد سبب وجيه يدعو إلى أن نفترض في بعض الحاالت أن              
هناك اختالفات جوهرية معنية في محتوى أفراد نفس العائلة أو بسبب نشر فرد آخر من عائلة             

 . األولبراءة االختراع قبل تاريخ اإليداع الدولي مما يوجب االستشهاد به في المقام

التي قد تتضمن   البراءات المصرية و     يتم إجراء البحث على أساس ملفات البحث أو قواعد بيانات              41/15
 التكنولوجية ذات       المجاالت  ويغطي البحث كافة       .  متعلق باالختراع موضوع الحماية    موضوع

 وقد يتعين توسيع البحث ليشمل الموارد أو قواعد البيانات األخرى مثل تلك    . الصلة المباشرة  
الموجودة في مكتبة الملكية الفكرية الرقمية إلرشادات البحث أو ليشمل مجاالت مناظرة، ويجب                 
عل فاحص طلب البراءة تقدير الحاجة إلى ذلك في كل حالة على حدة مع مراعاة نتيجة البحث            

 .15/27راجع الفقرة .  المبدئية التكنولوجيةتمجاالفي ال

ة على حدة أن يحكم على مسألة أي من الموارد       يجب على فاحص طلب البراءة في كل حال          42/15
لملكية     الرقمية لمكتبة  البما في ذلك قواعد البيانات الموجودة على    (البحثية المعنية المذكورة   
ويجب انتقاء    . يتم الرجوع إليها في مجال ما من مجاالت التكنولوجيا         )  الفكرية إلرشادات البحث    

ت  لمجاال  ت ذات الصلة المباشرة أو ا   مجاال ث في جميع ال   التصنيف التي يتم إدراجها في البح    فئات
وينبغي على فاحص طلب البراءة أن يتناول جميع الموارد البحثية         . المناظرة إذا اقتضى األمر    

ومن الممكن أن توفر الموارد البحثية      . بالنسبة لمجال التكنولوجيا وأن يحدد أنسبها لطلب البراءة        
رية الرقمية إلرشادات البحث فيما يتعلق بالجوانب الفنية إرشادات                  المذكورة في مكتبة الملكية الفك     

ويشمل هذا على سبيل المثال األنظمة البحثية            . مفيدة حول ما يتعلق بطلب البراءة المعني       
وعند إجراء    . وقواعد البيانات على شبكة اإلنترنت   جرائد األوصاف المختصرة    التخصصية و   

http://www.wipo.int/
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ت   مجاال   براءات يجب قصر انتقاء قطاعات التصنيف في ال           لاألبحاث باستخدام التصنيف الدولي ل     
 :المناظرة على ما يلي

 الفرعية األعلى التي تسمح بالبحث عن طريق التعميم طالما كان لذلك ما يبرره من               الفـئات  -1
 ة، ويالناحية الفن

سوف ذات الصلة   ت  الامج الفـرعية الموازية، مع الوضع في الحسبان مسألة أن ال          الفـئات  -2
 .ر تباعداتصبح أكث

 
   حمايته في طلب      بوطل المموضوع   مع العالقة  ب ةجيات البحث المختلف     ي عادة ما تربط استرات  43/15

ويجب علي فاحص طلب البراءة أن يصدر حكمة بناء علي الخبرة والمعرفة بالموارد         . البراءة
ن يرتب   أيضا أ هويجب علي  , ت البحثية للحالة المعنية     االستراتجيا  البحثية وذلك بهدف اختيار أمثل    

ويشمل ذلك قطاعات التصنيف وقواعد البيانات          ( ت المختلفة   االستراتيجيا أولوية الرجوع إلي    
 لطلب البراءة المرتبة      المجال الفني الرئيسي    وفي ظل هذه الطريقة يحتل     ). وغيرها من الموارد

  وثائق علي ت البحثية التي ترتفع فيها نسب احتمال العثور     واالستراتيجيا  الموارد ه ثم تلياألولى
 .ذات صله

 ت المناظرةلمجاالا

 مع الوصف   هاتوافق حسب  مجاالت مناظرة   - كلما كان ذلك مناسبا -يجب أن يشمل مجال البحث   44/15
 . والرسوم

 يمكن اعتبارها مناظرة في ضوء الوظيفة أو            مجاالت التي  يتم النظر في أي حالة إلي مسألة أي ال            45/15
 الحماية وليس فقط في ضوء الوظائف           لالختراع موضوع  ا ضرورته تظهراالستخدام الذي  

 . المحددة المشار إليها في طلب البراءة

االت المناظرة التي ينبغي توسيع نطاق البحث ليشملها أن نأخذ بعين            ج من المفيد عند تحديد الم 46/15
 -:االعتبار ما يلي

مه المقرر استخدا يتمتع بالمهارة في الفن     الذي  شخص  أن يجد فيها ال   ت التي يتوقع      مجاالال -1
 .مشابه مماثل أوتركيب أو استخدام مختلف عمل في 

 . للمالمح موضوع الحمايةشاملت التي ترتبط بمفهوم مجاالال -2
الفـن الذي يقع في إطار مجال جهد المخترع ويرتبط بشكل ما بالمشكلة المحددة التي يعني      -3

 .بها المخترع
, ع عناصر الحماية   للمادة موضو  األصيلةت ذات الـصلة بالوظـيفة أو الفائـدة          مجـاال ال -4

 طلب  هوالمقـصود بـذلك أنه يجب بحث الفن الذي من المحتمل بشكل كبير أن ينطبق علي               
 .البراءة إلي جانب الفن العام للمادة موضوع الحماية

 
 البحث إلي مجاالت غير مذكورة في طلب البراءة لحكم فاحص                 توسيعيجب أن يترك اتخاذ قرار       47/15

 الخاصة باالختراع      ات حاول تخيل كافة أنواع طلبات البراء      طلب البراءة الذي يجب عليه أال ي     
ويجب أن يتناول مبدأ التجاوز عند تحديد مقدار    . موضوع الحماية والتي ربما تصورها المخترع    
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عتراض معقول   ا زتوسع البحث ليشمل مجاالت مناظرة مسألة ما إذا كان من المحتمل أن يبر      
 النتائج المتوقع التوصل إليها من خالل      أساس علي يذهب إلي القول بغياب الخطوة اإلبداعية     

 .تمجاالالبحث في تلك ال

 إجراء البحث 

 سابق قد ينطوي علي الجدة أو     فن موجها اهتمامه نحو أي     ،يقوم فاحص طلب البراءة بالبحث       48/15
  فن إلي ذلك يتم تشجيع فاحص طلب البراءة علي االستشهاد بأي             وباإلضافة  . اإلبداعية الخطوة  

موضوع الحماية وفقا       ل المجال الصحيح   ساعد علي تحديد كفاية الوصف من خالل    سابق قد ي 
أن يكون االختراع موضوع الحماية مؤيداً بالوصف الكامل وفقاً للفقرات           و 5/53, 5/52للفقرتين 

 قد تكون    وثائقويجب كذلك على فاحص طلب البراءة أن يرصد أي       . 5/58 إلي 5/54من 
 التي تلقي بظالل من الشك على صحة أي أولوية مطلوب              ئق لوثامهمة ألسباب أخرى مثل ا    

حمايتها، مما يساعد على توافر الفهم األفضل أو األصوب لالختراع موضوع الحماية أو على            
ولكن ينبغي على الباحث أال ينفق الوقت الكثير في البحث عن مثل        . توضيح الخلفية التكنولوجية    

ويجوز   .  لم يتوافر سبب خاص يدعو لذلك في حالة معينة         أو دراسة هذه المسائل ما    لوثائق  تلك ا
 التي ال ترقي إلي درجة الفن السابق نظراً ألن تاريخها الحق على االختراع        لوثائقاباالستشهاد 

موضوع الحماية بهدف توضيح حقيقة عامة مثل سمات أو خصائص مادة ما أو توضيح حقيقة              
 . في الفنعلمية محددة أو توضيح مستوي المهارة العادي

 
ينبغي على فاحص طلب البراءة أن يركز جهوده البحثية على الموارد واالستراتيجيات البحثية                  49/15

وعندما يعتزم فاحص طلب     .   ذات صلة كبيرة  وثائقالتي ترتفع فيها نسبة احتمال العثور على    
ي    سابق قد يساعد في تحديد كفاية الوصف ـ أثناء إجراء بحث ف   فنالبراءة االستشهاد بأي  

بغض النظر عن     (لوثائق   ـ فيجب على فاحص طلب البراءة أن يحدد كافة ا           ذي صلة مجال  
التي ترتبط بدرجة كبيرة بتحديد جدة االختراع موضوع الحماية والخطوة اإلبداعية      ) تاريخ النشر

وينبغي على فاحص طلب      .  التطبيق الصناعي له    وامكانية المؤيدة لوثائق  الموجودة فيه وكفاية ا 
في تقرير البحث     :  مثال ( دائماً النتائج البحثية التي تم التوصل إليها     هة أن يضع في حسبان  البراء

الدولي لمعاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات والذي يعد جزءاً من التقرير التمهيدي الدولي عن   
فية أو  أي الرجوع إلي قواعد بيانات إضا   (عند دراسة مسألة توسيع نطاق البحث    ) األهلية للبراءة  

 ). تصنيف أخرىمجاالتتوسيع نطاق االستفسارات أو إدراج 

 االختراع  وثائق البراءات التي تتعلق بموضوع    عادة ما يجري فاحص طلب البراءة بحثاً في      50/15
ت المعرفة    مجاال مثل ال (وقد يكون من الضروري في بعض مجاالت الفن   . أوالًالمطلوب حمايته    

 ـ أن يتم بحث     15/39ـ راجع الفقرة     )  لإلرشادات البحثية    ة الفكري لملكية  لالرقمية    مكتبة ال في 
غير أنه إذا لم يثبت ـ   .  ولكنها متعلقة بطلب براءة االختراع       براءات اختراع  ليست  موضوعات

ـ     براءة   طلب   متعلق ب ذو صلة و  مجال سابق     وجود بغض النظر عن الفن موضوع البحث 
ع الموارد موضوع البحث لتشمل قواعد      ختراع يجب على فاحص طلب البراءة أن يدرس توسي         اال

 .ليست براءات لموضوعاتالبيانات المتضمنة 
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ي يتضح بشكل واضح وغير قابل للشك أنه     ذ الللوصفيجب مالحظة أنه ال ينبغي القيام ببحث       51/15
غير انه من المفضل إذا أمكن ذكر اسم الكتيب    . الوثائقحتاج إلي دليل مؤيد من   يمعروف وال 
 . معروف على المستوي العامالوصفن أ التي تثبت ئقالوثاأو غيره من 

 

 تأمين البحث باستخدام االنترنت

 دولي أن يتم استخدام اإلنترنت كأداة   براءة قد يكون من الضروري عند إجراء بحث بشان طلب    52/15
االطالع على     يمكنها وهنا يوجد خطر يتعلق بمسألة احتمال وجود أطراف ثالثة             .  بحث

في القيام بالبحث على محركات بحث غير أمنة على اإلنترنت أو في                 المستخدمة  المصطلحات     
فقد يؤدي هذا األمر إلي كشف تفاصيل طلب البراءة قبل        .  قواعد بيانات موجودة على اإلنترنت 

ومن المهم التأكيد على ضرورة أن تحتفظ مواقع         . ، وهو أمر غير مرغوب  هقبول عن نشر ال
وتشكل هذه المسألة خطورة بالنسبة    . يسهل استرجاعها اإلنترنت ببيانات االستفسارات بشكل    

لمقدم طلب البراءة وخاصة عندما يكون موقع اإلنترنت المطلوب استرجاع البيانات منه خاص              
 .بجهة منافسة

 .اًقد تستخدم الحق 53/15

ر  ذمنة فإنه ينبغي توخي الح   آحيث أنه يجب التعامل مع جميع مواقع اإلنترنت باعتبارها غير       54/15
وفي حالة وجود قاعدة بيانات معنية يمكن الوصول      . استخدام اإلنترنت كأداة بحث الشديد عند 

إليها على شبكة اإلنترنت مع وجود بديل أخر آمن لقاعدة البيانات المذكورة يمكن لفاحص طلب                 
 .البراءة الوصول إليه، فإنه ينبغي استخدام هذا البديل اآلمن

لموجودة على اإلنترنت يمكن إجراء البحث على        عند عدم توافر بديل آمن لقاعدة البيانات ا     55/15
تعلق باالختراع موضوع  الوصف الم اإلنترنت باستخدام مصطلحات بحث معممة تمثل مزيجاً من     

 .الحماية، وهو األمر الثابت بالفعل في الفن السابق

 
 وثائقعدم العثور على 

اعية يجب على فاحص طلب         ترتبط بشكل كبير بتقييم الجدة والخطوة اإلبد     وثائقعند عدم توافر  56/15
لالختراع، وذلك من    " الخلفية التكنولوجية   " األكثر قرباً من   بالوثائق البراءة أن يدرس االستشهاد   
 عام ال يوجد ما يدعو إلي بذل جهد بحثي خاص لهذا   ه وبوج . خالل ما تبين له أثناء البحث   

وقد يتم    . بعض الحاالت   الغرض، ولكن يجوز لفاحص طلب البراءة أن يقرر ما يراه مناسباً في        
 ذي صلة بموضوع       معنيةوثائق استكمال البحث في بعض الحاالت االستثنائية دون العثور على        

 .طلب براءة االختراع
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 إيقاف البحث

أن يستخدم فاحص طلب        )  أي االستغالل األمثل لوقت الفاحص    (   في الوقت   تقتضي دواعي التوفير   57/15
 سابق معني آخر       فن احتمال استكشاف    يتضاءل  ما البراءة الحكم المناسب إلنهاء البحث عند        

 يثبت   أكثر أو وثيقة ويجوز أيضاً إيقاف البحث في حالة العثور على         .مقارنة بالجهد المبذول  
بالكامل والتي تنصب حولها عناصر        المطلوب حمايته    موضوع  ال  إلي الجدة في    دبوضوح االفتقا 

 الوصف ر الحماية، وذلك بمعزل عن       أن تنصب حولها عناص    التي يقتضي المنطق      الحماية أو   
ي يثبت بشكل واضح وبما ال يدع مجاالً للشك أنه         ت والإبداعية  تطبيقه على خطوة    يو طي ال ينذال

وبناًء عليـه ال     .  بالوثائق   قيد الدراسة بشكل ال يستدعي تأييد ذلك    المجال   معروف للغاية في   
 إلي الجدة ثابتاً في ضوء عدد     دفتقاينبغي على فاحص طلب البراءة أن يوقف البحث إذا كان اال      

ويجوز لفاحص طلب البراءة أن يستمر في البحث إذا         . محدود من االعتبارات موضوع الحماية   
كانت هناك جوانب بارزة تتعلق بضرورة وجود وصف واضح ومتكامل لالختراع موضوع          

.   خدام االختراع  الحماية لكي يتم تمكين شخص يتمتع بالمهارة في الفن المعني من تصنيع واست     
ومن األمور األخرى التي يمكن توضيحها من خالل بحث ومراجعة فن سابق إضافي أن يكون                

.  15/48راجع الفقرة    .  االختراع المطلوب حمايته مدعماً بالوصف الكامل وقابل للتطبيق صناعياً             
هل    (ا ه بعملية إفصاح على اإلنترنت وكانت هناك شكوك حول تاريخ نشر        الوثيقة تعلق  توعندما 
يجب على فاحص طلب البراءة أن يستمر في البحث مع           )  قبل أم بعد التاريخ المعني  اتم نشره

 .اعتبار أنه لم يتم استرجاع اإلفصاح الخاص باإلنترنت

 
 تسجيل البحث

ت  مجاال  يذكر فاحص طلب البراءة عند تسجيل تاريخ البحث تعريف التصنيف الخاص بال               58/15
 أو   لموضوعات البراءات   تفاصيل تسجيل أي أبحاث       ويشمل هذا تسجيل    .  موضوع البحث 

براءة إلي جانب عمليات البحث التي تتم على       بطلب ال  متعلقة لموضوعات ليست براءات و  
 ومشغالت االستفسار باعتبارها استفسارات بحث كاملة بشكل     البحث اإلنترنت بما في ذلك كلمات      

 سابق أو تسلسل  فن اف  منطقي بحيث تصبح أساس بحث عن نص يسفر عن اكتش       أوعملي 
  للفن حامض أميني أو حامض نووي يستخدم كأساس بحث مسلسل أو مخطط التسلسل الموازي             

 الذي تم الحصول عليه من البحث المسلسل أو التركيبة الكيميائية المستخدمة كأساس                   السابق 
ها بغض البحث األخرى التي يتم تنفيذ    لبحث أو تفاصيل تركيبة كيميائية فيما يتعلق بعمليات     

 النص ويتعين أيضاً أن يشمل تاريخ البحث المسجل أي استفسار مستخدم          أوالنظر عن التصنيف   
وبوجه عام يعتبر توفير االستفسار البحثي الفعلي من         . في أي من عمليات البحث المذكورة أعاله    

ة من   خالل التاريخ البحثي عملية سهلة يمكن انجازها عن طرق طباعة االستفسار البحثي مباشر              
وعند . نشاء وتنفيذ االستفسار البحثي من مورد بحثي إلكتروني ما  إلالنظام اآللي المستخدم   

استخدام قاعدة بيانات إلكترونية يجب ذكر اسمها، وتعتبر االستفسارات البحثية المستخدمة        
ويتم تشجيع فاحصي طلب البراءة على تسجيل تاريخ البحث ليشمل تفاصيل           . معلومات مفيدة 

 التطبيق الصناعي       وامكانية ت البحث بهدف تحديد االلتزام بمعايير الجدة والخطوة اإلبداعية         عمليا
 . والكفاية وغيرها من المعاييربوثائقوالتأييد 
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يحدد فاحص طلب البراءة إذا ما كان االختراع موضوع الحماية يفي بمعايير الجدة والخطوة               59/15

 .  في الفصلين الثاني عشر والثالث عشراالتي تم تحديدهاإلبداعية 

 .اًقد تستخدم الحق 60/15

 .اًقد تستخدم الحق 61/15

 .اًقد تستخدم الحق 62/15

 
 وتحديد أقربها للموضوعالوثائق المستشهد بها اختيار 

  ،  المسترجعة  الوثائق يجب على فاحص طلب البراءة أن يختار من     عملية البحث   بعد استكمال 63/15
 األقل صلة بالموضوع على الحاالت التي ال      بالوثائق شهاد ويقتصر االست.  للموضوع كثرها قربا أ

  الوثائق    التفاصيل الخاصة باالختراع موضوع الحماية في           أو الجوانب الهامة     اتتوافر فيه 
 اإلبداعية  الخطوة  أو وفي حاالت الشك أو عدم التأكد بشأن الجدة    . المختارة بالفعل لالسترشاد   

 بهدف منح مقدم طلب البراءة   استشهادات بذكر ينبغي على فاحص طلب البراءة أن يبادر     
 .أشملالفرصة لدراسة المسألة بشكل 

  الوثائق لكي يتم تجنب زيادة التكاليف دون مبرر يجب أال يستشهد فاحص طلب البراءة بعدد من      64/15
 ترتبط بالموضوع بشكل متساوي يجب على     وثائقومن ثم فعند وجود عدة . أكثر من الالزم

وعند وجود أكثر من فرد من  . الوثائق فقط من هذه  ة واحدبوثيقةالستشهاد  فاحص طلب البراءة ا   
نفس عائلة براءة االختراع في ملف بحثي يجب على فاحص طلب البراءة عند االختيار من هذه                 

وإضافة إلي ذلك يجب االهتمام بشكل خاص        .  يراعي مسألة اللغة وفهمها  أنالوثائق لالستشهاد   
ومن ثم ينبغي على  .  المستشهد بها الوثائق لب البراءة إلي ترجمة   الحتمال أن يحتاج مقدم ط 
،   ا المستشهد به الوثيقة   أن يحدد بدقة الجزء أو النص المعني من        أمكن فاحص طلب البراءة كلما       

 األسطر التي توجد بها الجزئية         أو الفقرة  أو على سبيل المثال عن طريق اإلشارة إلي الصفحة        
 .المعنية

 المتوافرة في ملفات البحث الخاصة             بالوثائق  الستشهاد  اار فاحص طلب البراءة        يخت ، قاعدة عامة ك 65/15
و تلك التي يسهل الوصول إليها بشكل آخر، وهكذا ال يوجد شك حول     أبفاحص طلب البراءة    

  وثيقة    المستشهد بها حيث سوف يكون فاحص طلب البراءة قد رجع إلي كل       الوثائق محتويات  
 .امستشهد به

 شريطة أن يوجد   ا  لم يتم التحقق من محتوياته   بوثيقةاألحوال يجوز االستشهاد  غير انه في بعض   66/15
  ا  قام فاحص طلب البراءة بفحصه       أخرى  وثيقة مع الوثيقة  هما يبرر افتراض تطابق محتويات هذ   

 . الوثائقويجب في هذه الحالة ذكر . اواالستشهاد به
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ة غير مناسبة ويكون مختاراً لالستشهاد، قد       قبل تاريخ اإليداع بلغ ة المنشور  الوثيقةبدالً من : لامث 67/15
 آخر من نفس عائلة     دعلى سبيل المثال، فر (يكون فاحص طلب البراءة قد فحص مستنداً مماثالً    

 بعد تاريخ ة منشور الوثيقة هكون هذتبلغة أنسب وقد   ) قال مبراءة االختراع أو نسخة مترجمة من    
ند عدم وجود ما يثبت خالف هذا   وكذلك قد يفترض فاحص طلب البراءة ـ ع     . اإليداع

ويجب على     . ة  األصلي  الوثيقة لك  ت واردة في   وثيقة االفتراض ـ أن محتويات ملخص وصف       
 تتفق مع هذا    شفويا فاحص طلب البراءة أن يفترض أن محتويات أي تقرير يتم اإلفصاح عنه          

 .اإلفصاح

لغة ال يعرفها أن هذه  مكتوبة بوثائق ييجب أن يتأكد فاحص طلب البراءة قبل االستشهاد بأ    
 من  أوعن طريق الترجمة باالستعانة بزميل      : على سبيل المثال ( ذات صلة بالموضوع    الوثائق 
و وصف موجز بلغة يعرفها فاحص طلب البراءة أو عن طريق رسم أو     أ ة مماثل وثيقةخالل 

 .)الوثيقةتركيبة كيميائية في 

 .اًقد تستخدم الحق 68/15

 .اًقد تستخدم الحق 69/15

 .اًحققد تستخدم ال 70/15
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في حالة وجود عدة اعتراضات أساسية بما في ذلك تلك التي تمت من خالل التعديل، فقد يكون        1/16

 . أكثر تناول هذا االعتراض قبل القيام بفحص فني مفصلاًمناسب

العتراض بالنسبة لعناصر الحماية أو الوصف واضحة         ويجب أن تكون كافة حاالت الرفض أو ا      2/16
يجب     بيان بأسباب االعتراض أو الرفض قبل الشرح، أي أنه        اًويجب أن يذكر دائم .  وكاملة

 للرفض أو     اً أو الئحته التنفيذية التي تشكل أساس    2002 لسنة 82توضيح مادة القانون رقم   
ويمكن .  هذا الرفض أو االعتراض االعتراض في الخطاب ثم يتبع ذلك شرح الفاحص ألسباب     

 .للفاحصين االسترشاد بالفقرات التالية عند كتابة الرفض أو االعتراض

 االستثناءات من إمكانية الحصول على البراءة

كما هو وارد بالتفصيل في الفصل التاسع، فإن هناك بعض الحاالت التي يكون فيها موضوع              3/16
وإذا كان ذلك هو الوضع،    . على البراءة في مصر  الطلب المطلوب حمايته مستثنى من الحصول      

 :فإنه يجب على الفاحص أن يستخدم النموذج التالي في الخطاب الذي يرسل إلى مقدم الطلب

 

 2002 لسنة 82 من القانون رقم 2لمادة 

: 
ن من شأن استغاللها المساس باألمن القومي أو اإلخالل بالنظام
مة أو اإلضرار الجسيم بالبيئة أو اإلضرار بحياة أو صحة

 . النبات
 . والبرامج والمخططاتية والطرق الرياضيةملت الع

 .ج وجراحة اإلنسان أو الحيوان
يا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في
اج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير

 .  النباتات أو الحيواناتة الدقيقة إلنتاج
 الطبيعية والحمض النووية والخاليا الحية والمواد البيولوجي        

حيث أن موضوع الحماية _______ عناصر الحماية /اية
 ]1. [ من القانون2 للمادة رقم اًبراءة وفقالعلى 

 من القانون 2لجزء الوارد في المادة رقم ا] 1[ في الفقرة ص
براءة مثل موضوع الطلب المتعلق ال الطلب من الحصول على 
ا
 

ح براءة اختراع لما يلينال تم
االختراعات التي يكو -1

العام أو اآلداب العا
اإلنسان أو الحيوان أو

االكتشافات والنظريا -2
طرق تشخيص وعال -3
النباتات والحيوانات أ -4

أساسها بيولوجية إلنت
 والبيولوجيةالبيولوجي

األعضاء واألنسجة  -5
 .والجينوم

 
تم رفض عنصر الحم
مستثنى من الحصول 

 
يجب أن يدرج الفاح
الذي يستثني موضوع
136 
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 عدم وجود إفصاح مكتوب كامل

أي يتضمن بيان مكتوب   (عندما ال يقع ضمن نطاق عناصر الحماية أي عنصر يمكن تنفيذه    4/16
  اً ، فإنه ينبغي على الفاحص أن يقدم توضيح    )كامل لالختراع مما يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه  

 :وينبغي استخدام النموذج التالي.  لهذه الحالةاًمسبب

 

أما إذا كان اإلفصاح من النوع الذي يمكن تنفيذه إال أن نطاق عناصر الحماية ال يتوافق مع                 5/16
 :تنفيذ الذي يشير إليه اإلفصاح، فإنه ينبغي استخدام النموذج التالينطاق ال

 

  من القانون13لفقرة األولى من المادة 

 أفضل ي لالختراع يتضمن بيانا كامال عن موضوعه، وعن
 .ه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب

عناصر /كما هو موضح في عنصر] 1[ في الطلب يمكن تنفيذه 
عناصر /كما ورد في عنصر] 2[نفيذه بالنسبة لرقم 

كن أي من ذوي الخبرة من تنفيذ االختراع واستخدامه كما هو 
ينبغي ] 3. [2002 لسنة 82 من القانون رقم 13لى من المادة 

، دون أن يؤثر ذلك ) من القانون14المادة (ن خالل التعديل 
 .) من القانون1

ص أن يدرج الموضوع الذي يمكن تنفيذه على نحو صحيح وفي 
 .ع الذي ال يمكن تنفيذه على نحو صحيح

ل راجع المثا. درج أسباب عدم التمكن من تنفيذ االختراع

 2002 لسنة 82 من القانون رقم 13لفقرة األولى من المادة 

وصف تفصيلي لالختراع يتضمن بيانا كامال عن موضوعه، وعن أفضل  يرفق ب
خبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل  أسلوب

الطلب
 اً على إفصاح يمكن اعتباره وصفاًليس معتمد______ صر الحماية موضو
 لما هو منصوص عليه اًراع مما يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه وذلك وفقتفصيلي

ويطلب من طالب ]. 1.[2002 لسنة 82 من القانون رقم 13في الفق المادة 
ك من خال دون أن يؤثر ذلك على )  من القانون14المادة (ل التعديل البراءة

 ). من القانون15لمادة موضو
ص في  أسباب هذا القرار كأن يقول على سبيل المثال أن اإلفصاح لم ] 1[يجب أ

 .يذكر أ تساعد على حدوث التفاعل
ا
 

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيل
أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذ

 
على الرغم من أن اإلفصاح الوارد

، إال أنه ال يمكن ت_____الحماية 
فاإلفصاح ال يم. ______يةالحما

 بموجب الفقرة األومنصوص عليه
على مقدم الطلب أن يوضح ذلك م

5المادة (الختراع على موضوع ا
أعاله، ينبغي على الفاح] 1[في 

أعاله يجب أن يدرج الموضو] 2[
، ينبغي على الفاحص أن ي]3[في 

16/4المذكور أعاله ف الفقرة 
ا
 

طلب البراءة 
 يمكن ذوي ال

. 
عنا/ عنصرع
 وكامالً لالختاً

رة األولى من
 أن يوضح ذل
ا(ع االختراع 
ن يدرج الفاح
ي مادة محفزة
 مشروع المساعدة لحقوق الملكية الفكرية
 GS-10F-0619N عقد رقم
 M-04-0020-00-263: مهمة رقم
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لتنفيذ االختراع واستخدامه،        " أفضل طريقة   "إذا كان االختراع كما هو مفصح عنه لم يفصح عن         6/16
 :فإنه ينبغي على الفاحص أن يذكر ما يلي لطالب البراءة

واضحة بحيث يستطيع الجمهور أن يفهم االختراع المحمي                
 لسنة   82 من القانون رقم 13الوارد في المادة   " صر الجديدة 

دامها    وفيما يلي نماذج يمكن استخ  . وضوع المطلوب حمايته    
 :ت التوضيح

 مصطلحات غير متوافقة مع المعنى المقبول، استخدم         ةمتضمن    

  من القانون13لفقرة األولى من المادة 

ي لالختراع يتضمن بيانا كامال عن موضوعه، وعن أفضل  يرفق ب
ذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب  .أسلوب 

 أن اإلفصاح لم يتم بأفضل أسلوب  يمكن ضح اإلفصاح  طالمايجب "
وارد في عنصر  لما هو اًوذلك وفق______ عناصر الحماية/ذوي ال

من المادة  ويجب على ] 1[.2002 لسنة 82 من القانون رقم 13منصو
الل التعديل  دون أن يؤثر ذلك على ) قانون من ال14المادة (مقدم ال

 ). القانونموضو

 كأن يقول على سبيل المثال أن االختراع المفصح عنه اًوضيح]1[في 
 دون اإلفصاح عن الخليطم الذي يمكن استخدامه في صنع يوضح 
 المفصح ظروف التفاعلد يتفاعل المزيج على أفضل نحو في نسبة م
 أن يحدد أفضل ص بحيث ال يمكن للفاحاًم يكن اإلفصاح كافي .عنها

.أسلوب

على نحو مخالف] 1[يستخدم طالب البراءة المصطلح      __ 
 طالب البراءة مصطلحات في عناصر الحمايةوعندما يستخدم

ي، فإنه يجب على طالب البراءة أن يقوم بتعديل الوصف
 هذا المصطلح بحيث يفهم ذوو الخبرة في المجال الفني

 
 .الطبيعي المستخدم على نحو مخالف لمعناه 
ا
 

طلب البراءة وصف تفصيل
يمكن ذوي الخبرة من تنفي

 أن يوطالب البراءةعلى 
خبرة من تنفيذ االختراع ال
ص عليه في الفقرة األولى 
طلب أن يوضح ذلك من خ

 من15المادة (ع االختراع 

 الفاحص تيذكريجب أن  
 للكالسيوالواسعةالنطاقات 

 قحيث) أو نطاق أقل(عينة 
ويمكن ذكر مثال آخر إذا ل

 

138 

 

 وضوح عناصر الحماية

يجب أن تكون عناصر الحماية  7/16
العنا"ويقصد بمصطلح   .  بالبراءة 
 العناصر التي تتصل بالم2002

 بالنسبة لطلبااًألكثر األنواع شيوع

إذا كانت عناصر الحماية  )1
 :ما يلي

 
 

___في عنصر الحماية   "
.  للمعنى الطبيعي للكلمة   

مخالفة الستخدامها العاد
المكتوب إلعادة تعريف
."المصطلح المعاد تعريفه

، وضح المصطلح]1[في 
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ولم يتم تعريف ") رفيع "مثل كلمة (  ذا صلة  اًإذا كان عنصر الحماية يتضمن مصطلح    )2
 :واضح في اإلفصاح، استخدم ما يليهذا المصطلح بشكل 

، )أو تحديد  (أضيق ونطاق  ) أو تحديد (واسع كان عنصر الحماية يشتمل على نطاق   
 :تخدم ما يلي

 في عناصر الحماية لتحديدات معينة موضحة في عناصر       د لم يكن هناك أساس جي  
 :حماية، استخدم ما يلي

مصطلح ذو صلة مما يجعل___ ___ المستخدم في عنصر الحماية    ]" 1"[ لمصطلح  
فصاح وبالتالي، لنوهذا المصطلح غير محدد من خالل اإل . عنصر الحماية غير محدد 

 ."مكن ألي من ذوي الخبرة في المجال الفني أن يتأكد من نطاق االختراع
 

 الذي يعد المصطلح ذو الصلة") رفيع"مثل كلمة (، وضح المصطلح ]1[ي 

والنطاق] 1) [أو التحديد (، إذا تم ذكر كل من النطاق الواسع  _____في عنصر الحماية  
ر الحمايةفي نفس عنص  ) أو التحديد  ( فإن ذكر النطاق الواسع     ] .  2) [أو التحديد  (ألضيق  

يجعل عنصر الحماية غير واضح  حيث يثير سؤال) أو التحديد (ع النطاق األضيق     
تعلق بما إذا كانت هذه الخاصية المقدمة بهذا األسلوب مجرد مثال مستخدم في عنصر

 ."حماية أو أنها إحدى الخواص الضرورية في عنصر الحماية
1من "ن نحدد الوزن على سبيل المثال       ، كأ)أو التحديد  (، وضح النطاق الواسع       ]1[ي  
 % "40ى 
7من "، كأن نحدد الوزن على سبيل المثال    )أو التحديد (، وضح النطاق األضيق      ] 2[ي 

% "9إلى 

ولكن ال يوجد أساس لهذا في عنصر ] 1[الذي يذكر التحديد ___ عنصر الحماية
 .حماية ذلك أو في أي عنصر حماية يعتمد عليها هذا العنصر

، وضح المصطلح الذي ال يوجد أساس له، كأن يقال على سبيل المثال أن ]1[ي 
، )"1(النطاق الموضح في عنصر الحماية "التابع يذكر تحديد ) 5(ة عنصر الحماي

 ).1(لكن ال يوجد هذا النطاق في عنصر الحماية 
1/2
ا"

ي

ف
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فإنه ينبغي     إذا كان يبدو أن عناصر الحماية عبارة عن ترجمة حرفية إلى اللغة العربية،        )5
 : ما يلياستخدام

دام  مستخدمة في عناصر الحماية، فإنه ينبغي استخ          " على سبيل المثال  " كانت عبارة   
 : يلي

 

 :مستخدمة في عنصر الحماية، فإنه ينبغي استخدام ما يلي" أو ما شابه"  كانت عبارة 

 

 :، فإنه ينبغي استخدام ما يلي"مثل" كان عنصر الحماية يتضمن عبارة 

 

معينة دون ذكر وظيفتها، فإنه ينبغي استخدام ما          "  وسيلة"كان عنصر الحماية يتضمن      
 :ي

تكون عناصر الحماية بشكل عام وصفية وغير محددة مما يجعلها غير متوافقة مع "
ة من لغة أجنبية كما يبدو أنها ترجمة حرفية إلى اللغة العربي. الممارسات المصرية

 ."ومليئة بأخطاء نحوية ولغوية

ل عنصر تجع" على سبيل المثال"، فإن عبارة ______يما يتعلق بعنصر الحماية
 حيث ال يوضح ذلك ما إذا كان التحديد المذكور بعد هذه العبارة حماية غير محدد

 ".جزء من االختراع المطلوب حمايته أم ال

جعل عنصر الحماية ت" أو ما شابه"، فإن عبارة ___ية ر الحمايما يتعلق بعنص
غير محدد ألن هذه العبارة تعني أن عنصر الحماية يتضمن تحديدات غير 

."وضحة بالفعل في عنصر الحماية وبالتالي يصعب تحديد نطاق عناصر الحماية

تجعل عنصر الحماية غير " مثل"، فإن عبارة ______يما يتعلق بعنصر الحماية 
 هذه العبارة جزء من يليحدد حيث ال يوضح ذلك ما إذا كان التحديد الذي 

 ."الختراع المطلوب حمايته أم ال
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 أساسي أو مهم من عنصر       جزء تم حذف خطوة أساسية أو مهمة أو تم حذف        
 :حماية، فإنه ينبغي على الفاحص استخدام ما يلي

 

 غير المتضمنة في عناصر الحماية،         األجزاء   كانت هناك عالقة أساسية بين بعض        
 :ه ينبغي استخدام ما يلي

ون عناصر الحماية غير واضحة في بعض األحيان بحيث يصعب تحديد كافة           
تع الشخص الذي يكتب    عندما ال يتماًويكون األمر كذلك كثير.  مشكالت لطالب البراءة    

) األجزاءأو (غير كاملة بسبب حذف الخطوات _____ إن عناصر الحماية 
 ]"2]. [1[لمحذوفة هي ا) األجزاءأو (وهذه الخطوات . ألساسية

 األساسية بالنسبة لالختراع إال األجزاء/الجزءالخطوات أو /، وضخ الخطوة]1[ي 
 .نها ليست متضمنة في عناصر الحماية

العناصر المحذوفة أساسية /الخطوات أو العنصر/، اذكر أسباب كون الخطوة]2[ي 
 .النسبة لالختراع

الكلمات/ التي يسبقها الكلمة    " وسيلة "ن كلمة  ، فإ_____فيما يتعلق بعنصر الحماية     
لذكر عنصر الحماية" الوسيلة "في محاولة الستخدام الجملة الخاصة بــ          ]" 1[

وعلى الرغم من ذلك، حيث أنه ال يوجد وظيفة محددة. وسيلة للقيام بوظيفة معينة 
دل جزء منفإنه يكون من المستحيل تحديد ما يعا " وسيلة"الكلمات التي تسبق    /الكلمة 

  ."عنصر المطلوب حمايته
 

أن توضح" وسيلة"من الضروري بالنسبة للكلمات التي تسبق كلمة      : الحظة الفاحص    
واضحة ألن" وسيلة المزالج"وعلى سبيل المثال، فإن عبارة  . وظيفة التي ستؤدى  

تحتويوبشكل عام، فإن العبارات التي     ". الغلق بمزالج  "تدل على وظيفة  "  مزالج"لمة 
وسيلة للغلق"كـ )  كما في المثال    ( التعبير عنها  اًيمكن أيض " وسيلة" على كلمة  
وعلى الرغم من ذلك، ، إذا أعيد كتابة. وسوف يكون لها معنى ومحددة   "  المزالج

وسيلة لنقل المياه أو"على أنها "  وسيلة أنبوب نقل المياه أو وقاية األسالك الكهربائية    
، فإن هذه العبارة لن يكون لها معنى وبالتالي ال تكون" ائيةالكهرب قاية األسالك   

 .حددة

 ألجزاءغير كاملة بسبب حذف عالقات تعاونية أساسية ______ عناصر الحماية 
 ]."1[عالقات الهيكلية المحذوفة هي وكما هو موضح في اإلفصاح، فإن هذه ال. عينة

 
 التي وصفها في لألجزاء، وضح العالقات التعاونية الهيكلية الضرورية ]1[ي 

 .إلفصاح والتي تعد ضرورية من أجل تنفيذ االختراع
"
"
ك
ب
ال

م
ال
ك

ب
"
و
م

مشروع المساعدة لحقوق ال
S-10F-0619N عقد رقم
00-0020-04-: مهمة رقم

 
 
 

إذا )10
ال

 
ذاإ )11

فإن

 
 

 
تك )12

ال

"
ا

ف
أ

ف
ب

"
م

ف
ا



 2006سبتمبر    حاالت الرفض أو االعتراض التي ال تعتمد على الفن السابق
 

  مشروع المساعدة لحقوق الملكية الفكرية  142
 GS-10F-0619N عقد رقم
 M-04-0020-00-263: مهمة رقم

وفي مثل هذه الحاالت، فإنه ينبغي استخدام       . ات براءرة في كتابة طلبات ال   الطلب بالخب  
 :ما يلي

  
إذا كانت عناصر الحماية تشير فقط إلى اإلفصاح دون أي تركيب معين أو خطوات                )13

من الناحية   جهاز موضح وموصوف  " مثل عنصر حماية يوضح فقط    (معينة 
 :، فإنه ينبغي استخدام ما يلي")الجوهرية

 
 

إذا تم استخدام العالمة التجارية أو االسم التجاري في عناصر الحماية، فإنه ينبغي          )14
 :استخدام ما يلي

  
لبراءة في مستند ما بخالف        ينبغي استخدام نموذج الفقرة التالية عندما يذكر طالب ا         )15

 الطلب المودع أن االختراع مختلف عما هو موضح في عناصر الحماية

وعندما يتم] .  1) [أو االسم التجاري  (يستخدم العالمة التجارية    ____ عنصر الحماية   "
ذلك ال يتوافق مع الشرط  المتعلق بالوضوحاستخدام عالمة تجارية أو اسم تجاري، فإن        

نه ال يمكن استخدام  العالمة التجارية أوألحيث أن نطاق عناصر الحماية غير واضح         
وتصف العالمة. االسم التجاري بشكل جيد من أجل تحديد مادة معينة أو منتج معين       
لع يمكن أن تتغيرالتجارية أو االسم التجاري منشأ السلع وليس السلع نفسها وحيث أن الس      
 ".من وقت آلخر، فإنه ال يمكن استخدامها في تعريف تحديد عنصر الحماية

 .، وضح العالمة التجارية أو االسم التجاري الذي ورد في عناصر الحماية]1[في 

ويجب. غير واضحة وظيفية و  عناصر الحماية وصفية من ناحية األسلوب كما أن لغتها       "
.كاملة يمكن تشغيلها  ) أو طريقة   (اًوربطها بحيث تمثل جهاز   ) أو الخطوات  (تنظيم التركيب  

ماية الجيدة، اطلع على الموقعوللحصول على أمثلة عن صياغة إحدى عناصر الح    
 )".eg.gov.egypo.www(اإللكتروني لمكتب البراءات المصري على العنوان التالي 

أو خطوات   ( معينعناصر الحماية تذكر فقط االختراع بمعناه العام دون أي تركيب     "
."فإنها غير واضحة بالنسبة لطبيعة االختراع المطلوب حمايتهوبالتالي، ) لطريقةل معينة

http://www.egypo.gov.eg/
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 التعديالت المقترحة

ال ينبغي أن يقوم الفاحص باقتراح التعديالت فقط ألنه يعتقد أنها ستحسن من صياغة الوصف أو          8/16
وينبغي علي   . اً معنى الوصف وعناصر الحماية واضح       عناصر الحماية، فالذي يهم هو أن يكون        

الفاحص أن يحاول أن يوضح لطالب البراءة هذه التعديالت التي سوف توضح النقاط غير             
ويجب التأكيد على أن دعوة طالب      .  لذلك اًالمتسقة أو افتقاد الوضوح، وإن لم يكن مضطر   

 من مهمة  اً اعتراض ما ليس جزء البراءة لتعديل الطلب بطريقة معينة بحيث يستوفي الرد على     
الفاحص، ويرجع ذلك إلى أن صياغة الطلب مسئولية طالب البراءة ولطالب البراءة حرية القيام                   
بالتعديل على النحو الذي يريده شرط أن يعمل هذا التعديل على إزالة أي وجه من أوجه القصور            

وعلى الرغم من ذلك، قد    . 2002 لسنة 82باإلضافة إلى استيفاء متطلبات القانون المصري رقم         
 في بعض األحيان أن يقترح الفاحص صيغة مقبولة من التعديل إال أنه إذا قام بذلك،              اًيكون مفيد

فإنه يجب عليه أن يوضح هذا االقتراح لمجرد مساعدة طالب البراءة وأن صيغ التعديالت        
 .األخرى سوف يعتد بها

 ةاالعتداد بالردود التي يقدمها طالب البراء

أو   /وضوح عناصر الحماية والوصف والرسومات؛ و      ) 1:  (  مثلراءإذا كانت للفاحص بعض اآل      9/16
أوجه القصور الموجودة     ) 3(أو  /ما إذا كانت عناصر الحماية مدعمة بشكل تام بالوصف؛ و      ) 2(

في صيغة الطلب أو مكوناته لم يتم حلها من قبل طالب البراءة في الوقت المحدد، فإنه يجب على                       
 .لبراءة أن يتظلم من قرار الفاحصين أو سيعد الطلب كأن لم يكنطالب ا

الدليل على أن عناصر الحماية لم تستطع أن تتفق في النطاق مع  ذلك الذي يشير طالب "
ويتضح ]" 2"[ طالب البراءة يبينوفي هذا المستند، ]. 1[البراءة إلى وجود االختراع فيه 

 ]."3[من ذلك أن نطاق االختراع مختلف عن النطاق المطلوب حمايته ألن 
 

كأن يكون ذلك في المالحظات المرفقة بالتعديل الخاص (إلفصاح ، وضح مكان ا]1[في 
والذي يعتمد عليه الفاحص لتوضيح أن االختراع المطلوب حمايته ليس نفس ) بالطلب

 .البراءةالشيء الذي يعتبره طالب 
 

، وضح اإلفصاح المحدد الذي قام به طالب البراءة مما دفع الفاحص لتقرير أن ]2[في 
 .بطالب البراءة مختلف عن ذلك المطلوب حمايتهاالختراع الخاص 

يدل على أن االختراع مختلف عن ] 2[، وضح كيف أن اإلفصاح المشار إليه في ]3[في 
 .ذلك المطلوب حمايته
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 الفصل السابع عشر
 تقرير البحث والفحص الفني

 نبذة عامة

أهم وظيفة لمكتب البراءات تتمثل في تقديم معلومات واضحة وتامة ودقيقة لطالبي البراءات فيما                        1/17
لقرارات التي يتخذها     ويجب توضيح ا.  يتعلق بإمكانية حصول اختراعاتهم على البراءة      

الفاحصون الفنيون في تقرير البحث والفحص على نحو واضح وتام بحيث يمكن لطالبي           
البراءات إدراك موقف الفاحص من مسألة إمكانية حصول كل عنصر من عناصر الحماية على            

وبدون تقرير واضح وتام، لن يكون بإمكان طالب البراءة اتخاذ قرارات بشأن تعديل        . البراءة
 .الطلب أو اتخاذ أي إجراء آخر، كأن يقوم مثالً بالتظلم من قرار الفاحص

ويشتمل الجزء األول على نتائج البحث الذي       . يتضمن التقرير الذي يقدم لطالب البراءة جزأين       2/17
قام به الفاحص، أما الجزء الثاني فيتضمن تحليل مفصل لعناصر الحماية بشأن المسائل المتعلقة                     

 .على البراءةبإمكانية الحصول 

 وفحص  الموضوعي المتعلقة بالفن السابق قبل القيام بالبحث      غير يجب تناول بعض المسائل    3/17
ولقد تم توضيح ذلك الجزء في الفصل         .  عناصر الحماية المتعلقة بالجدة والخطوة اإلبداعية        

 .السادس عشر

بداعية إال في وقت     متعلقة بتحديد الجدة والخطوة اإل   ال غير  البسيطة إذا لم تظهر بعض المسائل   4/17
 تناول هذه المسائل في وقت     يمكن  الجدة والخطوة اإلبداعية، فإنه     لمعرفة  الموضوعي البحث  

 .نماذج وطرق الصياغة الواردة في الفصل السادس عشرباستخدام  الفحص الموضوعي

 استيفاء تقرير البحث

 تحديد موضوع البحث
.    بناء على أي من األسباب المذكورة أدناه يوضح التقرير ما إذا كان قد تم تحديد البحث أم ال   5/17

وفي حالة القيام بتحديد البحث باستخدام أي من الطرق التالية، فإنه يتم تحديد عناصر الحماية                
وهناك أربع فئات قد ينتج عنها تحديد        . تم إجراء البحث بشأنها مع تحديد أسباب ذلك          لم يالتي  

 :البحث وهي

 ،)راجع الفصل التاسع( من المطلوب بحثه سليعناصر الحماية المتعلقة بموضوع  )1(
 ،)راجع الفصل التاسع( بشأنها مفيدعناصر الحماية التي ال يمكن القيام ببحث  )2(
 ،)5/16راجع الفقرة  (المناسبةعناصر الحماية التابعة المتعددة وغير  )3(
 ).راجع الفصل العاشر(افتقاد وحدة االختراع  )4(

فإنه ينبغي على    ، )3- 1( من المذكورةاألسباب يتم بحث عناصر الحماية ألي من   لم إذا  6/17
تمثل ) 3 –  1(الفاحص الفني أن يوضح األسباب كأن يقال على سبيل المثال أن عناصر الحماية             

غير مدعمة بوصف مفصل  ) 10 – 5(  مستثنى من الحماية وعناصر الحماية    اًموضوع
 .للموضوع
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 تصنيف الموضوعات
 للقواعد المنصوص   اً وفقIPCلتصنيف الدولي للبراءات    يقوم مكتب البراءات باستخدام رموز ا    7/17

باستخدام طبعة التصنيف    (التصنيف الدولي للبراءات والتصنيف ذاته     عليها في الدليل الخاص ب  
ليس من   و. ثم يقوم المكتب بتسجيل هذه المعلومات في تقرير البحث  ) المعمول بها في هذا الوقت  

مثل  (لبراءات غير الملزمة كما هو محدد في الدليل  استخدام رموز التصنيف الدولي ل  الضروري 
ويمكن اإلطالع على دليل  ) .  بالتصنيف الدولي للبراءات     ة الخاص  ة الفهرسة االختياري   رموز

: ( التصنيف الدولي للبراءات على الموقع اإللكتروني لمنظمة الوايبو على العنوان التالي             
nti.wipo.www ( –راجع الفصل السابع . 

 المجاالت التي يتم بحثها

 .يذكر تقرير البحث تحديد تصنيف المجاالت 8/17

يتم تحديد هذه الوثائق       فإنه  ،  ات البراء وثائق   يتم بحث وثائق أخرى بخالف تلك الخاصة ب          عندما 9/17
 .األخرى في تقرير البحث

 قاعدة البيانات اإللكترونية التي يتم االستعانة بها

تم استخدام قاعدة بيانات إلكترونية في القيام بالبحث، فإنه يمكن إدراج اسم قاعدة البيانات                     عندما ي 10/17
 تحديد   أنه من المفيد    رى الفاحصون الفنيون   وباإلضافة إلى ذلك، قد ي      . هذه في تقرير البحث    

  اً وإذا لم يكن عملي .  استفسارات البحث التي استخدمت في بحث قاعدة البيانات في التقرير بدقة             
القيام بتسجيل االستفسار أو االستفسارات بدقة، فإنه ينبغي إدراج ملخص بهذا االستفسار أو هذه             

 . االستفسارات

، قد يكون من الجيد إدراج هذه الكلمات      )مصطلحات بحث     (إذا تم استخدام كلمات أساسية   11/17
ي هذه الحالة     ، فإنه يمكن ف  اًوإذا كان عدد الكلمات األساسية كبير    . األساسية في تقرير البحث    

وغيرها من    )A, B, C( :  الكلمات األساسية   " "كأن يقال على سبيل المثال     (استخدام بعض منها   
 ").المصطلحات المشابهة

)  مثل حلقات البنزين    ( كون من المناسب اإلشارة إلى الصيغ الكيميائية    في بعض األحيان، قد ال ي   12/17
، فإنه يمكن توضيح ذلك باستخدام    يةالصيغة الكيمائ  وفي حالة القيام ببحث      . في تقرير البحث 
 )".1(الصيغة  على أساس نواة الكينولين في الصيغة الكيمائيةبحث تم "عبارة معينة مثل 

 بنفس الطريقة الخاصة بالتعامل مع عمليات بحث           المتتابعات  يجب التعامل مع عمليات بحث    13/17
 ").SEQ ID 1-5 "بحث  (الصيغة الكيمائية

 :أمثلة
) DWPI( اسية  وكلمات أس ) :A,B,C (    ومصطلحات مشابهة) .    الحظ أن)DWPI (  تتضمن )WPAT, 

WPI, WPIL(( 

http://www.wipo.int/
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) JAPIO(وكلمات أساسية  :)A,B,C(ومصطلحات مشابهة . 
) MEDLINE(وكلمات أساسية :) A,B,C(ومصطلحات مشابهة . 
) DWPI IPC A01B 1/-(وكلمات أساسية :) A,B,C ( 
)CA & WPIDS() IPC C07D 409/- (اسيةوكلمات أس:) A,B,C( 
)CA(:الصيغة  على اًصيغة كيميائية تم بحثها اعتماد)I( 
)ESP@CE(كلمات أساسية ) :A,B,C( 

 )SEQ ID NO: 1(بحث المتتابعة في متتابعة الحامض النووي : بنك الجينات

 :مالحظات
تم دون تحديد الكلمات األساسية التي " الكلمات األساسية التي تم بحثها"إن مجرد وضع  ) أ (

 . أمر غير مقبولاًاستخدامها فعلي
ال يلزم توضيح كيفية الدخول على قاعدة البيانات، فعلى سبيل المثال، ال يلزم تحديد أنه قد  ) ب (

 ".STN"بواسطة " MEDLINE"من خالل اإلنترنت أو " ESP@CE "تم الدخول على 
 وذلك بدالً م الرجوع إليهاتأطول متتابعة حامض أميني البحث باستخدام جزء من عندما يتم  ) ج(

، فإنه يجب على )SEQ ID NO(في قائمة  اًا خصيص تم إيداعهمتتابعة كاملةمن استخدام 
المنطقة أو المناطق الموجودة في المتتابعة الكاملة التي اشتملت على  ددالفاحص أن يح

  .المتتابعة التي تم بحثها
 الوثائق التي تعتبر ذات صلة

مع  الوثائق المستشهد بها     ، وفئة الوثائق المستشهد بها   :   وهي من ثالثة أجزاء   يتكون تقرير البحث    14/17
.   ، وتحديد أرقام عناصر الحماية ذات الصلة     اًتحديد الفقرات ذات الصلة متى كان ذلك مناسب   

 .انظر أدناه

 :هناك بعض النقاط العامة التي ينبغي وضعها في االعتبار 15/17

تيارها لالستشهاد بها عبارة عن الفن السابق األقرب ينبغي أن تكون الوثائق التي يتم اخ )أ(
من خالل االستشهاد بوثائق الذي يتم وينبغي أن يقلل تعدد المراجع . الختراع طالب البراءة

/15 و15/63راجع الفقرات (متعددة توضح نفس األجزاء اإلبداعية إلى أدنى حد ممكن 
64.( 

احص أن يوضح األجزاء والصفحات ذات درجات عند االستشهاد بوثيقة ما، ينبغي على الف ) ب(
 ).15/64راجع الفقرة ( في هذه الوثيقة  األعلىالصلة

 فئات الوثائق المستشهد بها 

 ه  الوثائق المستشهد بها باستخدام الترتيب األبجدي وفيما يلي تفصيل هذ      فئات   إلىتتم اإلشارة 16/17
زء الموجود في هذا التقرير تحت      في الج فئات الوثائق المستشهد بها  ويتم كذلك شرح . الفئات 

 كل وثيقة من الوثائق التي تم     فئة  اإلشارة إلى    اًويجب دائم".  الوثائق التي تعتبر ذات صلة  "عنوان 
 .اً متى كان ذلك ضروريالفئاتويمكن الجمع بين مختلف . االستشهاد بها
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 الوثائق ذات الصلة على نحو خاص

 خاص في تقرير البحث، فإنه يتم اإلشارة إليها        إذا تم االستشهاد بوثيقة ذات صلة على نحو  17/17
 ". Y"أو " X "الحرفينباستخدام 

 إذا كانت الوثيقة من النوع الذي إذا اعتد به        ةساري" X" الفئة التي يرمز إليها بالحرف      كون ت 18/17
 أو إذا كانت الوثيقة من ذلك النوع   اًوحده، فإنه ال يمكن اعتبار االختراع المطلوب حمايته جديد     

إذا تمت دراسته في ضوء المعرفة العامة، فإنه ال يمكن اعتبار االختراع المطلوب حمايته            الذي 
 . خطوة إبداعيةاًمتضمن

 إذا كانت الوثيقة من النوع الذي ال يمكن معه    ةساري" Y " الفئة التي يرمز إليها بالحرفكون ت 19/17
 جمع بين هذه الوثيقة      اعتبار أن االختراع المطلوب حمايته يتضمن خطوة إبداعية إذا كان هناك          

 . لذوي الخبرة في الفناً ويكون هذا الجمع بديهي"Y"الفئة ووثيقة أخرى أو أكثر من نفس 

 الوثائق التي تحدد حالة الفن دون المساس بالجدة أو الخطوة اإلبداعية

و إذا كانت الوثيقة المستشهد بها في تقرير البحث تمثل حالة الفن وال تشير إلى افتقاد الجدة أ            20/17
 ".A "الحرفاستخدام بالخطوة اإلبداعية في االختراع المطلوب حمايته، فإنه يتم اإلشارة إليها 

 الوثائق التي تشير إلى إفصاح غير مكتوب

إذا كانت الوثيقة المستشهد بها في تقرير البحث تشير إلى إفصاح غير مكتوب، يتم استخدام          21/17
رمز  " O"  الوثيقة   بفئة ويرفق دوما  .   مؤتمراتالما يتم في    ومن أمثلة هذا اإلفصاح      ." O" الحرف  

 .)O,A  أو  O,Y أو ,O,X( : مثل17/20 إلى 17/18لفقرات من بايشير إلى مدى صلة الوثيقة 

 الوثائق التي يقع تاريخ نشرها بين تاريخ إيداع الطلب وبين تاريخ األولوية

 تاريخ إيداع الطلب الموجود      الوثائق التي تقع تواريخ نشرها خالل الفترة الواقعة بين         يرمز إلى   22/17
تحت الفحص وبين تاريخ األولوية المطالب به أو تاريخ األولوية األسبق إذا كان هناك أكثر من              

 بالنسبة للوثيقة التي يتم نشرها    اًيستخدم أيض" P " الحرفكما أن ." P " الحرف باستخدام تاريخ 
 ما   اًوغالب  . ة الموجود تحت الفحص     في نفس اليوم الموافق لتاريخ األولوية األسبق لطلب البراء           

 ).P,A , أو P,Y  أو P,X: ( يشير إلى مدى صلة الوثيقة مثلحرف" P"يصاحب فئة الوثيقة 

 الوثائق المتعلقة بنظرية أو مبدأ يعتمد عليه االختراع

المبني    لفهم أفضل للمبدأ أو النظرية  إذا كانت الوثيقة المذكورة في تقرير البحث وثيقة مفيدة     23/17
االختراع، أو إذا تمت اإلشارة إليها إلثبات أن األسباب أو الوقائع المتضمنة في االختراع       ا عليه

 ."T "حرفغير صحيحة، فإنه يرمز إليها بال



 2006سبتمبر    تقرير البحث والفحص الفني
 

  مشروع المساعدة لحقوق الملكية الفكرية  148
 GS-10F-0619N عقد رقم
 M-04-0020-00-263: مهمة رقم

 وثائق البراءات التي يحتمل أن تكون متناقضة

)   ليس تاريخ األولوية  (أي وثيقة براءة تحمل تاريخ إيداع أو أولوية أسبق من تاريخ اإليداع        24/17
  اها  في تاريخ الحق على هذا التاريخ وكان محتو     اتم بحثه ولكن تم نشره  ياص بالطلب الذي    الخ 

وإذا كانت وثيقة البراءة والطلب        ." E "فرح  بالجدة، فإنه يرمز إليها بال      متصالً اً سابق اًيشكل فن
  .اًأيض" E "فرحالذي تم بحثه لهما نفس التاريخ، فإنه يرمز إلى وثيقة البراءة باستخدام ال

 الوثائق المذكورة في الطلب

عندما يستشهد تقرير البحث بوثائق مذكورة بالفعل في وصف طلب البراءة الذي أجري البحث                25/17
 ."وردت في الطلب"بشأنه، فإنه يجوز تحديد هذه الوثائق في تقرير البحث بأن يقال 

 الوثائق المذكورة ألسباب أخرى

 تختلف عن تلك المشار إليها في الفقرات السابقة             عندما يذكر في تقرير البحث أية وثيقة ألسباب     26/17
 :مثل) كدليل على وجه الخصوص(

 ،) من اتفاقية باريسج/4/4المادة  (باألولوية حول المطالبة اًوثيقة يمكن أن تثير شكوك) أ (
 ،أو وثيقة مذكورة إلثبات تاريخ نشر وثيقة أخرى مستشهد بها) ب(

وال تلزم   .  وينبغي ذكر أسباب موجزة لذكر هذه الوثيقة     ." L" ف فإنه يشار إلى الوثيقة باستخدام الحر        
وعلى الرغم من ذلك،   . اإلشارة إلى الوثائق من ذلك النوع على أنها ذات صلة بأية مطالب حماية معينة       

الواردة في تقرير  " L" مثل أن يحتمل أن تؤدي الوثيقة  (إذا كان الدليل الوارد فيها يتعلق بعناصر الحماية      
، فإنه يجب في هذه الحالة أن           )لى إبطال األولوية فيما يتعلق بعناصر حماية معينة عن غيرها         البحث إ 

 .يتضمن االستشهاد بهذه الوثيقة إشارة إلى عناصر الحماية تلك

 العالقة بين الوثائق وعناصر الحماية

كان  وإذا   . إشارة إلى عناصر الحماية التي ترتبط بها          مستشهد بها  تضمن كل وثيقة   تيجب أن   27/17
، فإنه يجب ربط مختلف األجزاء ذات الصلة من الوثائق المذكورة بعناصر الحماية            اًضروري

17/29الفقرة   راجع  – "A"  ووثائق 17/26 راجع الفقرة   –" L" باستثناء وثائق   (على نحو مماثل  
 :مثال. ويمكن كذلك لنفس الوثيقة أن تمثل فئة مختلفة فيما يتعلق بمختلف عناصر الحماية). 

      
 الفئة الوثيقة المستشهد بها عناصر الحماية

1 WO9001867 A (WIDEGREN 
LARS (SE)) 

 – 3 – 8 (1990 مارس، 8
1990( 

X 

 Y "1"الشكل  5 – 2

 A "2"الشكل  10 – 6
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المتعلقين بالوثيقة المستشهد بها يفصحان    " 2"و" 1"المقصود بالمثال المذكور أعاله أن الشكلين  
، ويدل على )1( يدل على افتقاد الجدة أو الخطوة اإلبداعية لعنصر الحماية      عن الموضوع الذي

 عند وضعها مع وثيقة أخرى مذكورة في تقرير  5 – 2افتقاد الخطوة اإلبداعية لعناصر الحماية      
 .10 – 6البحث وتمثل حالة الفن لموضوع عناصر الحماية 

 االستشهاد بالوثائق

إدراج مراجع مذكورة     (").14/المعيار ( لمعايير الوايبو   اً ة وفق يجب أن تتم عملية تحديد أية وثيق     28/17
 ").في وثائق البراءات

ة ما لم يكن    ـلزم اإلشارة إلى عناصر الحماية ذات الصل       ي ، فإنه ال  "A"بالنسبة لالستشهاد بالوثائق      29/17
هناك سبب جيد للقيام بذلك كأن تكون عناصر الحماية على سبيل المثال مستوفية لشروط الجدة       

 يمثل الفن   "A"والخطوة اإلبداعية وقابلية التطبيق الصناعي وكان االستشهاد الخاص بالفئة          
 .السابق األكثر صلة

 صور المراجع المذكورة في تقرير البحث

 .موجودة على اإلنترنت المذكورة في تقرير البحث )الوثائق(المراجع صور قد تكون معظم  30/17

 محتوى تقرير الفحص

 مقدمة

 لقسم من الفصل محتوى الجزء الخاص بالفحص في تقرير البحث والفحصيتناول هذا ا 31/17

 ويتضمن    اًيتمثل الغرض من تقرير الفحص في تحديد ما إذا كان االختراع المطلوب حمايته جديد               32/17
ويمكن كذلك أن يتضمن اعتراضات       . وقابالً للتطبيق الصناعي أم ال      "  غير بديهي"خطوة إبداعية   

 .)17/4راجع الفقرة  (رية األخرىعلى بعض أوجه القصور الجوه

 أساس التقرير

وقت إيداع الطلب أو في وقت      سواء في حيث أنه يجوز القيام بأية تعديالت في الطلب المودع         33/17
الحق عن ذلك، فإن التقرير ينبغي أن يوضح عناصر الحماية التي تم فحصها وأية تعديالت                  

أن يضع الفاحص في اعتباره كافة        ومن المهم . أخرى يتم االعتماد عليها كأساس للتقرير    
التعديالت التي تم إيداعها على نحو صحيح وأن يقوم بإخطار الطالب بأية تعديالت ال يعتد بها         

كما يجب أن يقوم الفاحص بإطالع طالب البراءة على أسباب عدم االعتداد           .  التقرير إعدادفي 
).    في الطلب عند إيداعه     اً مدرج  ليس اًمثل التعديل الذي يضيف موضوع    (بأي من هذه التعديالت  

وبالنسبة للطلبات المتعلقة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات والتي تدخل المرحلة الوطنية في                
بالشكل   تم االعتداد بها  كافة التعديالت    لتأكد من أن   ل امصر، فإنه ينبغي توجيه عناية خاصة له        

 .الدوليةلطلب خالل المرحلة المناسب حيث يكون لطالبي البراءات فرص متعددة لتعديل ا
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 األولوية

وعالوة على ذلك،    . ال يكون هذا الجزء من التقرير ذا صلة إذا كان الطلب ال يطالب باألولوية       34/17
 قبل   ها الواردة في تقرير البحث تم نشر الوثائق المستشهد بها عند المطالبة باألولوية ولكن كافة   

ا إذا كانت المطالبة باألولوية صحيحة أم ال         م بال يلزم االعتداد فإنه   تاريخ األولوية األسبق،  
 ).راجع الفصل السادس(

بعد تاريخ   وكان تاريخ نشرها  أو أكثر مما ورد في تقرير البحث      بوثيقة ستشهاد االعندما يتم  35/17
تاريخ األسبق     ما ورد باألولوية ذات الاألولوية األسبق، فإنه يلزم في هذه الحالة التأكد من صحة      

 ).سادسراجع الفصل ال(

 .)الرقم التسلسلي واسم البلد وتاريخ اإليداع(طلبات األولوية /ينبغي إدراج البيانات المتعلقة بطلب 36/17

كأن   ( السبب  على الفاحص أن يوضح     عندما يكون حق المطالبة باألولوية غير صحيح، فإنه يجب            37/17
 عقب    اًر شه12في مصر قد أودع بعد مرور أكثر من    البراءة   يقال على سبيل المثال أن طلب      

 ).تاريخ إيداع طلب األولوية

 أوجه قصور معينة في الطلب

ه ينبغي   إذا كانت هناك أوجه قصور معينة في صيغة الطلب أو محتواه لم تكتشف من قبل، فإن            38/17
 . الطلب إلى الفاحص القانوني بغرض تصحيح هذه األخطاءالفني أن يعيد الفاحص على

 

بداعية وقابلية التطبيق الصناعي والمراجع التي تدعم قرارات مسببة فيما يخص الجدة والخطوة اإل
 هذه القرارات

يتم إدراج القرار الخاص بما إذا كانت عناصر الحماية تبدو أنها تستوفي معايير الجدة           ينبغي أن  39/17
وفي حالة صدور قرار بالسلب فيما           . وقابلية التطبيق الصناعي       ) البداهة  عدم (والخطوة اإلبداعية   

لتطبيق الصناعي، فإنه يجب كذلك إصدار قرارات بشأن الجدة والخطوة اإلبداعية                يتعلق بقابلية ا   
 بالوثائق التي يعتقد أنها تدعم أي قرار    اًوينبغي على الفاحص أن يستشهد دائم  . إن أمكن ذلك

بالسلب فيما يتعلق بالموضوع المطلوب حمايته في جزء البحث الوارد في تقرير البحث                      
 .فحصلوا

لتي تدعم النتائج التي      لتفسيرات مع اإلشارة إلى الوثائق المذكورة األسباب ا      يجب أن توضح ا  40/17
وإذا كانت هناك فقرات معينة فقط من      . م يتم استيفاء أي من المعايير المشار إليها  تبين أنه تم أو ل

ه ينبغي على الفاحص أن يقوم    إن على نحو خاص، ف   ةالوثائق المذكورة ذات صلة أو ذات صل    
 .لوثائق بتحديد رقم الصفحة أو العمود أو السطور التي وردت فيها هذه الفقراتبتحديد هذه ا
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لمزيد من التوجيهات بشأن اعتبارات الجدة والخطوة اإلبداعية وقابلية التطبيق الصناعي، راجع             41/17
 ).14(و) 13(و) 12(الفصول 

 الرفضاالعتراض ونموذج صياغة قرارات 

 :رفض كما يليالاالعتراض ويجب أن تكون صيغة قرارات 
 

 الرفض القائمة على افتقاد الجدةاالعتراض وقرارات ب الفقرات الخاصةنموذج  42/17

 
المطلوب عن االختراع  عندما يكون هناك وثيقة واحدة من الفن السابق تفصح بشكل تام وواضح

 :، فإنه ينبغي على الفاحص استخدام ما يليحمايته
 

  من القانون1المادة 
ا ألحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون      تمنح براءة اختراع طبق 

جديدا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان االختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق      
 .صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة

ي اختراع سبق أن منحت كما تمنح البراءة استقالال، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد عل
عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي علي النحو المبين 
في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو اإلضافة وفقا ألحكام هذا 

 .القانون
 لسنة 82 من القانون رقم 1لى من المادة  للفقرة األواًوفق] 1[_______ عناصر الحماية /عنصر
ولقد تم توضيح كافة التحديدات الخاصة بعناصر . ]2[ حيث تفتقد الجدة بالنظر إلى 2002

إذا كان مرجع الفن السابق يتضمن العديد من التجسيدات أو كان  (.الحماية في مرجع الفن السابق
حص  أن يوضح جزء مرجع الفن السابق طويالً للغاية، فإنه قد يكون من األفضل بالنسبة للفا

 ).الذي يعتمد عليه في رفض عناصر الحماية
في " مرفوض"في أول رسالة للطالب، وعبارة " تم االعتراض على: "تستخدم عبارة ] 1[في 

 .الرفض النهائي لعناصر الحماية
 .، وضح الفن السابق الذي يتم االعتماد عليه كأساس لرفض عناصر الحماية]2[في 

 
 لسنة 82 من القانون رقم 1للفقرة األولى من المادة  اًوفق) 1(تم رفض عنصر الحماية ): أ(ثال م

 ).12345( البراءة المصرية رقم  حيث تفتقد الجدة بالنظر إلى2002
 

 82من القانون رقم  1 للمادة اًوفق) 10(إلى ) 5(و) 1(تم رفض عناصر الحماية ): ب(مثال 
) 2( راجع التجسيد –) 11223(ة بالنظر إلى البراءة المصرية رقم  حيث تفتقد الجد2002لسنة 

 .لهذه البراءة) 4(والشكل 
 

إذا لم يوجد سوى مرجع واحد من الفن السابق يفصح افصاحاً كامالً عن الفن السابق بالطريقة 
المطلوب حمايته بها، وكان هناك حاجة إلى شرح من قبل الفاحص، فإنه ينبغي استخدام الصيغة 

 :لتاليةا
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  من القانون1المادة 
تمنح براءة اختراع طبقا ألحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدا،          
ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان االختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية                

 .مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة
براءة استقالال، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد علي اختراع سبق أن منحت كما تمنح ال

عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي علي النحو المبين في 
الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو اإلضافة وفقا ألحكام هذا 

 .ونالقان
 لسنة 82 من القانون رقم 1 للفقرة األولى من المادة اًوفق] 1[_______ عناصر الحماية /عنصر
ولقد تم توضيح كافة التحديدات الخاصة بعناصر الحماية  .]2[ حيث تفتقد الجدة بالنظر إلى 2002

 ]3.[في مرجع الفن السابق
في " مرفوض"لطالب، وعبارة في أول رسالة ل" تم االعتراض على: "تستخدم عبارة ] 1[في 

 .الرفض النهائي لعناصر الحماية
 .، وضح الفن السابق الذي يتم االعتماد عليه كاساس في رفض عناصر الحماية]2[في 
 . ينبغي على الفاحص أن يدرج أية تفسيرات لما لم يرد بوضوح في الفن السابق،]3[في 

 
 

 من 1 للفقرة األولى من المادة اًوفق) 11(و) 4(إلى ) 1(تم رفض عناصر الحماية ): ج(مثال 
وكافة ) 123456( رقم األمريكية حيث تفتقد الجدة بالنظر إلى البراءة 2002 لسنة 82القانون رقم 

كما هو وارد " عصا"فمصطلح . تحديدات عناصر الحماية هذه موضحة في مرجع الفن السابق هذا
كما هو وارد " قضيب"فس معنى مصطلح ن يحمل ه البراءةمن هذ) 3(بالعمود ) 21(في السطر 

 .الخاص بطالب البراءة) 1(في عنصر الحماية 
 

 نموذج الفقرات الخاصة بافتقاد الجدة

إذا كان االختراع المطلوب حمايته مفتقداً للخطوة االبداعية بالنسبة لمرجع واحد فقط من الفن 
 :السابق، فإنه ينبغي على الفاحص استخدام الصيغة التالية

 
  من القانون1ادة الم

تمنح براءة اختراع طبقا ألحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدا،          
ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان االختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية                

 .مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة
، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد علي إختراع سبق أن منحت كما تمنح البراءة استقالال

عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي علي النحو المبين في 
الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو اإلضافة وفقا ألحكام هذا 

 .القانون
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 لسنة 82 من القانون رقم 1 للفقرة األولى من المادة اًوفق] 1[_______ ر الحماية عناص/عنصر
 ]3 [.]2 [ حيث تفتقد الخطوة اإلبداعية بالنظر إلى2002

 
في " مرفوض"في أول رسالة للطالب، وعبارة " تم االعتراض على: "تستخدم عبارة ] 1[في 

 .الرفض النهائي لعناصر الحماية
 

 .حدد الفن السابق المستخدم في الرفض يينبغي أن، ]2[في 
 

الفاحص أي تفسير يتعلق بكيفية تعديل مرجع من الفن السابق بشكل ، ينبغي أن يدرج ]3[في 
 .من الدليل) 13( راجع القسم –. بحيث يستوفي كافة التحديدات المطلوب حمايتها) بديهي(واضح 

 
 من 1 للفقرة األولى من المادة اً وفق)15(إلى ) 11(و) 4(تم رفض عناصر الحماية ): د(مثال 

 حيث تفتقد الخطوة اإلبداعية بالنظر إلى البراءة المصرية رقم 2002 لسنة 82القانون رقم 
وتوضح البراءة كافة التحديدات المطلوب حمايتها فيما عدا التحديد الذي يشير إلى أن ). 22113(

ط عن ثالثة قواطع إال أنه من المعروف وتفصح البراءة فق. آلة تقطيع الخبز بها أربعة قواطع
بالنسبة لذوي الخبرة في مجال الفن المتعلق بتقطيع الخبز أنه يمكن استخدام أربعة قواطع في هذا 

ي، سيكون من البديهي تعديل هذه البراءة بحيث تتضمن القواطع لالنوع من آالت التقطيع وبالتا
 .للخطوة اإلبداعية الحالة مفتقدة األربعة وبالتالي، تعتبر عناصر الحماية في هذه

 
 نموذج الفقرات الخاصة بافتقاد الخطوة اإلبداعية

 
 للخطوة اإلبداعية بالنظر إلى مرجعين أو أكثر من اًعندما يكون االختراع المطلوب حمايته مفتقد

 :الفن السابق، فإنه ينبغي على الفاحص أن يقوم باستخدام الصيغة التالية
 

 لسنة 82 من القانون رقم 1 للفقرة األولى من المادة اًوفق] 1[ _______اية عناصر الحم/عنصرال
ينبغي . (_______ بالنظر إلى اًوأيض______  حيث تفتقد الخطوة اإلبداعية بالنظر إلى 2002

على الفاحص أن يقوم بإدراج أي تفسير يوضح كيفية الجمع بين مرجعي الفن السابق أو أكثر 
 ).من الدليل) 13( راجع القسم –) تحديدات المطلوب حمايتهابحيث تستوفي كافة ال

 
في " مرفوض"في أول رسالة للطالب، وعبارة " تم االعتراض على: "تستخدم عبارة ] 1[في 

 .الرفض النهائي لعناصر الحماية
 

 للفقرة األولى من المادة اًوفق) 30(إلى ) 21(و) 15(إلى) 4(تم رفض عناصر الحماية ): هـ(مثال 
 حيث تفتقد الخطوة اإلبداعية بالنظر إلى البراءة المصرية رقم 2002 لسنة 82 من القانون رقم 1
وتوضح البراءة المصرية كافة ). 442233( بالنظر إلى البراءة اليابانية رقم اًوأيض) 3322(

ضحا الذين يو) 15(و) 4(التحديدات المطلوب حمايتها فيما عدا التحديد الوارد في عنصري الحماية 
وتفصح البراءة اليابانية ). TIG(أن اللحام المستخدم في غلق الخطوط الجانبية لألوعية من نوع 

فصح عن أن الخطوط تي يحتوي على سوائل مثل البراءة المصرية كما تالاألوعية عن نفس نوع 
ة  ويمكن ألي شخص من ذوي الخبر.)TIG (الجانبية يمكن غلقها باستخدام هذا النوع من اللحام
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العادية في مجال الفن أن يتعرفوا على مختلف أنواع اللحامات التي يمكن استخدامها في غلق 
الخطوط الجانبية لألوعية التي تحتوي على سوائل وبالتالي، سوف يكون من البديهي بالنسبة له أن 

 هو كما) TIG(خطوط الجانبية لألوعية الخاصة بالبراءة المصرية باستخدام لحام ليقوم بغلق ا
 .ي البراءة اليابانية وعليه، فإن عناصر الحماية في هذه الحالة تفتقد الخطوة اإلبداعيةفموضح 

 
 من القانون رقم 1 للفقرة األولى من المادة اًوفق) 15(إلى) 1(تم رفض عناصر الحماية ): و(مثال 

 بقلم سميث )Science" (العلم" حيث تفتقد الخطوة اإلبداعية بالنظر إلى مقال مجلة 2002 لسنة 82
وكذلك بالنظر إلى البراءة األسترالية رقم ) 4555( بالنظر إلى البراءة المصرية رقم اًوأيض

كل التحديدات المطلوب حمايتها فيما عدا نسبة الكربون " العلم"وتوضح مقال مجلة ). 122345(
من المعروف في وتشير البراءة األسترالية إلى أنه . الموجودة في الصلب ومدى مرونة الصلب

مقال من كما أن قضبان الصلب المشار إليها في كل . كربون في الصلب الهيكلي% 3الفن استخدام 
 ألي اًوبالتالي، سيكون بديهي. وفي البراءة المصرية ستستخدم في تشييدد الكباري" العلم"مجلة 

 في مقال مجلة شخص ذي مهارة عادية في مجال الفن أن يدرك أن قضيب الصلب الهيكلي الوارد
وباإلضافة إلى ذلك، فإن البراءة األسترالية تفصح عن أن معامل . من الكربون% 3يتضمن " العلم"

 والذي 6 إلى 2مرونة الصلب التي تستخدم في القضبان الهيكلية يمكن أن يكون نطاقها ما بين 
ون من البديهي تعديل وعليه، سيك. اً تقريب5 في عناصر الحماية بأن نسبة المرونة اًيتضمن تحديد

 5من خالل جعل معامل مرونة الصلب " العلم"القضيب الهيكلي كما هو مفصح عنه في مقال مجلة 
وبالتالي، فإن عناصر الحماية هذه تفتقد الخطوة .  كما هو موضح في البراءة األستراليةاًتقريب

 . اإلبداعية

 ينموذج الفقرات المتعلقة بافتقاد قابلية التطبيق الصناع

 
إذا كانت عناصر الحماية متعلقة بموضوع يفتقد قابلية التطبيق الصناعي، فإنه ينبغي على الفاحص أن 

 :يستخدم ما يلي
 

  من القانون1المادة 
تمنح براءة اختراع طبقا ألحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدا،          

ع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية            ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان االخترا    
 .مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة

كما تمنح البراءة استقالال، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد علي إختراع سبق أن منحت 
لمبين في عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي علي النحو ا

الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو اإلضافة وفقا ألحكام هذا 
 .القانون

 
 

 لسنة 82 من القانون رقم 1 للفقرة األولى من المادة اًوفق] 1[_______ عناصر الحماية /عنصر
 ]2 [. حيث تفتقد قابلية التطبيق الصناعي2002
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في " مرفوض"في أول رسالة للطالب، وعبارة " تم االعتراض على: "تستخدم عبارة ] 1[في 
 .الرفض النهائي لعناصر الحماية

 
 . أسباب افتقاد قابلية التطبيق الصناعي، وضح]2[في 

 
 82 من القانون رقم 1 للفقرة األولى من المادة اً وفق10 – 1تم رفض عناصر الحماية ): ز(مثال 
لتطبيق الصناعي ألن االختراع المطلوب حمايته يرتبط بتركيبة  حيث تفتقد قابلية ا2002لسنة 

 .كيميائية ليس لها استخدام معروف
 
 82 من القانون رقم 1 للفقرة األولى من المادة اً وفق20 – 1تم رفض عناصر الحماية ): ح(ال ثم

ماكينة ذات  حيث تفتقد قابلية التطبيق الصناعي ألن االختراع المطلوب حمايته يرتبط ب2002لسنة 
 .العلمية المعروفةة وال يتفق ذلك مع النظريات محركة دائ



 2006سبتمبر    براءات وإجراءات المقابالت تداول الردود الواردة من طالبي ال
 

  مشروع المساعدة لحقوق الملكية الفكرية  156
 GS-10F-0619N عقد رقم
 M-04-0020-00-263: مهمة رقم

 الفصل الثامن عشر
 تداول الردود الواردة من طالبي البراءات وإجراء المقابالت

 مقدمة

ويقدم  . طالبي البراءات    بين الفاحصين و  اً عملية فحص طلب الحصول على البراءة حوار       تتضمن 1/18
 لشروط الحصول على البراءة أم       اًتحديد ما إذا كان مستوفي     يتم فحصه ل  اًطالب البراءة طلب    

 بأية أسباب لرفض الطلب أو بأية           طالب البراءة   إلى   اً واضح اًومن جانبه، يقدم المكتب بيان    .ال
ويعمل .  فرصة الرد الذي يقوم الفاحص بدوره بدراسته    طالب البراءة   متطلبات لتعديله، وتتاح ل    

 .ما يزيد من جودة البراءات التي تصدر عن مكتب البراءاتالحوار على تعزيز عملية الفحص ك

ل زيادة توضيح األمور المتعلقة بسجل متابعة        ج ومن أعن طلب البراءة  من أجل تقديم ملف كامل    2/18
 لكافة اإلجراءات التي       اً واضح اًالطلب،  يجب على الفاحصين القانونيين والفنيين أن يقدموا تفسير      

و   لبطا ويتضمن ذلك توضيح كافة األمور التي يسأل عنها       .  بتمت أثناء عملية متابعة الطل      
 في الرد  طالب البراءة  وعندما يرغب . ات سواء كان ذلك كتابةً أو عن طريق إجراء مقابلة     البراء

على أي اعتراض أو أي طلب آخر من جانب مكتب البراءات، فإنه يمكن للفاحص في هذه                     
ي أي من الحالتين وسواء قرر الفاحص تبني موقف      وف.  أو ال طالب البراءة  الحالة أن يقبل حجج   

 أو التمسك    اً جزئي  طالب البراءة    أو تعديل موقفه السابق لكي يتفق مع موقف         طالب البراءة   
 . ويرد عليهاطالب البراءةبموقفه، فإنه يجب على الفاحص أن يعتد بحجج 

 الردود على تقرير الفحص الفني

  قبول الطلب–نعة  التي يتبين أنها مقطالب البراءةحجج 
 مقنعة وعندما يقرر الفاحص بعد إعادة النظر في        طالب البراءة   إذا كانت الحجج التي يقدمها     3/18

االعتراض ضرورة سحب هذا االعتراض، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يوضح أسباب            
السطور   / الصفحات والسطر    /السابق من خالل اإلشارة بشكل محدد إلى الصفحة         االعتراض  سحب  

 وليس مقبوالً أن   .االعتراض وتم على أساسه سحب هذا  طالب البراءة   في مالحظات   ما وردم
 االعتراض يقوم الفاحص فقط باإلشارة إلى أن كافة مالحظات طالب البراءة تشكل أساس سحب                     

السابق إلى قبول عناصر الحماية، فإنه يمكن إدراج األسباب         االعتراضوإذا أدى سحب  . السابق 
 .السابق بذكر أسباب قبول الطلب االعتراضساس سحب التي شكلت أ

  الطلب المعد للقبول– الحجج التي يتبين أنها مقنعة تؤدي إلى سحب االعتراض 18/3/00

وهي ] 3[التي تم إيداعها فيما يتعلق بـ ] 2[، تمت دراسة ]1[، راجع طالب البراءةحجج 
 .االعتراضتم سحب . اًمقنعة تمام

 مالحظة الفاحص
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 طالب البراءة أرقام السطور الواردة في مالحظات      /الصفحات ورقم /، حدد الصفحة  ]1[  فـي  -1
 .والتي جاء على أساسها قرار الفاحص بسحب االعتراض السابق

 .، حدد تاريخ أو تواريخ التعديل أو الحجج التي تقدم بها طالب البراءة]2[ في -2

بيان الوصف المختصر   وصف و ، حـدد رقم عنصر الحماية ورقم الشكل وجزء ال         ]3[ فـي    -3
 .عليهالفاحص وغير ذلك مما اعترض 

 العتراضل سبب جديد – التي يتبين أنها مقنعة طالب البراءةحجج 
 مقنعة وقرر الفاحص ضرورة سحب االعتراض السابق، ولكن كان          طالب البراءة ذا كانت حجج    إ 4/18

العتراض، ويمكن  لديد  ذلـك عقـب مزيد من الدراسة، فإنه يتعين في هذه الحالة تقديم سبب ج              
 . بها في هذه النقطةلالستعانة) 18.04.00(اإلرشادية الرجوع إلى الفقرة 

 العتراضل سبب جديد – الحجج المقنعة 18/4/00

االعتراض بالتي تم إيداعها فيما يتعلق      ] 2[، تمت دراسة    ]1[، راجع   طالـب البراءة  حجـج   
وعليه، تم سحب   . اًتماموهي مقنعة   ] 4[بمـوجب   ] 3[عناصـر الحمايـة     /علـى عنـصر   

 .]5[العتراض بالنظر إلى لولكن بعد إعادة النظر، تم تحديد سبب جديد . االعتراض

 مالحظة الفاحص

أرقام السطور الواردة في مالحظات طالب البراءة       /الصفحات ورقم /، حدد الصفحة  ]1[ في   -1
 . الفاحص بسحب االعتراض السابققراروالتي جاء على أساسها 

 . حدد تاريخ أو تواريخ التعديل أو الحجج التي تقدم بها طالب البراءة،]2[ في -2

 .أرقام عناصر الحماية/، حدد رقم]3[ في -3

 . السابق بناء عليهاالعتراض، اذكر األساس القانوني الذي جاء ]4[ في -4

التفسير المختلف للمرجع المشار : مثل(العتراض لاألسباب الجديدة /، حدد السبب]5[ في -5
وقدم )  الوصف غير التامأجزاء/مراجع الفن السابق الجديدة وجزء/ ومرجعاًإليه سابق
لالستعانة بها في  17في الفصل  اإلرشادية ، ويمكن الرجوع إلى الفقرات .العتراضل اًتفسير

 . إذا أمكن ذلكهذه النقطة

   التي يتبين أنها غير مقنعةطالب البراءةحجج 

 يمكن لرد طالب البراءة     اًالفني الخاص بمكتب البراءات، وأحيان    ص  والفحالبحث  بعد تلقي تقرير     5/18
 )نتائج اختبارات المعاملمثل (حجج وأدلة مؤيدة ) باإلضافة إلى التعديالت وغيرها (أن يتـضمن    

وإذا كان  . بحـيث ال يـستخدم الفن السابق الذي ذكره الفاحص الفني في رفض عناصر الحماية              
، فإنه يمكن في هذه الحالة      االعتراض ورة اإلبقاء على قرار   المدروس بضر رأي الفاحص الفني    
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وسوف يساعد تقديم   . الـرجوع إلـى الفقرات التالية لالستعانة بها في تناول حجج طالب البراءة            
تفـسير واضح ألسباب الرفض طالب البراءة على فهم واستيعاب موقف الفاحص، كما سيساعد              

 .قدم بتظلملجنة التظلمات في هذا الشأن في حالة الت

  استخدم ما يلي إذا لم يقنع رد طالب البراءة الفاحص18/5/00

 ].2[إال أنها غير مقنعة ] 1[ التي تم إيداعها طالب البراءةتمت دراسة حجج 

 مالحظة الفاحص

لم يتم بالفعل والتي قدمها طالب البراءة  يجب على الفاحص أن يتناول كافة الحجج التي -1 
 .)17راجع الفصل  ( الرفضتاالرد عليها في بيان

 .ردود طالب البراءة/، حدد تاريخ أو تواريخ تلقي مكتب البراءات لرد]1[ في -2

 بأسباب عدم اقتناع الفاحص بما ذكره طالب البراءة من خالل إدراج اً، قدم تفسير]2[ في -3
 . لما هو مناسباًفقرة أو أكثر من الفقرات التالية وفق

 استخدام أي من الفقرات التالية لتناول اً أو مناسباًال يكون مفيد في بعض األحيان، قد -4
ومع ذلك، فإنه يجب على الفاحص أن يتناول أية حجج . المسائل المتعلقة بطالب البراءة

 .يقدمها طالب البراءة وتكون ذات صلة بالموضوع

  المراجع بالنسبة لقدمطالب البراءة حجة 18/5/1

 على أساس قدم المراجع المستشهد بها، فإن مجرد ذكر أن اءةطالب البرفي الرد على حجة 
بدون إثبات أن ذوي الخبرة في الفن السابق المتعلق باالختراع  اًالمراجع قديمة ال يكون مقنع

المطلوب حمايته الذين لديهم دراية بهذه المراجع قد حاولوا دون جدوى أن يتوصلوا إلى حل 
 . طالب البراءة أن يحلهالنفس المشكلة التي استطاع اختراع

  بالنسبة للمراجع الفرديةطالب البراءة حجة 18/5/2

 بالنسبة للمراجع، فإنه ال يمكن إثبات الخطوة اإلبداعية بدحض طالب البراءةفي الرد على حجة 
 .المراجع على أساس فردي إذا كانت قرارات الرفض قائمة على الجمع بين المراجع

 طالب البراءة حججبأن الفاحص استخدم  طالب البراءة حجة 18/5/3

اعتمد على حججه على أنها حججه   الفني بالنسبة ألن الفاحصطالب البراءةفي الرد على حجة 
الفاحص الفني اعتد يجب أن يالحظ أن  طالب البراءة، فإن هو لالعتراض على عناصر الحماية

لذي تم فيه صنع االختراع المطلوب فقط بالمعرفة الواقعة في مستوى المهارة العادية في الوقت ا
 .طالب البراءةحمايته ولم يدرج المعرفة المكتسبة فقط مما أفصح عنه 
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  بشأن عدم وجود أي سبب للجمع بين المراجعطالب البراءة حجة 18/5/4

ن المراجع إلثبات افتقاد الخطوة     ي بشأن عدم اقتراح الجمع ب     طالب البراءة فـي الـرد على حجة       
االختراع المطلوب حمايته، فإن الفاحص الفني يدرك أن افتقاد الخطوة اإلبداعية         اإلبداعـية فـي     

يمكـن إثـباته فقـط بالجمع بين مراجع الفن السابق أو تعديلها للوصول إلى االختراع المطلوب         
ويجب أن يرد هذا االقتراح إما في       . حمايته متى كان هناك مرجع أو اقتراح أو حافز للقيام بذلك          

ـ    في هذه  .  ألي من ذوي الخبرة في مجال الفن       اًسها أو في المعارف المتاحة عموم     المـراجع نف
 ].1[الحالة، 

 مالحظة الفاحص

ألي  اًوضح أين يوجد حافز الرفض سواء في المراجع أو في المعارف المتاحة عموم            ،  ]1[فـي   
 .من ذوي الخبرة في مجال الفن

 فن سابق متشابه لعدم استخدام أي  بالنسبةطالب البراءة حجة 18/5/5

 اًالذي استشهد به الفاحص في تقرير الفحص ليس فن        ] 1[ بأن   طالب البراءة فـي الرد على حجة      
، فإنه اً أن يدرك أنه لكي يكون مرجع الفن السابق متشابه        طالب البراءة ، فإنه يتعين على     اًمـشابه 

 بشكل  اًكون مرتبط يجب أن يكون في مجال اختراع المخترع أو إذا لم يكن كذلك، فإنه يجب أن ي               
 بها لكي يعتمد على ذلك كأساس لرفض االختراع         اً معني طالب البراءة معقـول للمشكلة التي كان      

 ].2[في هذه الحالة، . المطلوب حمايته

  مالحظة الفاحص

 .اً، اكتب اسم المرجع الذي يدعي طالب البراءة أنه ليس مشابه]1[ في -1

 .اً متشابهاًرجع فن، وضح أسباب اعتبا ر هذا الم]2[ في -2

 دام العديد من مراجع الفن السابق بالنسبة الستخطالب البراءة حجة 18/5/6

 بشأن قيام الفاحص الفني بالجمع بين عدد كبير للغاية من           طالب البراءة فـي الـرد علـى حجة        
 أن يدرك أن االعتماد على      طالب البراءة المـراجع فـي رفض عنصر الحماية، فإنه يتعين على           

بيـر من المراجع في قرار الرفض ال يؤدي دون أسباب أخرى إلى إلغاء الرأي الخاص                عـدد ك  
 .بافتقاد االختراع المطلوب حمايته للخطوة اإلبداعية

 نتائج ليست متوافقة مع الفن      سيؤدي إلى  بالنسبة ألن االختراع     طالب البراءة  حجـة    18/5/7
 السابق

 المطلوب  طالب البراءة مجرد تحقيق اختراع    ، فإن   ]1[ بشأن   طالب البراءة فـي الرد على حجة      
 اًن السابق ال يمكن أن يكون أساس      حمايـته لميزة أخرى تنشأ بشكل طبيعي نتيجة إتباع اقتراح الف          

 .إلمكانية حصوله على البراءة عندما تكون االختالفات من ناحية أخرى مفتقدة للخطوة اإلبداعية
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 مالحظة الفاحص

 .جج المتعلقة بعدم إمكانية توقع النتائج من خالل الفن السابق، أعد باختصار ذكر الح]1[في 

  بالنسبة للتحديدات التي لم تتم المطالبة بحمايتهاطالب البراءة حجة 18/5/8

، طالب البراءة  بأن المراجع ال تظهر سمات معينة في اختراع          طالب البراءة في الرد على حجة     
عناصر /لم ترد في عنصر   ]) 1[أي   ( البراءة طالبفإنـه لـوحظ أن الـسمات التي يعتمد عليها           

، وصف التفصيلي الوعلى الرغم من أن عناصر الحماية تفسر في ضوء          . الحمايـة التي رفضت   
 ال يعتد بها إال إذا كانت مدرجة بشكل خاص في           الوصف التفصيلي فـإن الـتحديدات من خالل       

 . عناصر الحماية

 مالحظة الفاحص

عناصر / ولكنها ليست مذكورة في عنصر     طالب البراءة د عليها   ، اذكر السمات التي يعتم    ]1[في  
 .الحماية

  لالستخدام المقصود من االختراع بالنسبةطالب البراءة حجة 18/5/9

، الحظ أنه لكي يثبت االستخدام المقصود من االختراع         ]1[أن   ب طالب البراءة في الرد على حجة     
هذا االستخدام المقصود المطلوب حمايته      ق، فإن لبراءة بالنسبة للفن الساب   قابليـته للحصول على ا    

ومن . يجـب أن يـؤدي إلـى اخـتالف هيكلـي بين االختراع المطلوب حمايته والفن السابق                
 على أداء نفس االستخدام المقصود من االختراع        اًالـضروري أن يكون تركيب الفن السابق قادر       

 . والموضح في عناصر الحماية

 مالحظة الفاحص

 . فيما يتعلق باالستخدام المقصودطالب البراءةباختصار ذكر حجج ، أعد ]1 [في

 عالقة بماكينة لتقطيع    أن االختراع المطلوب حمايته له    الحماية  عنصر  لو ذُكر في مقدمة     : مـثال 
فإن يمكنها قطع الخبز أيضاً     الخبز وكان الفن السابق في نفس الوقت متصالً بماكينة لتقطيع اللحم            

 .الفن السابق تفقد أهلية البراءة بسبب ماكينة تقطيع الخبز

ـ طالـب البـراءة   حجـة     18/5/10 أن الـتحديدات المذكورة في مقدمة عنصر الحماية   ب
 يجب أن تطبق) التمهيد(

مقدمة عنصر الحماية لم يحصل على أي أهمية بالنسبة ألهلية           في   ]1[ بأن   طالب البراءة قد يحتج   
بوجه عام   صل على أي أهمية بالنسبة ألهلية البراءة       عنصر الحماية ال تح    ةمقدمولكن  ،  البـراءة 

 ولم يكن    اقتصرت على ذكر الغرض من العملية أو االستخدام المقصود من التركيب الهيكلي           إذا  
يجب على طالب البراءة أن     و. عنـصر الحماية نفسه معتمداً على تلك المقدمة كعنصر مكمل له          

علقة بالمقدمة في األجزاء األخرى من عنصر       حتـى ولو تم إدخال التحديدات المت      الحـظ أنـه     ي
إدخال هذه  الحماية، فهذا ال يعني بالضرورة أن عنصر الحماية يتمتع بأهلية البراءة لمجرد كون              
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ولكن هذا اإلدخال ال يعنى سوى أن الفاحص        . لعنصر الحماية  الـتحديدات في األجزاء األخرى    
 .م أهلية عنصر الحماية للحصول على البراءةسيضع تلك التحديدات في اعتباره عندما يقوم بتقيي

 مالحظة الفاحص

 .البراءةالمذكورة في المقدمة والتي يحتج بها طالب ، أعد باختصار ذكر الحجج ]1[في 

.  أهلية االختراع للبراءة   ييجـب علـى الفاحص أن يستخدم الجملتين األخيرتين عندما يتشكك ف           
الفاحص لم يضع في اعتباره الجزء التقديمي في         أن   ةالبراءوهذه الفقرة اإلرشادية توضح لطالب      

عنـصر الحمايـة، كما توضح أيضاً أنه حتى ولو قام طالب البراءة بإضافة التحديدات الخاصة                
 لن تجعل عنصر    ابالعملية أو التركيب الهيكلي إلى عنصر الحماية فإن هذه اإلضافة في حد ذاته            

 .الحماية متمتعاً بأهلية البراءة

 ذُكر في مقدمة عنصر الحماية أن االختراع المطلوب حمايته له عالقة بماكينة لتقطيع              لو: مـثال 
يتضمن مجرد تركيب هيكلي للمحرك دون إقامة أي عالقة بين          الخبز ولكن عنصر الحماية كان      

هذا المحرك وبين ماكينة قطع الخبر فإن هذه المقدمة يجب أال تحصل على أي اهتمام عند تحديد                 
 . عنصر الحماية يستحق أهلية البراءة بعد مقارنته بالفن السابق أم الما إذا كان

  التي تدور فقط بشكل عام حول إمكانية الحصول على البراءةطالب البراءة حجة 18/5/11

 اً بأن عناصر الحماية تحدد اختراع     اًحجـج طالـب البـراءة ليست مقنعة  ألنها تمثل إدعاًء عام            
ون أن تشير بشكل محدد إلى كيف أن أسلوب كتابة عناصر           يمكـنه الحـصول علـى البراءة د       

  .الحماية يميز هذه العناصر عن المراجع وذلك من ناحية إمكانية الحصول على براءة اختراع

 الردود

وإذا لم تستطع   في تقرير الفاحص الفني     مكتب البراءات   أي أمـور أخرى أشار إليها       إذا كانـت     6/18
ال بد  الفاحص الفني   فإن  أن تفي بمتطلبات مكتب البراءات،      الـردود التي ترد من طالب البراءة        

  .وأن يعالج تلك األمور في التقرير التالي

  إجراء المقابالت

 وضع جدول بمواعيد المقابالت

طلب إجراء مقابلة بناء على رغبة      "فإنه ينبغي تقديم نموذج      مقابلة،   طالب البراءة عـندما يطلب     7/18
إلى مكتب البراءات قبل    ) مكتب براءات االختراع المصري    – 94نموذج رقم   " (طالـب البراءة  

ويجب . إجـراء المقابلة لكي يستعد الفاحص لهذه المقابلة ويركز على النقاط التي ستتم مناقشتها             
أن يحـدد هـذا النموذج األطراف المشاركة في المقابلة والتاريخ المقترح إلجراء المقابلة وهل               

 بالنقاط التي ستتم    اً مختصر اً، كما يجب أن يتضمن بيان     سـتكون المقابلـة شخـصية أم بالهاتف       
ويشجع طالبو البراءات على استخدام نموذج مكتب براءات االختراع المصري رقم           . مناقـشتها 

 يرفض الفاحص على    اً، إال أن عـدم تقديم هذا النموذج ال يصلح في حد ذاته لكي يكون سبب               94



 2006سبتمبر    براءات وإجراءات المقابالت تداول الردود الواردة من طالبي ال
 

  مشروع المساعدة لحقوق الملكية الفكرية  162
 GS-10F-0619N عقد رقم
 M-04-0020-00-263: مهمة رقم

هذا النموذج برد طالب البراءة المقدم على تقرير         أن يلحق    اًويمكن أيض . أساسـه طلـب المقابلة    
 .الفاحص الفني أو أية مراسالت أخرى من مكتب البراءات

بمجرد ترتيب موعد إلجراء المقابلة، فإنه ينبغي الحفاظ على هذا الموعد، حيث يستعد العديد من                8/18
وإذا وقعت ظروف   . طالبـي البراءات والوكالء للسفر إلى القاهرة لعقد هذه المقابلة مع الفاحص           

 لكي تكون المقابلة فعالة،     اًبعد تحديد الموعد تحول دون وجود الفاحص الذي يعد وجوده ضروري          
فإنه يجب إخطار الطرف اآلخر على الفور حتى يتم عمل ترتيبات أخرى مع تقليل إمكانية عناء                

 .طالب البراءة أو من يمثله إلى أدنى حد ممكن

 طويالً أو أن    اًالهاتف ويتضح أن المناقشة ستستغرق وقت     عـند االتـصال بالفاحص عن طريق         9/18
الفـاحص سـيحتاج إلى بعض الوقت لدراسة الوضع، فإنه يجب إنهاء المكالمة باالتفاق على أن                

ويجب أن تتم إجراء    . الفـاحص أو طالب البراءة سيتصل مرة أخرى في وقت الحق يتم تحديده            
 .من مكتب البراءاتالمكالمات التليفونية التي يقوم بها الفاحص 

 إلى  – لطبيعة الحالة التي يتم دراستها       اً وفق –ال يجـب أن تجرى المقابالت إال إذا كانت ستؤدي            10/18
تطوير وتوضيح أمور معينة وتؤدي إلى نوع من التفاهم المشترك بين الفاحص وطالب البراءة،              

 الوكيل عند التقدم    وعليه، فإنه يجب على   . ومـن ثم يؤدي ذلك إلى االستمرار في متابعة الطلب         
 لمناقشة المسائل الواردة في الخطاب الرسمي الذي        اً تمام اًبطلـب إلجراء مقابلة أن يكون مستعد      

.  كما ينبغي  اًويجب أال يسمح بإجراء هذه المقابلة إذا كان الوكيل ليس مستعد          . أرسـله المكـتب   
ود مناقشتها خالل المقابلة،     المسائل التي ي   اًومـن المفضل أن يحدد طالب البراءة أو الوكيل مقدم         

 .مما يسمح للفاحص االستعداد للمقابلة والتركيز على األمور الموضحة في التعديل المقترح

ويجب أن يرفض إجراء المقابلة إذا جاء الوكيل أو طالب البراءة فجأة وطلب إجراء مقابلة دون                 11/18
وعلى الرغم من   . ذلكأي إخطـار سـابق للفاحص إال إذا كانت هناك ظروف استثنائية تسمح ب             

ذلـك، فإنـه يمكـن تحديد موعد آخر مع الوكيل أو وطالب البراءة إلجراء المقابلة بحيث يكون      
 .الفاحص قد استعد لذلك

 الموافقة على إجراء المقابلة

 رئيس مكتب البراءات أو من ينوب عنه في حالة عدم تواجده على إجراء              اًيجب أن يوافق مقدم    12/18
ويجب أن يرفق بالطلبات التي تعرض للموافقة عليها        .  ن بمكتب البراءات  أيـة مقابلة مع العاملي    

نـسخة من نموذج طلب إجراء مقابلة بناء على رغبة طالب البراءة باإلضافة إلى رأي الفاحص                
وعادةً، يأتي رأي الفاحص بالموافقة     .  إذا طلبها رئيس مكتب البراءات     حـول جدوى هذه المقابلة    

مثالً في حالة إجراء مقابالت سابقة بالفعل       ( هناك دليل على عدم جدواها       على المقابلة ما لم يكن    
 ويجوز للفاحص   ).مـع طالب البراءة فيما يتعلق بنفس الطلب دون الوصول إلى أية نتائج مثمرة             

، ويجب أن يوافق رئيس مكتب البراءات       البراءةالفنـي أيـضاً أن يطلب إجراء مقابلة مع طالب           
 .على تلك الطلبات أيضاً
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 االستعداد إلجراء المقالة

ولكي تكون  . قبل موعد المقابلة، يتعين على الفاحص مراجعة موقف الطلب واألمور المتعلقة به            13/18
 أن يكونا على علم تام بكافة األمور        طالب البراءة المقابلـة مثمرة، يتعين على كل من الفاحص و        

 .المتعلقة بالطلب

 إجراء المقابلة

 .  رسمي يتميز باالحترام المتبادل بين الطرفينيجب أن تجرى المقابلة بشكل 14/18

ال ينبغـي على الفاحص أن يتردد في توضيح أن عناصر الحماية أو غيرها من المسائل المقدمة                  15/18
وال ينبغي على   .  من البحث والدراسة إذا كانت كذلك فعالً       اًلدراسـتها خالل المقابلة تتطلب مزيد     

بين عدم إمكانية التوصل إلى التفاهم أو إذا تبين أن          الفـاحص أن يتـردد في إنهاء المقابلة إذا ت         
وعلى الرغم من   . الطلـب فـي حاجة إلى مزيد من التعديالت أو اإلجراءات من جانب الفاحص             

ذلـك، يجب على الفاحص أن يحاول بقدر المستطاع تحديد المسائل المتعلقة بالطلب وحل أوجه               
 . الخالف خالل المقابلة

 معقوالً ال   إتمام المقابلة بحيث تستغرق وقتاً    قابلة مسئولية اإلسراع في     يقع على كل من طرفي الم      16/18
، يستلزم األمر مزيد من الوقت لكي تكون المقابلة مثمرة،     اًوأحيان.  دقيقة 30يـزيد عـادةً عـن       

ويقع على عاتق الفاحص مهمة     .  دقيقة 30وبالتالـي ال يجب إنهاء المقابلة لمجرد أنها تجاوزت          
 .قابلة ال تتعدى الوقت المعقول أي الوقت الالزم لتناول المسائل موضوع المقابلةالتأكد من أن الم

خالل المقابلة مع طالب البراءة الذي يتابع طلبه وليس على دراية تامة بإجراءات المكتب، يمكن                17/18
ولكن سواء كان   . للفـاحص أن يعـرض عليه بعض المقترحات التي ستساعد في متابعة الطلب            

لب البراءة أم ال، فإنه ال ينبغي على الفاحص أن يتحمل مسئولية طالب البراءة              هناك من يمثل طا   
وباإلضافة إلى ذلك،   . لتحديد كيفية إعداد الطلب أو تحديد العناصر المطلوب حمايتها        ) أو الوكيل (

 وبمعنى آخر، ال    .تخصيص وقت طويل لمثل هذا النوع من المقابالت       ى الفاحص    عل نبغـي ال ي 
 طالبي البراءات الذين ال يوجد من       ع لعقد مقابلة ما حتى م     اً كبير اًالفاحص وقت ينبغي أن يخصص    

ويعتمد .  حـيث أن ذلك يؤدي إلى تعطيل الفاحص عن مهامه األخرى أو يتداخل معها              يمـثلهم 
تحديـد الوقت المخصص لعقد مثل هذه المقابالت وتقديم الفاحص اقتراحات معينة للمساعدة في              

 .الفاحصير تقدمتابعة الطلب على 

عند التوصل إلى اتفاق نتيجة إلجراء المقابلة، يجب أن يوجه انتباه طالبي البراءات إلى ضرورة                18/18
 .  لما تم االتفاق عليه على الفوراًالقيام بالتعديالت وفق

في الطلب باستخدام   ، بما في ذلك أي أمور يتم االتفاق عليها،          يجـب أن يسجل موضوع المقابلة      19/18
 .مكتب براءات االختراع المصريلذي أعده المناسب انموذج ال
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 الفصل التاسع عشر
 المعارضات

 مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى شرح إجراءات االعتراض على قيام مكتب البراءات بالسير في إجراءات                      1/19
 .إصدار براءة ما

  وبشكل موجز، فإنه إذا كان ألحد األطراف المعنية أسباب لالعتراض على السير في إجراءات          2/19
 لتوافر دليل على أن هذه البراءة ما كان يجب منحها من األساس، فيمكن         اًإصدار براءة ما نظر  

لهذا الطرف أن يلفت انتباه مكتب البراءات إلى هذا الدليل وبذلك، تبدأ عملية التأكد مما إذا كان             
 ويمكن  .ينبغي منح هذه البراءة أم ال في ضوء ذلك الدليل الذي تقدم به هذا الطرف المعارض         

أن تكون المعارضات قائمة على عدة أسس مختلفة كما يمكن أن يتم إيداع هذه المعارضات        
 .بواسطة عدة أطراف معنية

 األسس القانونية

، كما أن  2002 لسنة 82 من القانون رقم 16رقم ورد األساس القانوني للمعارضات في المادة        3/19
 الوزارات أن تعترض على منح البراءة          من القانون نفسه تنص على أنه يجوز لبعض      17المادة 
 . لشروط معينةاًوفق

  من القانون16المادة 

يفحص مكتب براءات االختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن االختراع جديد ويمثل         
 .من هذا القانون 3و 2و 1بيق الصناعي طبقا ألحكام المواد خطوة إبداعية وقابل للتط

 الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة األحكام المنصوص             فإذا توافرت في االختراع    
 من هذا القانون قام مكتب براءات االختراع باإلعالن عن قبول    13و 12عليها في المادتين  

 . الطلب في جريدة براءات االختراع بالطريقة التي تحددها الالئحة التنفيذية

في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه              ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة علي السير     
إلي مكتب براءات االختراع متضمنا أسباب االعتراض وذلك خالل ستين يوما من تاريخ         
اإلعالن عن قبول الطلب في جريدة براءات االختراع، ووفقا لألوضاع التي تحددها الالئحة          

 .التنفيذية لهذا القانون

ده الالئحة التنفيذية لهذا القانون بما ال يقل عن مائة      ويؤدي مقدم اإلخطار باالعتراض رسما تحد   
 .جنيه وال يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم في حالة قبول االعتراض

 من هذا القانون ووفقا    36ص عليها في المادة     وتختص بنظر االعتراضات اللجنة المنصو        
 .لألوضاع واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية

 
 
 



 2006سبتمبر    المعارضات 
 

  مشروع المساعدة لحقوق الملكية الفكرية  166
 GS-10F-0619N عقد رقم
 M-04-0020-00-263: مهمة رقم

 القانون من 17المادة 
 

يرسل مكتب براءات االختراع إلي وزارة الدفاع أو وزارة اإلنتاج الحربي أو وزارة الداخلية            
أو وزارة الصحة علي حسب األحوال صورا من طلبات براءات اإلختراع التي تتصل بشئون                

 أو أمنية أو صحية، مع     الدفاع أو اإلنتاج الحربي أو األمن العام أو التي لها قيمة عسكرية        
، وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ اإلنتهاء من الفحص مع إخطار الطالب              ات  الطلب  مرفقات هذه 

بذلك خالل سبعة أيام من تاريخ اإلرسال، ولوزير الدفاع أو وزير اإلنتاج الحربي أو وزير                
الداخلية أو وزير الصحة علي حسب األحوال أن يعترض علي اإلعالن عن قبول طلب        

 .اإلرسالن يوما من تاريخ ، خالل تسعيةالبراء

 بعد اإلعالن عن قبول طلب البراءة االعتراض علي   - علي حسب األحوال –وللوزير المختص  
السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو اإلنتاج         

 خالل   تراضاالعالحربي أو األمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون     
 . عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات االختراعاإلعالنتسعين يوما من تاريخ 

 ويترتب علي االعتراض في الحاالت المشار إليها وقف السير في إجراءات إصدار البراءة

 
 23عتراض والتي وردت في المواد من وفيما يلي، مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بإجراءات اال      4/19

 . من الالئحة التنفيذية59المادة  و30إلى 

 
  من الالئحة23المادة 

يقدم االعتراض علي السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يسلم إلي المكتب من 
نسختين علي االستمارة المعدة لذلك، وذلك خالل ستين يوما من تاريخ النشر عن قبول 

إال بعد أداء الرسم المحدد الطلب في جريدة براءات االختراع، وال يقبل االعتراض 
 .ضبالجدول الملحق بهذه الالئحة، ويسترد الرسم في حالة قبول االعترا

 
 من الالئحة 24المادة 

يعلن المكتب طالب البراءة بصورة من االعتراض بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم             
 .الوصول خالل سبعة أيام من تاريخ االعتراض

 خمسة عشر يوما من تاريخ إعالنه به، ويسلم       االعتراض خالل   ىلعوللطالب أن يرد    
 . علي االستمارة المعدة لذلكنالرد إلي المكتب من نسختي

ويرسل المكتب إلي المعترض صورة الرد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول 
 .خالل سبعة أيام من تاريخ تسلم المكتب له

 
  من الالئحة 25المادة 

 من القانون جلسة لنظر االعتراض، 36 في المادة اللجنة المنصوص عليهايحدد رئيس 
ويخطر بميعادها طالب البراءة والمعترض قبل حلولها بعشرة أيام علي األقل، وذلك 

 .بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول
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   من الالئحة26المادة 
 :إذا قررت اللجنة ندب خبير وجب أن يتضمن قرارها

 
 .ربيانا دقيقا لمأمورية الخبي )1(
 .األجل المحدد إليداع تقرير الخبير )2(
 .تاريخ الجلسة التي تحدد لمناقشة التقرير )3(

 
  من الالئحة 27المادة 

إذا كان الخبير من العاملين بالحكومة أو الوحدات التابعة لها، أعلنته اللجنة بقرار ندبه                
يه    عن طريق الجهة التابع لها، أما إذا كان من غيرهم وجب إعالنه بكتاب موصي عل             

 .مصحوب بعلم الوصول
 

  من الالئحة 28المادة 
 .إذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير أقرت اللجنة هذا االختيار

 
 من الالئحة 29المادة 
المكتب الخصوم بقرار الفصل في االعتراض وبأسبابه، وذلك خالل عشرة أيام                 يخطر  

 . من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول
 
   من الالئحة30لمادة ا

 إذا لم يقدم اعتراض علي السير في إجراءات إصدار البراءة أو قدم وصدر قرار برفضه
 .، وجب علي المكتب السير في إجراءات إصدارها

 
   من الالئحة59المادة 

 من هذه الالئحة علي االستمارة المعدة لذلك، 58يقدم التظلم للجنة المشار إليها في المادة 
 .قابل الرسم الموضح بالجدول الملحق بهاوذلك م

 

 تشكيل لجنة التظلمات الستعراض المعارضات

 لما جاء في الفقرة األخيرة من المادة         اً ورد تعريف اللجنة التي ستعنى بفحص المعارضات وفق         5/19
 . من القانون36 من القانون في المادة 16

  من القانون36المادة 

تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها             تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة       
مكتب براءات االختراع تطبيقا ألحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم االستئناف أو من           
في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثالثة                 

 .  من ذوي الخبرة



 2006سبتمبر    المعارضات 
 

  مشروع المساعدة لحقوق الملكية الفكرية  168
 GS-10F-0619N عقد رقم
 M-04-0020-00-263: مهمة رقم

تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون بما ال يجاوز      ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم      
 .خمسمائة جنيه

ويجب علي اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويكون        
 .قرارها في هذا الشأن نهائيا

ء بشأن  وفيما عدا طلبات اإللغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ ال يجوز قبول الدعوي أمام القضا                
قرارات مكتب براءات االختراع إال بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ             

 .تقديمه دون البت فيه

 .وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة

 من الالئحة التنفيذية كيفية تشكيل لجنة التظلمات وسير           60 و58توضح كل من المادتين  
  الخاصة بهااإلجراءات

 من الالئحة 58المادة 

 بناء علي عرض رئيس أكاديمية البحث         - المختص بشئون البحث العلمي    ريصدر الوزي  
 -العلمي والتكنولوجيا وبعد إتباع األحكام المقررة قانونا بالنسبة لعضوي الهيئات القضائية                

 .  من القانون36قرارا بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 

ويكون التعيين لرئاسة اللجنة وفي عضويتها لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتضمن القرار تحديد             
المعاملة المالية للرئيس وأعضاء اللجنة، كما يتضمن تشكيل أمانة فنية لها تتولي إعداد ملفات                      

،  التظلمات المقدمة إليها وما يرفق بها من مذكرات ومستندات، وتدوين محاضر جلسات اللجنة                
 .وتنفيذ القرارات الصادرة عنها

 من الالئحة 60المادة 

 يحدد رئيس اللجنة الجلسة التي ينظر فيها التظلم، وتكون عدد جلساتها جلستين علي األقل               
شهريا، ويصح انعقاد الجلسة إذا غاب أحد أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة، ويكون إخطار          

 بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول،         المتظلم بالجلسة المحددة لشخصه أو لوكيله أو          
 .وذلك علي العنوان الثابت في التظلم، فإن لم يوجد فعلي العنوان الثابت بالملف

وإذا تخلف المتظلم عن الحضور جلستين متتاليتين رغم إخطاره قانونا، قررت اللجنة اعتبار                    
 . جديدتظلمه كأن لم يكن، وال يكون له في هذه الحالة الحق في تقديم تظلم

وللجنة أن تدعو من تشاء من أهل الخبرة إلبداء الرأي فيما يعرض عليها من تظلمات، دون               
 .أن يكون له صوت معدود في المداوالت

 باألغلبية المطلقة، وعند تساوي     - بعد سماع المتظلم وممثل المكتب  -وتصدر اللجنة قراراتها    
 .األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

 االعتراضبدء إجراءات 
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 من القانون  16 لما جاء في المادة رقم      اً وفقاً يوم60 اعتراضتبلغ المدة الزمنية المتاحة إليداع      6/19
 في     عن قبول طلب البراءة   نشر  ال من الالئحة التنفيذية، وتبدأ هذه المدة من تاريخ      23والمادة رقم  

 .الجريدة

.   الالئحة التنفيذية    الحالية من     النسخة   موضحة في جدول الرسوم المرفق ب      عتراضرسوم إيداع اال  7/19
أي في حالة اعتبارها        (عتراض وفي حالة صدور قرار من لجنة التظلمات بالموافقة على اال          

تحتوي على دليل يقنع لجنة التظلمات بأن طلب الحصول على البراءة بالصورة التي وافق عليها                
 يسترد الرسم الذي   ، فإن الطرف المعارض     )مكتب البراءات ال ينبغي أن يحصل على براءة       

 . من الالئحة التنفيذية23ما هو منصوص عليه في المادة رقم  لاًسدده وفق

إلى  وتسلم باليد البراءة  السير في إجراءات إصدار     عتراض علىإخطارات اال    توجه يجب أن  8/19
 .مكتب البراءات

 تنسيق االعتراض ومحتواه

 لألسباب    اً  تام اًراءات شرح  تب الب   لدى مكعتراض  باال اًيجب أن يقدم الطرف الذي يودع إخطار        9/19
وحيث أن معظم طلبات        . البراءة  السير في إجراءات إصدار       على   عتراض قوم عليها اال التي ي 

البراءة يكون لها العديد من عناصر الحماية، فإنه يجب توضيح عنصر الحماية الذي قدم           
تبطة بأي من      معارضات قائمة على أسس ليست مر        اًوقد يكون هناك أيض   .   بشأنه عتراضاال

  إلى  البراءة   منح يتم ن  على أنه ل  اً  قائم عتراضكون االي عناصر الحماية على نحو خاص كأن         
 .المخترع األصلي أو من يخلفه

 على إدعاء افتقاد الجدة أو الخطوة اإلبداعية، فإنه             اً  قائم عتراض كون فيها اال يفي الحاالت التي      10/19
ح كيفية استخدام الفن السابق في رفض      يجب على الطرف المعارض أن يشرح بشكل تام وواض    

 دون شرحها إلى تأييد لجنة        وعادة ما ينتج عن تقديم مراجع الفن السابق      .  عناصر الحماية  
 .التظلمات لقرار مكتب البراءات بقبول طلب البراءة

ويمكن لهذا الدليل أن     . يجب أن يرفق بإخطار االعتراض دليل وثائقي يدعم أسباب االعتراض            11/19
ع الفن السابق أو قرارات الرفض الخاصة بمكاتب البراءات األخرى أو دليل على             يتضمن مراج 

االستخدام السابق أو نشر االختراع قبل تاريخ اإليداع الساري أو دليل على أن المخترع ليس هو           
وما سبق مجرد أمثلة على األسباب التي يمكن استخدامها     .  نفسه الشخص الوارد اسمه في الطلب     

 .في مصرالبراءة السير في إجراءات إصدار على في االعتراض 

، فإنه يجب في هذه الحالة أن      االعتراضإذا تم االعتماد على أحد األشخاص لتقديم دليل يدعم     12/19
يقدم الدليل الذي يقدمه هذا الشخص في صورة إقرار موثق، حيث أن أي إدعاء دون دليل إثبات      

 .ال تعتد به لجنة التظلمات

 قب إيداع االعتراضاإلجراءات التي تع
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 لدى مكتب البراءات، يقوم الفاحص القانوني بفحص المستندات            اعتراض عندما يتم إيداع   13/19
 .أكد من استيفاء كافة المتطلبات المذكورة في الالئحة التنفيذيةوالرسوم التي تم سدادها للت

الب البراءة     طبإعالن   أن يقوم مكتب البراءات   على من الالئحة التنفيذية  24 المادة رقم  نصت 14/19
 عليه مصحوب بعلم الوصول خالل سبعة أيام من تاريخ       ىبصورة من االعتراض بكتاب موص

 .االعتراض

 االعتراض خالل خمسة عشر     ى لأن يرد ع، فإنه يحق له       باالعتراضوبعد إعالن طالب البراءة     15/19
،   لتنفيذية   من الالئحة ا 24ما هو منصوص عليه في المادة رقم    لاً وفقيوما من تاريخ إعالنه به

ن  ويجب أن يتضمن الرد نسخ م   . علي االستمارة المعدة لذلك  نويسلم الرد إلي المكتب من نسختي  
 .يتوقع طالب البراءة أن يعرضه شفاهةً على اللجنةاألدلة التي 

ويجب أن يكون  .  يجب أن يتناول رد طالب البراءة كافة المسائل التي يثيرها الطرف المعارض     16/19
أما مجرد اإلدعاء بأن االعتراض غير   . باب التي تبرر عدم صحة االعتراض    بالنسبة لألس اًمحدد

صحيح دون أي أسباب تدعم ذلك سيجعل من الصعب على لجنة التظلمات االعتداد بموقف      
 .طالب البراءة عندما تدرس هذا االعتراض

بعة أيام     يتم إرسال أي رد يتلقاه مكتب البراءات من طالب البراءة إلى الطرف المعارض خالل س              17/19
 . من الالئحة التنفيذية24ما هو منصوص عليه في المادة رقم  لاًمن تاريخ تلقي الرد وذلك وفق

 أيام من تاريخ تلقي تعليق    7وفي بعض الحاالت االستثنائية، يجوز ألي من الطرفين خالل       18/19
رف   الطرف اآلخر أن يطلب منحه مهلة لتقديم طعن بشأن المعلومات الجديدة التي أثارها الط                 

 . لمفأجاة اللجنة أو الطرف اآلخراً للعدل وتجنباً تحقيقاآلخر

قيامه بتقديم أية أدلة ضمن إقرار شفهي أمام لجنة التظلمات، فإنه                إذا كان طالب البراءة يتوقع       19/19
  .في موعد تحدده اللجنةينبغي تقديم نسخة من هذه األدلة إلى لجنة التظلمات 

براءة لكي يرد على موضوع االعتراض، فإنه غير مسموح     وعقب هذه المهلة الممنوحة لطالب ال    20/19
بإجراء أية اتصاالت فيما يتعلق بموضوع االعتراض هذا حيث أنه يجب على مكتب البراءات          

 . لجنة التظلماتتقييم االعتراض قبل جلسة استماع

  وبعد انتهاء المدة المحددة لكل من طالب البراءة والطرف المعارض، يتم تسليم ملف الطلب                21/19
ويجب أن تتناول هذه التوصيات كل      . بالكامل إلى الفاحص الفني للتقييم وتقديم توصيات بشأنه       

يجب أن يتم     .نقطة من النقاط التي أثارها الطرف المعارض مع االعتداد برد طالب البراءة            
فاحص الفني وتقريره بالبريد إلى طالب البراءة والطرف المعارض               إرسال نسخة من توصية ال    

 .يخ عقد لجنة التظلمات بعشرة أيام على األقلقبل تار
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ويجب     . لجنة ال الطلب للعرض على    الخاصة ب    لتظلمات بإعداد المستندات    الفنية للجنة ا   تقوم األمانة   22/19
أن يتم إعداد نسخة من هذه المستندات لكل عضو من أعضاء اللجنة، على أن يتم تسليم هذه          

 .ستماع اللجنةالنسخ لألعضاء قبل الموعد المحدد لعقد جلسة ا

 :يجب أن تتضمن المستندات الواجب تقديمها إلى أعضاء اللجنة ما يلي 23/19

 نسخة من الطلب متضمنة أية تعديالت تمت عليه •
 نسخة من االعتراض •
 نسخة من أي رد يقدمه طالب البراءة •
 نسخة من التوصية التي قدمها الفاحص الفني •
 ول مسائل متعلقة بالفن السابقنسخ من مراجع الفن السابق، إذا كان االعتراض يتنا •

 
 من 28 إلى 26 في المواد من   لما هو منصوص عليه  اً وفق اًيجوز للجنة التظلمات أن تندب خبير      24/19

الالئحة التنفيذية، على أن تتضمن مهام الخبير استعراض سجل الطلب والمعارضة وأي رد يتقدم                 
ويجب أن يتم   . اولها االعتراض   على النقاط التي يتن     اًبه طالب البراءة ويجب أن يكون مقصور      

  .تقديم تقرير الخبير إلى لجنة التظلمات في التاريخ الذي تحدده اللجنة

 اإلجراءات التي تقوم بها لجنة التظلمات التخاذ قرار بشأن المعارضات

وتنص  .  يحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر االعتراض       على أن  من الالئحة التنفيذية   25تنص المادة   25/19
 التي تشكل بموجبها لجنة التظلمات لنظر كل من التظلمات               –ن القانون   م  36المادة 

 من قرار   اًويجب أن يعتبر االعتراض تظلم.   من الالئحة التنفيذية 25 المادة   راجع(والمعارضات   
 .مكتب البراءات

، فإنه يجوز لهذا     البراءة  السير في إجراءات إصدار      إذا كان هناك طرف واحد معترض على      26/19
ويجب أن يكون هذا الممثل مسجالً لممارسة عمله أمام      .   يمثله حضور الجلسة   الطرف أو من  
 .مكتب البراءات

، فإنه يجوز أن    البراءة  السير في إجراءات إصدار      إذا كان هناك عدة أطراف معترضة على      27/19
وتقوم لجنة التظلمات بنظر كل حالة           . يكون لكل منهم ممثل عنه كما هو مذكور في الفقرة السابقة      

دة سواء حضرت عدة أطراف معارضة الجلسة أو كان هناك جلسات منفصلة لكل                   على ح
 .اعتراض

وال .   فقط على السجل المكتوب الموجود لدى مكتب البراءات     اًكون قرار لجنة التظلمات قائم   ي 28/19
 .يسمح بتقديم أية أسباب أو أدلة للرفض في وقت عقد الجلسة

 شرح موقفهما شفاهة بإيجاز خالل جلسة         يمنح كل من طالب البراءة والطرف المعارض فرصة        29/19
 بخالف تلك    وال يجب أن يتضمن ذلك مسائل جديدة أو أدلة جديدة  .  استماع لجنة التظلمات    

، وفي حالة حدوث ذلك، فإن لجنة التظلمات               المذكورة في المستندات المكتوبة التي قدمت بالفعل        
 .ال تعتد بها
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 تقديم إقرار أمام لجنة التظلمات، فإنه يجب              إذا كان طالب البراءة أو الطرف المعارض ينوي         30/19
 .إخطار اللجنة ومكتب البراءات

 اإلجراءات التي تعقب المعارضة

بهذا  اًيجب عليها أن تعد تقرير   بمجرد توصل لجنة التظلمات إلى قرار بشأن االعتراض، فإنه          31/19
ذا القرار وأسبابه    ويقوم المكتب بدوره بإبالغ ه   .   به يتم إبالغ مكتب البراءات    والقرار وأسبابه  

  اًخالل عشرة أيام من تاريخ اتخاذ اللجنة لهذا القرار وذلك وفق         ولطالب البراءة     للطرف المعارض    
 . من الالئحة التنفيذية29للمادة رقم 

وحتى إذا أيدت لجنة التظلمات االعتراض، فإنه يمكن لطالب البراءة أن يقوم بتعديل الطلب               32/19
 ويحدث ذلك على سبيل المثال عندما   .براءات ويوافق عليه  ليقدمه مرة أخرى ليدرسه مكتب ال

توافق لجنة التظلمات على معارضة ما تؤثر على بعض وليس كل عناصر الحماية الواردة                   
قبول  بالطلب، حيث يمكن لطالب البراءة في هذه الحالة أن يعدل عناصر الحماية لكي يمكن              

ديل عناصر الحماية لتجنب أسباب المعارضة        أو يمكن لطالب البراءة أن يقوم بتع  .  طلب البراءة  
وفي جميع     .  من خالل القيام مثالً بتقديم حدود معينة تميز الطلب عن الموضوع محل المعارضة            

 كما أن أية تعديالت يتم إدخالها        اً جديداًالحاالت، فإنه ال يجوز لطالب البراءة أن يقدم موضوع         
ويجب أن يحدد    . اردة في موضوع االعتراض  في هذه المرحلة يجب أن تقتصر على األسباب الو    

 . إلدخال هذه التعديالت وذلك عند إبالغه بقرار لجنة التظلماتاً نهائياًلطالب البراءة موعد

 وكانت هذه التعديالت من شأنها أن تؤدي إلى قبول     في حالة إدخال أية تعديالت على الطلب         33/19
 . في الجريدة مرة أخرىعن قبول طلب البراءةنشر ال، فإنه يجب الطلب

السير في   إذا جاء قرار لجنة التظلمات برفض االعتراض، فإن مكتب البراءات يستمر في            34/19
 . من الالئحة التنفيذية30ما هو منصوص عليه في المادة رقم  لاً البراءة وفقإصدارإجراءات 

 الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام القضاء اإلداري

لجنة التظلمات الطعن في هذا القرار أمام القضاء           يجوز للطرف المعني عقب صدور قرار     35/19
ما هو   ل اً من تاريخ اإلخطار بقرار لجنة التظلمات وفق      اً يوم60اإلداري على أن يكون ذلك خالل 

 . من القانون37منصوص عليه في المادة رقم 

 .تخضع عملية الطعن أمام القضاء إلجراءات القضاء اإلداري 36/19
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 العشرونالفصل 
 مإجراءات التظل

 

 مقدمة

 في مكتب البراءات    اً الذي يعترض على قرار مكتب البراءات أن يقدم تظلم         طالب البراءة يمكـن ل   1/20
ـ  وإذا اعترض  .  الفحص إجراءاتدليل   لإلجـراءات الواردة في القانون والالئحة التنفيذية و        اًوفق

القضاء كمة  لدى مح على القرار    طعن على قرار لجنة التظلمات، فإنه يحق له إيداع          طالب البراءة 
ويتـناول هـذا الفصل اإلجراءات الخاصة بكيفية التعامل مع التظلمات التي ترد للجنة              . اإلداري
 .التظلمات

 السلطة القانونية الخاصة بالتظلمات

 والئحته التنفيذية على السلطة القانونية الخاصة بالتظلمات     2002 لسنة   82يـنص القانـون رقم       2/20
 :كما يلي

  من القانون14المادة 

يفاءات التي يراها   تلمكتب براءات االختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديالت أو االس          
 من هذا القانون، وذلك علي النحو الذي تبينه الالئحة          13علـي الطلـب إعماال ألحكام المادة        

ال التنفـيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا اإلجراء خالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متناز               
 .عن طلبه

اللجنة المنصوص  وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات االختراع بشأن هذا التكليف أمام             
 من هذا القانون، وذلك خالل ثالثين يوما ووفقا لإلجراءات التي تبينها            36علـيها فـي المادة      

 الالئحة التنفيذية

  من القانون36المادة 
 بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها       تـشكل بقـرار من الوزير المختص لجنة تختص        

مكـتب براءات االختراع تطبيقا ألحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم االستئناف أو من              
فـي درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثالثة              

 .  من ذوي الخبرة
ه الالئحة التنفيذية لهذا القانون بما ال يجاوز        ويكـون الـتظلم أمـام اللجـنة مقابل رسم تحدد          

 .خمسمائة جنيه
ويجب علي اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويكون                

 .قرارها في هذا الشأن نهائيا
أن وفيما عدا طلبات اإللغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ ال يجوز قبول الدعوي أمام القضاء بش              

قـرارات مكـتب براءات االختراع إال بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ                 
 .تقديمه دون البت فيه

 .وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة
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  من الالئحة20المادة 

من  36اللجنة المنصوص عليها في المادة      للطالـب أن يـتظلم مـن قرار المكتب أمام           
القانـون، وذلـك خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلخطار بالقرار مقابل الرسم المحدد في               

 .الجدول الملحق بهذه الالئحة، ويقدم التظلم من نسختين علي االستمارة المعدة لذلك
ويخطر المكتب المتظلم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بميعاد انعقاد اللجنة            

الحضور أمامها، ويجب أن يصل اإلخطار قبل ميعاد الجلسة بسبعة          لنظر التظلم، ويكلفه ب   
 .أيام علي األقل

ويجوز أن يحضر ممثل للمكتب عند نظر التظلم وله حق الرد علي اعتراضات             
ويخطـر المتظلم بقرار اللجنة وأسبابه بكتاب موصي عليه مصحوب          . المـتظلم 

 .بعلم الوصول

  من الالئحة26المادة 

 :ندب خبير وجب أن يتضمن قرارهاإذا قررت اللجنة 
 .بيانا دقيقا لمأمورية الخبير )1(
 .األجل المحدد إليداع تقرير الخبير )2(
 تاريخ الجلسة التي تحدد لمناقشة التقرير )3(

  من الالئحة27المادة 

إذا كـان الخبير من العاملين بالحكومة أو الوحدات التابعة لها، أعلنته اللجنة بقرار ندبه               
بع لها، أما إذا كان من غيرهم وجب إعالنه بكتاب موصي عليه   عـن طـريق الجهة التا     
 .مصحوب بعلم الوصول

  من الالئحة58المادة 

 بناء علي عرض رئيس أكاديمية البحث - المختص بشئون البحث العلمي ريـصدر الوزي  
العلمـي والتكنولوجـيا وبعـد إتـباع األحكـام المقررة قانونا بالنسبة لعضوي الهيئات               

 .  من القانون36تظلمات المنصوص عليها في المادة ارا بتشكيل لجنة ال قر-القضائية
ويكـون التعيـين لرئاسة اللجنة وفي عضويتها لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتضمن القرار              
تحديـد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء اللجنة، كما يتضمن تشكيل أمانة فنية لها تتولي              

يها وما يرفق بها من مذكرات ومستندات، وتدوين        إعـداد ملفـات الـتظلمات المقدمة إل       
 .محاضر جلسات اللجنة، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها

  من الالئحة59المادة 

 من هذه الالئحة علي االستمارة      58م للجنة المشار إليها في المادة       يقـدم الـتظل   
 .المعدة لذلك، وذلك مقابل الرسم الموضح بالجدول الملحق بها
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 ن الالئحة م60المادة 

يحـدد رئـيس اللجنة الجلسة التي ينظر فيها التظلم، وتكون عدد جلساتها جلستين علي               
األقل شهريا، ويصح انعقاد الجلسة إذا غاب أحد أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة، ويكون              
إخطار المتظلم بالجلسة المحددة لشخصه أو لوكيله أو بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم             

 العـنوان الثابت في التظلم، فإن لم يوجد فعلي العنوان الثابت          الوصـول، وذلـك علـي     
 .بالملف

وإذا تخلـف المـتظلم عن الحضور جلستين متتاليتين رغم إخطاره قانونا، قررت اللجنة        
 .اعتبار تظلمه كأن لم يكن، وال يكون له في هذه الحالة الحق في تقديم تظلم جديد

إلبداء الرأي فيما يعرض عليها من تظلمات،       وللجـنة أن تدعو من تشاء من أهل الخبرة          
 .دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت

 باألغلبية المطلقة، وعند      - بعد سماع المتظلم وممثل المكتب   -وتصدر اللجنة قراراتها    
 .تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

 إجراءات التقدم بتظلمات داخل مكتب البراءات

 تظلمات والمدة الزمنية المتاحة لتقديمها والتظلمات واإلخطاراتكيفية تقديم ال

 تـبدأ إجـراءات الـتظلم عـندما يقوم طالب البراءة بإيداع تظلم من قرار معين أصدره مكتب                   3/20
الذي يرغب   حسب األحوالاً يوم60أو  من تاريخ إصدار القرار اً يوم30البـراءات وذلك خالل  

 20 للمادة   اًووفق.  من الالئحة التنفيذية   20دة  ا في الم  اًهو موضح طالب البراءة في التظلم منه كما       
ويجب أن  . مـن الالئحة التنفيذية، فإنه يجب توضيح القرار المتظلم منه في نسختي إخطار التظلم             

 . إلى مكتب البراءات ويسلم إليهاًيكون التظلم موجه

 .ات لجدول الرسوم الذي يضعه مكتب البراءاًتتحدد رسوم التظلم وفق 4/20

 لتوضيح  اً مكتوب اً موجز اً، فإنه يجب على طالب البراءة أن يقدم تقرير        اًحتـى يكـون الـتظلم تام       5/20
أثناء نظر  ويجب أن يقدم هذا التقرير الموجز مع التظلم أو          . موقفه باستخدام الصيغة الواردة أدناه    

 .التظلم أمام اللجنة

وسوف تقوم اللجنة بدراسة    . ة أدناه يجـب أن يـتم تقـديم الموجز باستخدام الصيغة الوارد           20/5/1
الـتظلمات التـي قد ترد في صيغة أخرى شريطة أن تكون المعلومات الضرورية مقدمة               

 .بشكل واضح ومقروء

 اًلجنة التظلمات تاريخ عقد جلسة االستماع حيث يجب أن يتواجد طالب البراءة وفق            رئيس  حـدد   ي 6/20
وإذا لم يتمكن طالب البراءة من      . يذية من الالئحة التنف   20لمـا هـو منـصوص عليه في المادة          

 . في هذه الحالةكأن لم يكنحضور جلستي استماع تقرر عقدهما لنظر التظلم، فإن التظلم يعتبر 

إذا كـان طالب البراءة يريد أن يتحدث شفاهة خالل جلسة االستماع التي تعقدها لجنة التظلمات،                 7/20
 . بمذكرة موقعة منه مما تناوله شفاهة بالجلسةيتم سماعه بشرط أن يقدم ما أثير أمام اللجنةفإنه 

 لجنة التظلمات

   . من الالئحة التنفيذية58 ألحكام المادة اًتشكل لجنة التظلمات وفق 8/20
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 نموذج ملخص بالتظلم

. ينبغـي اسـتخدام النموذج التالي عند إعداد ملخص التظلم في التظلم الذي يقدم للجنة التظلمات                9/20
 توحيد طريقة تقديم ملخص التظلم مع اقتراح إرشادات تتعلق          ويكـون الغـرض من هذا النموذج      

 .بمحتواه

يتـضمن ملخـص الـتظلم الـذي يقدمـه طالب البراءة العناصر التالية تحت العناوين المناسبة                  10/20
 بواسطة طالب براءة ال يمثله وكيل براءات        اًوبالترتيب الموضح أدناه، إال إذا كان الملخص مقدم       

 .معتمد

 . بيان يوضح عناصر الحماية المتظلم بشأنها إن وجدت–حماية وضع عناصر ال) 1(

 . بيان بوضع أي تعديل تم إيداعه قبل إيداع التظلم–وضع التعديالت ) 2(

 . شرح موجز لالختراع المحدد في عناصر الحماية الواردة في التظلم–ملخص االختراع ) 3(

 .نظرها بيان موجز بالمسائل التي يراد –المسائل المختلفة ) 4(

 آراء المـتظلم بشأن كل من المسائل المقدمة لنظرها وأسبابها مع ذكر المصادر              –الحجـج   ) 5(
ويجب أن يتم تناول كل مسألة من . والقوانـين والـسجالت التي يعتمد عليها في هذا الشأن       

ويجب أن تحدد كل حجة مقدمة عن كل اعتراض أو          . هـذه المـسائل تحت عنوان مستقل      
ويجب أن تكون   . ي تجعل طالب البراءة يعتقد خطأ قرار مكتب البراءات        رفض األسباب الت  

تتناول بشكل محدد سبب الرفض أو المتطلبات       الحجـج التي يقدمها طالب البراءة مفصلة و       
مجرد إشارة إلى اختالف طالب البراءة      وال يكفي أن يقدم طالب البراءة       . موضـوع التظلم  

 .الحجج محددة وواضحةويجب أن تكون . مع قرار مكتب البراءات

إذا تـم إيـداع ملخص ال يتوافق مع المتطلبات المذكورة أعاله، ال تلزم لجنة التظلمات في هذه                   11/20
تخطر وللجنة التظلمات أن    . الحالـة بالنظـر في التظلم فيما يتعلق بأي من المتطلبات المحذوفة           

البراءة مهلة إضافية   تمنح طالب   طالـب البـراءة بعدم استيفاء بعض المتطلبات ويجوز كذلك أن            
يتم إخطار طالب البراءة    وفي هذه الحالة    لجنة،  ال لكي تدرسها إلتمام استيفاء المتطلبات الضرورية     
 .، واألمر متروك تحديده للجنةبأسباب عدم التوافق مع هذه المتطلبات

 إجراءات مكتب البراءات عقب إيداع التظلم

 ويتم  التظلمات المقرر نظرها   سجلغي إدراجه في    ، فإنه ينب  اًعـندما يتلقـى مكتب البراءات تظلم       12/20
   .تحضير الطلب للعرض على اللجنة

عـند إيداع تظلم لدى مكتب البراءات، يقوم الفاحص القانوني بفحص المستندات ومقدار الرسوم               13/20
 .للتأكد من سالمة كافة األشياء فيما يتعلق باستيفاء المتطلبات الواردة في الالئحة التنفيذية

، يسلم الملف الكامل الخاص بالطلب للفاحص الفني         التظلم من القرار بشأن الرفض الفني      في حالة  14/20
 بالتوصيات، ويجب أن يتناول     اًوينبغي أن يعد الفاحص الفني تقرير     . للتقييم وتقديم توصيات بشأنه   

وعلى الفاحص الفني أن يعد موجز بالرد       . التقريـر بشكل محدد كل من النقاط الواردة في التظلم         
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رد مكتب البراءات على ملخص التظلم الخاص بطالب البراءة على نفس النموذج الخاص             يمـثل   
قبل موعد انعقاد لجنة التظلمات بما ال إخطار المتظلم بميعاد نظر التظلم ويجب . بملخـص التظلم  

 على المسائل الجديدة التي     اً وألي من الطرفين أن يطلب فرصة لتقديم طعن رد         . أيام 10يقل عن   
 .ارها الطرف اآلخرأث

إذا تـم في إحدى المرات إرسال ملف الطلب إلى الفاحص الفني إلعداد التقييم والتوصيات، فإن                
على سبيل المثال  (زيد من الفحص    مالفـاحص الفنـي يحدد ضرورة إرجاع السلطة إليه إلجراء           

لب ، كما يجب على الفاحص الفني أن يط       ) أو قبول الطلب   لالعتـراض أو الـرفض مرة أخرى      
وفي . ويجب أن يعتمد هذا الطلب رئيس مكتب البراءات       . إرجـاع الطلب لسلطة الفاحص الفني     

حالـة المـوافقة على طلب الفاحص، فإن لجنة التظلمات ستستمر في تعليق اإلجراءات الخاصة               
أما في حالة رفض الطلب، فإنه ينبغي على الفاحص الفني االستمرار في اإلعداد للتقرير              . بالتظلم

 .توصياتوال

 من  27 و 26 لما هو منصوص عليه في المادتين        اًإذا تـم ندب خبير من قبل لجنة التظلمات وفق         
 يتم هذا الندب قبل موعد انعقاد جلسة االستماع للسماح للخبير بالقيام            فيجب أن الالئحة التنفيذية،   

ن يقدم تقرير   ويجب أ . ويجب أن تتضمن هذه المهام مراجعة سجل الملف       . بالمهام الموكولة إليه  
الخبير إلى مكتب البراءات بحيث يمكن إدراجه في المستندات المقدمة إلى لجنة التظلمات وطالب              

 .البراءة

ويجب إعداد نسخة لكل    . إعداد المستندات الخاصة بلجنة التظلمات    تقـوم األمانـة الفنـية للجنة ب        15/20
لسة استماع اللجنة بما ال     عـضو من أعضاء اللجنة على أن يكون ذلك قبل التاريخ المحدد لعقد ج             

 . أيام7يقل عن 

بعلم خطاب مسجل موصى عليه مصحوبا      بموجب  مانـة الفنـية المختـصة بالتظلمات        قـوم األ  ت 16/20
الوصـول بإخطار الشخص الذي يقدم التظلم بالتاريخ الذي ستنعقد فيه اللجنة لنظر التظلم ويكلف               

جب أن تسلم اإلخطارات قبل موعد      وي. هذا الشخص بحضور جلسة االستماع التي ستعقدها اللجنة       
 . أيام7انعقاد جلسة االستماع بما ال يقل عن 

 :ما يليالتظلمات تتضمن المستندات التي ينبغي تسليمها لكل عضو من أعضاء لجنة  17/20

 نسخة من الطلب، متضمنة أية تعديالت −
  ونسخة من أية طعون نسخة من ملخص التظلم الخاص بطالب البراءة −
  وملخص رد الفاحص وأية طعونلفاحص الفنينسخة من توصيات ا −
 تقرير الخبير حال ندبه −
نسخ من مراجع الفن السابق المستشهد بها في الطلب والتي تشكل أساس كل ما ورد في  −

 التظلم
 

 مداوالت لجنة التظلمات

 ألحكام القانون والالئحة اًيجـب علـى لجنة التظلمات أن تدرس المسائل التي تثار في التظلم وفق            18/20
وينبغي على  . تنفـيذية واالتفاقـيات الدولية التي انضمت مصر إليها وإجراءات دليل الفاحصين           ال

 .اللجنة أن تفحص فقط المسائل المحددة في التظلم والمدرجة في ملخص التظلم
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 :للجنة التظلمات أن ترفض التظلم دون إبداء أسباب في الحاالت التالية 19/20

ضمن نفس المسألة أي يتضمن نفس عناصر الحماية        إذا تبـين للجـنة التظلمات أن التظلم يت         )1
والمسائل المتعلقة بها التي تم البت فيها بالفعل في تظلم سابق يتعلق بنفس الطلب أو بالبراءة                

 .الخاصة بهذا الطلب

أو إذا تبـين للجنة التظلمات أن هذا التظلم قائم على أسباب واهية أي ليس لها سند في الواقع                    )2
 .أو في القانون

 تـم رفض التظلم دون إبداء أسباب، ال يلزم اللجنة في هذه الحالة أن تقدم دراسة لكل المسائل                   إذا
التي أثيرت بواسطة المتظلم أو أن تتناول هذه المسائل في رأيها المكتوب إال باإلشارة إلى أساس                

  .األسباب التي جعلت اللجنة ترفض الملخص

ات بشأن كافة المسائل الواردة في كل حالة وال يتبقى          وال يتم عادة تقديم تظلم إلى أن تصدر قرار         20/20
 اًوفي بعض الحاالت، قد يطلب أحد الفاحصين أمر       . سوى المسألة المتعلقة برفض أو قبول الطلب      

وفي هذه الحاالت، يمكن لطالب     .  في الحقوق التي ستمنح بموجب البراءة      اً ملحوظ اًيحـدث تغيير  
ا يتعين على اللجنة أن تعتمد طلب الفاحص أو ترفضه          البـراءة أن يتظلم من هذا الطلب، وعنده       

 لما يتفق مع    اًوفـي أي مـن الحالتين، يعاد الملف إلى الفاحص التخاذ ما يلزم من إجراءات تبع               
 .رأي لجنة التظلمات

أثـناء المداوالت التي تعقدها لجنة التظلمات، يمكن للجنة نظر مسألة إضافية أخرى أو أكثر مما                 21/20
وفي هذه  . إمكانية حصول االختراع على البراءة إال أن الفاحص لم يتناولها         ى  عليمكـن أن يؤثر     

 .الحالة، يجب إعادة الطلب إلى الفاحص مع توجيهات بتناول هذه المسألة ودراستها

.   مع شرح مختصر لألسباب التي تدعم هذا القرار        اًيجـب أن يكـون قرار لجنة التظلمات مكتوب         22/20
كل نقطة من النقاط التي أثيرت في الملخص الخاص بطالب          ويجـب أن تتـناول هـذه األسباب         

وينبغي عادة أن تصدر لجنة التظلمات قرارها       . البراءة وفي التوصيات التي قدمها الفاحص الفني      
إلى طالب البراءة   ) متضمنة األسباب ( أن تقدم نسخ من قرار لجنة التظلمات         اًويجب أيض ). اًمسبب(

   .ف الطلبباإلضافة إلى إدراج نسخة في مل

 اإلجراءات التي تعقب قرار لجنة التظلمات

إذا قـررت اللجنة عدم تأييد الرفض وأن الطلب صالح للنشر، فإنه يجب في هذه الحالة البدء في                   23/20
 .جراءات بواسطة مكتب البراءاتاإل

إذا كـان يمكـن تعـديل الطلب، عن طريق حذف عناصر الحماية المرفوضة على سبيل المثال                  24/20
 .  البراءة مهلةث يمكن قبوله، فإنه يجب في هذه الحالة أن يمنح طالبوتعديله بحي

 التظلم أمام المحكمة اإلدارية من قرار لجنة التظلمات

القضاء القرار أمام محكمة    طعن على   أن ي ي من ذوي الشأن     بعـد قرار لجنة التظلمات، يجوز أل       25/20
 ار المكتب به أو ذوي الشأنتاريخ إخط من اً يوم60 خالل طعنويجـب أن يـتم هذا ال     . اإلداري

 . من القانون37لما هو منصوص عليه في المادة  اًوفق

 


