
  معاهدة التعاون بشأن البراءات
(PCT) 

  عريضةال

  يلتمس الموقّع أدناه أن يعالَج
  هذا الطلب الدولي وفقا ألحكام
  معاهدة التعاون بشأن البراءات

  
  رقم الطلب الدولي

  
  اإليداع الدولي خيرات

  
  اسم المكتب مع "الطلب الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات"

      

    
  حرفا) 25(ال يتجاوز (خياري)   المودع أو الوكيلرقم مرجع ملف 

  

  اسم االختراع  1إطار رقم 

  

  هذا الشخص هو المخترع أيضا    بلمودع الط  2إطار رقم 
ب أن االسم والعنوان:  ة. ويج ان التسمية الرسمية الكامل ب بي ا وج ا معنوي ودع شخص (اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ وإذا كان الم

د يتضمن العنوا يّن بل م يب ة) إذا ل م الدول ن الرمز البريدي واسم البلد. ويعتبر بلد العنوان المبيّن في هذا اإلطار هو بلد إقامة المودع (أي اس
  اإلقامة أدناه.)

  رقم الهاتف
  

  رقم الفاكس
  

  رقم تسجيل المودع لدى المكتب
  

البحث الدولي والمكتب الدولي  إدارةالخانة للتصريح لمكتب تسلم الطلبات والخانتين  إحدىتوضع عالمة في  التصريح باستعمال عنوان البريد اإللكتروني:
هذا الطلب الدولي، إذا رغب الصادرة بشأن الفحص التمهيدي الدولي باستعمال عنوان البريد اإللكتروني المبيّن في هذا اإلطار إلرسال اإلخطارات إدارة و

  ذلك:المكتب أو اإلدارة في 
  قة تليها اإلخطارات الورقيةكصورة مسب    (عدم إرسال أية إخطارات ورقية) في شكل إلكتروني فقط  

  البريد اإللكتروني:

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

  يودع هذا الشخص
  طلبه ألغراض:

 المعيَّنة جميع الدول   اإلطار اإلضافي الدول المبيّنة في  

  واحد أو أكثر و/أو مخترع (آخر) واحد أو أكثرمودع آخر   3إطار رقم 

  .(آخرين) يرد على ورقة تكميلية بيان مودعين آخرين و/أو مخترعين  

  وكيل أو ممثل عام؛ أو عنوان للمراسلة  4إطار رقم 

يعيَّن بموجبه/تم تعيين الشخص المذكور أدناه للتصرف باسم المودع (المودعين) لدى 

  بصفة: اإلدارة الدولية المختصة
  وكيل    ممثل عام  

ب أن   االسم والعنوان: ة. ويج مية الكامل مية الرس ان التس ب بي ا وج خص معنوي ان الش ي؛ وإذا ك م الشخص ه االس ة يلي م العائل (اس
  يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد.)

  رقم الهاتف
  

  رقم الفاكس
  

  رقم تسجيل المودع لدى المكتب
  

البحث الدولي والمكتب الدولي  إدارةالخانة للتصريح لمكتب تسلم الطلبات وإحدى الخانتين توضع عالمة في  وان البريد اإللكتروني:التصريح باستعمال عن
رغب هذا الطلب الدولي، إذا الصادرة بشأن الفحص التمهيدي الدولي باستعمال عنوان البريد اإللكتروني المبيّن في هذا اإلطار إلرسال اإلخطارات إدارة و

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

  البريد اإللكتروني:

 
الحيز المتاح أعاله لبيان العنوان يرجى وضع عالمة في هذه الخانة إذا لم يعيَّن وكيل أو ممثل عام أو إذا لم يكن معيّنا سلفا، مع استخدام  عنوان للمراسلة:

  الخاص الذي ينبغي أن توّجه إليه المراسالت.

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة  )2019 مراجعة يناير((الورقة األولى)  PCT/RO/101االستمارة 

  

  الستعمال المكتب فقط



   

  الورقة رقم . . . . . . .

  أكثر مودع آخر واحد أو أكثر و/أو مخترع (آخر) واحد أو  3اإلطار رقم 

في حال عدم استخدام اإلطارات الفرعية التالية، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.
وان:  م والعن مية االس ان التس ب بي ا وج ا معنوي ودع شخص ان الم ي؛ وإذا ك م الشخص ه االس ة يلي م العائل (اس

د. ويعت م البل دي واس ز البري وان الرم من العن ب أن يتض ذا الرسمية الكاملة. ويج ي ه يّن ف وان المب د العن ر بل ب
  اإلطار هو بلد إقامة المودع (أي اسم الدولة) إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه.)

  هذا الشخص هو:

  
  مودع فقط

  مودع ومخترع  

  
ط  رع فق ذه مخت ي ه ة ف عت عالم (إذا وض

  الخانة، فيترك أدناه فارغا.)

  رقم تسجيل المودع لدى المكتب

  

  :(اسم الدولة)بلد اإلقامة   :سم الدولة)(االجنسية 

  يودع هذا الشخص
  طلبه ألغراض:

 المعيَّنة جميع الدول   اإلطار اإلضافي الدول المبيّنة في  

وان:  م والعن مية االس ان التس ب بي ا وج ا معنوي ودع شخص ان الم ي؛ وإذا ك م الشخص ه االس ة يلي م العائل (اس
وا من العن ب أن يتض ذا الرسمية الكاملة. ويج ي ه يّن ف وان المب د العن ر بل د. ويعتب م البل دي واس ز البري ن الرم

  اإلطار هو بلد إقامة المودع (أي اسم الدولة) إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه.)

  هذا الشخص هو:

  
  مودع فقط

  مودع ومخترع  

  
ط  رع فق ذه مخت ي ه ة ف عت عالم (إذا وض

  الخانة، فيترك أدناه فارغا.)

  ل المودع لدى المكتبرقم تسجي

  

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

  يودع هذا الشخص
  طلبه ألغراض:

 المعيَّنة جميع الدول   اإلطار اإلضافي الدول المبيّنة في  

وان:  م والعن مية االس ان التس ب بي ا وج ا معنوي ودع شخص ان الم ي؛ وإذا ك م الشخص ه االس ة يلي م العائل (اس
ذا الرسم ي ه يّن ف وان المب د العن ر بل د. ويعتب م البل دي واس ز البري وان الرم من العن ب أن يتض ية الكاملة. ويج

  اإلطار هو بلد إقامة المودع (أي اسم الدولة) إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه.)

  هذا الشخص هو:

  
  مودع فقط

  مودع ومخترع  

  
ط  رع فق ذه مخت ي ه ة ف عت عالم (إذا وض

  ، فيترك أدناه فارغا.)الخانة

  رقم تسجيل المودع لدى المكتب

  

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

  يودع هذا الشخص
  طلبه ألغراض:

 المعيَّنة جميع الدول   اإلطار اإلضافي الدول المبيّنة في  

وان:  م والعن ودع شخاالس ان الم ي؛ وإذا ك م الشخص ه االس ة يلي م العائل مية (اس ان التس ب بي ا وج ا معنوي ص
ذا  ي ه يّن ف وان المب د العن ر بل د. ويعتب م البل دي واس ز البري وان الرم من العن الرسمية الكاملة. ويجب أن يتض

  اإلطار هو بلد إقامة المودع (أي اسم الدولة) إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه.)

  هذا الشخص هو

  
  مودع فقط

  مودع ومخترع  

  
رع فق ذه ط مخت ي ه ة ف عت عالم (إذا وض

  الخانة، فيترك أدناه فارغا.)

  رقم تسجيل المودع لدى المكتب

  

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

  يودع هذا الشخص
  طلبه ألغراض:

 المعيَّنة جميع الدول   اإلطار اإلضافي الدول المبيّنة في  

 دعين آخرين و/أو مخترعين (آخرين).يرد على ورقة تكميلية أخرى بيان مو  

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة  )2019 (مراجعة يناير) (ورقة تكميلية PCT/RO/101االستمارة 

  



   
 . .  الورقة رقم . . . . .

تثناء اإلطارات   .1 ات، باس ع المعلوم وفير جمي ى  1.8إذا كان الحيز المتاح غير كاف لت إل
ان التي لها إطار إض 5.8 ع بي م ..." (م ابع اإلطار رق ة "ت ا، فيرجى كتاب افي خاص به

م  ذي ل ررة حسب شكل اإلطار ال ا المق ة ذاته ات بالطريق وفير المعلوم رقم اإلطار) وت
  يكن كافيا، وعلى وجه التحديد:

ة   "1" اك "ورق ن هن م تك رع ول ودع و/أو مخت د كم خص واح ن ش ر م ر أكث يّن ذك إذا تع
" وبيان المعلومات ذاتها لكّل شخص 3ة "تابع اإلطار رقم إضافية" متاحة، فيرجى كتاب

م  ار رق ي اإلط وب ف و مطل ا ه ا لم افي وفق ذا 3إض ي ه يّن ف وان المب د العن ر بل . ويعتب
  اإلطار هو بلد إقامة المودع (أي اسم الدولة) إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه؛

ار   "2" ي اإلط ة ف دول المبيّن ة "ال ي اإلطار إذا وضعت عالمة في خان واردة ف اإلضافي" ال
م  م  2رق ار رق ي اإلط واردة ف ة ال ارات الفرعي ن اإلط د م ة 3أو أي واح ى كتاب ، فيرج

م 2"تابع اإلطار رقم  ابع اإلطار رق م 3" أو "ت ابع اإلطارين رق " (حسب 3و 2" أو "ت
م  ل اس ب ك ى جان ر، إل ع ذك ين) م ودعين المعني ي (الم الحال)، وبيان اسم المودع المعن

ذك يوية" أو م ة آس راءة أوروبي و" أو "ب راءة األريب ة "ب دول) (و/أو كتاب ة (ال ور، الدول
ي  ال) الت ب الح ة"، حس ة الفكري ة للملكي ة األفريقي راءة المنظم ة" أو "ب راءة أوروبي "ب

  ألغراضها يعتبر الشخص المذكور مودعا؛

ع ا  "3" رع ألغراض جمي ة إذا لم يكن للمخترع أو المخترع/المودع صفة المخت دول المعيَّن ل
م  ار رق ي اإلط م  2ف ار رق ي اإلط واردة ف ة ال ارات الفرعي ن اإلط د م ، 3أو أي واح

م 2فيرجى كتابة "تابع اإلطار رقم  ابع اإلطار رق م 3" أو "ت ابع اإلطارين رق  2" أو "ت
م 3و ل اس ب ك ى جان ر، إل ع ذك رعين) م رع (المخت م المخت ان اس " (حسب الحال)، وبي

دو ة (ال ذكور، الدول يوية" أو م ة آس راءة أوروبي و" أو "ب راءة األريب ة "ب ل) (و/أو كتاب
ي  ال) الت ب الح ة"، حس ة الفكري ة للملكي ة األفريقي راءة المنظم ة" أو "ب راءة أوروبي "ب

  ألغراضها يعتبر الشخص المذكور مخترعا؛

ي   "4" ذكورين) ف وكالء الم ذكور (ال ل الم ى الوكي إذا كان هناك وكالء آخرون باإلضافة إل
م 4إلطار رقم ا ابع اإلطار رق ة "ت ل 4، فيرجى كتاب ل وكي ا لك ات ذاته ان المعلوم " وبي

  ؛4إضافي وفقا لما هو مطلوب في اإلطار رقم 

ة ثالثة أكثر من  6إذا كان في اإلطار رقم   "5" ا، فيرجى كتاب ب بأولويته ابقة يُطال طلبات س
م  ار رق ابع اإلط افي6"ت ب إض ل طل ا لك ات ذاته ان المعلوم و  " وبي ا ه ا لم ابق وفق س

  .6مطلوب في اإلطار رقم 

دان   .2 ض البل ي بع دولي ف ب ال ل الطل ي أن يعاَم ه ف ن رغبت راب ع ودع اإلع إذا أراد الم
هادة  افية أو ش رع إض هادة مخت افية أو ش هادة إض افية أو ش راءة إض ب ب ة كطل المعيَّن

ة منفعة إضافية، فيرجى كتابة اسم كل دولة معيَّنة أو رمزها المكون م ن حرفين، وكتاب
ة  هادة منفع افية" أو "ش رع إض هادة مخت افية" أو "ش هادة إض افية" أو "ش راءة إض "ب
اريخ  ند رئيسي آخر وت ية أو س راءة الرئيس إضافية"، وبيان رقم الطلب الرئيسي أو الب
ب  داع الطل اريخ إي ر أو ت ي اآلخ ند الرئيس نح الس اريخ م ية أو ت راءة الرئيس نح الب م

  (أ) أو (ب) من الالئحة).1-(ثانيا)49" والقاعدة 1(أ)"11-4ة الرئيسي (القاعد

دة   .3 ات المتح ي الوالي دولي ف إذا أراد المودع اإلعراب عن رغبته في أن يعاَمل الطلب ال
دة  ات المتح ة "الوالي ى كتاب ابق، فيرج ب س ة لطل ة جزئي ة أو تكمل ة كتكمل األمريكي

ب الرئيسي  واإلشارة "تكملة" أو "US"األمريكية" أو الرمز  م الطل "تكملة جزئية" ورق
  (د) من الالئحة).1-(ثانيا)49" والقاعدة 2(أ)"11-4وتاريخ إيداعه (القاعدة 

ات أو   .4 لم الطلب ب تس ل مكت ي أن يحص ودع ف ب الم ة إذا رغ ى وثيق دولي عل ب ال المكت
ق  ا يتعل ط فيم ة فق ب الرقمي ي المكت ة محفوظة ف ن الوثيق ة ولك ة رقمي ن مكتب األولوية م

ا  ة ذاته ة األولوي ى وثيق دوره عل ا ب د أيض ر يعتم ب آخ ناد بطل ة إلس ة باألولوي المطالب
طة  ة بواس ة الرقمي ك المكتب ى تل اذ إل رط النف ائق ’(وبش ى وث ي إل اذ الرقم ة النف خدم

ان 6، فيرجى كتابة "تابع اإلطار رقم ‘)األولوية "، وعن كل طلب معني سابق يرجى بي
ب  6اإلطار رقم المعلومات ذاتها المطلوبة في  ه الطل ظ ب ه حف وبيان الرقم الذي سّجل ب

  " من التعليمات).2(أ)"716(والمكتبة الرقمية إن ُعرفت) (المادة 

  

  انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة  )2019 (مراجعة ينايرضافية)  (ورقةإ PCT/RO/101االستمارة 



   

 الورقة رقم . . . . . . .

  التعيينات  5إطار رقم 

دولي، 9-4مل إيداع هذه العريضة، بناء على القاعدة يش (أ)، تعيين جميع الدول المتعاقدة التي تكون ملتزمة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات في تاريخ اإليداع ال

  من أجل الحصول على كل أنواع الحماية المتاحة، والحصول حسب الحال على براءات إقليمية ووطنية.

  ولكن،
   ألمانيا(DE) ليست معيَّنة ألي نوع من الحماية الوطنية  

   واليابان(JP) ليست معيَّنة ألي نوع من الحماية الوطنية  

   وجمهورية كوريا(KR) ليست معيَّنة ألي نوع من الحماية الوطنية  

ا)26أو الحقا بناء على القاعدة  يداع(تستعمل الخانات الواردة أعاله الستبعاد التعيينات المعنية (بأثر نهائي) إذا كان الطلب الدولي، عند اإل ي 1-(ثاني وي ف ، يحت
وطني تعلى مطالبة بأولوية طلب وطني سابق مودع في الدولة المعنية، حتى ال ي 6اإلطار رقم  ب ال ك الطل الشى األثر المترتب بناء على القانون الوطني على ذل

  السابق).
  والوثيقة المطالبة باألولوية  6إطار رقم 

  بأولوية الطلب/الطلبات السابقة التالية: المطالبة

  تاريخ إيداع

  الطلب السابق

  (يوم/شهر/سنة)

  رقم

  الطلب السابق

  إذا كان الطلب السابق

  طلبا وطنيا:
يرجى ذكر البلد أو 

عضو منظمة التجارة 
  العالمية

  :(*)طلبا إقليميا
يرجى ذكر المكتب 

  اإلقليمي

  طلبا دوليا:
يرجى ذكر مكتب تسلم 

  اتالطلب

  )1( البند
  
  

        

  )2( البند
  
  

        

  )3( البند
  
  

        

  .ترد في اإلطار اإلضافي مطالب بأولوية طلبات أخرى  

  تقديم وثيقة/وثائق األولوية:

  ب السا )الطلبات السابقة( من مكتب تسلم الطلبات إعداد نسخة معتمدة عن الطلب يُلتمس ان الطل دولي (إذا ك بق/الطلبات السابقة وإرسالها إلى المكتب ال
  د أعاله كما يلي:ألغراض هذا الطلب الدولي) المحد قد أودع لدى المكتب الذي يعتبر مكتبا لتسلم الطلبات

  جميع البنود    ) 1البند(    ) 2البند(    ) 3البند(    غير ذلك، انظر اإلطار اإلضافي  

  ،يُلتمس من المكتب الدولي أن يحصل من مكتبة رقمية على نسخة معتمدة عن الطلب السابق (الطلبات السابقة) المحدد أعاله، وأن يستعمل، حسب الحال
  شفرة النفاذ (شفرات النفاذ) المبينة أدناه (إذا أتاحت مكتبة رقمية الطلب السابق/الطلبات السابقة للمكتب الدولي).

  ) 1البند(    ) 2البند(    ) 3البند(    فيغير ذلك، انظر اإلطار اإلضا  

    شفرة النفاذ  شفرة النفاذ  شفرة النفاذ

ار اإلض ي اإلط اله أو ف ة أع ابقة المبيّن ابق/الطلبات الس ب الس ى الطل تناد إل ة باالس ق األولوي ب رّد ح ن المكت تمس م ة: يُل ق األولوي ر رّد ح افي كعنصر/عناص
  ديم معلومات أخرى إلسناد التماس رّد حق األولوية).؛ يجب تق6___). (انظر أيضا المالحظات بشأن اإلطار رقم _______(_____________

ا (ه) "(د) أو 3)"1(11التضمين باإلحالة: في حال كان عنصر طلب دولي مشار إليه في المادة  أو جزء من الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم المشار إليه
ذي  (أ) من الالئحة التنفيذية غير وارد بطريقة أخرى في هذا5-20في القاعدة  اريخ ال ي الت ه ف ب بأولويت ب سابق يطالَ ي طل ه ف الطلب الدولي وإنما واردا بكامل

ب 3)"1(11استلم فيه المكتب ألول مرة عنصرا واحدا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة  ي الطل ة ف نا باإلحال ك الجزء مضمَّ "، يعّد ذلك العنصر أو ذل
  .6-20ئحة التنفيذية، شرط تأكيد التضمين وفقا للقاعدة من الال 6-20الدولي ألغراض القاعدة 

  إدارة البحث الدولي  7إطار رقم 

ا مختصة بدولي البحث واحدة من إدارات ال ةإدارأكثر من (إذا كانت  (ISA)اختيار إدارة البحث الدولي  ع عليه ي وق ر اإلدارة الت إجراء البحث الدولي، فيرجى ذك
  :مز المكون من حرفين)االختيار؛ ويمكن استخدام الر

  /ISA  ..........................................................................................  إدارة البحث الدولي: 

  

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة  )2019 (مراجعة يناير(الورقة الثانية)  PCT/RO/101االستمارة 



   

  الورقة رقم . . . . . . .

  سابق استعمال نتائج بحث سابق وتصنيف  7طار رقم تابع اإل

  12.4لى القاعدة . التماس من مودع الطلب بناء ع1

 1.1   يُ لتمس من إدارة البحث الدولي المبينة في اإلطار رقم 7 أن تراعي نتائج البحث السابق (البحوث السابقة) المبيّن (المبيّنة) أدناه (انظر أيضا المالحظات بشأن الجزء
  المعنون "تابع اإلطار رقم 7، البند 1"؛ استعمال نتائج أكثر من بحث واحد سابق)

  (أو المكتب اإلقليمي)البلد   رقم الطلب  (يوم/شهر/سنة)تاريخ اإليداع 
  
  
  

2.1  
  "): هذا الطلب الدولي هو ذاته أو أساسا ذاته الطلب التي تم بشأنه البحث السابق إال أنه مودع بلغة أخرى، حسب االقتضاء.2"12-4بيان (القاعدة 
  بحث السابق، عند الضرورة*تقديم نتائج ال

   ب إذا 2(ثانيا)12(ج) و(د) و1(ثانيا)12إتاحة الوثائق (القاعدتان (ب)): الوثائق التالية متاحة إلدارة البحث الدولي بالشكل والطريقة التي تقبلهما وليس على مودع الطل
  تقديمها إلى مكتب تسلّم الطلبات أو إلى إدارة البحث الدولي.

  ئج البحث السابقصورة عن نتا(*)  

  صورة عن الطلب السابق  

  ترجمة الطلب السابق إلى لغة تقبلها إدارة البحث الدولي  

  ترجمة نتائج البحث السابق إلى لغة تقبلها إدارة البحث الدولي  

  لبحث الدولي، إن كانت معروفة):صورة عن أية وثيقة مستشهد بها في نتائج البحث السابق (يرجى بيان أدناه الوثائق المتاحة إلدارة ا  
  

  
  
  

 

  

2.  

1.2 
 
 
 

  

(ب) و(د)): (في حال لم تكن إدارة 1(ثانيا)12التماس مودع الطلب من مكتب تسلم الطلبات إرسال صورة عن نتائج البحث السابق الى إدارة البحث الدولي (القاعدة 
قد أجرت البحث السابق ولكن أجراه المكتب ذاته الذي يعمل بصفته مكتبا لتسلم الطلبات؛ أو في حال كانت نتائج البحث السابق   7م البحث الدولي المبينة في اإلطار رق

 .لدوليمتاحة لمكتب تسلم الطلبات): يلتمس مودع الطلب من مكتب تسلم الطلبات  إعداد صورة عن نتائج البحث السابق وإرسالها إلى إدارة البحث ا
إذا لم تنطبق أية حالة من الحاالت المذكورة تحت  إاليتعين على مودع الطلب تقديم صورة عن نتائج البحث السابق إلى مكتب تسلّم الطلبات أو إلى إدارة البحث الدولي  ال*

 "). 1بند ، ال7في قائمة المراجعة وكذلك المالحظات بشأن الجزء المعنون "تابع  اإلطار رقم   10(انظر البند    .1البند 

  يرد على ورقة تكميلية بيان بحوث سابقة أخرى.

  12.4دة كتب تسلم الطلبات نتائج البحث السابق والتصنيف السابق إلى إدارة البحث الدولي  في حال عدم تقدم مودع الطلب بالتماس بناء على القاعإرسال م

  ):3)(أ) و(2(30في حال مطالبة الطلب الدولي بأولوية  طلب سابق، مع مراعاة المادة 
ة  - ورة متاح ك الص ن تل م تك ا ل ال أودع يتعين على المكتب الدولي تقديم  صورة عن نتائج البحث السابق والتصنيف السابق إلى إدارة البحث الدولي (م ي ح إلدارة)، ف ل

  (أ)) ؛ 2(ثانيا)23بحث السابق بشأن الطلب السابق (القاعدة الطلب السابق  لدى المكتب ذاته الذي يعمل بصفته مكتبا لتسلم الطلبات وكان هذا المكتب قد أجرى ال
ك التص - ابق وذل ث الس ك البح ائج ذل ون نت ى أن تك ر، عل ب آخ دى مكت د أودع ل ة يجوز للمكتب الدولي أن يرسل تلك الصورة إذا كان الطلب السابق ق ابق متاح نيف الس

 (ج)).2(ثانيا)23لمكتب تسلم الطلبات (القاعدة 
د  12.4ال عدم التماس مودع الطلب من مكتب تسلم الطلبات إرسال صورة عن نتائج البحث السابق إلى إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة ولكن،  في ح ر البن اله)،  1(انظ أع

ب  ودع الطل از لم دولي، ج ب ال ذا الطل ي ه أن تتعلق ببحث سابق أجري بشأن الطلب السابق التالي، والُمطالب بأولويته الحقاً ف ات بش ا مالحظ ر أيض ار (انظ ين اإلعتب أن يأخد بع
  ")؛ استعمال أكثر من بحث سابق واحد:2، البند 7الجزء المعنون "تابع اإلطار رقم 

 قليمي)(أو المكتب اإلرقم الطلب                                        البلد (يوم/شهر/سنة                                       تاريخ اإليداع 
 
 
2.2  

 
  

  (ب)) 2(ثانيا)23تقديم إلى مكتب تسلم الطلبات التماس عدم إرسال نتائج البحث السابق إلى إدارة البحث الدولي  (القاعدة 

ة 2(ثانيا)23لاللتماس من مكتب تسلم الطلبات عدم إرسال نتائج البحت السابق إلى إدارة البحث الدولي (القاعدة  بة (ب)) (ال يجوز وضع عالم ار المناس ة االختي ي خان ف
  إال في حال إيداع الطلب الدولي لدى مكاتب تسلم الطلبات التالية: مكاتب إسبانيا وألمانيا وفنلندا)

3.2 

 
 

 

 

  (أ) و(هـ)) 2(ثانيا)23التصريح لمكتب تسلم الطلبات بإرسال نتائج البحث السابق والتصنيف السابق إلى إدارة البحث الدولي (القاعدة 

دة لل دولي (القاع ث ال ى إدارة البح ابق إل نيف الس ابق والتص ت الس ائج البح ال نت ات بإرس ا)23تصريح  لمكتب تسلم الطلب ة 2(ثاني ي خان ة ف وز وضع عالم ـ)) (ال يج (ه
يكيا و ا االختيار المناسبة إال في حال إيداع الطلب الدولي لدى مكاتب تسلم الطلبات التالية: مكاتب أستراليا وإسرائيل وتش دا وهنغاري را وفنلن ويد وسويس نغافورة والس س

  والنرويج واليابان والواليات المتحدة األمريكية)

) (ال يجوز وضع 3)(أ) و(2(30(أ) والمادة 2(ثانيا)23للتصريح لمكتب تسلم الطلبات بإرسال نتائج البحت السابق والتصنيف السابق إلى إدارة البحث الدولي (القاعدة 
مختلفة عن ختيار المناسبة إال عندما يتعلق البحث السابق بطلب دولي، ُمطالب بأوليته الحقا في هذا الطلب الدولي، وعندما تكون إدارة بحث دولية عالمة في خانة اال

  قد أجرت البحث الدولي السابق))  7اإلدارة التي تم إختيارها في اإلطار رقم 

  يرد على ورقة تكميلية بيان بحوث سابقة أخرى.  

  اإلعالنات  8ار رقم إط

المناسبة أدناه وذكر عدد كل نوع من اإلعالنات في  ات(يرجى وضع عالمة في الخان 5-8إلى  1-8ترد اإلعالنات التالية في اإلطارات رقم 
  العمود األيسر)

  عدد
  اإلعالنات

   إعالن بهوية المخترع  1.8رقم اإلطار  :  

   خ اإليداع الدولي، في طلب براءة والحصول عليهاإعالن بحق المودع، في تاري  2.8رقم اإلطار  :  

   إعالن بحق المودع، في تاريخ اإليداع الدولي، في المطالبة بأولية الطلب السابق  3.8رقم اإلطار  :  

   إعالن بأبوة االختراع (فقط ألغراض تعيين الواليات المتحدة األمريكية)  4.8رقم اإلطار  :  
   الت الكشف غير الضارة واالستثناءات لعدم توفّر الجدةإعالن بحا  5.8رقم اإلطار  :  

  انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة  )2019 (مراجعة يناير) الثالثة(الورقة  PCT/RO/101االستمارة 



   

 الورقة رقم . . . . . . .

  إعالن: هوية المخترع  1.8إطار رقم 

م  211عليها في المادة يجب أن يستوفي اإلعالن الصياغة المعيارية المنصوص  ة؛ انظر المالحظات بشأن اإلطارات رق ى  1.8و 8من التعليمات اإلداري  5.8إل
  على وجه التحديد. وفي حال عدم استخدام هذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة. 1.8(عموما) والمالحظات بشأن اإلطار رقم 

  " من الالئحة):1(أ)"1-(ثانيا)51" و1"17-4إعالن بهوية المخترع (القاعدتان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1.8تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية، "تابع اإلطار رقم."  

  انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة  )2019 (مراجعة يناير") 1(ورقة اإلعالن " PCT/RO/101االستمارة 



   

 . .الورقة رقم . . . . . 
  إعالن: الحق في طلب براءة والحصول عليها  2.8إطار رقم 

م  212يجب أن يستوفي اإلعالن الصياغة المعيارية المنصوص عليها في المادة  ة؛ انظر المالحظات بشأن اإلطارات رق ى  1.8و 8من التعليمات اإلداري  5.8إل
  ال عدم استخدام هذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.على وجه التحديد. وفي ح 2-8(عموما) والمالحظات بشأن اإلطار رقم 

ي ال 2(أ)"1-(ثانيا)51" و2"17-4إعالن بهوية المودع، في تاريخ اإليداع الدولي، في طلب براءة والحصول عليها (القاعدتان  " من الالئحة)، في الحاالت الت
  :" مناسبا4"17-4يكون اإلعالن بناء على القاعدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2.8تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية، "تابع اإلطار رقم."  

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة  )2019 (مراجعة يناير ")2(ورقة اإلعالن " PCT/RO/101االستمارة 



   

 الورقة رقم . . . . . . .

  البة باألولويةإعالن: الحق في المط  3.8إطار رقم 

م  213يجب أن يستوفي اإلعالن الصياغة المعيارية المنصوص عليها في المادة  ة؛ انظر المالحظات بشأن اإلطارات رق ى  1.8و 8من التعليمات اإلداري  5.8إل
  دراج هذه الورقة في العريضة.على وجه التحديد. وفي حال عدم استخدام هذا اإلطار، فال داعي إلى إ 3-8(عموما) والمالحظات بشأن اإلطار رقم 

ر إعالن بحق المودع، في تاريخ اإليداع الدولي، في المطالبة بأولوية الطلب السابق المحّدد أدناه، في حال كان المودع غير مودع الطلب ا ال تغيّ ي ح لسابق أو ف
  حة):" من الالئ3(أ)"1-(ثانيا)51" و3"17-4اسم المودع منذ إيداع الطلب السابق (القاعدتان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.8تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية، "تابع اإلطار رقم."  

  انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة  )2019 (مراجعة يناير ")3(ورقة اإلعالن " PCT/RO/101االستمارة 



   

 الورقة رقم . . . . . . .

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

ادة  ي الم ا ف م  214يجب أن يستوفي اإلعالن الصياغة المعيارية التالية المنصوص عليه ات؛ انظر المالحظات بشأن اإلطارات رق ن التعليم ي  1.8و 8م  5.8إل
  م استخدام هذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.على وجه التحديد. وفي حال عد 4-8(عموما) والمالحظات بشأن اإلطار رقم 

  " من الالئحة)4(أ)"1- (ثانيا)51" و4"17- 4إعالن بأبّوة االختراع (القاعدتان 
  ألغراض تعيين الواليات المتحدة األمريكية

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

  

  

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

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

  لوالية (بالنسبة إلى الواليات المتحدة األمريكية) أو البلد)(المدينة وا

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

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

   ..................................................................................  التاريخ:    .............................................................................  توقيع المخترع:

  (يجب أن يكون التوقيع توقيع المخترع وليس توقيع الوكيل)

  

  

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

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

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

   ..............................................................................................................................................................................    ن المراسلة:عنوا

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

   ..................................................................................  التاريخ:    .............................................................................  توقيع المخترع:

  (يجب أن يكون التوقيع توقيع المخترع وليس توقيع الوكيل)

  
  

 4.8قة التالية، "تابع اإلطار رقم تابع هذا اإلعالن على الور."  

  يضةانظر المالحظات بشأن استمارة العر  )2019 (مراجعة يناير ")4(ورقة اإلعالن " PCT/RO/101االستمارة 



   

 الورقة رقم . . . . . . .

  إعالن: حاالت الكشف غير الضارة واالستثناءات لعدم توفر الجدة  5.8إطار رقم 

م  215يجب أن يستوفي اإلعالن الصياغة المعيارية المنصوص عليها في المادة  ة؛ انظر المالحظات بشأن اإلطارات رق ى  1.8و 8من التعليمات اإلداري  5.8إل
  على وجه التحديد. وفي حال عدم استخدام هذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة. 5-8حظات بشأن اإلطار رقم (عموما) والمال

  " من الالئحة):5(أ)"1-(ثانيا)51" و5"17-4إعالن بحاالت الكشف غير الضارة واالستثناءات لعدم توفر الجدة (القاعدتان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  5.8التالية، "تابع اإلطار رقم  اإلعالن على الورقةتابع هذا."  

  انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة  )2019 مراجعة يناير( ")5(ورقة اإلعالن " PCT/RO/101االستمارة 



   

 الورقة رقم . . . . . . .

  إعالن  5.8إلى  1.8تابع اإلطارات رقم 

م إذا كان الحيز غير كاف لتوف ي أي واحد من اإلطارات رق ات ف ى  1.8ير جميع المعلوم ر من5.8إل ر أسماء أكث ي تقتضي ذك ك الحاالت الت ي ذل ا ف الث ، بم  ث
ررة حسب شكل اإلطار 8، فيرجى كتابة "تابع اإلطار رقم 4.8مخترعين في اإلطار رقم  ا المق ة ذاته ات بالطريق وفير المعلوم د اإلطار) وت ..." (مع بيان رقم بن

لالذ ي لك ار تكميل ر، وجب استخدام إط ين أو أكث ين اثن ى إعالن ز إضافي بالنسبة إل ى حي ا. وإذا دعت الحاجة إل ه كافي ك  ي لم يكن الحيز المتاح في ن تل واحد م
  اإلعالنات. وفي حال عدم استخدام هذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة  )2019 (مراجعة يناير (ورقة تكميلية لإلعالن) PCT/RO/101االستمارة 



   

 الورقة رقم . . . . . . .

  تستخدم هذه الورقة فقط في حال إيداع الطلب الدولي على الورق –خاص باإليداع الورقي  جدول  9إطار رقم 

  يحتوي هذا الطلب
  :يعلى ما يلالدولي 

  عدد
  األوراق

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

عدد 
  العناصر

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

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

  
أي الوصف (دون   (ب)

كشف تسلسلي 
ا من يكون جزء

الوصف، انظر (و) 
    ..................................  )أدناه

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

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

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

  
تسلسلي الكشف ال  (و)

الذي يكون جزءا 
من الوصف 

    .............................  وجد) (إن
  

  
  

  العدد اإلجمالي لألوراق

  
  
  
  
:  
  
  
  
  
  
:  
  
:  

  
:  
  
:  
  
  
  
  
:  
  

______  
  
:  
  

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

    ........................................................................  في البند/البنود:
  
6.    (اللغة) ترجمة الطلب الدولي إلى:  ..................................................    
  
7.     بيانات منفصلة بشأن الكائنات الدقيقة أو المواد البيولوجية األخرى

    .................................................................................  المودعة
  
8.      )منفي العمود األي) (و البندحالة تحديد  في  قطف(  

) على دعامة Cالمرفق  - ST.25بالمعيار نسخة إلكترونية (ملف نصي         
الذي ال يكون جزءا من لكشف التسلسلي (دعامات) إلكترونية مادية عن ا

بناء على الطلب الدولي ويكون مقّدما ألغراض البحث الدولي فقط 
  لثا) من الالئحة(ثا13القاعدة 

 وعددها)المادية (نوع الدعامات اإللكترونية 
  
9.    )اعلى 8,عنصر  منفي العمود األي) (و البندحالة تحديد  في  فقط(  

 والمقدمة بناء علىبيان يؤكد أن "المعلومات المدونة بشكل إلكتروني              
الطلب الدولي" (ثالثا) هي مطابقة للكشف التسلسلي الوارد في 13القاعدة 

    ......................................................  حسب ما هو مودع على الورق
  

10.    (البحوث السابقة) صورة عن نتائج البحث السابق  
    .............................................................  (أ))1- (ثانيا)12(القاعدة 

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

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

  لغة إيداع
  لي:الطلب الدو

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

  
  
  
  
  
  تاريخ االستالم الفعلي  - 1

  للطلب الدولي المزعوم:
  :الرسوم - 2
  م استالمها:ت  

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

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

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

  ث الدوليإدارة البح  - 5
 /ISA  : (إذا كانت الصالحية إلدارتين أو أكثر)

6-
 

ل إرسال نسخة البحث إلى حين  يؤجَّ
  تسديد رسم البحث

  

  تاريخ استالم المكتب الدولي
  للنسخة األصلية

  العريضةانظر المالحظات بشأن استمارة   )2019 (مراجعة يناير )اإليداع الورقي – (الورقة األخيرة PCT/RO/101االستمارة 
  

 مكتب فقطالستعمال ال

 الستعمال المكتب الدولي فقط



 

  )2019 (مراجعة يناير )1(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

  

  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

اون الهدف من هذه المالحظات هو تيسير استكمال استمارة العريضة. ويمكن الحصول على معلومات مفصلة باالطالع على    دليل مودع الطلب بناء على معاهدة التع
ي تت(دليل المودع)  بشأن البراءات و الت ورات الويب ن منش و م ت وه ى اإلنترن ا عل ي موقعه دة، ف لة بالمعاه رى ذات الص ائق األخ ن الوث ب مجموعة م ى جان ة، إل ا المنظم يحه

(www.wipo.int/pct/en/)اتها اإلدارية . وتستند المالحظات إلى المقتضيات المنصوص عليها في معاهدة التعاون بشأن البراءات (المعاهدة) والئحتها التنفيذية (الالئحة) وتعليم
  تعليمات). وأمام أي تناقض محتمل بين تلك المالحظات والمقتضيات، تكون الغلبة دائما لتلك المقتضيات.(ال

ة   واد  وفي استمارة العريضة كما في هذه المالحظات، يشار إلى مواد المعاهدة (أي معاهدة التعاون بشأن البراءات) وقواعد الالئحة (أي الالئح دة) وم ة للمعاه التنفيذي
  ت (أي التعليمات اإلدارية للمعاهدة).التعليما

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

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

  

  

  أين يودع
  لي؟الطلب الدو

ص    ب والملخ دولي (العريضة والوصف والمطال يجب أن يودع الطلب ال
ادة  ات (الم لم الطلب تص بتس ب مخ دى مكت دت) ل وم، إن وج ن 1)"1(11والرس " م

ق  -المعاهدة)  ددة تتعل يات مح ة مقتض اة أي ع مراع ن م أي حسب اختيار المودع ولك
  القومي: باألمن

ب   "1"   دة أو المكت ب المعاه دة بموج ة متعاق ابع لدول إما لدى مكتب ت
الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، ويكون المودع أو واحد من المودعين على األقل إذا 

دة  " أو 1(أ)"1-19كان هناك أكثر من مودع واحد مقيما فيها أو من مواطنيها (القاع
  " أو (ب) من الالئحة)،2"

ان  أو  "2"   را) إذا ك ف (سويس ي جني و ف دولي للويب ب ال دى المكت ل
ا  د مقيم ودع واح ن م ر م المودع أو واحد من المودعين على األقل إذا كان هناك أكث

دة  ا (القاع ن مواطنيه دة أو م ب المعاه دة بموج ة متعاق ي دول ن 3(أ)"1-19ف " م
  الالئحة).

  نسخة تأكيدية
  الستمارة العريضة

داع في حال أودع الطلب الد   ل اإلي ب يقب دى مكت ولي في األصل بالفاكس ل
ر  يلة (انظ ك الوس ودعبتل ل الم ق دلي ة C، المرف ى الورق ك عل يَّن ذل يّن أن يب )، يتع

  وتاريخ إرسال الفاكس.األولى من االستمارة بكاتبة "نسخة تأكيدية" 

  رقم مرجع ملف المودع أو الوكيل

ك. وينبغإ رقم مرجع الملفيمكن بيان    ا.  25ي أال يتجاوز ذا أريد ذل حرف
(و) 6-11حرفا (القاعدة  25ويجوز للمكتب أو أية هيئة دولية إغفال كل ما زاد على 

  من التعليمات). 109من الالئحة والمادة 

  1اإلطار رقم 

راع    م االخت دتان اس ون 1-5و 3-4(القاع ب أن يك ة): يج ن الالئح (أ) م
بع ك ين وس ين كلمت راوح ب ل أن يت يرا (يفض م قص ة أو االس ان باإلنكليزي ات إذا ك لم

  ترجم إلى اإلنكليزية) ودقيقا. ويجب أن يكون مطابقا لعنوان الوصف.

  3و 2اإلطاران رقم 

د  عام:   ودع واح ون م ب أن يك ماؤهم، يح ذكورة أس ودعين الم من بين الم
ل  ي يعم ا والت ن مواطنيه دة أو م ب المعاه دة بموج ة متعاق ي دول ا ف ل مقيم ى األق عل

ان  المكتب نيابة ا (المادت دتان 1)"1(11و 9عنه دة والقاع ن المعاه ن  19و 18" م م
دة  ى القاع اء عل دولي بن ب ال دى المكت دولي ل ب ال ة). وإذا أودع الطل -19الالئح

ودعين 3(أ)"1 ين الم ن ب ل م ى األق د عل ودع واح ون م ب أن يك ة، وج ن الالئح " م
  مقيما في دولة متعاقدة بموجب المعاهدة أو من مواطنيها.

(أ) 6-4(أ) و5-4(القاعدتان  ان هل الشخص هو المودع و/أو المخترعبي  
  و(ب) من الالئحة):

ة 2(اإلطار رقم  الخانة "هذا الشخص هو المخترع أيضا"   ع عالم ): توض
رعين.  د المخت في هذه الخانة إذا كان المودع المذكور اسمه هو أيضا المخترع أو أح

  لمودع شخصا معنويا.وال توضع عالمة في هذه الخانة إذا كان ا

م  الخانة "مودع ومخترع"   ة 3(اإلطار رق ذه الخان ي ه ة ف ع عالم ): توض
ي  ة ف ع عالم ا. وال توض إذا كان الشخص المذكور اسمه هو المودع والمخترع أيض

  هذه الخانة إذا كان الشخص شخصا معنويا.

ط"   ودع فق ة "م م ( الخان ار رق ة إذا 3اإلط ذه الخان ي ه ة ف ع عالم ): توض
يس كا مه ل ذكور اس ن الشخص المذكور اسمه شخصا معنويا أو إذا كان الشخص الم

  مخترعا أيضا.

م الخانة "مخترع فقط"    ة إذا 3(اإلطار رق ذه الخان ي ه ة ف ع عالم ): توض
ا.  ا أيض يس مودع رع ول و المخت ة كان الشخص المذكور اسمه ه ذه الحال ري ه وتس

ه  مثال عندما يكون المخترع قد توفى أو قد تنازل عن االختراع والشخص المتنازل ل
ان الشخص  هو المودع لجميع الدول المعيَّنة. ة إذا ك وال توضع عالمة في هذه الخان

  شخصا معنويا.

ل 3في اإلطار رقم    ثالث لك ات ال دى الخان ي إح ، ال بدّ من وضع عالمة ف
  شخص يذكر اسمه.

طارين رقم وال يجوز ذكر اسم الشخص الواحد أكثر من مرة واحدة في اإل  
  ، حتى عندما يكون الشخص هو المودع والمخترع.3و 2

د  مودعون مختلفون لدول معيَّنة مختلفة    2-19و 3-18(د) و5-4(القواع
ب أن  ة. ويج ة مختلف راض دول معيّن ين ألغ ودعين مختلف من الالئحة): يمكن بيان م

دولة متعاقدة يكون واحد على األقل من جميع المودعين المذكورة أسماؤهم مقيما في 
ر  رف النظ ا، بص ة عنه ب نياب ل المكت ي يعم ا والت ن مواطنيه بموجب المعاهدة أو م

 عن الدولة/الدول المعيَّنة التي ألغراضها يذكر اسم المودع

ذكور    خص الم ون الش ها يك ي ألغراض ة الت دول المعيَّن ان ال ل بي ن أج وم
. إذا )فقط لكل شخص ةاسمه مودعا، توضع عالمة في الخانة المناسبة (عالمة واحد

ة  لم يكن الشخص المذكور اسمه مودعا ألغراض جميع الدول المعيَّنة، توضع عالم
ي  خص ف م الش رار اس ب تك افي". ويج ار اإلض ي اإلط ة ف دول المبيّن ة "ال ي الخان ف
ر  ها (انظ خص مودعا ألغراض ك الش ر ذل ي يعتب الخانة اإلضافية مع بيان الدول الت

  ار)." من ذلك اإلط2"1البند 

ن 1" و(ج)"4(أ)"1-4(القاعدة  ذكر اسم المخترع   ة): يستحس " من الالئح
رع م المخت ر اس ى ذك ا عل رص دائم دا الح ات  ج ذه المعلوم ر ه ادة ذك ين ع ه يتع ألن

  دليل المودع.من  Bولمزيد من التفاصيل، انظر المرفق  خالل المرحلة الوطنية.

دة مخترعون مختلفون لدول معيَّنة مختلفة   ة): 6-4 (القاع ن الالئح (ج) م
ثال،  ة (م ة مختلف ى دول معيَّن بة إل رعين بالنس ين كمخت خاص مختلف ان أش وز بي يج
ة  ذه الحال ي ه عندما تختلف في هذا الشأن القوانين الوطنية للدول المعيّنة). وينبغي ف

ان، 3"1استعمال اإلطار اإلضافي (انظر البند  اب أي بي " من ذلك اإلطار). وفي غي
ى يفترض أن ا بة إل رع بالنس فة المخت ه ص لمخترع (الواحد أو أكثر) المذكور أسمه ل

  جميع الدول المعيَّنة.

اوين    ماء والعن دة األس ة  4-4(القاع م العائل ان اس ب بي ة): يح ن الالئح م
اب  ب إسقاط األلق ية). ويج ماء الشخص ي (أو األس (بخط واضح) قبل االسم الشخص

ما ان أس ب بي ة. ويج ب األكاديمي مية والمناص تعمال التس ة باس خاص المعنوي ء األش
  الرسمية الكاملة.

ه    ى وج د عل ه البري مح بتوجي ي تس ة الت اوين بالطريق ان العن ب بي ويج
ك  ي ذل ا ف بة (بم ة المناس دات اإلداري ل الوح السرعة، ويجب أن تتضمن العنوانين ك

  رقم المنزل إن وجد)، والرمز البريدي إن وجد واسم البلد.



- 2  -  

  )2019 (مراجعة يناير )2(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

اص وال يجوز بيان    وان خ ان عن ن بي خص. وع سوى عنوان واحد لكل ش
  .4"للمراسلة"، انظر المالحظات بشأن اإلطار رقم 

ان    ب بي ام الهاتفيج اكس /أرق ي الف د اإللكترون وان البري و/أو عن
بهما للتمكن من االتصال سريعا  4و 2رقم  ينفي اإلطار ماالمذكور اسمهللشخصين 

دة  ر القاع ي أن تك(ج))4-4(انظ ام . وينبغ ل أرق اكس ون ك اتف أو الف ة اله المبين
  وال يجوز بيان سوى عنوان واحد للبريد اإللكتروني. مصحوبة برمز البلد والمنطقة.

دد المناسبة اتالخانواحدة من وإذا لم يؤشر في    د ل، فإن أي عنوان يح لبري
يرالتبليغ لكتروني لن يستعمل إال ألنواع اإل ي  التي تجرى بالهاتف. وفي حال التأش ف

ن  دة م بة اتالخانواح بالمناس وز لمكت دولي  ، يج ث ال ات وإدارة البح لم الطلب تس
دولي ب تأن  والمكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي ال أن الطل ارات بش ل إخط رس

وتجدر اإلشارة . بما يمكن من تفادي التأخر في المعالجة أو البريدإلى المودع الدولي 
ل تل ا ال ترس ب كله ى أن المكات ي (إل د اإللكترون ارات بالبري ن ك اإلخط د م لمزي

ر  ب، انظ ل مكت راءات ك ول إج يل ح ودع،التفاص ل الم ق  دلي ال Bالمرف ي ح ). وف
يكون  ى، وس ة األول ي الخان ير ف ي التأش د اإللكترون ار بالبري ا أي إخط ا دائم متبوع

ورق.ب ى ال مي عل ار الرس دها  اإلخط ار وح ن اإلخط ة ع ورة الورقي ك الص دّ تل وتع
ة الصور ة القانونية لإلخطار، ويؤخذ فقط بتاريخ إرسال تلك الصورة الورقية لبدء أي

دة  تمس  .80مهلة بالمعنى المنصوص عليه في القاع ة، يل ة الثاني ي الخان ير ف وبالتأش
ال  اريخ اإلرس أن ت ّر ب ورق ويق ى ال ارات عل ال اإلخط ن إرس اع ع ودع االنقط الم

ذي  و ال ة ه خة اإللكتروني ى النس يّن عل المعنى المب ة ب ة مهل دء أي ه لب يؤخذ ب س
  .80المنصوص عليه في القاعدة 

ده    ة ببري ات المتعلق ديث المعلوم ى تح رص عل ودع أن يح ى الم وعل
ول دون  د تح ه ق ل إلي ة المرس ن جه باب م اإللكتروني وأن يضمن عدم وجود أية أس

ب ا ن المكت دولي توصله بالرسائل اإللكترونية المرسلة إليه. ويستحسن أن يُلتمس م ل
ا  ة وفق ي العريض يّن ف ي المب د اإللكترون وان البري ي عن مباشرة تدوين أية تغييرات ف

ودع 92للقاعدة  ن الم ل م ي لك (ثانيا). وفي حال التصريح باستعمال البريد اإللكترون
ي  د اإللكترون ات بالبري ل التبليغ والوكيل أو الممثل العام، فإن المكتب الدولي ال يرس

  الممثل العام المعيَّن.إال إلى الوكيل أو 

ب    دة رقم تسجيل المودع لدى المكت ان (ه) 5-4(القاع ة): إذا ك ن الالئح م
لم  ا لتس فته مكتب ل بص ذي يعم ي ال وطني أو اإلقليم ب ال دى المكت جال ل ودع مس الم
ات  ن البيان ك م ر ذل ودع أو غي م تسجيل الم ي العريضة رق الطلبات، جاز أن يبيَّن ف

  المسجلة باسمه.

ي   دتان  ةالجنس ان  1-18(أ) و(ب) و5-4(القاع ب بي ة): يج ن الالئح م
جنسية كّل مودع بذكر البلد (أي اسم الدولة) أو الرمز المكون من حرفين للدولة التي 
انون  ا للق ه وفق يكون المودع من مواطنيها. ويعتبر الشخص المعنوي الذي يتم تأسيس

ان الوطني لدولة معيّنة واحدا من مواطني تلك الدولة. و ال يشترط بيان الجنسية إذا ك
  الشخص مخترعا فقط.

ة    د اإلقام دتان بل ان  1-18(أ) و(ج) و5-4(القاع ب بي ة): يج ن الالئح م
محل إقامة كّل مودع بذكر االسم أو الرمز المكون من حرفين للبلد (أي الدولة) الذي 

ة يكون المودع من مواطنيه. وإذا لم تبيَّن دولة اإلقامة، افتُرض أنها ه ي الدولة المبيّن
ة  ة معيّن ي دول ة ف في العنوان. ويعتبر امتالك منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعال
ا  ان الشخص مخترع ية إذا ك ان الجنس ترط بي ة. وال يش ك الدول ي تل ة ف على أنه إقام

  فقط.

دول    ماء ال ادة أس وز  115(الم دول، يج ماء ال ان أس ات): لبي ن التعليم م
وفي  ST.3المكونة من حرفين والواردة في معيار الويبو رقم  استعمال رموز الدول

  .دليل المودع من Kالمرفق 

  4اإلطار رقم 

(ثانيا) 1-83من المعاهدة والقاعدة  49(المادة  من يحّق له العمل كوكيل؟  
معلومات خاصة بكّل مكتب لتسلم  دليل المودع من Cمن الالئحة): ترد في المرفق 

  أن يعمل كوكيل.الطلبات عّمن يحق له 

ام   ل الع د  الوكيل أو الممث ة  2-90و 1-90و 8-4و 7-4(القواع ن الالئح م
ان إن  108والمادة  ل بي ن أج بة م ة المناس ى الخان ة عل ع عالم من التعليمات): توض

رف  ه) للتص كان الشخص المذكور اسمه يتم تعيينه بموجب العريضة (أو سبق تعيين
ن يكون "الممثل العام" أحد المودعين). وعن بصفة "وكيل" أو "ممثل عام" (يجب أ

ا أسماء  ا فيه اوين (بم ماء والعنوان/العن ان االسم/األس ا لبي الطريقة التي يجب اتباعه
دول) ات و ال ر المالحظ ي، انظ د اإللكترون وان البري اكس و/أو عن ام الهاتف/الف أرق

م  ارين رق أن اإلط ة ال3و 2بش ي مقدم ذكر ف الء، ي دة وك ر ع ال ذك ي ح ة . وف قائم
د  ودع واح ن م ر م اك أكث ان هن ه. وإذا ك الوكيل الذي ينبغي أن توجه المراسالت إلي
ولم يعيَّن أي وكيل عام لتمثيلهم جميعا، جاز للمودعين أن يعيّنوا واحدا كممثلهم العام 
م  ا. وإذا ل ا فيه دة أو مقيم ب المعاه دة بموج شريطة أن يكون من مواطني دولة متعاق

ا  يفعلوا، فإن المودع ا دولي ودع طلب ه أن ي ذي يحق ل ي العريضة وال المذكور أوال ف
  لدى المكتب هو الذي يُعتبر على أنه الممثل العام.

ام    ل الع ل أو الممث ين الوكي ة تعي دتان طريق ن  5-90و 4-90(القاع م
الل  106الالئحة والمادة  ن خ ام م ل الع من التعليمات): يجوز تعيين الوكيل أو الممث
م  تسمية وكيل أو ي اإلطار رق ام ف ل ع ذي 4ممث ودع ال ين الم راء التعي ولى إج . ويت

ام أو  يوقع العريضة أو توكيال منفصال. وإذا تعدّد المودعون، تولى تعيين الوكيل الع
ل. وإذا  ل منفص ة أو توكي الممثل العام كّل مودع يوقّع، حسب اختياره، على العريض

يكن التوكيل المنفصل المطلوب متوفرا، أو لم يكن التوكيل المنفصل موقَّعا، أو إذا لم 
دة  ة،  4-4إذا لم يكن بيان اسم الشخص المعيَّن أو عنوانه يتمشى مع القاع ن الالئح م

ب  ك للمكت ع ذل وز م نقص. ويج ه ال ح وج حَّ م يص فإن التوكيل يعد كما لو لم يكن ما ل
  .)دليل المودعمن  Cالتخلي عن شرط تقديم توكيل منفصل إليه (المرفق 

ه    خة عن اق نس ب إرف ة، وج ي العريض ه ف وإذا أودع توكيل عام وأشير إلي
ع  ة أو أن يوق ع العريض ام أن يوقّ بالعريضة. وعلى المودع الذي لم يوقّع التوكيل الع

ق  ه (المرف ل إلي ل منفص  Cتوكيال منفصال، ما لم يتخّل المكتب عن شرط تقديم توكي
  .)دليل المودعمن 

ب رقم تسجيل الوكيل لدى الم   دة كت ان 7-4(القاع ة): إذا ك ن الالئح (ب) م
لم  ا لتس فته مكتب ل بص ذي يعم ي ال وطني أو اإلقليم ب ال دى المكت جال ل ل مس الوكي
ات  ن البيان ك م ر ذل ل أو غي م تسجيل الوكي ي العريضة رق يَّن ف الطلبات، جاز أن يب

  المسجلة باسمه.

لة    وان للمراس دة عن ادة 4-4(القاع ة والم ن الالئح ن  108(د) م م
ى  ودع إل ة للم الت الموجه ل المراس ل ك ل، ترس ين وكي ال تعي ي ح ات): ف التعليم
ن  ر م ين أكث ال تعي ي ح ذكور أوال، ف ل الم ل (أو للوكي ذلك الوكي يّن ل وان المب العن
تُعمل  ا، اس ثال عام دهم مم ين أح وكيل). وإذا كان هناك أكثر من مودع واحد وتم تعي

  المودع. لذلك 4العنوان المبيّن في اإلطار رقم 

ى    ل إل الت ترس وفي حال عدم تعيين وكيل وال ممثل عام، فإن كل المراس
للمودع (إذا ذُكر شخص واحد فقط بصفة  3أو رقم  2العنوان المبيّن في اإلطار رقم 

ر ام (إذا ذُك ل ع ر كممث ذي يعتب ودع ال ودع) أو للم فة  م ر بص ان أو أكث شخص
ي مودعين). أما إذا رغب المودع في أن ترسل ال مراسالت إلى عنوان آخر، وجب ف

م  ي اإلطار رق وان اآلخر ف ك العن ان ذل ل أو  4تلك الحالة بي ين وكي ن تعي عوضا ع
رة  ة األخي ي الخان ة ف ع عالم ممثل عام. وفي هذه الحالة فقط دون غيرها، يجب وض

عت  4من اإلطار رقم  رة إذا وض ة األخي (وبعبارة أخرى، ال توضع عالمة في الخان
  لخانة "وكيل" أو في الخانة "ممثل عام").عالمة في ا

ي: الفاكس /أرقام الهاتف   د اإللكترون انظر المالحظات و/أو عنوان البري
  .3و 2بشأن اإلطارين رقم 

  5اإلطار رقم 

ور  9-4(القاعدة التعيينات (البراءات اإلقليمية والوطنية)    من الالئحة): ف
ة تلقائي ة إيداع العريضة، يحصل المودع على تغطي ات المتاح ع التعيين املة لجمي ة ش

بناء على المعاهدة في تاريخ اإليداع الدولي بالنسبة إلى جميع أنواع الحماية المتاحة، 
وأيضا بالنسبة إلى البراءات اإلقليمية والوطنية، حسب الحال. وإذا رغب المودع في 

ه ى أن ارة، عل ة أو مخت دّدة معيَّن ة مح ي دول دولي، ف ب ال ل الطل يس  أن يعاَم ب ل طل
ة أو  ة المعيَّن ك الدول وطني لتل انون ال ة بموجب الق ن الحماي لبراءة وإنما لنوع آخر م
ار  المختارة، تعيّن على ذلك المودع أن يبيّن اختياره مباشرة للمكتب المعيَّن أو المخت

) من المعاهدة 1(39أو المادة  22عند القيام باإلجراءات المنصوص عليها في المادة 
ي دخول ف ة  لل واع الحماي ف أن ول مختل يل ح ن التفاص د م ة. ولمزي ة الوطني المرحل

  .دليل المودعمن  Bالمتاحة في الدول المعيَّنة أو المختارة، انظر المرفق 

ا    ان أن ألماني اه، بي روحة أدن باب المش ك، لألس ع ذل ن م ومن الممك
(DE)  ان ا  (JP)أو الياب ة كوري ن (KR)أو جمهوري وع م ة ألي ن ت معيّن  ليس

د  بة. وق ة/الخانات المناس ي الخان ة ف ع عالم ك بوض ة، وذل ة الوطني الحماي
دة  أن القاع دولي ب ن 9-4أَخطرت كل واحدة من تلك الدول المكتَب ال (ب) م

ي  ب دول داع طل ى أن إي نص عل وطني ي ا ال الالئحة تنطبق عليها ألن قانونه
ى أو فيم في تاريخ اإليداعيرد فيه تعييُن تلك الدولة ومطالبةٌ،  اء عل د بن ا بع
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  )2019 (مراجعة يناير )3(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

ن  1-(ثانيا)26القاعدة  من الالئحة، بأولوية طلب وطني سابق (للنوع ذاته م
ا  ى ألماني بة إل ة بالنس ب  (DE)الحماي ة، يترت ك الدول ي تل ه ف ري مفعول ) يس

ة،  ة معيّن ل زمني اء مه د انقض عليه توقّف مفعول الطلب الوطني السابق، بع
ا مع العواقب ذاتها المترتبة على سحب الط ؤثّر م ابق. وال ي وطني الس لب ال

ا  ين ألماني ي تعي اله ف ل أع ة  (DE)قي راءة أوروبي راض ب ن (EP)ألغ د م . ولمزي
  .دليل المودعمن  Bالتفاصيل، انظر الصفحات الخاصة بالموضوع في المرفق 

ة الثالث الدول    ن التغطي تبعادها م ن اس ي يمك ي الت ط ه المذكورة أعاله فق
ا ع التعيين املة لجمي م الش ار رق ي اإلط ة 5ت ف ة دول تبعد أي ودع أن يس . وإذا أراد الم

أخرى متعاقدة بموجب المعاهدة من التغطية الشاملة لجميع التعيينات، وجب عليه أن 
  من الالئحة. 2-(ثانيا)90يقدّم إخطارا منفصال بسحب التعيين المعني وفقا للقاعدة 

ع تنبيه: يتعيّن أن يحمل اإلشعار بالسحب، في حال تقد ودع أو توقي ع الم ه، توقي يم
ودع واحد (القاعدة  ن م ر م اك أكث ا)90كل واحد من المودعين إذا كان هن  5-(ثاني

ودع  ل م ل ك ن قب ه م تم تعيين ذي ي من الالئحة)، أو توقيع الوكيل أو الممثل العام ال
ل  دولي أو توكي دي ال ب الفحص التمهي يوقّع، حسب اختياره، على العريضة أو طل

  (أ) من الالئحة).4-90عدة منفصل (القا

  6اإلطار رقم 

ة  10-4(القاعدة  المطالبة باألولوية   من الالئحة): في حال المطالبة بأولوي
  طلب سابق، وجب أن تتضمن العريضة إقرارا يحتوي على المطالبة باألولوية.

اريخويجب أن يبيَّن في العريضة    ذي  الت ابق ال ب الس ه الطل ذي أودع في ال
ب  الرقمته وبيان يطالب بأولوي اريخ يج ى أن الت ارة إل در اإلش الذي خّصص له. وتج

  أن يقع في مدة األشهر االثني عشر السابقة لتاريخ اإليداع الدولي.

ان    ب بي ا، وج ا وطني دوإذا كان الطلب السابق طلب ة  البل ي اتفاقي رف ف الط
ناعية، أو  ة الص ة الملكي اريس لحماي و ب ارة العالميالعض ة التج ي منظم ذي ال ف ة ال

ب  ان الطل ابق. وإذا ك ب الس ك الطل ه ذل يكون طرفا في تلك االتفاقية، والذي أودع في
ان  ا، وجب بي ا إقليمي ابق طلب ي الس ب اإلقليم ابق المكت ب الس ان الطل ي. وإذا ك المعن

  الذي أودع لديه ذلك الطلب السابق.المكتب طلبا دوليا، وجب بيان 

كليميا (وفي حال كان الطلب السابق طلبا إق   م ذل اه رغ ا انظر أدن )، أو طلب
د  ر بل ودع، ذك ة الم ب رغب ا، وحس ة أيض ة باألولوي ي المطالب دوليا، يجوز أن يرد ف
ب  ك الطل ا ذل ي أودع عنه اريس الت ة ب ي اتفاقي دان األطراف ف واحد أو أكثر من البل

أما " من الالئحة)؛ وليس بيان تلك المعلومات إجباريا. 1(ب)"10-4السابق (القاعدة 
ن األطراف في حال كان الطلب السابق طلب ل م ى األق د عل د واح ا إقليميا ولم يكن بل

في معاهدة البراءات اإلقليمية غير طريف في اتفاقية باريس وغير عضو في منظمة 
ي ، فمن الالزم التجارة العالمية ار التكميل ن أن يُذكر في اإلط ل م ى األق د عل د واح بل

ي اتفاقي راف ف دان األط ي البل اء ف ن األعض ل م ى األق د عل و واح اريس أو عض ة ب
دة  ابق (القاع ب الس ك الطل " 2(ب)"10-4منظمة التجارة العالمية التي أودع عنها ذل

  من الالئحة).

ر    رى، انظ ة أخ ة أو إضافة مطالب ة باألولوي وعن إمكانية تصحيح المطالب
  .عدليل المودمن المرحلة الدولية (ثانيا) من الالئحة و26القاعدة 

): ال يسري إجراء 3-(ثانيا)26" و5(ج)"1-4(القاعدتان  رّد حق األولوية  
ى  اء عل ارا بن دولي إخط ب ال ى المكت ه إل د وج ون ق ب يك ى مكت ة عل ردّ حق األولوي

دة 3-(ثانيا)26القاعدة  ي القاع دم تمش ه ع ا)26"(ي) يفيد في ن 3-(ثاني ى (ط) م (أ) إل
ك المكتب. وإذا كان الطلب الدولي قد أودع الالئحة مع القانون الوطني الذي يطبقه ذل

دة  ر القاع ة (انظ رة األولوي ه فت ون في ذي تك اريخ ال ق للت اريخ الح ي ت ن  2-4ف م
اريخ، جاز  ك الت ن ذل ارا م هرين اعتب رة الش من فت ع ض الالئحة) قد انقضت ولكن يق

ا)26للمودع أن يلتمس من المكتب ردّ حق األولوية (القاعدة  د3-(ثاني ب إي اع ). ويج
رة  ه فت ي في ذي تنقض اريخ ال ن الت هرين م ون ش ي غض ب ف ذلك االلتماس لدى المكت

دة  من العريضة (القاع ن إدراجه ض د 5(ج)"1-4األولوية، ويمك الل تحدي ن خ ") م
م  م 6مطلب أو مطالب األولوية في اإلطار رق ار رق ي اإلط د، ف دِّ ب 6. وإذا ُح ، مطل
ردّ  اس ب ديم التم م تق لة  األولوية الذي بشأنه ت ة منفص ديم وثيق يّن تق ة، تع حق األولوي

ل  ن ك معنونة "بيان بردّ حق األولوية". وينبغي أن يبيّن في تلك الوثيقة المنفصلة، ع
طلب سابق معني، تاريخ اإليداع ورقم الطلب السابق واسم البلد أو رمزه المكون من 

تسلم الطلبات.  حريفين، وعضو منظمة التجارة العالمية أو المكتب اإلقليمي أو مكتب
وينبغي بعد ذلك أن يبين المودع، وعن كل طلب سابق معني، األسباب التي أدت إلى 

(أ) 3-(ثانيا)26التخلق عن إيداع الطلب الدولي في غضون فترة األولوية (القاعدتان 
ك 2(ب)"3-(ثانيا)26و ى ذل " من الالئحة). ويالحظ أنه يجوز للمكتب أن يفرض عل

ب  ما واج اس رس دة االلتم اله (القاع ا أع ار إليه ة المش ون المهل ي غض دفع ف ال
م 3-(ثانيا)26وبناء على القاعدة "(ه)). 3-(ثانيا)26 (د)، يجوز تمديد مهلة دفع الرس

حسب اختيار مكتب تسلم الطلبات لمدة ال تتجاوز شهرين بعد انقضاء المهلة المطبقة 
ديم  ويالحظ أيضا أنه يجوز(ه). 3-(ثانيا)26بناء على القاعدة  ترط تق ب أن يش للمكت

إعالن أو أي دليل آخر، في غضون مهلة معقولة، إلسناد بيان األسباب، ومن المحبذ 
ق  اس ردّ ح ع التم ب م ى المكت دم إل د ق ر ق ات اآلخ الن أو اإلثب ك اإلع ون ذل أن يك

ة 3-(ثانيا)26األولوية (القاعدة  (ب) و(و)). ويتعين على المكتب أن يردّ حق األولوي
يّ  دة إذا تب تيفاؤه (القاع م اس د ت ه ق ذي يطبق ق ال ار ردّ الح ا)26ن أن معي (أ)). 3-(ثاني

يّن، ولمزيد من  ب مع ق مكت ذي يطبّ ار ال ن المعي ات ع قالمعلوم ن  C انظر المرف م
  .دليل المودع

ة    مين باإلحال دتان التض مين 20و 18-4(القاع راء التض ري إج ): ال يس
دة باإلحالة على مكتب يكون قد وجه إلى المك -20تب الدولي إخطارا بناء على القاع

د 8 ق القواع دم تواف ه ع د في " و(د) 2(أ)"5-20" و2" و(ب)"2(أ)"3-20(أ) يفي
يّن  6-20و ال تب ي ح ب. وف ك المكت ه ذل ذي يطبق وطني ال انون ال ع الق ة م ن الالئح م

ادة  ي الم توفاة ه) "(د) و(3)"1(11للمكتب أن الشروط المنصوص عليها ف يس مس ل
ى أن  د عل الزم أو التأكي حيح ال وفير التص ى ت أو تبدو كذلك، فإنه يدعو المودع إما إل

ادة العنصر المعني المشار  ي الم ه ف ا (ه) "(د) أو 3)"1(11إلي ة وفق ّمن باإلحال مض
دة  ى القاع ادة 18-4إل ى الم اء عل وب بن حيح المطل ودع التص دّم الم ال ق ي ح . وف

ب 2(11 ه المكت لم في ذي يتس اريخ ال و الت ون ه دولي يك داع ال اريخ اإلي إن ت )، ف
دة  ر القاع وب (انظ حيح المطل تيف1" و(ب)"2(أ)"3-20التص ريطة اس ل ")، ش اء ك

ادة  ب 1(11الشروط األخرى المنصوص عليها في الم ي الطل د ف ال التأكي ي ح ). وف
ادة  ي الم ه ف ار إلي ر مش مين عنص ى تض ون (ه) "(د) أو 3)"1(11عل ة ويك باإلحال

ر  ك العنص إن ذل دولي، ف ب ال ي الطل ه ف ب بأولويت ابق يطالَ واردا بأكمله في طلب س
دولي ب ال ي الطل ان واردا ف و ك ا ل يعدّ كم ه  س لم في ذي يتس اريخ ال ي الت وم ف المزع

ادة  ي الم ا ف ار إليه ر المش ن العناص ر م دا أو أكث ب واح ون 3)"1(11المكت "، ويك
ي  ا ف وص عليه روط المنص ل الش تاريخ اإليداع الدولي هو التاريخ الذي تكون فيه ك

  ").2" و(ب)"2(أ)"3-20) قد استوفيت (انظر القاعدة 1(11المادة 

و   دّم الم ال ق ي ح ذي وف اريخ ال د الت ود بع ر الموج زء غي ب الج دع للمكت
ادة  ون 1(11استوفيت فيه كل المقتضيات المنصوص عليها في الم ي غض ن ف ) ولك

ّحح 7-20المهلة الزمنية وفقا للقاعدة  دولي ويص ، فإن ذلك الجزء يدرج في الطلب ال
الجزء (انظر تاريخ اإليداع الدولي ليصبح التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي ذلك 

ب 5-20القاعدة  ن المكت تمس م ي يل ودع الفرصة ك اح للم (ج)). وفي تلك الحالة، تت
م  و ل إغفال الجزء غير الموجود ويعدّ بالتالي ذلك الجزء الذي كان غير موجود كما ل

دة  ر القاع تم (انظ م ي و ل ا ل دولي كم داع ال اريخ اإلي حيح ت (ه)). 5-20يقدّم ويعدّ تص
د ا ال أّك ي ح ا ف دة وأم ا للقاع ودع، وفق ب 18-4لم ف أو مطال زء الوص مين ج ، تض

ي  ا ف وص عليه روط المنص ل الش ب أن ك يّن للمكت ة وتب وم باإلحال ة أو الرس الحماي
دتين  ب 6-20و 18-4القاع ي الطل درجا ف دّ م زء يع ك الج إن ذل توفيت، ف د اس (أ) ق

دا أو رة واح ب ألول م ه المكت لم في ذي تس اريخ ال ي الت وم ف دولي المزع ن  ال ر م أكث
ادة  ي الم ا ف ار إليه ر المش و 3)"2(11العناص دولي ه داع ال اريخ اإلي ون ت "، ويك

توفيت 1(11التاريخ الذي تكون فيه كل الشروط المنصوص عليها في المادة  د اس ) ق
  ).5-20(انظر القاعدة 

ة   ة/وثائق األولوي ديم وثيق دة  تق ى  1-17(القاع ب عل ة): يج ن الالئح م
دّم ب أن يق ودع الطل ة  م ه (وثيق ب بأولويت ابق يطال ب س ل طل ن ك دّقة ع خة مص نس

ب أن  ا. ويج ا أو دولي ا أو إقليمي ا وطني ابق طلب ب الس ك الطل األولوية)، سواء كان ذل
اء  ل انقض دولي قب ب ال ى المكت ب أو إل ى المكت ة إل ة األولوي د  16تقدَّم وثيق هرا بع ش

دء تاريخ األولوية (األسبق)، أو أن تقدّم في موعد ال يتجا اس الب ديم التم د تق وز موع
ة  ة أولوي ّل وثيق ل. وك ك القبي ن ذل اس م ديم التم ي حال تق ة ف ة الوطني المبّكر للمرحل
ر  اريخ النش ل ت ن قب هرا ولك تة عشر ش يتسلمها المكتب الدولي بعد انقضاء مهلة الس

دة  ة (القاع ك المهل ن تل ر م وم األخي ي الي تُلمت ف د اس -17الدولي تعدّ كما لو كانت ق
  (أ) من الالئحة).1

ودع أن    از للم ات، ج لّم الطلب ب تس ن مكت ة ع ة األولوي درت وثيق إذا ص
اه  ل أقص ي أج ب (ف ن المكت تمس م ة  16يل داد وثيق ة) إع اريخ األولوي د ت هرا بع ش

دة  ديمها بنفسه (القاع ن تق دال م " 2(ج)"1-4األولوية وتحويلها إلى المكتب الدولي ب
ي ويمكن اإلدالء بتل من الالئحة). ك االلتماسات بوضع عالمة في الخانات المناسبة ف
ى 6اإلطار رقم  ب عل ل، يج ك القبي ن ذل اس م ال اإلدالء بالتم ي ح . ويشار إلى أنه ف

، إن وجد، وإال اعتبر االلتماس كما لو لم رسم وثيقة األولويةالمودع أن يدفع للمكتب 
  (ب) من الالئحة).1-17يقدَّم (انظر القاعدة 



- 4  -  

  )2019 (مراجعة يناير )4(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

لنفاذ قة األولوية متاحة من مكتب يشارك في خدمات الويبو لنت وثياإذا ك  
 )DAS)) (www.wipo.int/das/en الرقمي إلى وثائق األولوية

، ينبغي على المودع استعمال خدمات النفاذ الرقمي لتقديم وثيقة األولوية للمكتب 
سخة الدولي. حالما يلتمس المودع من مكتب اإليداع تزويد خدمات النفاذ الرقمي بن

من وثيقة األولوية (انظر دليل مودع الطلب بناء على معاهدة التعاون بشأن 
المعين للمزيد من  لمكتب إيداع خدمات النفاذ الرقمي Bالبراءات، المرفق 

 استلم إذا إال( لبيانات حول اإلجراءات التي ينبغي إتباعها)، يستلم المودع شفرة نفاذا
 طلب إيداع إجراءات خالل  اإليداع مكتب طرف من النفاذ شفرة تلقائيا الطلب مودع

ينبغي على المودع وضع عالمة في الخانات المناسبة في اإلطار رقم  إذ .)األولوية
  .وبيان شفرة النفاذ لكل وثيقة أولوية محددة 6

ة    ن مكتب دولي م ب ال وتنشر المعلومات حول وثائق األولوية المتاحة للمكت
مية ( عارات الرس ي اإلش ة ف ادة رقمي ب الم دة) بموج دة المعاه ن 715جري (ج) م

 .B(IB)التعليمات االدارية، وفي دليل المودع، المرفق 

واريخ    ادة الت ب  110(الم واريخ حس ب الت ب أن تكت ات): يج ن التعليم م
ة.  الترتيب التالي: اليوم باألرقام العربية واسم الشهر والسنة الميالدية باألرقام العربي

ام وينبغي تكرار التاري ب باألرق ى أن يكت خ بعد اإلشارة األولى أو تحتها أو فوقها عل
هر  ين فالش رقمين اثن وم ب الي: الي ب الت ب الترتي ين حس ين قوس ع ب ة ويوض العربي
ى  ة عل ة أو عادي ة أو شرطة مائل لها نقط ام وتفص ة أرق نة بأربع برقمين اثنين ثم الس

الي: " ال الت وبر  26غرار المث وبر  26و "" أ)2018.10.26( 2018أكت  2018أكت
  )".26-10-2018( 2018أكتوبر  26"أو )" 2018/10/26(

  7اإلطار رقم 

دولي    ث ال ار إدارة البح دتان  (ISA)اختي -4" و4(ب)"1-4(القاع
ة 14 (ثانيا) من الالئحة): إذا كانت إدارتان أو أكثر من إدارات البحث الدولي مختص

ب  -ي بإجراء البحث الدولي فيما يتعلق بالطلب الدول ا الطل حسب اللغة التي يودع به
ب  ه الطل ودع لدي ا  -والمكتب التي ي ي يختاره ة الت م اإلدارة المختص ان اس ب بي وج

ز  ي الحي رفين ف ن ح ون م ز المك تعمال الرم ل أو باس ا بالكام ه إم ودع وكتابت الم
 المخصص لذلك.

  1، البند 7تابع اإلطار رقم 

 12و 12.4(القواعد  تائج بحث سابقالتماس استعمال نتائج  بحث سابق؛ تقديم ن
يجوز للمودع أن يلتمس أن تراعي إدارة البحث الدولي،  ).1.41و 3.16و (ثانيا)

عند إجراء البحث الدولي، نتائج بحث دولي سابق أجرته اإلدارة ذاتها أو إدارة 
). وفي حال 12.4أخرى للبحث الدولي أو أجراه مكتب وطني أو إقليمي (القاعدة 

ودع بهذا االلتماس واستوفى الشروط المنصوص عليها في القاعدة تقدم الم
، وفي حال أجرت البحث السابق إدارة البحث الدولي ذاتها، أو أجراه (ثانيا)12

المكتب الوطني أو اإلقليمي ذاته الذي يعمل بصفته إدارة للبحث الدولي، تعيّن على 
أما إذا كانت حدود اإلمكان.  إدارة البحث الدولي أن تراعي نتائج البحث السابق في

إدارة أخرى من إدارات البحث الدولي هي التي أجرت البحث أو أجراه مكتب 
وطني أو إقليمي آخر غير ذلك المكتب الذي يعمل بصفته إدارة للبحث الدولي، جاز 
 .لإلدارة أن تراعي نتائج البحث السابق ولكنها ليست ملزمة بذلك (القاعدة  1.41)

وفي حال راعت اإلدارة نتائج بحث سابق، تعيّن عليها أن تردّ (جزئيا) رسم البحث 
)(ب) 3(16في حدود ما هو منصوص عليه في االتفاق المبرم بناء على المادة 

فيما يخّص كل إدارة  دليل المودعمن  Dووفقا للشروط المحددة فيه (انظر المرفق 
  على حدة).

اريخ وين   ابق: ت ث س ائج بح اة نت اس لمراع ي أي التم ي ف ا يل ان م ي بي بغ
ذي  ب ال ابق واإلدارة أو المكت ث الس أنه البح ري بش ذي أج ب ال م الطل داع ورق اإلي

  ").1"12-4" و2(ب)"1-4أجرى البحث السابق (القاعدتان 

دولي    ب ال ع الطل ات م لّم الطلب ب تس ى مكت دّم إل ويتعيّن على المودع أن يق
ا 1-(ثانيا)12يداع صورة عن نتائج البحث السابق (القاعدة وحين اإل دا م ا ع (أ)، فيم

  يلي:

مكتبا لتسلم الطلبات  في حال أجرى البحث السابق المكتب ذاته الذي يعمل بصفته –
أو في حال كانت نتائج البحث السابق متاحة لمكتب تسلم الطلبات، جاز للمودع أن 

صورة عن نتائج البحث السابق إلى إدارة  يلتمس من مكتب تسلم الطلبات إرسال
البحث الدولي بدال من أن يقدم المودع بنفسه صورة عنها. وينبغي في تلك الحالة أن 

  (ب) و(د))؛1(ثانيا)12يضع عالمة في خانة االختيار المناسبة (القاعدة 

المكتب ذاته  في حال أجرت البحث السابق إدارة البحث الدولي ذاتها، أو أجراه –
لذي يعمل بصفته إدارة للبحث الدولي، فال يُشترط تقديم أية صورة عن نتائج البحث ا

السابق إلى مكتب تسلّم الطلبات أو إلى إدارة البحث الدولي (القاعدتان 
  (ب))؛2(ثانيا)12(ج) و1(ثانيا)12

أو إلدارة في حال كانت صورة نتائج البحث السابق متاحة لمكتب تسلم الطلبات  –
ولي بالشكل والطريقة التي تقبلهما اإلدارة، وكان المودع قد بين البحث الد

ذلك في العريضة بوضع عالمة في خانة االختيار المناسبة، فال يُشترط 
لبات أو إلى إدارة البحث إلى مكتب تسلم الط النتائجتقديم أية صورة لتلك 

  (ب))؛2(ثانيا)12(د) و1(ثانيا)12الدولي (القاعدة 

، يجب أن تشتمل نتائج البحث 12.4ودع بالتماس بناء على القاعدة في حال تقدم الم
السابق التي يتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يقدمها إلى إدارة البحث الدولي، عند 

  (ب)).1(ثانيا)23اإلقتضاء، صورة عن أية نتائج بحث سابق (القاعدة 

ارة البحث الدولي في حال التُمس من إد استعمال نتائج أكثر من بحث سابق واحد:
استعمال نتائج أكثر من بحث سابق، يرجى وضع عالمة في خانة االختيار المناسبة 

من  1و تقديم نسخ مطابقة لألصل لهذه الصفحة، يكتب عليها "ورقة تكميلية للبند 
  "، وترفق باستمارة العريضة.7الجزء المعنون "تابع اإلطار رقم 

  2، البند 7تابع اإلطار رقم 

مكتب تسلم الطلبات نتائج البحث السابق والتصنيف السابق إلى إدارة إرسال 
 :12.4البحث الدولي  في حال عدم تقدم مودع الطلب بالتماس بناء على القاعدة 

)، 3) و(2(30في حال مطالبة الطلب الدولي بأولوية طلب سابق، مع مراعاة المادة 
البحث السابق والتصنيف  يتعين على مكتب تسلم الطلبات إرسال صورة عن نتائج

السابق إلى إدارة البحث الدولي (ما لم تكن تلك الصورة متاحة لإلدارة) في حال 
أودع الطلب السابق  لدى المكتب الوطني أو اإلقليمي ذاته الذي يعمل بصفته مكتبا 
لتسلم الطلبات، وكان هذا المكتب قد أجرى البحث السابق بشأن الطلب السابق 

(أ))؛ يجوز لمكتب تسلم الطلبات إرسال صورة عن نتائج البحث 2انيا)(ث23(القاعدة 
السابق والتصنيف السابق في حال أودع  الطلب السابق لدى مكتب آخر، على أن 
تكون نتائج ذلك البحث السابق وذلك التصنيف السابق متاحة لمكتب تسلم الطلبات 

  (ج)).2(ثانيا)23(القاعدة 

ت التماس عدم إرسال نتائج البحث السابق إلى إدارة تقديم إلى مكتب تسلم الطلبا
في حال أودع الطلب الدولي لدى مكتب من مكاتب تسلم الطلبات  البحث الدولي:

(ب) على أنه يجوز له، 2(ثانيا)23يكون قد أخطر المكتب الدولي بناء على القاعدة 
إلى إدارة  إرسال نتائج بحث سابق أن يقرر عدمبناء على التماس من مودع الطلب، 

من  2.2البحث الدولي، جاز لمودع الطلب أن يضع عالمة في خانة اختيار البند 
". هذا ال يخص إال الطلبات الدولية التي أودعت 7الجزء المعنون "تابع اإلطار رقم 

 لدى مكاتب تسلم الطلبات الدولية التالية: مكاتب ألمانيا وفنلندا والسويد (انظر
)(www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html.  

التصريح لمكتب تسلم الطلبات بإرسال نتائج البحث السابق والتصنيف السابق إلى 
في حال أودع الطلب الدولي لدى مكتب من مكاتب تسلم  إدارة البحث الدولي:

(هـ) على أن 2(ثانيا)23الطلبات يكون قد أخطر المكتب الدولي بناء على القاعدة 
ور عن نتائج بحث سابق وتصنيف سابق من دون تصريح من مودع إرسال ص

الطلب ال يتماشى مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات، جاز لمودع 
من الجزء المعنون "تابع اإلطار  3.2الطلب أن يضع عالمة في خانة اختيار البند 

لسابق والتصنيف لمكتب تسلم الطلبات بإرسال نتائج البحث ا للتصريح" 7رقم 
السابق إلى إدارة البحث الدولي. هذا ال يخص إال الطلبات الدولية التي أودعت لدى 
مكاتب تسلم الطلبات الدولية التالية: مكاتب أستراليا وإسرائيل وتشيكيا وسنغافورة 

الواليات المتحدة األمريكية والسويد وسويسرا وفنلندا وهنغاريا والنرويج واليابان و
  .(www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html) انظ

وبشأن جميع مكاتب تسلم الطلبات، يمكن أيضا استعمال خانة االختيار الثانية من 
" للتصريح صراحة لمكتب تسلم 7في الجزء المعنون "تابع اإلطار رقم  3.2البند 

أجري البحث  الطلبات بإرسال نتائج البحث السابق والتصنيف السابق في حال
السابق بشأن طلب دولي، ُمطالب بأولويته الحقا في هذا الطلب الدولي، وفي حال 

  .7التي أختيرت في اإلطار رقم  غيرأجرت البحث الدولي السابق إدارة بحث دولي 

في حال مطالبة الطلب الدولي بأولوية  استعمال نتائج أكثر من بحث سابق واحد:
يكون لمودع الطلب الحق، والرغبة، في تقديم بياناً أكثر من طلب سابق، وفي حال 
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  )2019 (مراجعة يناير )5(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

(أ)(ب) و(هـ)) لكل طلب سابق، يرجى  2(ثانيا)23(القاعدة  3.2أو  2.2تحت البند 
وضع عالمة في خانة االختيار المناسبة، وتقديم نسخ مطابقة لألصل لهذه الصفحة 

ب عليها "ورقة التي يسرد فيها كل مطالبة من المطالبات باألولوية المعنية، ويكت
)، و ترفق باستمارة -7تابع اإلطار رقم  -من الجزء المعنون  2تكميلية للبند 

  العريضة.

  

  8اإلطار رقم 

ة   ياغات معياري  17-4" و3(ج)"1-4(القاعدتان  إعالنات تحتوي على ص
انون  راض الق ودع وألغ ار الم من الالئحة): يجوز أن تحتوي العريضة، حسب اختي

ات الوطني المنطبق ف ن اإلعالن ر م د أو أكث ى واح ر، عل دة أو أكث ي دولة معيَّنة واح
  التالية: 

  إعالن بهوية المخترع؛  "1"

راءة   "2" ب ب ي طل دولي، ف داع ال اريخ اإلي ي ت ودع، ف ق الم الن بح إع
  والحصول عليها؛

ة   "3" ة بأولوي ي المطالب دولي، ف داع ال اريخ اإلي ي ت ودع، ف ق الم الن بح إع
  الطلب السابق؛

دة إ  "4" ات المتح ين الوالي دة عالن بأبوة االختراع (فقط ألغراض تعي معاه
(PCT) التعاون بشأن البراءات   

  إعالن بحاالت الكشف غير الضارة واالستثناءات لعدم توفر الجدة؛  "5"

واد  ي الم ا ف وص عليه ة المنص ياغة المعياري وهي إعالنات يجب أن تكتب وفقا للص
ات، عل 215إلى  211 ن التعليم م م ارات رق ي اإلط ع ف ب أن توض والي، ويج ى الت
ى  1.8 ل، 5.8إل ك القبي ن ذل الن م ال إدراج أي إع ي ح اه. وف ل أدن و مفّص ا ه ، كم

ل  8ينبغي وضع عالمة في الخانة أو الخانات المناسبة في اإلطار رقم  دد ك ان ع وبي
افة  ات أو إض حيح اإلعالن ة تص ن إمكاني ر. وع ود األيس ي العم الن ف ن اإلع وع م ن

دة  ر القاع د، انظ الن جدي ادة 26إع ة والم ن الالئح ا) م ات 216(ثالث ن التعليم ، م
  دليل المودع.من  المرحلة الدولية،

بب    ة بس ة معيّن ى حال ق عل ة للتطبي وإذا كانت الصياغة المعيارية غير قابل
ي  ا ف وص عليه ات المنص تعمال اإلعالن ب اس ظروف خاصة، فعلى المودع أن يجتن

ور من  17-4القاعدة  ارية ف ة الس يات الوطني ال للمقتض ع ضرورة االمتث الالئحة، م
  الدخول في المرحلة الوطنية.

ا  17-4وليس التقدّم بإعالن بناء على القاعدة    ه إثبات من الالئحة في حدّ ذات
دّده  ة تح ة المعني دول المعيَّن ي ال ائل ف ك المس ول تل ل إن مفع ا، ب للمسائل المعلن عنه

  قا للقانون الوطني المنطبق.المكاتب المعيَّنة وف

ة    ياغة المعياري ى والص الن ال تتمش ياغة اإلع ت ص ى وإن كان وحت
دة  ى القاع اء عل ات بن ي التعليم ا ف وص عليه وز ألي  17-4المنص ة، يج ن الالئح م

يس  ه ل ق، ولكن وطني المنطب انون ال راض الق الن ألغ ك اإلع مكتب معيَّن أن يقبل ذل
  ملزما بقبوله.

ة:تفاصيل بشأن ال   وانين الوطني د  متطلبات المنصوص عليها في الق لمزي
ر  ة، انظ ب المعيَّن ن المكات ب م ّل مكت ا ك ي يطلبه ات الت ن اإلعالن ات ع ن المعلوم م

  دليل المودع.الفصل الوطني المخصص لذلك في 

ة    ب المعيَّن ي المكات ر ف دة األث ا)51(القاع دّم  2-(ثاني ة): إذا تق ن الالئح م
دة المودع بأي إعالن من  ى "1"17-4اإلعالنات المنصوص عليها في القاع " 5" إل

وكان اإلعالن يحتوي على الصياغة المعيارية (سواء قدّم اإلعالن مع الطلب الدولي 
دة  ي القاع ررة ف ة المق ون المهل ي غض دولي ف ب ال دى المكت دّم ل ن 26أو ق ا) م (ثالث

ة  يَّن خالل المرحل ب المع ى المكت وز الالئحة أو قدّم مباشرة إل ه ال يج ة)، فإن الوطني
ول  افية ح ة إض ائق أو أدل ة، وث ة الوطني الل المرحل ب، خ يَّن أن يطل ب المع للمكت
الن  حة اإلع ي ص ول ف ّك معق يَّن ش ب المع ذلك المكت ن ل م يك ا ل الن م موضوع اإلع

  المعني.

  5.8إلى  1.8اإلطارات رقم 
  (مالحظات عامة)

ريضة المطبوعة على ستة تحتوي استمارة الع إطارات مختلفة لإلعالنات:  
ة  -إطارات مختلفة لإلعالنات  ات الخمس ن اإلعالن الن م ل إع ص فيها إطار لك خّصِ

دة  ي القاع ا ف وص عليه م  17-4المنص ارات رق ة (اإلط ن الالئح ى  1.8م ) 5.8إل
ن اإلطار 5.8إلى  1.8وورقة إضافية (تابع اإلطارات رقم  م يك ) تُستعمل في حال ل

ا المخّصص كافيا لبيان  ات مطبوع ك اإلعالن ن تل وع م ّل ن وان ك رد عن اإلعالن. وي
ي  ا ف وص عليه ة المنص ياغة المعياري ا للص ة، وفق على الورقة المناسبة من العريض

  التعليمات اإلدارية.

دورقة منفصلة لكل إعالن:    ب أن يُبت لة  أيج ة منفص ى ورق الن عل ل إع ك
  إلعالنات.من استمارة العريضة وفي اإلطار المناسب من إطارات ا

واس    ين أق ات ب ع والكلم ط المتقط ود والخ ام البن ود وأرق اوين والبن العن
ة: ة أو مربّع ود  عادي ف البن اوين ومختل ات العن ة لإلعالن ياغة المعياري مل الص تش

تثناء  ة. وباس ة أو مربّع واس عادي ين أق ات ب ع والكلم ط المتقط ود والخ ام البن وأرق
م  ار رق ياغ 4.8اإلط ى ص وي عل ذي يحت ي ال درج ف ي أال ت اهزة، ينبغ ة ج ة معياري

ي  واردة ف ريحات ال ات التص ة إلثب ون الزم ي تك ة والت اإلعالن سوى البنود المنطبق
ن  يس م ا ل ذلك اإلعالن (وبعبارة أخرى، ينبغي حذف كل البنود التي ال تنطبق)، كم
ص  ز المخص ى الحيّ ع عل ط المتقّط دّل الخ ود. وي ى البن ام عل ع أرق روري وض الض

ى  إلدراج ة إل المعلومات المطلوبة. والكلمات الواردة بين قوسين هي تعليمات موجه
المودع فيما يتعلق بالمعلومات التي يمكن إدراجها في اإلعالن باالستناد إلى ظروف 
ة  ى الحال ق عل ت تنطب إذا كان الحال. والكلمات الواردة بين قوسين مربّعين خيارية، ف

المربّعين؛ أما إذا كانت ال تنطبق، وجب حذفها المعنية، وجب إدراجها دون القوسين 
  وحذف القوسين المربّعين أيضا.

ي  ذكر أسماء عدة أشخاص:   د ف ن شخص واح ر م ماء أكث ر أس يجوز ذك
ن  د ع الن واح ديم إع د، تق اإلعالن الواحد. ومن الممكن أيضا، فيما عدا استثناء واح

ق 4.8ر رقم كّل شخص. وبالنسبة إلى إعالن األبوة الوارد في اإلطا ، والذي ال ينطب
ي  رعين ف ع المخت سوى ألغراض تعيين الواليات المتحدة األمريكية، يجب ذكر جمي

م  ياغة  4.8إعالن واحد (انظر المالحظات بشأن اإلطار رق ر ص ن تغيي ا). ويمك أدن
م  يغة  5.8و 3.8و 2.8و 1.8اإلعالنات في اإلطارات رق ى ص رد إل يغة المف ن ص م

  الجمع حسب الحاجة.

  1-8اإلطار رقم 

دة إعالن بهوية المخترع    ادة 1"17-4(القاع ن الالئحة والم ن  211" م م
  يجب أن يصاغ اإلعالن على النحو التالي: التعليمات):

دتان    رع (القاع ة المخت الن بهوي ا)51" و1"17-4"إع ن 1(أ)"1-(ثاني " م
  الالئحة):

  ]،.../PCTبالنسبة إلى [هذا] الطلب الدولي [رقم 

ه (العنوان)، ... سم)(اال...  وب حمايت وع المطل رع الموض و مخت ، ه
  في [هذا] الطلب الدولي

فة    ذكر بص ذي ي رع ال ى المخت بة إل روريا بالنس الن ض ذا اإلع ون ه ال يك
ي اإلطار  رع أيضا) ف ودع ومخت مخترع (سواء ذكر بصفة مخترع فقط أو بصفة م

م  م  2رق ار رق دة 3أو اإلط ى القاع اء عل ر م 6-4أو  5-4، بن ا إذا ذك ة. أم ن الالئح
دة  3أو اإلطار رقم  2المخترع بصفة مودع في اإلطار رقم  ن  5-4بناء على القاع م

ا  ول عليه الالئحة، كان من األنسب تقديم إعالن بحّق المودع في طلب براءة والحص
اء 2"17-4(القاعدة  رع بن ات بشأن المخت دم إدراج بيان ي حال ع " من الالئحة). وف

دة  ى القاع م  6-4أو  5-4عل ار رق ي اإلط ة ف ن الالئح م  2م ار رق از 3أو اإلط ، ج
ي  الجمع بين هذا اإلعالن والصياغة المعيارية المقررة بشأن اإلعالن بحق المودع ف

يل 2"17-4طلب براءة والحصول عليها (القاعدة  " من الالئحة). ولمزيد من التفاص
م حول الجمع بين الصياغتين في إعالن مزدوج، انظر الم الحظات بشأن اإلطار رق

ين  2.8 راض تعي راع ألغ أبوة االخت الن ب ول اإلع يل ح ن التفاص د م اه. ولمزي أدن
  أدناه. 4.8الواليات المتحدة األمريكية، انظر المالحظات بشأن اإلطار رقم 

  2.8اإلطار رقم 

ا    دة إعالن بحق المودع في طلب براءة والحصول عليه " 2"17-4(القاع
الي،  212دة من الالئحة والما من التعليمات): يجب أن يصاغ اإلعالن على النحو الت

ذف 8" إلى "1مع التصرف في المسائل المذكورة في البنود من " " باإلضافة أو الح
  أو التكرار أو إعادة الترتيب، بالقدر الالزم لشرح حق المودع:

راءة    ب ب ي طل دولي، ف داع ال اريخ اإلي ي ت ودع، ف ق الم الن بح "إع
دتان والحصو ا)51" و2"17-4ل عليها (القاع بة 2(أ)"1-(ثاني ة)، بالنس ن الالئح " م
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  )2019 (مراجعة يناير )6(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

دة  ى القاع اء عل الن بن ا اإلع ون فيه ي ال يك ة الت ى الحال ة 4"17-4إل ن الالئح " م
  مناسبا:

  ]،.../PCTبالنسبة إلى [هذا] الطلب الدولي [رقم 

  ي:له الحق في طلب براءة والحصول عليها بناء على ما يل (االسم)...   

ه (العنوان)، ... (االسم)...   "1" وب حمايت وع المطل رع الموض و مخت ، ه
  في [هذا] الطلب الدولي

رع، ...  (االسم)...   "2" ل المخت م [له] [كان له] الحق بصفة رّب عم (اس
  المخترع)

  ، بتاريخ ...(االسم)و...  (االسم)اتفاق بين ...   "3"

  ، بتاريخ ...م)(االسلفائدة ...  (االسم)تنازل من ...   "4"

  ، بتاريخ ...(االسم)لفائدة ...  (االسم)موافقة من ...   "5"

ن ... (اسم المحكمة)أمر قضائي صادر عن ...   "6" ة م ، بإنفاذ نقل الملكي
  ، بتاريخ ...(االسم)إلى ...  (االسم)

م)إلى ...  (االسم)نقل الحق من ...   "7" ب ...  (االس د بموج ى تحدي (يرج
  يخ ...بتار نوع النقل)

 "(التاريخ)في ... (االسم) إلى ...  (االسم)اسم المودع تغيّر من ...   "8"

ود "   ن إدراج البن ى "1يمك ّق 8" إل رح ح ل ش ن أج ة م ب الحاج " حس
ودع.  داع الم اريخ اإلي ل ت رأ قب ي تط داث الت ى األح الن إال عل ذا اإلع ق ه وال ينطب
د  الدولي. ي البن ة ف ل الحق الممكن واع نق ين أن ن ب اء 7"وم دماج واالقتن اك االن " هن

االت  ن الح لة م ي سلس رع ف ن المخت والوراثة والهبة وغيرها. وفي حال نقل الحّق م
المتتالية، فينبغي ذكرها في اإلعالن حسب الترتيب الفعلي الذي جاءت به في الواقع، 
م  ودع. وإذا ل ق الم رح ح زم لش ا يل ويجوز إضافة البند الواحد أكثر من مرة حسب م

م  يذكر م  2المخترع في اإلطار رق كل 3أو اإلطار رق الن بش ذا اإلع ديم ه ، جاز تق
ا  ول عليه راءة والحص ب ب ي طل ودع ف ق الم الن بح ين اإلع ع ب زدوج يجم إعالن م
ي  ى ف ة األول ون الجمل ي أن تك ة، ينبغ ذه الحال ي ه رع. وف ة المخت الن بهوي واإلع

  اإلعالن على النحو التالي:

راءة "إعالن مزدوج بحق المود   ب ب ي طل دولي، ف داع ال ع، في تاريخ اإلي
دتان  ا (القاع ول عليه ا)51" و2"17-4والحص ة 2(أ)"1-(ثاني ة) وبهوي ن الالئح " م

دتان  رع (القاع ا)51" و1"17-4المخت ى 1(أ)"1-(ثاني بة إل ة)، بالنس ن الالئح " م
  با:"" من الالئحة مناس4"17-4الحالة التي ال يكون فيها اإلعالن بناء على القاعدة 

وينبغي صياغة الجزء المتبقي من اإلعالن المزدوج على النحو المبيّن في   
  الفقرات السابقة.

ات    ر المالحظ رع، انظ ة المخت الن بهوي ول اإلع يل ح ن التفاص د م ولمزي
  أعاله. 1.8بشأن اإلطار رقم 

  3.8اإلطار رقم 

ب    دة إعالن بحق المودع بالمطالبة بأولوية الطل ابق (القاع " 3"17-4الس
الي،  213من الالئحة والمادة  من التعليمات): يجب أن يصاغ اإلعالن على النحو الت

ذف 8" إلى "1مع التصرف في المسائل المذكورة في البنود من " " باإلضافة أو الح
  أو التكرار أو إعادة الترتيب، بالقدر الالزم لشرح حق المودع:

دولي،   داع ال اريخ اإلي ي ت ودع، ف ق الم الن بح ة  "إع ة بأولوي ي المطالب ف
ابق أو إذا  ب الس ذي أودع الطل و ال ودع ه ن الم الطلب السابق المحدّد أدناه، إذا لم يك

دتان  ابق (القاع ا)51" و3"17-4تغيّر اسمه منذ إيداع الطلب الس ن 3(أ)"1-(ثاني " م
  الالئحة):

  ]،.../PCTبالنسبة إلى [هذا] الطلب الدولي [رقم 

ى له الحق في ا (االسم)...    اء عل م ... بن ابق رق لمطالبة بأولوية الطلب الس
  ما يلي:

  المودع هو مخترع الموضوع المطلوب حمايته في الطلب السابق  "1"

رع، ...  (االسم)...   "2" ل المخت م [له] [كان له] الحق بصفة رّب عم (اس
  المخترع)

  ، بتاريخ ...(االسم)و...  (االسم)اتفاق بين ...   "3"

  ، بتاريخ ...(االسم)لفائدة ...  (االسم)تنازل من ...   "4"

  ، بتاريخ ...(االسم)لفائدة ...  (االسم)موافقة من ...   "5"

ن ... (اسم المحكمة)أمر قضائي صادر عن ...   "6" ة م ، بإنفاذ نقل الملكي
  ، بتاريخ ...(االسم)إلى ...  (االسم)

م)إلى ...  (االسم)نقل الحق من ...   "7" ب ...  (االس د (يربموج ى تحدي ج
  بتاريخ ... نوع النقل)

  "(التاريخ)في ... (االسم) إلى ...  (االسم)اسم المودع تغيّر من ...   "8"

ود "   ن إدراج البن ى "1يمك ّق 8" إل رح ح ل ش ن أج ة م ب الحاج " حس
ودع.  داع الم اريخ اإلي ل ت رأ قب ي تط داث الت ى األح الن إال عل ذا اإلع ق ه وال ينطب
دولي. ى ذل ال افة إل م وباإلض خص أو اس ان الش الن إال إذا ك ذا اإلع ق ه ك، ال ينطب

بيل  ى س ه. وعل ب بأولويت ذي يطالَ ابق ال ب الس ودع الطل م م ن اس ا ع ودع مختلف الم
ن  ا ع ودعين مختلف المثال، ينطبق هذا اإلعالن إذا كان مودع واحد فقط من خمسة م

واع ن ين أن ن ب ابق. وم ب س ى طل بة إل ماؤهم بالنس ذكورة أس ودعين الم ق الم ل الح ق
ال 7الممكنة في البند " ي ح ا. وف ة وغيره ة والهب اء والوراث دماج واالقتن " هناك االن

ابق،  ب الس ق بالطل ا يتعل ة فيم االت المتتالي نقل الحّق من المخترع في سلسلة من الح
وز  ع، ويج ي الواق فينبغي ذكرها في اإلعالن حسب الترتيب الفعلي الذي جاءت به ف

  ثر من مرة حسب ما يلزم لشرح حق المودع.إضافة البند الواحد أك

  4.8اإلطار رقم 

راع    أبوة االخت دة إعالن ب ادة 4"17-4(القاع ن الالئحة والم ن  214" م م
ار  ل اإلط وع داخ نّص المطب ي ال الن ف التعليمات): ترد الصياغة المعيارية لهذا اإلع

  .4.8رقم 

م ويجب بيان االسم ومحل اإلقامة والعنوان لكّل مخترع. وإ   ب اس م يكت ذا ل
ب أن  ة. ويج الحروف الالتيني ا ب ب بيانهم ة، وج المخترع وعنوانه بالحروف الالتيني
يوقّع جميع المخترعين ويضعوا التاريخ على اإلعالن حتى وإن لم يوقّعوا كلّهم على 

  (ب) من التعليمات).214النسخة ذاتها من اإلعالن (المادة 

ة، و   ى ثالث رعين عل دد المخت رعين وإذا زاد ع ك المخت ان أولئ ب بي ج
ة "5.8إلى  1.8اآلخرين على الورقة "تابع اإلطارات رقم  ل الورق ي أن تحم . وينبغ

ة  4.8اإلضافية العنوان "تابع اإلطار رقم  "، ويجب أن يبيَّن فيها االسم ومحل اإلقام
ّل  والعنوان لكل أولئك المخترعين اآلخرين، وأن يكون فيها االسم والعنوان على األق
مبيَّنين بالحروف الالتينية. ويكون "اإلعالن الكامل" في تلك الحالة مؤلفا من اإلطار 

ى  4.8رقم  اريخ عل والورقة التكميلية. ويجب أن يوقّع جميع المخترعين ويضعوا الت
ا  ل، كم الن الكام ن اإلع ا م خة ذاته ى النس م عل وا كله إعالن كامل حتى وإن لم يوقّع

(ب) من 214عالن كامل تم توقيعه بشكل منفصل (المادة يتعيّن تقديم نسخة عن كل إ
  التعليمات).

الن    رد اإلع م ي ل إذا ل ة ب ي العريض ا، ف م الحق ّدِ ب ق م طل ان رق ب بي وج
  .4.8معاهدة التعاون بشأن البراءات في نّص اإلطار رقم 

  5.8اإلطار رقم 

دة    وفر الج دم ت تثناءات لع ارة أو االس ر الض ف غي االت الكش الن بح إع
دة (ا ادة 5"17-4لقاع ة والم ن الالئح اغ  215" م ب أن يص ات): يج ن التعليم م

ن " ود م ي البن ذكورة ف ائل الم ي المس " 1اإلعالن على النحو التالي، مع التصرف ف
  " باإلضافة أو الحذف أو التكرار أو إعادة الترتيب، بالقدر الالزم:4إلى "

تثناءات ل   ارة أو االس ر الض ف غي االت الكش الن بح دة "إع وفر الج دم ت ع
  " من الالئحة):5(أ)"1-(ثانيا)51" و5"17-4(القاعدتان 

  ]،.../PCTبالنسبة إلى [هذا] الطلب الدولي [رقم 

ف  (االسم)يعلن ...  د ُكش دولي ق ب ال ذا] الطل ي [ه ه ف أن الموضوع المطلوب حمايت
  عنه على النحو التالي:

  (يرجى تحديد النوع المناسب):نوع الكشف   "1"

  عرض دوليم  ( أ )
  نشر  (ب)

  عمل تعّسفي  (ج)
  (يرجى تحديد ذلك)غير ذلك: ...   (د)

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

  ": ...(إن وجد)مكان الكشف   "4"
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  )2019 (مراجعة يناير )7(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

ارات (أ) و(ب) و(ج) و(د)    ن الخي د م ى واح الن عل ال بدّ أن يحتوي اإلع
درج الب1في البند " ا أن ي ي دائم اله. وينبغ د "" أع وز إدراج 2ن الن. ويج ي اإلع " ف
  " أو عدم إدراجهما في اإلعالن حسب الظروف.4" و"3البندين "

  9اإلطار رقم 

دولي: األوراق   ب ال ة للطل ن ب  المكّوِ ان يج زاء بي ف أج دد أوراق مختل ع
الطلب الدولي باألرقام العربية في الجدول. ويجب أن تحسب األوراق المحتوية على 

ويشار إلى أن  كجزء من العريضة.(أوراق اإلعالنات)  5.8إلى  1.8اإلطارات رقم 
ن  زءا م ون ج ي أن تك لي، ينبغ ف تسلس ة بكش ك المرتبط ا تل ا فيه داول، بم ة ج أي
دولي.  ب ال من أوراق الطل ب ض ا ستحس وي عليه ي تحت فحات الت ف وأن الص الوص

دفع ر ند ل لة وال أي س داول منفص ك الج ديم تل أن تق م بش اك أي حك د هن م يع م ول س
  مخفّض مقابل تقديمها كذلك.

ة   وامض األميني دات أو الح ة:تسلسل النووي داعات الورقي ي حال  : اإلي ف
تُعمل ورق (واس ى ال دولي عل ب ال رة  تأودع الطل ة األخي ة: "الورق داع  –الورق اإلي

ورقي)، و دات أو ال ل النووي ن تسلس ر م د أو أكث ف لواح ى كش وي عل ان يحت ك
ة،  وامض األميني ديالح ب تق ف وج ن الوص زء م دة كج ى ح لي عل ف التسلس م الكش

ق  ("الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف") ي المرف وارد ف ار ال ا للمعي وفق
دد  .ST.25جيم من التعليمات اإلدارية، أي بما يتمشى ومعيار الويبو  ان ع ويجب بي

م  ي اإلطار رق د (و) ف وع  9صفحات الكشف التسلسلي تحت البن ى مجم افته إل وإض
ي إضافة نسخة عد ورق، ينبغ ى ال لي عل ف التسلس داع الكش د األوراق. وفي حال إي

ى  Cالمرفق  – ST.25عن الكشف التسلسلي بشكل ملف نصي بالمعيار  وظ عل محف
دولي،  ب ال ى الطل وب) إل ان المطل دعامة (دعامات) إلكترونية مادية (إلى جانب البي

ى ألغ فقطإذا اشترطت ذلك إدارة البحث الدولي ولكن  اء عل دولي بن ث ال راض البح
انتين 13القاعدة  ي الخ ة ف ع عالم  8(ثالثا) من الالئحة. ويجب في تلك الحاالت وض

دعامات  8. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يبيّن في البند 9في اإلطار رقم  9و نوع ال
ا  ة أو غيره راءة أو الكتاب ة للق اإللكترونية مثل األقراص المرنة أو األقراص المدمج

  من دعامات حفظ البيانات التي تقبلها إدارة البحث الدولي وبيان عددها.

دولي:   ب ال حب الطل ي تص ر الت حوبا  العناص دولي مص ب ال ان الطل إذا ك
ات  ة بيان ة أي ب كتاب ببعض العناصر، وجب وضع عالمة في الخانات المناسبة، ويج

ك مطلوبة على الخط المتقّطع بعد البند المعني وبيان عدد تلك ا ة ذل ي نهاي لعناصر ف
  السطر. وتقتصر الشروح المفصلة أدناه على العناصر التي تحتاج إلى شرح.

ع  :4الخانة رقم    ت م ال أودع ي ح ة ف ذه الخان ي ه ة ف ع عالم يرجى وض
ب  دى مكت د أودع ل ام ق ل الع ان التوكي الطلب الدولي نسخة عن التوكيل العام. وإذا ك

  ما مرجعيا للتوكيل، جاز بيان ذلك الرقم.لتسلم الطلبات وعيّن ذلك المكتب رق

ع  :6الخانة رقم    ت م ال أودع ي ح ة ف ذه الخان ي ه ة ف ع عالم يرجى وض
دة  دولي (القاع ث ال راض البح دولي ألغ ب ال ة للطل دولي ترجم ب ال ن  3-12الطل م

  الالئحة)، ويرجى أيضا بيان لغة تلك الترجمة.

ة ف :7الخانة رقم    ذه الخان ي ه ة ف ع عالم ع يرجى وض ت م ال أودع ي ح
ى  PCT/RO/134الطلب الدولي االستمارة  وي عل معبّأة أو أية ورقة على حدة تحت

مت  دِّ رى. وإذا ق ة أخ ادة بيولوجي ة و/أو م ة المودع ات الدقيق أن الكائن ات بش بيان
تمارة  ن  PCT/RO/134االس دة م ات كواح ك البيان ى تل وي عل ة تحت ة ورق أو أي

ض ال يه بع ا تقتض ف (كم ق أوراق الوص ر المرف ة (انظ ب المعيَّن ن  Lمكات ل م دلي
ر المودع ات، انظ ن المعلوم د م )) فال حاجة إلى وضع عالمة في هذه الخانة (ولمزي
  من التعليمات). 209(ثانيا) من الالئحة والمادة 13القاعدة 

في حال تقديم الكشف التسلسلي الذي يكون جزءا من  :9و 8رقم  تانالخان  
ي  ينبغي الورق،الوصف على  ف نص كل مل لي بش ف التسلس ن الكش إضافة نسخة ع

دولي، إذا  Cالمرفق  – ST.25بالمعيار  ب ال ى الطل وب) إل ان المطل (إلى جانب البي
ن  دولي ولك ث ال ك إدارة البح ترطت ذل طاش ى  فق اء عل دولي بن ث ال راض البح ألغ

انتين 13القاعدة   9و 8(ثالثا) من الالئحة. ويجب في تلك الحالة وضع عالمة في الخ
  .9في اإلطار رقم 

دولي   ب ال داع الطل ة إي دتان  لغ ن 1-20(أ) و1-12(القاع (ج) و(د) م
ف  ون الوص ي أن يك دولي، يكف ب ال ا الطل ودع به ي ي ة الت الالئحة): بالنسبة إلى اللغ
داع  ق بإي ا يتعل ات فيم لم الطلب ب تس والمطالب باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها مكت

ة؛ الطلبات الدولية، ألغ ة التالي اة الجمل رط مراع دولي ش داع ال راض منح تاريخ اإلي
ي  رد ف ص ي ص وأي ن ة الملخ ن لغ ة (وع ك الخان ي تل ة ف ك اللغ د تل ي تحدي وينبغ

(ثالثا)(أ) و(ب) من القاعدة؛ وعن لغة العريضة، انظر 3-26الرسوم، انظر القاعدة 
دتين  ا3-26(ج) و1-12القاع ي ح ة). وف ن الالئح ا)(ج) و(د) م ب (ثالث داع الطل ل إي

الدولي لدى مكتب الواليات المتحدة للبراءات والعالمات التجارية بصفته مكتبا لتسلم 
ف  ة والوص دولي (العريض ب ال ر الطل ع عناص ون جمي ب أن تك ات، يج الطلب
داع  اريخ اإلي نح ت راض م وم)، ألغ ي الرس وارد ف نص ال ص وال ب والمخل والمطال

ي أي الدولي، محررة باللغة اإلنكليزية، في رد ف ذي ي اري ال ر المعي نّص غي دا ال ما ع
ة  ر اللغ ة غي ره بلغ وز تحري جزء مخصص للكشف التسلسلي في الوصف والذي يج

  اإلنكليزية، وفقا للمعيار المنصوص عليه في المرفق جيم من التعليمات اإلدارية.

  10اإلطار رقم 

ع    د التوقي ا)(أ) 2-26و 15-4(د) و1-4(القواع ا)51(ثاني " 4)"(أ1-(ثاني
يهم أن 90و ب عل ون، وج دّد المودع ): يجب أن يكون التوقيع توقيع المودع؛ وإذا تع

يوقّعوا جميعا. وإذا غاب توقيع واحد منهم أو أكثر، فإن المكتب لن يدعو المودع إلى 
ك  ن أولئ ل م ى األق د عل ون واح ات شريطة أن يك ع أو توقيع ن توقي تقديم ما غاب م

  ة.المودعين قد وقّع على العريض

ة،    ة الدولي الل المرحل ت خ ي أي وق حب ف عار بالس ه: إذا أودع إش تنبي
ودعين  دُّد الم ال تع ي ح ودعين ف وجب أن يوقّع على اإلشعار المودع، أو جميع الم

ودع  5-(ثانيا)90(القاعدة  من الالئحة)، أو الوكيل أو الممثل العام الذي عيّنه كل م
ب  ل يوقّع، حسب اختياره، على العريضة أو طل دولي أو توكي دي ال الفحص التمهي

  (أ) من الالئحة).4-90منفصل (القاعدة 

يّن أن    ب مع ل مكت ّق أيضا لك ة، يح ة الوطني وألغراض إجراءات المرحل
ة  ى العريض ع عل م يوقّ ودع ل ع أي م دولي بتوقي ب ال د الطل يشترط على المودع تأكي

  بالنسبة إلى الدولة المعيَّنة.

ى الع   ع عل ل أو وإذا كان التوقي ع الوكي ل توقي ودع ب ع الم يس توقي ة ل ريض
ام،  ل الع ل أو الممث ك الوكي ه ذل الممثل العام، وجب تقديم توكيل منفصل يعيَّن بموجب

يتعين على المودع أن و أو نسخة عن التوكيل العام الذي بحوزة مكتب تسلم الطلبات.
د ى أح ب عل د، وج ى واح ودعين عل دد الم ل، وإذا زاد ع ى التوكي ى  يوقع عل م عل ه

ه. ع علي ات  األقل التوقي لم الطلب ب تس إن مكت ة، ف ع العريض ل م ودع التوكي م ي وإذا ل
ق   Cيدعو المودع إلى تقديمه، ما لم يتخّل عن شرط تقديم توكيل منفصل إليه (المرف

  ).دليل المودعمن 

ودع    ض مخترع/م ة ورف ة معيَّن دة األمريكي ات المتح ت الوالي وإذا كان
ة أو لم تسمح الجهود الحثيثة بالعثور عليه أو االتصال به، جاز التوقيع على العريض

ي  ط ف ري فق ك يس تقديم بيان عن سبب عدد انعدام التوقيع. وتجدر اإلشارة إلى أن ذل
ب أن  دولي. ويج ب ال ى الطل ع عل حال تعدُّد المودعين وكان أحدهم على األقل قد وقّ

ب. وإذا ى المكت بة إل يا بالنس ان مرض ك البي ون ذل ع  يك ل م ك القبي ن ذل ان م أودع بي
  .9من اإلطار رقم  5الطلب الدولي، تعيّن وضع عالمة في الخانة رقم 

  اإلطار اإلضافي

ي    ي ينبغ ة الت تعمال اإلطار اإلضافي والطريق الحاالت التي يمكن فيها اس
  اتباعها لإلدالء ببيانات فيه، كلّها موّضحة في العمود األيمن من ذلك اإلطار.

دين 3و 2البندان    اء  3و 2: حتى وإن قدّم المودع بيانات فيما يتعلق بالبن بن
ك الشأن 1-(ثانيا)49على القاعدة  ي ذل ا ف (أ) أو (ب) أو (د)، فإنه ينبغي أن يقدّم بيان

  لدى المكاتب المعيَّنة المعنية فور الدخول في المرحلة الوطنية.

ه    ن رغبت راب ع ودع اإلع ا الم د فيه ي يري ة الت ن الحال ل وع ي أن يعاَم ف
أن  ات بش ر المالحظ ة، انظ وذج منفع ب نم ة كطل ة معيَّن ة دول ي أي دولي ف ب ال الطل

  .5اإلطار رقم 

  مالحظات عامة

لة   ة المراس دة  لغ ادة  2-92(القاع ة والم ن الالئح ات)  104م ن التعليم م
ي  ا الت ة ذاته ات باللغ لم الطلب ب تس ى مكت ودع إل له الم اب يرس ر أي كت ب تحري يج

بالطلب الدولي، علما بأنه إذا تعيّن نشر الطلب الدولي بلغة ترجمة مطلوبة يحرر بها 
دة  ى القاع اء عل ك  3-12بن ة تل ر بلغ رَّ ي أن يح اب ينبغ ك الكت إن ذل ة، ف ن الالئح م

  الترجمة. ويجوز مع ذلك لمكتب تسلم الطلبات أن يصّرح باستعمال لغة أخرى.

ة ويجب أن يكون أي كتاب يرسله المودع إلى المك   تب الدولي محّررا باللغ
ية،  ة أو الفرنس ي اإلنكليزي ة ه ك اللغ ت تل دولي إذا كان ذاتها التي يحّرر بها الطلب ال

  وإال فوجب أن يكون محّررا باإلنكليزية أو الفرنسية حسب اختيار المودع.
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  )2019 (مراجعة يناير )8(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العريضة 

ة    دولي باللغ ث ال ى إدارة البح ودع إل له الم اب يرس ر أي كت ب تحري ويج
ا ر به اء  ذاتها التي يحرَّ دولي بن ب ال ة للطل لت ترجم ن، إذا أرس دولي. ولك ب ال الطل

ع 1-23على القاعدة  وز م ة. ويج ك الترجم ة تل تعمال لغ ب اس (ب) من الالئحة، وج
  ذلك إلدارة البحث الدولي أن تصّرح باستعمال لغة أخرى.

دولي    ب ال ي الطل رقيم األوراق ف ر وت ب العناص دة ترتي ن  7-11(القاع م
و  207الالئحة والمادة  من التعليمات): يجب ترتيب عناصر الطلب الدولي على النح

د)  لي، إن وج ف التسلس زء الخاص بالكش دا الج ا ع ف (فيم التالي: العريضة فالوص
ف  ص للكش زء المخص م الج دت) ث وم (إن وج الملخص فالرس ب ف فالمطلب/المطال

  التسلسلي في الوصف (إن وجد).

ا   ف  ويجب أن تكون جميع أوراق الوصف (فيم اص بالكش زء الخ دا الج ع
ب  ة. ويج ام العربي تعمال األرق الي باس ة بالتت ص مرقّم ب والملخ لي) والمطال التسلس
ذي  امش ال ي اله يس ف فلها، ول ة أو أس وضع األرقام في وسط السطر في أعلى الورق

يجب أن يترك فارغا. ويجب أن يتألف رقم كل ورقة من أوراق الرسوم على رقمين 
اني  مكتوبين باألرقام ة والث م الورق ل األول رق ة، ويمث رطة مائل لهما ش ة تفص العربي

زء 3/3و 2/3و 3/1العدد اإلجمالي ألوراق الرسوم (مثل:  رقيم أوراق الج ). وعن ت
  من التعليمات. 207الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف، انظر المادة 

ل   ودع أو الوكي ف الم دا بيان رقم مرجع مل ا ع ف (فيم ى أوراق الوص  عل
وم  ص والرس ب والمخل الجزء الخاص بالكشف التسلسلي، إن وجد) والمطلب/المطال

دة  ف (القاع ي الوص لي ف ف التسلس اص بالكش زء الخ ة): 6-11والج ن الالئح (و) م
ف  م مرجع المل ى رق ى إشارة إل امش األعل ن اله ركن األيسر م يجوز أن يتضمن ال

ي حدو ع ف ل  1.5د المبيّن في العريضة، شرط أن يظهر رقم المرج ى ك ن أعل م م س
  ورقة من أوراق الطلب الدولي.
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  ESو RPو Pو Iو Sو Tأضف المبالغ المدخلة في   
  وأدخل المجموع في خانة "المجموع"

      
  المجموع

  (قد ال تكون كّل طرق الدفع متاحة لدى جميع المكاتب)طريقة الدفع 

  بطاقة ائتمان  
  (تقدَّم بيانات البطاقة الحقا

  وال تضاف إلى هذه الورقة)

   حساب تصريح بالسحب من
الجاري حساب اإليداع أو ال
  (انظر أدناه)

  تحويل بنكي      نقد  

  حوالة بريدية    شيك   طابع دمغة     (يرجى تحديده)غير ذلك:  
  الجاريحساب ال وحساب اإليداع أ في)القيد تصريح بالسحب من (أو 

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

  .الجاريحساب الحساب اإليداع أو رقم   تصريح بسحب مجموع الرسوم المبيّن أعاله:  ______________    

   حسابات الحسابات اإليداع أو (ضع عالمة في هذه الخانة فقط إذا كانت شروط
ريح بسحب أي نقص، أو ردّ أي فائض، في دفع تص للمكتب تسمح بذلك)الجارية 

  المبلغ اإلجمالي للرسوم المبيّن أعاله.

    ________________________________  التاريخ: 

    _________________________________  االسم: 

  .التوقيع:   تصريح بسحب مبلغ الرسم عن وثيقة األولوية  _________________________________    

  انظر المالحظات بشأن ورقة حساب الرسوم  )2019 (مراجعة يناير(المرفق)  PCT/RO/101االستمارة 

  الستعمال المكتب فقط



 

  )2019 (مراجعة يناير )1) (الصفحة PCT/RO/101ورقة حساب الرسوم (مرفق االستمارة  مالحظات بشأن

  رقة حساب الرسوممالحظات بشأن و

  )PCT/RO/101(مرفق االستمارة 

ودع عل   رص الم ا. وينبغي أن يح ي دفعه ي ينبغ الغ الت ذه الهدف من ورقة حساب الرسوم هو مساعدة المودع على معرفة الرسوم المقّررة وحساب المب تكمال ه ى اس
ة أخطاء الورقة بإدخال المبالغ المناسبة في الخانات المتاحة وتقديم ورقة حساب الرسو ن أي ابات والكشف ع دقيق الحس ى ت م عند إيداع الطلب الدولي. وهذا سيساعد المكتب عل

  محتملة.

م  .www.wipo.int/pct/en/fees.pdf)(على  والمكتب الدولي ويمكن الحصول على معلومات حول الرسوم المقررة من مكتب تسلم الطلبات   غ رس ر مبل د يتغيّ وق
هر اإليداع الدولي ومبلغ رسم الب ون ش حث بسبب التقلّبات في قيمة العمالت. ويستحسن أن يستفسر المودعون عن أحدث مبالغ الرسوم المطبقة. ويجب دفع كل الرسوم في غض

  واحد من تاريخ استالم الطلب الدولي.

  

  

  حساب الرسوم المقررة

دّد  1-14لفائدة المكتب (القاعدة  : رسم التحويلT الخانة   من الالئحة): يح
لم المكت ن تس هر م ون ش ي غض ديده ف ب تس د. ويج ل، إن وج م التحوي دار رس ب مق

ق  ي المرف م ف ذا الرس ن ه ات ع رد معلوم ب. وت ل المكت ن قب ن  Cالطلب الدولي م م
  .دليل المودع

دولي  : رسم البحثSالخانة     1-16(القاعدة  (ISA)لفائدة إدارة البحث ال
دار رس دولي مق ث ال دّد إدارة البح ة): تح ن الالئح ي م ديده ف ب تس ث. ويج م البح

غضون شهر من تسلم الطلب الدولي من قبل المكتب. وترد معلومات عن هذا الرسم 
  .دليل المودعمن  Dفي المرفق 

راء    الحية إج دولي ص ث ال ن إدارات البح ر م ين أو أكث ت إلدارت وإذا كان
ز ا ي الحي ا ف ي يختاره يّن اإلدارة الت ودع أن يب ى الم ب عل اح البحث الدولي، وج لمت

ا  ع عليه ي وق لهذا الغرض وأن يسدّد مبلغ رسم البحث الدولي الذي تحدّده اإلدارة الت
دولي  دليل المودعمن  Cاالختيار. وترد في المرفق  ث ال ن إدارات البح ات ع معلوم

  المختصة وعن الحاالت التي يمكن أن يختار فيها المودع بين إدارتين أو أكثر.

ب لي: رسم اإليداع الدوIالخانة    دولي بحس : يتفاوت مقدار رسم اإليداع ال
م  ار رق ي اإلط روح  9عدد أوراق الطلب الدولي المبيّن ف و مش ا ه ة كم ن العريض م

  أدناه.

و    دد ه ك الع ألوراق وذل الي ل دد اإلجم م الع ار رق ي اإلط يّن ف ن  9المب م
ن  ون جزءا م ذي يك لي ال ف التسلس ي ألوراق الكش دد الفعل العريضة الذي يشمل الع

ار ا ف نصي بمعي يس كمل ورق ول  – ST.25لوصف، في حال إيداع الكشف على ال
  .Cالمرفق 

ذي    اريخ ال ن الت د م هر واح ويجب دفع رسم اإليداع الدولي في غضون ش
 يتسلم فيه مكتب تسلم الطلبات الطلب الدولي.

: يمكن للمودعين االستفادة من تخفيضات في بعض الرسوم التخفيضات
و  )www.wipo.int/pct/en/fees.pdfلرسوم للمعاهدة (المبيّنة في جدول ا

المقابل في دليل مودع الطلب بناء على المعاهدة. إذا كان تخفيض الرسوم  Cالمرفق 
ينطبق، يجب بيان المبلغ المخفض على ورقة حساب الرسوم. وتتضمن هذه 

و إذا التخفيضات تلك التي تنطبق في حالة إيداع الطلب الدولي في شكل إلكتروني أ
ً من بعض الدول المحدّدة. يشرح هذين  ً ومواطنا ً طبيعيا كان المودع شخصا

 التخفيضين بالتفصيل أدناه.

كل    دولي بش ب ال داع الطل ال إي ي ح دولي ف داع ال م اإلي يض رس تخف
الي  إلكتروني:  غ اإلجم ض المبل ي، يخف كل إلكترون دولي بش في حال أودع الطلب ال

ى النح دولي عل داع ال م اإلي دره لرس غ ق الي: بمبل ا  100و الت ري (أو م ك سويس فرن
) أ(4يعادل ذلك بالعملة التي يسدد بها رسم اإليداع الدولي لفائدة المكتب) (انظر البند 

دره  غ ق دة)؛ وبمبل وم المعاه ك  200من جدول رس ادل ذل ا يع ك سويسري (أو م فرن
ب)  دة المكت دولي لفائ ق  إذابالعملة التي يسدّد بها رسم اإليداع ال ة بنس ت العريض كان

دره ب(4الحروف المشفرة (انظر البند  غ ق  300) من جدول رسوم المعاهدة)؛ وبمبل
دة  دولي لفائ داع ال م اإلي ا رس دّد به فرنك سويسري (أو ما يعادل ذلك بالعملة التي يس

ة و المكتب) إذا كان ن العريض روف كل م ق الح ص بنس ب والملخ الوصف والمطال
ر ) من جدول رسوم المعاهدة)ج(4(انظر البند  المشفرة يل، انظ ن التفاص . ولمزيد م

ق  ة والمرف ن  Cالمرحلة الدولي ودعم ل الم يدلي افية ف ات إض ا معلوم ر أيض  ، وتنش
ات  نشرة أنباء المعاهدة.وفي  )جريدة المعاهدة( اإلخطارات الرسمية وحيث أن الطلب

ة تمارة العريض ى اس ادة عل وي ع ا تحت ة إلكتروني ة المودع اب  الدولي ة حس وورق
تمارة  ة باالس وم المرفق اب الرس ة حس إن ورق ي، ف كل اإللكترون ذلك الش وم ب الرس

PCT/RO/101 .ال تتضمن أي بند بشأن ذلك التخفيض  

ّددة:    دول المح تخفيض رسم اإليداع الدولي لفائدة المودعين من بعض ال
ة  ي دول ا ف من ايحّق ألي مودع يكون شخصا طبيعيا ومواطنا مقيم دول مدرجة ض ل

ن  الي ع ي اإلجم اتج المحل ن الن دوالر  25 000التي يقّل نصيب الفرد الواحد فيها م
أمريكي (وفقا لألرقام األخيرة التي نشرتها األمم المتحدة  حول متوسط نصيب الفرد 
دوالر  ة لل القيم الثابت نوات، ب ر س دى عش ى م الي عل ي اإلجم اتج المحل الواحد من الن

ن )، و2005األمريكي في سنة  ا  وم ن مواطنيه ون م خاص الطبيعي ون األش التي يك
مة)  10المقيمين فيها قد قاموا بإيداع أقل من  ون نس ل ملي نة (لك طلبات دولية في الس

ن  ل م ي  50أو أق رة الت ام األخي ا لألرق ة) وفق داد المطلق نة (باألع ي الس اً ف اً دولي طلب
دى  ى م نوي عل داع الس ط اإلي ول متوس دولي ح نوات، أو نشرها المكتب ال س س خم

شخصاً، طبيعياً أو ال، ومواطناً مقيماً في دولة مدرجة في قائمة األمم المتحدة للبلدان 
يض  ن تخف تفيد م واً ، أن يس بة األقل نم اون 90بنس دة التع وم معاه ض رس ن بع ٪ م

ومبشأن البراءات، بما فيها رسم اإليداع الدولي دول الرس ا لج ودع . ، وفق ق للم ال يح
ن تفادة م ع  االس ان جمي ودع (أو ك ان الم دولي إال إذا ك داع ال م اإلي يض رس تخف

ين)  الكين الحقيقي م الم ي (ه ك الحقيق و المال دولي، ه ب ال المودعين)، عند إيداع الطل
زام  عين) ألي إلت وا خاض عا (ال يكون ون خاض ب وال يك دين) للطل د (والوحي والوحي

نقلها أو الترخيص بها لطرف بالتنازل عن الحقوق المرتبطة باالختراع أو منحها أو 
ب أن آخر غير مؤهل لالستفادة من تخفيض الرسوم.  وفي حال تعدُّد المودعين، وج

اله. ذكورة أع ايير الم نهم المع ان إذا يستوفي كل مودع م ودع يحق ك ع أو( للم  لجمي
يض من االستفادة) المودعين م تخف داع رس ى  اإلي يض عل اح التخف دولي، يت أساس ال

من العريضة،  3و 2بيانات االسم والجنسية ومحل اإلقامة الواردة في اإلطارين رقم 
  دون الحاجة إلى تقديم التماس خاص.

ويتاح تخفيض الرسوم حتى وإن كان واحد أو أكثر من المودعين من دولة   
نهم موا د م ّل واح ون ك ريطة أن يك دة، ش ب المعاه ي غير متعاقدة بموج ا ف ا مقيم طن

دولة تستوفي الشروط المذكورة أعاله، وأن يكون واحد منهم على األقل من مواطني 
ب  داع طل ي إي الي ف دولة متعاقدة بموجب المعاهدة أو مقيما فيها، فيكون له الحق بالت

  دولي.

ّق    ي يح دة والت ب المعاه دة بموج دول المتعاق ن ال ات ع رد المعلوم وت
ا ين فيه ا والمقيم بة  لمواطنيه يض بنس ن تخف تفادة م وم 90االس ض رس ن بع ٪ م

ن  Cالمعاهدة، بما فيها رسم اإليداع الدولي، في المرفق  ودعم ل الم ع دلي ي موق ، وف
و  ي)(/www.wipo.int/pct/enالويب تمرار ف دَّث باس ر وتح ارات  ، وتنش اإلخط
  .نشرة أنباء المعاهدةوفي ) جريدة المعاهدة( الرسمية

د   داع ال م اإلي اب رس م: حس يض الرس ال تخف ي ح ودع ولي ف ان للم إذا ك
إن  دولي، ف داع ال م اإلي ى رس يض عل ن تخف تفادة م (لجميع المودعين) الحق في االس

ة  ي الخان ه ف ي إدخال و  Iالمبلغ اإلجمالي الذي ينبغ دولي 10ه داع ال م اإلي ن رس ٪ م
  (انظر أدناه).

الئحة): في (ب) من ال1-17(القاعدة وثيقة األولوية على : رسم Pالخانة   
م  ار رق ي اإلط بة ف ة المناس ي الخان ة ف ع عالم ودع، بوض تمس الم ال ال ن  6ح م

ه وأن  ب بأولويت ابق المطال ب الس ن الطل دة ع خة معتم ب نس العريضة، أن يعدّ المكت
ك  اء تل يرسلها إلى المكتب الدولي، يمكن إدخال مقدار الرسم الذي يقتضيه المكتب لق

  دليل المودع).من  Cانظر المرفق الخدمة (لمزيد من المعلومات، 

اريخ    د ت وإذا لم يسدَّد ذلك الرسم في أجل أقصاه مهلة الستة عشر شهرا بع
دة  ى القاع اء عل دم بم اس المق ر االلتم ب أن يعتب ن 1-17األولوية، جاز للمكت (ب) م

  الالئحة كما لو لم يقدّم.

ة    م RPالخان ق : رس ى رّد ح ة عل دة األولوي ا)26(القاع ن (3-(ثاني د) م
ة): ودع،  الالئح تمس الم ال ال ي ح دة ف ب القاع ة بموج ة المطبق ون المهل ي غض ف

ا)26 ردّ أن ، (ه)3-(ثاني ب ي ب مكت أي طل ق ب ا يتعل ة فيم ّق األولوي ات ح لّم الطلب تس
دوليبأولويته سابق مطالَب  ب ال ي الطل يه ف ذي يقتض م ال دار الرس ال مق ن إدخ ، يمك
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  )2019 (مراجعة يناير )2) (الصفحة PCT/RO/101مالحظات بشأن ورقة حساب الرسوم (مرفق االستمارة 

ات مكتب  ة تسلم الطلب ك الخدم اء تل ق لق ر المرف ات، انظ ن المعلوم د م ن  C(لمزي م
  دليل المودع).

ة    دة  :ESالخان ابق (القاع ث الس ائق البح ن وث م ع ا)12رس (ب) 1(ثاني
في حال التمس مودع الطلب، بوضع عالمة في خانة االختيار المناسبة من   و(د)):

البند 2.1 في الجزء المعنون "تابع اإلطار رقم 7" من العريضة، أن يعد مكتب تسلم 
الطلبات صورا عن نتائج البحث السابق وأن يرسلها إلى إدارة البحث الدولي، وكان 
ابق (ال  ث الس ك البح ائج ذل ي نت دولي أن تراع المودع قد التمس من إدارة البحث ال
ه  و ذات ابق ه ث الس رى البح ذي أج ب ال ان المكت اس إال إذا ك يجوز تقديم ذلك االلتم
ون  ا)1(ب)) أو تك دة 12(ثاني ات (القاع لم الطلب المكتب الذي يعمل بصفته مكتبا لتس
ن  ا)1(د))، يمك دة 12(ثاني ات (القاع لم الطلب ب تس ة لمكت ابق متاح ث الس ائج البح نت
ة  ك الخدم ل تل ات مقاب لم الطلب ب تس يه مكت ذي يقتض رر ال م المق دار الرس إدخال مق
دة  ى معاه اء عل ب بن (للمزيد من المعلومات، انظر المرفق جيم من دليل مودع الطل

  التعاون بشأن البراءات).

ينبغي أن يكتب في هذه الخانة مجموع المبالغ المدخلة في خانة المجموع:   
ة  ESو RPو Pو Iو Sو Tالخانات  ل الخان يّن داخ ب أن يب ودع إن رغ . ويمكن للم

  التي يسدّد بها الرسوم.أو العمالت  أو إلى جانبها العملة

  طريقة الدفع

لمكتب ليستحسن وضع عالمة في الخانة/الخانات المناسبة حتى يتيّسر   
ويرجى عدم تقديم البيانات  التعّرف على طريقة دفع الرسوم المقّررة بسهولة.

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

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

ي)    دها ف ن (أو قي وم م حب الرس ب بس ادر المكت ابات اإلال يب داعحس أو  ي
ابال ريح  ةالجاري اتحس ان تص داع أو إال إذا ك اب اإلي اب الحس اري حس ا الج موقّع

  .الجاريحساب الب اإليداع أو حساويبيّن فيه رقم 
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