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 مقدمة

جلنة الرباءات(، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ) .1

عداد الأمانة )الوثيقة 2015يوليو  31اإىل  27 وتناولت  (.SCP/22/3، انقشت اللجنة دراسة عن النشاط الابتاكري من اإ

النشاط ادلراسة تعريف الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة، واملهنجيات املتبعة يف تقيمي النشاط الابتاكري، ومس توى 

ىل  11ووافقت جلنة الرباءات يف دورهتا السابعة والعرشين، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  الابتاكري. ديسمرب  15اإ

يالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة يف الفقرة 2017  8، عىل أأن تُِعدَّ الأمانة دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري، مع اإ

س بانيا(.)اقرتاح  SCP/24/3من الوثيقة  دراهجا يف دراسة واحدة تكل وترسد  من وفد اإ الفقرة املوضوعات التالية اليت ميكن اإ

والتوليف: اجملاورة مقابل ال اثر  "2" املعارف العامة املشرتكة: توليفها مع حاةل التقنية الصناعية؛ "1أأو أأكرث تقوم هبا الأمانة: "

" واخرتاعات املشالكت؛ 6" واخرتاعات الانتقاء؛ "5ت الثانوية؛ "" والبياان4" وخطر التحليل الالحق؛ "3التآ زرية؛ "

خل(. "7"  وتقيمي النشاط الابتاكري يف القطاع الكمييايئ )مطالب ماركوش، املتصاوغات املرأ تية، اإ

قلميية، من خالل مذكرهتا رمق  .2 املؤرخة  C.8728وبناء عىل ذكل، دعت الأمانة ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإ

ىل ملخصات  2018،1فرباير  9 مداد املكتب ادلويل ابملبادئ التوجهيية والأدةل الإرشادية اخلاصة ابلفحص، ابلإضافة اإ ىل اإ اإ

عداد هذه ادلراسة.  لأمه السوابق القضائية أأو القرارات التفسريية املتعلقة ابملوضوعات املقرتحة من أأجل اإ

قلميية اس تجابة للمذكرة ومع مراعاة املعلومات املقدمة من ادلول الأعضاء و  .3 أأعدت  ،C.8728ماكتب الرباءات الإ

ىل ادلورة الثامنة والعرشين للّجنة دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري، اجلزء الأول من الأمانة  وقّدمهتا اإ

عىل املوضوعات من  عن النشاط الابتاكري )اجلزء الأول( وتركز هذه ادلراسة الأخرى(. SCP/28/4 )الوثيقة

لهيا يف الفقرة 3" اإىل "1" " املعارف العامة املشرتكة: توليفها مع حاةل التقنية الصناعية؛ 1" ويه ،أأعاله 1" املشار اإ

عىل أأن  خالل ادلورة املذكورة تفقت اللجنة. وا(" وخطر التحليل الالحق3والتوليف: اجملاورة مقابل ال اثر التآ زرية؛ " "2"

يالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة يف الفقرة  عنالأمانة س تعد دراسة أأخرى   8النشاط الابتاكري )اجلزء الثاين(، مع اإ

 .SCP/24/3من الوثيقة 

ىل ادلورة التاسعة والعرشين للّجنة )الوثيقة  .4 (، SCP/29/4وبناًء عىل ذكل التفاق، قّدمت الأمانة ادلراسة الأخرى اإ

ىل املوضوعات  يالء عناية خاصة اإ لهيا يف الفقرة 6"ىل اإ  "4من "مع اإ واخرتاعات  ،البياانت الثانوية أأعاله، ويه 1" املُشار اإ

النشاط  عنعىل أأن الأمانة س تعد دراسة أأخرى  واتفقت اللجنة خالل ادلورة املذكورة. واخرتاعات املشالكت ،الانتقاء

يالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة يف الفقرة لثالابتاكري )اجلزء الثا  .SCP/24/3من الوثيقة  8(، مع اإ

بتاكري )اجلزء الثالث(، اليت تُركّز عىل املوضوع الأخري الاحتتوي هذه الوثيقة عىل ادلراسة الأخرى عن النشاط و  .5

ليه يف الفقرة  عداد هذه الوثيقة، أأولت الأمانة  1املُشار اإ أأعاله، وهو تقيمي النشاط الابتاكري يف القطاع الكمييايئ. ودلى اإ

                                         
 موقع املنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءات عىل الإنرتنت يف العنوان التايل:املعلومات اليت قّدمهتا ادلول الأعضاء واملاكتب الإقلميية متاحة ابلاكمل عىل  1

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html.  

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html
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ىل  قلميية اس تجابة للمذكرة املعلومات الاعتبار اإ املؤرخة C.8828 املقدمة من ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإ

 .C.8728واملذكرة السابقة  20192 يناير 7

اخرتاعات يف جمال الكميياء العضوية والاّلعضوية،  من ادلراسة الأخرى عن النشاط الابتاكري الثالثاجلزء  يشملو  .6

ىل   SCP/22/3ادلراسات السابقة الواردة يف الوثيقتني مبا يف ذكل التطبيقات الصيدلنية. ويستند هذا اجلزء اإ

 . وعالوة عىلجنبًا اإىل جنب مع هاتني الوثيقتني يك يُفهم املوضوع عىل حنو شاملتناوهل ، ومن مّث، ينبغي SCP/29/4و

ملتعلقة اذكل، ومبا أأن هذه ادلراسة تركز عىل تقيمي النشاط الابتاكري، فاإن هذه الوثيقة ل تغطي القضااي الأخرى ذات الصةل 

بقابلية امحلاية مبوجب الرباءات اليت من شآأهنا أأن ترتبط عىل وجه اخلصوص ابلخرتاعات يف جمال الكميياء. وقد تشمل تكل 

ووحدة الاخرتاع. وفضاًل عن ذكل، ل تتناول هذه وادلمع  الكشفو  التطبيق الصناعي )املنفعة(اجلدة وقابلية  رشوطالقضااي 

مبوجب الرباءة، عىل غرار الاكتشافات أأو حالت التشخيص أأو  املواضيع القابةل للحاميةالوثيقة بعض الاس تثناءات من 

ضافة  ىل القضااي املتعلقة ابس بل العالج واجلراحة املس تخدمة يف عالج البرش أأو احليواانت، اإ لوضوح والإجياز يف املطالبات اإ

ىل  ومناذج املطالبات املسموح هبا. ذ ترفض بعض البدلان عىل سبيل املثال حامية شلك جديد من مادة معروفة ل يُفض اإ اإ

يف اجملال الطيب ادة اس تخدام جديد لتكل امل ، أأوعىل حنو جديدمادة معروفة تعزيز الفعالية املعروفة لتكل املادة، أأو اس تخدام 

ذا اكن املوضوع غري مؤهل للحامية مبوجب براءة أأو نظرًا لغياب قابلية التطبيق الصناعي مبوجب قانون الرباءات  مبوجب براءة اإ

ذ  الساري. ولكن هذه القضااي اخلارجة عن نطاق مسائل النشاط الابتاكري ل ترد يف هذه الوثيقة. وابلإضافة اإىل ذكل، واإ

ن تفسري  املطالب حيدد نطاق املطالب، كام أأنه سديد يف تقيمي النشاط الابتاكري، فاإن هذه املسآأةل خارجة عن نطاق هذه اإ

 ادلراسة.

 تقيمي النشاط الابتاكري يف القطاع الكمييايئ

بق لغرض تقيمي النشاط الابتاكري، تُعترب الاخرتاعات الكمييائية كبايق الاخرتاعات التقنية الأخرى. ومن مّث، تنط  .7

املبادئ التوجهيية العامة واملهنجيات املتبعة يف تقيمي النشاط الابتاكري اليت مّت تطويرها يف لك ولية قضائية، والوارد وصفها 

 يف ادلراسات السابقة، عىل الاخرتاعات الكمييائية أأيضا.

وحتتوي مثل هذه املبادئ التوجهيية العامة اليت تُعّدها ماكتب الرباءات عىل أأمثةل يف بعض الأحيان تتعلق  .8

ابلخرتاعات الكمييائية. وفضاًل عن ذكل، ومبا أأن املهنجيات واملبادئ التوجهيية العامة حُتّدد مبادئ عامة تُطبق حسب لك 

ن ماكتب الرباءات تمُكّل هذه املبادئ التوجهيية العامة حاةل يف بعض الولايت القضائية، ويه ليست قوا مببادئ عد ُملزمة، فاإ

أأكرث اس تفاضة ودقة بشآأن كيفية تطبيق تكل املبادئ العامة لتقيمي النشاط الابتاكري يف جمال الاخرتاعات الكمييائية. كام أأن 

قيمي النشاط الابتاكري املنبثق عن الاخرتاعات السوابق القضائية تقدم توجهيا مفيدًا بشآأن القضااي اخلاصة املرتبطة بت 

 الكمييائية.

ىل اللجنة أأن السوابق القضائية يف المنسا تس تخدم هنج حّل  .9 فعىل سبيل املثال، تؤكد املعلومات اليت قّدمهتا المنسا اإ

ن اكن هاملشالكت  ذا املهنج مبدئيًا عىل النحو اذلي طّوره املكتب الأورويب للرباءات يف حتديد النشاط الابتاكري. واإ

                                         
 موقع املنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءات عىل الإنرتنت يف العنوان التايل:املعلومات اليت قّدمهتا ادلول الأعضاء واملاكتب الإقلميية متاحة ابلاكمل عىل  2

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html. 

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html
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ينطبق أأيضا عىل الاخرتاعات يف اجملال الكمييايئ، غري أأن احملامك المنساوية تُقّر بآأن التطبيق السابق لهنج حّل املشالكت وفقًا 

شاكليات، ومن مّث، ل ينبغي ابلرضورة تطبيقه يف لّك حاةل. ووفقًا للسوابق القضائية جملالس  للمخطط املعتاد ينطوي عىل اإ

تئناف يف املكتب الأورويب للرباءات، ينطوي هنج حّل املشالكت يف بعض القرارات املتخذة يف اجملال الكمييايئ عىل الاس  

الصناعية السابقة؛  التقنية" وحتديد املشلكة يف ضوء تكل 2سابقة؛ " صناعية تقنية" حتديد أأقرب حاةل 1اخلطوات التالية: "

ثبات جناح احللّ 4" وتشخيص احلل؛ "3" عادة صياغة املشلكة اختياراًي؛ "5؛ "" واإ " وحفص بداهة احلل يف ضوء حاةل 6" واإ

عادة صياغة املشلكة خطوتني هممتني للغاية )انظر 3.التقنية الصناعية السابقة ثبات جناح احلل واإ  T231/97 ويعترب اإ

 (.T355/97و

يمتزي يف اجملال الكمييايئ، لأنه اختصاص وميكن اعتبار أأن هذه املبادئ التوجهيية الإضافية مفيدة عىل وجه اخلصوص  .10

بطبيعته التجريبية. فاإماكنية التنبؤ بنتاجئ البحث يف القطاع الكمييايئ تكون أأقل مقارنة ابجملال الإلكرتوين أأو املياكنييك. فعىل 

ىل بنيته حفسب، وابلتايل، ينبغي التحقق من  سبيل املثال، ليس من السهل دامئا التنبؤ ابل اثر التقنية ملركب كمييايئ ابلستناد اإ

ثباهتا من خالل البياانت التجريبية. وميكن حتديد منتج كمييايئ من خالل خصائصه، أأو من خالل الطريقة  ال اثر التقنية واإ

ن اكنت  بنيته غري حمددة بوضوح. وعالوة عىل ذكل، ومقارنة ابجملالت املتبعة لتحضري مثل ذكل املنتج الكمييايئ، حىت واإ

لوجية الأخرى، ميكن أأن يتحىل منتج كمييايئ ميتكل بنية معّينة بعدد من اخلصائص )أأو املنافع( اليت ل ميكن التنبؤ هبا، التكنو 

ىل بنيته الفزيايئية.  يف حني أأنه ميكن حتديد وظيفة ومنفعة عرقوب عىل سبيل املثال بشلك متوقع ابلستناد اإ

املبادئ التوجهيية، فاإن املطلب القانوين الأسايس بشآأن النشاط وكام تبيّنه بعض السوابق القضائية و ومع ذكل،  .11

الابتاكري يبقى ذكل اذلي يرد وصفه يف القانون الساري، وهو مدى بداهة الاخرتاع املُطالب حباميته ابلنس بة اإىل خشص 

 ابلنظر اإىل حاةل التقنية الصناعية السابقة. أأهل املهنةمن 

 مجمهليف الاخرتاع املطالب حباميته  أألف.

ذا اكن الاخرتاع املطالب حباميته س يكون بدهييا  .12 من املعروف أأن السؤال اذلي يُطرح دلى النظر يف البداهة هو ما اإ

ذا اكن و  4."يف مجمهل"  كون قابالً ييجب أأن ف معني،  أأثر تقين حباميته يستند اإىل الابتاكري لالخرتاع املطالب النشاطاإ

ّل الابتاكري  النشاطيف الاعتبار عند تقيمي  تقنيةل ميكن أأخذ املشالكت ال و. برمتهاميته املطالب حب يف اجملالللتحقيق  ذا مت اإ اإ

 5فقط. ، وليس بعضهااميهتاحلها بنجاح بواسطة مجيع املركبات املطالب حب

أأساس ية صادرة عن جملس الاس تئناف  ا، أأحاكمT939/92 (OJ1996, 309) القضية تتضّمنعىل سبيل املثال، ف .13

حاةل التقنية يف جمال الكميياء. ورأأى اجمللس أأنه يف ضوء  النطاق ب الأورويب للرباءات بشآأن مطالبات واسعةيف املكت

نشاط ب  تضطلعادلعوى يه توفري مركبات كمييائية أأخرى  حمل، اكنت املشلكة التقنية اليت عاجلهتا الرباءة الصناعية السابقة

 عالوة عىل ذكل، فاإنو ذا النشاط. هب تضطلعأأن  اميهتاع املركبات املطالب حباكن من الرضوري مجلي ،. وابلتايلةعشبي اتمبيد

                                         
 .2016.د، 1(، اجلزء 8السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب الأورويب للرباءات )النسخة  3

 .98، الفقرة SCP/22/3انظر  4

 .2016، 3.8.9.د، 1(، اجلزء 8املكتب الأورويب للرباءات )النسخة السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف  5

 .T939/92, OJ1996, 309; T694/92, OJ1997, 408; T583/93, OJ1996, 496انظر   
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بشلك حصيح  بثققد ين  عىل مثل هذا الأثر من عدمه مجيع املركبات الكمييائية اليت تغطهيا هذه املطالبةاحتواء  السؤال بشآأن

طار تقيمي  ذا تبني أأن هذا  النشاطيف اإ الابتاكري املزعوم  لنشاطا اذلي يربر التقين هو السبب الوحيد الأثرالابتاكري، اإ

ذ أأظهرت املعلومات اليت قّدهمااملركبات.  لتكل نتاجئ الاختبار الواردة يف الوصف أأن بعض املركبات املطالب  عن وناملس تآأنف اإ

بآأن  عىل نطاق واسع اإىل الاس تنتاجل ميكن اعتبارها دلياًل اكفيًا يؤدي  نشطة، ولكن اكنت ابلفعل مبيدات أأعشاباميهتا حب

يف مثل هذه احلاةل، يقع عبء الإثبات عىل عاتق املس تآأنفني. وذلكل، ومتتكل هذه اخلاصية.  اميهتامجيع املركبات املطالب حب

 6الابتاكري مل يمت الوفاء به. النشاطرأأى اجمللس أأن رشط 

ثبات أأن ، جيب نسق ماركوشيف  اميهتااملركبات املطالب حب ديدعندما يمت حت ،من املبدأأ العام املذكور أأعاله وانطالقا .14 اإ

حمدد ميزي  نبغي وجود أأثر تقين، ي وبعبارة أأخرىالابتاكري.  نشاطال  حتتوي عىل ماركوشمجيع املركبات اليت يغطهيا جتميع 

 ونطالبة )انظر أأيًضا اجلزء نامل تكلالسابقة يف مجيع املركبات املشموةل ب  الصناعية التقنية عن حاةل اميتهالاخرتاع املطالب حب

 (.ذه الوثيقة)مطالبات ماركوش( من ه

 املنتج ومعلية تصنيعه ابء.

ىل "1"  حاةل التقنية الصناعية السابقة دون الكشف عن طريقة تصنيع مركب مطالب حباميته الإشارات اإ

ذا مل يكن ابلإماكن حتضري املركبات  .15 ذا  التقنية الصناعية املعمتدة يف حاةل طريقةالابس تخدام يف أأسرتاليا، اإ السابقة، أأو اإ

 7يف حتضري املركبات. ابتاكري نشاط يثبت وجودالسابقة، فقد الصناعية التقنية حاةل يف  واردةمل تكن هناك طريقة حتضري 

ىل اللجنة، ميكن ةاملقدم للمعلوماتوفقًا و  .16 ثبات  يف حالت خاصة من أأملانيا اإ  أأنه منطلقمن ا أأيضً الابتاكري  النشاطاإ

نه ملأأهل املهنةمن للشخص  بدهيياعىل سبيل املثال( اكن متصاوغة مرأ تية لرمغ من أأن وجود مادة ما )اب نتاهج يمتكن من ، فاإ  ااإ

 8(.تصاوغات املرأ تية)ط( من هذه الوثيقة بشآأن امل  اءصعوابت كبرية )انظر أأيًضا اجلزء ه مواهجة دون

ذا اكنت التقنيةاحملمكة يف الولاي رّصحتوابملثل،  .17 السابقة قد فشلت يف الكشف  الصناعية ت املتحدة الأمريكية أأنه اإ

جنازوقت  اميتهعن طريقة لصنع مركب ُمطالب حب غياب ف جمهور. لل  متاحأأن املركب نفسه  قانوانً  يعين ذكلالاخرتاع، فال  اإ

ىل العالقة الهيلكية  بدهييةعىل افرتاض أأن املركبات  غلبي ااميهتلصنع املركبات املطالب حب بدهييةمعلية معروفة أأو  استناًدا اإ

 9.حاةل التقنية الصناعية السابقةومركبات  اميهتاالوثيقة بني املركبات املطالب حب

املعروضة عىل جملس الاس تئناف يف املكتب الأورويب للرباءات تتعلق  T595/90(OJ1994, 695)اكنت القضية و  .18

. وقرر اجمللس أأن املنتج اذلي تصنيعهولكن ل توجد طريقة معروفة ل  اعتباره عىل أأنه كذكل،تج ميكن ن مل  ابلنشاط الابتاكري

ىل يمتتع بنشاط ابتاكريأأنه ميكن تصوره عىل  مجيع اخلصائص اليت حتدد هويته مبا يف ذكل خصائصه قيد  ابلنظر اإ

ذا مل تكن هناك طريقة  اميتهحبوميكن املطالبة  بدهييي، قد يصبح غري بدهيييكيان  أأنه الاس تخدام، أأي عىل هذا النحو اإ

                                         
 .T268/00, T1188/00,T320/01,T1064/01,T924/02انظر  6

 املعلومات اليت قّدمهتا أأسرتاليا اإىل جلنة الرباءات 7

8 , GRUR 2010, 123Escitalopram –(2009)  BGH, Xa ZR 130/07. 

 .USPQ 597, 601 (CCPA1968).  MPEP §2144.09, IV-,399 F.2d 269, 274Hoeksema 158 ,75.يف  9
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عداده صنعه، واكنت أأساليبل معروفة أأو مشاهبة   T268/98بطريقة مبتكرة )و يه أأول من حقق ذكل  اميهتااملطالب حب اإ

 نةأأهل امله سعى اميهتا مبتغًا املنتجات املطالب حب ّدد، اكن امجلع بني اخلصائص اليت حتT233/93القضية يف و(. T441/02و

ذكر اجمللس أأن هذا املنتج املرغوب فيه، و  .ابيهن فامي لتوفيقل  تكل اخلصائص اعُتربت عىل أأهنا غي قابةلولكن اإىل حتقيقه. 

ذا مل تكن هناك طريقة  اميتهوميكن املطالبة حب بدهييييف حد ذاته، قد يعترب غري  بدهيياواذلي قد يبدو  عىل هذا النحو، اإ

عدادهو جمال الاختصاص لصنعه معروفة يف  نتاجه اليت اس تخدمت يه الأوىل اميهتااملطالب حب اكنت أأساليب اإ  ومّت ذكل ،لإ

 (.T1195/00بطريقة مبتكرة )

 للمنتج اجلديد واملبتكر( بدهيية)معلية التصنيع املعروفة وال  امثةلاملعملية ال " 2"

ل تنطوي يف حد ذاهتا عىل خطوة ابتاكرية، قابةل للحامية  اليت امثةلعمليات املال يف بعض البدلان، بشلك عام، تكون  .19

ذامبوجب براءة  ىل اإ  منتج جديد ومبتكر. أأفضت اإ

 الأرجنتني

، واليت ينبغي ومزياهتاجيب تقيمي براءات الاخرتاع للمنتجات والعمليات وفقا خلصائص تكل املنتجات أأو العمليات  .20

للحامية غري قابةل عىل أأهّنا  وغري املبدعة توليف أأو التصنيع غري اجلديدةجيب اعتبار معليات ال و النظر فهيا بشلك منفصل. 

ذا اكنت املواد الأولية أأو امل  مبوجب الرباءات عىل حتقق رشطي أأو املنتج الهنايئ  نتج الوس يطهذا النحو، بغض النظر عام اإ

 10هو المتليح اجلديد ملنتج معروف.مثةل عن ذكل لأ ومن بني ا. اجلدة والابتاكر

 الربازيل

 - اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء -حتدد املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  .21

 أأولية، العمليات املامثةل ابعتبارها معليات تش متل عىل مواد 11الربازيليف الصادرة عن املعهد الوطين للملكية الصناعية 

السابقة، عىل الرمغ من أأن  التقنية الصناعية اةلحب مقارنةابتاكري  نطوي عىل نشاطوت  تس تويف رشط اجلدةومنتجات هنائية 

 اجلدةحتديد  وبعد. يف حاةل التقنية الصناعية السابقة واس تخداهماالإجراءات املعروفة  بني هذه العمليات تنطوي عىل امجلع

فامي يتعلق  ين الرشطنيالرضوري التحقيق يف هذ غري من يصبحللمواد الأولية واملنتجات الهنائية،  النشاط الابتاكريو 

 الأولية أأو املنتج الهنايئ  ةدابملطالبة الرئيس ية للام نيمرتبط كواني رشيطة أأنلعمليات املامثةل، يف اطالبات لك مهنام مب

نه، حبمك املامثةل بشلك عام عىل أأهنا مطالبات اثنوية، لأ  معلية الصنع مطالبات حاميةوبناًء عىل ذكل، ميكن تفسري  .22

ابلإضافة واإىل وجود هذه املتطلبات يف املنتج الهنايئ و/أأو املادة الأولية.  فهام منسوابن اجلدة والنشاط الابتاكري، تعريف

ىل العمليات املامثةل املتعلقة بتوليف املركبات الكمييائية اليت  ، ميكن أأيًضا اس تقراء قق رشط اجلدة ولها نشاط ابتاكريحتُ اإ

نتاج  يفاملفهوم  الصيدلنية أأو الكاميوايت الزراعية أأو الأدوية أأو احملفزات أأو مواد التشحمي أأو  الرتكيباتالعمليات املتعلقة ابإ

 وما اإىل ذكل.أأو مبيدات الأعشاب،  احلرشية املبيدات

                                         
 546/2012و 118/2012املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية )املعمتدة مبوجب القرار املشرتك  10

 .2012(، 107/2012و
، الربازيل ،املعهد الوطين للملكية الصناعية، 8، اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء -املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  11

2017. 
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ذا و  .23 ىل اس تنتاج مفاده أأن املواد الأولية و/أأو املنتجات الهنائية ختلو من اجلدة و/أأو  أأفىضاإ  لنشاطاالفحص اإ

، مع نشاط الابتاكرياجلدة و/أأو ال  توفر رشطيبسبب عدم  اميهتا، فلن يمت قبول العمليات املامثةل املطالب حبالابتاكري

ذا اكن الفحص و. حاةل التقنية الصناعية السابقةمراعاة  ىل اس تنتاج مفاده أأن املواد الأولية و/أأو  يفيضيف حاةل أأخرى، اإ اإ

جديدة و/أأو تنطوي عىل  اميهتاالابتاكري ولكن العمليات املطالب حب النشاطاجلدة و/أأو  رشطي ل تس تويفاملنتجات الهنائية 

ىل نظًرا و . لعملية الصنع مكطالبات مشرتكة عمليةمثل هذه ال حفص مطالبات فينبغي ، ابتاكرية أأنشطة أأن اخلطوات املتضمنة اإ

لهيا ييكف، أأهل املهنةمن يف العمليات املامثةل معروفة معوًما لشخص   بشلك عام يف الوصف. الإشارة اإ

 أأملانيا

نتاج مادة جديدة  حتتاجيف أأملانيا، بشلك عام، ل  .24 يف حد ذاهتا، بل ميكن أأن لأن تكون ابتاكرية  مبتكرة وأأ معلية اإ

من هذه الوثيقة، قد ينطوي الاخرتاع  16يف الفقرة  وردكام و يف حالت خاصة، وتكون طريقة مآألوفة للعزل والتوليف. 

ذا نشاطعىل  اميتهملطالب حبا نتاج مادة دون أأن تعرتض سبيهل صعوابت كبرية،  املهنةمل يمتكن خشص من أأهل  ابتاكري اإ من اإ

 12تكل املادة اكن بدهييا ابلنس بة هل.وجود  ابلرمغ من أأن

 املكتب الأورويب للرباءات

فهيا اجملالس  تمن احلالت اليت قام عدداً صف السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب الأورويب للرباءات ت .25

ذا اكنتقابةل  املامثةلعمليات ال أأن  املعروفمن و  13.مماثةلالابتاكري يف معليات  النشاطبتقيمي  توفر  للحامية مبوجب الرباءات اإ

ياء ميكن املطالبة يف الكمي  املامثةلعمليات ل ، فاإن ما يسمى ابT2/83 (OJ1984, 265) للقضيةوفقًا و منتًجا جديًدا ومبتكًرا. 

ذا  اميهتاحب نتاج منتجات معينة قابةل للحامية مبوجب  مل تتناول حاةل التقنية الصناعية السابقةفقط اإ ىل اإ املشلكة، أأي احلاجة اإ

ىل أأنه. ابلنظر اإىل تآأثريهابراءة  ل من تآأثري غري معروف وغري مت املامثةلعملية ال ل ميكن اش تقاق مجيع مزيات  ويُعزى ذكل اإ وقع اإ

ذا اكن التآأثري، من انحية أأخرى معروفًا لكًيا أأو جزئًيا، و حىت ال ن )اخرتاع مشلكة(.  تعدياًل  ميثل املنتج قدميًا أأو كأن يكوناإ

اش تقاقها  متمزيات  ل ينبغي أأن ينطوي عىل جمرد ،الوس يطاملنتج العملية أأو أأي الاخرتاع،  فاإن، من البنية جديًدا جلزء قدمي

 التقنية الصناعية السابقة يف الاعتبارحاةل مع أأخذ ، بدهييةاملعروف بطريقة )أأو التآأثري( من اجلزء  وبرسعةابلرضورة 

(T119/82, OJ1984, 217؛ انظر أأيًضا T65/82, OJ1983, 327( من املنتجات الوس يطة( )انظر أأيًضا اجلزء لم )

 جديدة ومبتكرة.عىل أأهنا  مماثةلمعلية  حنوموهجة  صنع لس معليةاجمل، اعترب T1131/05 القضية هذه الوثيقة(. وابملثل، يف

 العملية مؤرشات "3"

 امللكيةحتسني  أأن مشلكة ، ذكر جملس الاس تئناف التابع للمكتب الأورويب للرباءات أأن حقيقةT73/85 القضية يف .26

 ينبغي اعتبارهاالعملية،  مؤرشاتالهيلكية، ولكن عن طريق تعديل  املؤرشاتعن طريق تغيري حمدد يف  مل يمت حلّهااملعنية 

الفعل الفردية املطالب هبا يف الرباءة املتنازع علهيا  ةرد رشوطفي هذه احلاةل، ل هيم أأن تكون فمفاجئة.  يف الواقع مبثابة

ذا اكن خشص ولكن معروفة حبد ذاهتا؛  ، ذاهتا امجلع بني التدابري املعروفة حبد من أأهل املهنة قد اقرتحالأمه من ذكل هو ما اإ

 القضية يفو .يف حاةل عدم وجود توقعات حممتةل حاول القيام بذكل عىل سبيل الأولوية أأو ،توقًعا للتحسني املطلوب

                                         
12 Escitalopram, GRUR 2010, 123 –BGH, Xa ZR 130/07 (2009)  

 .17.9.د، 1(، اجلزء 8جملالس الاس تئناف يف املكتب الأورويب للرباءات )النسخة السوابق القضائية  13
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T500/89 البدهيييا اكنت معروفة ل يعين أأنه من جمالت املؤرش الفردي املعمتدة يف حّد ذاهتلس أأن حقيقة أأن اجمل، أأثبت 

جمرد نتيجة جمالت املؤرش الفردي  يكن امجلع بنيمل ولرباءة املتنازع علهيا. لاملشلكة وفقا امجلع بيهنا عىل وجه التحديد حلل 

ىل  ةاملذكور الوثيقة، حيث مل يكن هناك يشء يف 1حتسني روتيين للعملية وفقًا للوثيقة  . انظر أأيًضا مثل هذا امجلعيشري اإ

 )امجلع والتآ زر( من هذه الوثيقة. يناجلزء ز 

اةل التقنية الصناعية السابقة دون الكشف عن اخلاصية الأساس ية للمركب املطالب حباميته ح ىلالإشارة اإ  جمي.

 أأو اس تخدامه

ىل اللجنة أأنه يف حاةل  ةاملقدم أأشارت املعلومات .27 املطالبة املركبات يف حد ذاهتا، فاإن املشلكة اليت  تناولتمن أأسرتاليا اإ

النشاط البيولويج  يمتثل ذكل مثاًل يفقد و تعاجلها املواصفات عادًة ما تكون "لتوفري مركبات مناس بة لس تخدام حمدد". 

ذا مل و ركبات أأخرى. م وليفيف ت نتجات وس يطةمك  اللمركبات أأو اس تخداهم عن اخلاصية املعينة أأو  ةاملرتقب الإشارةكشف ت اإ

ىل نشاط ابتاكريكون تل املشلكة ولن حتلن  فعىل الأرحج أأهنااس تخدام املركبات ذات الصةل ابملشلكة، عن  شارة اإ  طلب) اإ

 (.المنساويمكتب الرباءات  ]American Home Products Corporation ]1994رشكة 

ذا اكنت  تدلمريكية الولايت املتحدة الأ  السوابق القضائية يفوابملثل، فاإن  .28 ىلالتقنية السابقة ل حاةل عىل أأنه اإ  تشري اإ

التقنية السابقة مطالبات متشاهبة  تنقل حاةلأأي فائدة حمددة أأو هممة للمركبات اليت مت الكشف عهنا، مفن غري املرحج أأن 

ىل  جيعل خشصا عاداي من أأهل املهنة يشري يف غياب أأي سبب وبدهيية من الوهةل الأوىلهيلكيًا  املركبات املرجعية أأو أأي اإ

 14.ةهيلكيال  مرتبطة هبا من الناحيةمركبات 

ذا اكنت مركباتنفسهاملنوال  وعىل .29  ةالسابق حاةل التقنية الصناعية ، ذكرت احملمكة يف الولايت املتحدة الأمريكية أأنه اإ

ن املركبات املشاهب تكتيس الوهةل الأوىل مقارنة حباةل التقنية الصناعية بدهيية من هيلكيًا قد ل تكون  ةفائدة فقط كوس يط، فاإ

ذا اكنتو . السابقة نتاج منتج هنايئ، فاإن  حاةل اإ خشصا عاداي من التقنية السابقة تكشف فقط عن مركبات مكواد وس يطة يف اإ

ىل املركبات املطالب يفيوقف عادًة التوليف املرجعي ويبحث أأهل املهنة لن  واليت  اميهتاحب املركبات الوس يطة مع توقع الوصول اإ

 15( من هذه الوثيقة(.املنتجات الوس يطة) لملها اس تخدامات خمتلفة )انظر أأيًضا اجلزء 

ذا اكن التطبيق احملدد ملادة الصيدلنية ينطوي عىل  حفصالأملانية أأنه عند  احملمكة الفدرالية خلصتو  .30  نشاطما اإ

جزء من املرجع الطيب القيايس ك، من أأهل املهنةخشص ماهر لأي  البدهييةابتاكري، جيب أأن تؤخذ يف الاعتبار املامرسات 

 16التدابري القياس ية(. انظر، يف اترخي الأولوية )عىل سيبل املثال

 القضية يف ،فامي يتعلق ابلسوابق القضائية اليت وضعهتا جمالس الاس تئناف التابعة للمكتب الأورويب للرباءاتو  .31

T725/11لنية مشرتكة يف شلك قرص يتكون من عنرصين فعالني لعالج فريوس ، مت توجيه الاخرتاع اإىل صيغة صيد

عالن صاحب الرباءة عن جتربة رسيرية لهذا العالج املركب  دلىالابتاكري  لنشاطلس اباجململ يعرتف ونقص املناعة البرشية.  اإ

 مل تتناوللأهنا  السابقة التقنية اإىل حاةلقرب الأ مل تكن  اجملةل تكلجادل صاحب الرباءة بآأن مقاةل و يف مقال مبجةل صناعية. 

                                         
 F.2d 581,170 USPQ 343 (CCPA 1971).  MPEP §2144.09, VIStemniski 444 ,يف  14

 F.2d 703,223 USPQ 1257 (Fed. Cir. 1984).  MPEP §2144.09, VILalu 747 ,يف  15

16 Kollagenase II, GRUR 2014, 464 –BGH, X ZB 6/13 (2014)  
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مل يوافق جملس الإدارة عىل ذكل وذكر أأن مقاةل اجملةل ترىق اإىل مس توى خطة و. تقنيةتفاصيل  ةالفعالية ومل تقدم أأيمسآأةل 

ن املقال اكن بيااًن العو ملموسة لتطوير منتج قابل لالس مترار جتاراًي مبس توى فعال من الاس تخدام.  علنًيا وة عىل ذكل، فاإ

لن يمت رفضه من قبل خشص ، و وانئب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير صاحب الرباءةللنوااي أأدىل به الرئيس التنفيذي ل

 عىل أأنه جمرد تكهنات. من أأهل املهنة

 توقعات النجاح – التجربة اهةبد دال.

ذا  هو ماالابتاكري  النشاطيف تقيمي العوامل اليت ميكن أأن تؤخذ يف الاعتبار  من بنييف بعض الولايت القضائية،  .32 اإ

عىل حنو يفكر س   قة،الساب بشآأن حاةل التقنية الصناعيةعرفة املو  التقليدية ملعرفة العامةيمتتع اب، من أأهل املهنةاهر ماكن خشص 

ة بداه) اميتهاإىل الاخرتاع املطالب حب فيتوصل، عىل حنو معقول لنجاححتقيق ختاذ خطوات معينة مع توقع اب بدهييي

( يه واحدة من الأس باب جحة مشاهبةللتجربة )أأو  البدهييةالكميياء، فاإن احلجة  النظًرا للطبيعة غري املتوقعة جملو  17(.التجربة

 .البداهةاملنطقية اليت ميكن اس تخداهما عىل نطاق واسع دلمع اس تنتاج 

 أأسرتاليا

ىل اللجنة عىل أأ  ةاملقدم املعلوماتنص ت  .33  الصناعيةالتقنية  اةلحجمرد التحقق من نتيجة مقرتحة يف  نمن أأسرتاليا اإ

ذا اكنتو . ل ميثل اخرتاعا السابقة ىل أأنه ميكن صنع بعض املركبات عن الصناعية التقنية  حاةل وفقًا ذلكل، اإ السابقة تشري اإ

ىل أأنه ميكن أأيًضا تصنيع مركبات أأخرى  ل يعترب  ذه النتيجة، فالتحقق من هنفسها لعمليةابطريق تفاعل معني وتشري اإ

 (.Sharp & Dohme Inc v Boots Pure Drug Co Ltd (1928) 45 RPC 153 at 192) ابتاكرايً  نشاطاً 

 الصني

غياب مثاًل عىل  18يف الصني تقدم املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات اليت أأعدهتا الإدارة الوطنية للملكية الفكرية .34

ىل ةالسابق يف حاةل التقنية الصناعيةات العامة حيث تشري الاقرتاح النشاط الابتاكري، مؤهل من أأهل  خشص جتربة أأن اإ

ذا اكن تآأثري احلل التقين انجًتا عن يشء معروف ول مفر منه، فاإن احلل التقين ل يتضمن املهنة  نشاطاً . وتنص عىل أأنه اإ

تنص و أألكيل.  1C-3 هو R أأنالسابقة، حيث  التقنية الصناعية اةلحيف  R-Aمبيد حرشي  مثةعىل سبيل املثال، ف. ابتاكراي

ذا و لكيل. أأ  مس تحرض يف اتالسابقة عىل أأن فعالية املبيدات احلرشية قد حتسنت مع زايدة عدد اذلر  حاةل التقنية الصناعية اإ

التقنية  اةل، مفن الواحض أأن تآأثري املبيدات احلرشية مقارنة حب9H4C-Aعبارة عن مبيد حرشي  اميتهاكن الاخرتاع املطالب حب

ابتاكري، نظًرا لأن تآأثري مبيدات  نشاطعىل  اميتهذلكل، ل يش متل الاخرتاع املطالب حبوسزيداد.  ةالسابق الصناعية

ن  السابقة. التقنية الصناعية اةلحأأمر ل مفر منه يف  ةاحلرشات احملس ّ

  

                                         
17 SCP/28/4 4/9و 8، الفقرةSCP/2 26، احلاش ية السفلية. 

 .6.1، 10املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات، مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني، اجلزء الثالث، الفصل  18
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 الهند

ىل أأنه ل ميكن جتنب  19تشري املبادئ التوجهيية .35 ظهار  البداهةللهند اإ عدم القدرة عىل يشء من ببساطة من خالل اإ

لنجاح. لك ما عىل التنبؤ ابالقدرة املطلقة  البداهة تطلبت ل و 20للنجاح. معقول هناك احامتل أأنطاملا  املعين التنبؤ يف اجملال

وظيفي للمنتج يوفر ادلافع فامي يتعلق ابلخرتاعات الصيدلنية، فاإن التشابه الهيلكي والو  21هو مطلوب هو توقع معقول للنجاح.

حاةل ن التآأثري املفاجئ، والنتاجئ التآ زرية للمجموعات، والتحزي املس بق كام أأ السابقة.  حاةل التقنية الصناعيةللجمع بني تعالمي 

خل، عادة ما يوحض الطبيعة غري التقنية الصناعية السابقة من  أأفضلمقابل لالخرتاع. ومع ذكل، فاإن اختيار بديل/ البدهيية، اإ

السابقة للحصول عىل النتاجئ املعروفة لن يتجاوز ما ميكن توقعه عادة من خشص  الصناعية التقنية يف حاةلالبديل املعروف 

تعترب عدد حمدود من احللول احملددة اليت ميكن التنبؤ هبا، واليت  بني وابلتايل، عندما يكون احلل منؤهل من أأهل املهنة. م

ظهبدهيية لتجربهتا جابة ، حفىت اإ  .فامي يتعلق مبسآأةل البداهةار ال اثر املفاجئة وما اإىل ذكل ل يقدم أأي اإ

 اململكة املتحدة

يف  تتجىل اعرتاضات فامي يتعلق ببداهة التجربة، كثريًا ما ءال الكميياجموفقًا للمامرسة املتبعة يف اململكة املتحدة يف  .36

مع بعض التوقع حبدوث  نفسها الكواشف/التفاعل لتحقيق النتيجةاحلالت اليت قد تس تخدم فهيا مجموعة بديةل من ظروف 

يه أأن وسائل المتكني  بدهييةأأحد اجلوانب املهمة لأي جحة جتريبية و الظروف البديةل.  جتريبحتسن أأو مزية أأخرى يف 

خل.( جيب أأن تكون  قد تكون ب كمييايئ يف حني أأن حماوةل تصنيع مركوأأيًضا. وابلتايل،  بدهييةللبديل )املادة، املركب، اإ

ذا اكنت طريقة حتضريه  بدهييةكون تهبذا املركب س   املطالبة، فاإن بدهيية بشلك عام، ميكن اعتبار و  22أأيًضا. بدهييةفقط اإ

ذ فقط "للتجربة بدهيياالاخرتاع " ، Leo Pharmaضد  Teva UK Ltdيف قضية و 23هناك توقع معقول للنجاح.اكن  اإ

A/S [2015] EWCA Civ 779 (28  لحظت حممكة الاس تئناف أأن 2015ليو يو ،)لتجربته بدهيييوجود أأمر  مفهوم 

دراجه يف جديرأأكرث من حقيقة أأن املركب  ذكل تطلبي لنجاح، و ل فقط يف حاةل وجود توقعات معقوةل  ااكن مفيد برانمج  ابإ

 حبيث.

  

                                         
، امللكية الفكرية يف الهند، مكتب املراقب العام للرباءات والتصاممي 8.8نية، املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدل 19

 .2014والعالمات التجارية، أأكتوبر 
 ،M/s. Beckton Dickinson and Company vs Controller of Patents & Designsيف قضية  جملس اس تئناف امللكية الفكرية 20

[OA/7/2008/PT/DEL) 32، الفقرة. 
 172الأمر )رمق ، Ajanta Pharma Limited vs Allergan Inc ،ORA/20/2011/PT/KOLيف قضية  اس تئناف امللكية الفكريةجملس  21

 .93(، الفقرة 2013 لس نة
 قضية رشكة . يف2017، يونيو مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، 69حفص طلبات براءات الاخرتاع املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية، الفقرة  22

Boehringer Mannheim  ضد رشكةGenzyme  ،[1993] FSR 716  يف املطالبة املنتج  حىت يكون(، قضت احملمكة بآأنه "وابلتايل، 726)يف الصفحة

نتحفسب منتجعل أأنه  G5-p-NP من املقولب 4،6أأل يتصور فقط  الشخص املاهرجيب عىل بدهييا،  اجه دون أأي ، ولكن أأيًضا ميكنه احلصول عليه أأو اإ

 " وان بدهيينيخطوة أأو تفكري مل يك
. انظر قضية رشكة 2017، يونيو مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، 73، الفقرة حفص طلبات براءات الاخرتاع املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية 23

MedImmune  ضد رشكةNovartis. 
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 مريكيةلأ الولايت املتحدة ا

عىل أأن الأساس املنطقي دلمع اس تنتاج  KSRبشآأن قضية يف الولايت املتحدة الأمريكية، ينص قرار احملمكة العليا  .37

ملهارة العادية دليه سبب وجيه ملتابعة اخليارات املعروفة يف اب اذلي يمتتعهو أأن "الشخص  بدهيية تاكن املطالبةمفاده أأن 

ملامه نطاقه  ذا اكن هذا يؤديتقين. و ال اإ ىل النجاح املتوقع، مفن املرحج أأن املنتج ]مل يكن[  اإ من املهارة  بلالابتاكر  وليداإ

 ومنذ 103.24مبوجب الفقرة  بدهييي هأأن اكن بدهييا للتجربةتجميع ال حقيقة أأن  تُظهريف تكل احلاةل، قد و. صافةالعادية واحل

ن السوابق القضائية يف هذا اجملال تتطور ب KSRبشآأن قضية لقرار ا حذرت ادلائرة وقد الكمييائية.  اجملالترسعة يف ، فاإ

لتجربة الأساس املنطقي يف س ياق املوضوع املعين، "مبا  بدهييياستناًدا اإىل سبب  حفص البداهةالفيدرالية من أأنه جيب دامئًا 

حاةل التقنية  م أأو التكنولوجيا وحالهتا املتقدمة وطبيعة اخليارات املعروفة، وخصوصية أأو معوميةو يف ذكل خصائص العل

ماكنية التنبؤ ابلنتاجئ يف الصناعية السابقة جراءات حفص الرباءات عدًدا من قضااي احملامك يف . و 25"املعينال اجمل، واإ يوحض دليل اإ

 هذا الصدد.

 26: اختيار ملح واحد من العدد احملدود للمرحشني1مثال 

 Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d1348, 82 قضية يف اميتهمت توجيه الاخرتاع املطالب حب .38

USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2007)  ىل املنتج العاليج واس تخدام  ملوديبني. واكن لك من الأ بيس يالت أأملوديبنياإ

اكن من املعروف أأن أأملوديبني هل نفس اخلصائص العالجية اليت مت املطالبة و يف وقت الاخرتاع.  نيأأيوانت بيس يالت معروف

 ،ابلأملوديبني بزييالت، لكن اخملرتع اكتشف أأن شلك البيالتيت هل خصائص تصنيع أأفضل )عىل سبيل املثال مقارنة اميهتاحب

اذلي يواجه مشآلك يف من أأهل املهنة و  ملهارة العاديةاب الشخص اذلي يمتتعوجدت احملمكة أأن و "الالتصاق" املنخفض(. 

 الأمالح اتيكون قادًرا عىل تضييق مجموعة صانعاكن س  تكوين ملح من املركب و ليبحث يف  للتشغيل اكن قابلية أأملوديبني

أأمالح مقبوةل صيدلنيا. وابلتايل، مل يكن هناك سوى عدد حمدود من تشكيل معروفًا ب  أأيوان 53اإىل مجموعة مكونة من  احملمتةل

( من هذه 2)انظر أأيًضا اجلزء "هاء" )مع "توقع معقول للنجاح"  اخلصائصالأمالح اليت سيمت اختبارها من أأجل حتسني 

 الوثيقة بشآأن الأمالح(.

 (جتاهل أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقةاخليارات ) تعددبسبب  انعدام بداهة التجربة: 2مثال 

 Takeda Chem. Indus., Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d1350, 83قضية يف  .39

USPQ2d 1169 (Fed. Cir. 2007) ، صنف الأدوية ، وهو عضو يف بيوجليتازونال هو  يتهاماملركب املطالب حباكن

، جادل املدعى عليه بآأن ويف دفاعه عن مسآأةل الانهتاك. 2 المنطعالج مرض السكري من ل ثيازوليدينديونال ابمس املعروفة 

ماكنهالتجانس وامليش ادلائري( ملركب معروف يعرف ابمس "املركب ب" اكن  مشل ذكلالتعديل املكون من خطوتني ) أأن  ابإ

 ينتج 

                                         
24 .KSR, 550 U.S. at 421,82 USPQ2d at 1397 

25 Abbott Labs. v. Sandoz, Inc., 544 F.3d1341, 1352, 89 USPQ2d 1161, 1171 (Fed. Cir.2008) 

، امللكية الفكرية يف الهند، مكتب املراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات 10.8انظر أأيًضا املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال الأدوية،  26

 .، واذلي يتضمن مثاًل مشاهباً 2014التجارية، أأكتوبر 
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اكن هناك عدد كبري و . جترييبمكركب  ب"املركب "حممكة املقاطعة أأنه لن يكون هناك أأي سبب لختيار  ورأأت .40

عىل الرمغ من أأن و الكشف عهنا معوًما. مت يف حاةل التقنية الصناعية السابقة  ثيازوليدينديونال )"مئات املاليني"( من مركبات 

شارة واحدة  بالأطراف اتفقت عىل أأن املركب  ل أأن هناك اإ  بعض اخلصائص غري الضارة بشآأنميثل أأقرب حاةل سابقة، اإ

. جترييباختيار هذا املركب مكركب  عناحلريف املاهر فاإن تكل الإشارة ترصف ، ووفقًا حملمكة املقاطعة، بابملركب  ةاملرتبط

اكن هناك العديد من مركبات و كدت ادلائرة الفيدرالية قرار حممكة املقاطعة بآأن الاخرتاع املطالب به غري واحض. أأ و 

ل أأن عيوبه املعروفة حاةل تقنية صناعية سابقةاملعروفة، وعىل الرمغ من أأن أأحدها ميثل بوضوح أأقرب  ثيازوليدينديونال  ، اإ

عالوة عىل ذكل، حىت لو و اس تخدامه. عن احلريف املاهر  رصفلبحث، وجعلته غري مناسب كنقطة انطالق ملزيد من ا

مل يكن هناك توقع معقول للنجاح املرتبط ابلتعديالت اخلاصة الالزمة لتحويل ف، باكنت هناك أأس باب لتحديد املركب 

 .اميتهبيوجليتازون املطالب حبمركب اإىل  باملركب 

 دون أأي تلميح: اكتشاف غري متوقع للخاصية اجلديدة 3مثال 

 Mylan Labs ،520 F.3d 1358 ،86 USPQ2dضد رشكة  Ortho-McNeil Pharmرشكة يف قضية  .41

1196  ،(Fed. Cir. 2008) ،وأأثناء الختالج.لاذلي يس تخدم مكضاد  توبريامات دواءهو  اميتهاكن املوضوع املطالب حب 

ع أأن التفاعل الوس يط هل خصائص مضادة العمل عىل عقار جديد مضاد للسكري، اكتشف اخملرتع بشلك غري متوق

ىل أأنه ل يوجد  ت. وأأشار بدهيييأأكدت ادلائرة الفيدرالية قرار حممكة املقاطعة بآأن الاخرتاع املطالب به غري و للتش نجات.  اإ

ىل اختيارلشخص ذي املهارة العادية اب اكن س يدفع بدهيييسبب  دى مركب البداية املعني أأو املسار الصناعي املعني اذلي أأ  اإ

ذا اكن امل هلختبار توبرياميت خلصائص دافعيكن هناك  عالوة عىل ذكل، ملو توبريامات.  اكتشاف اإىل ضادة للتش نجات اإ

 عالج مرض السكري هو الهدف.

 اإىل عدد صغري من اخليارات للتجربة حاةل التقنية الصناعية السابقة تفيض: 4مثال 

 ،Barr Labs ،575 F.3d1341ضد رشكة  Bayer Schering Pharma A.G قضية رشكةيف  .42

91 USPQ2d 1569 ،(Fed. Cir. 2009)، وس يةل ملنع امحلل عن طريق الفم حتتوي  اميته هواكن الاخرتاع املطالب حب

معروفًا ادلروزبريينون مركب  ويف حاةل التقنية الصناعية السابقة، اكن. املسحوق يف شلك جزيئات دقيقةعىل ادلروزبريينون 

بشآأن حاةل التقنية املعرفة  ومن خالل هذهب ضعيف اذلوابن يف املاء، وحساس للأحامض وهل تآأثريات مانعة للحمل. مركأأنه 

عن طريق  واحلقنالرتكيب املغلف املعوي و غري احملمي، دلروزبريينون لالرباءة التوافر احليوي  صاحب قارن ،الصناعية السابقة

ىل أأن  الوريد. ووجد أأنه عىل الرمغ من املالحظة برسعة يف بيئة شديدة  لتجازؤل يتعرض سوف ادلروزبريينون اليت تشري اإ

ل أأن حبوب منع امحلل العادية واحلبوب املغلفة املعوية نتجت عن نفس التوافر احليوي. ونتيجة ذلكل، طور  امحلوضة، اإ

السحق اإىل يف حبة عادية، لأنه اكن معروفًا يف اجملال أأن  املسحوق يف شلك جزيئات دقيقةادلروزبريينون رباءة الصاحب 

 املاء. يف اليت تذوب بصعوبة دلى الأدويةذلوابن ا عمل عىل حتسني قابليةيدقيقة  جزيئات

السابقة  نتيجة حاةل التقنية الصناعيةحممكة املقاطعة أأن أأي خشص دليه همارة عادية يف اجملال اكن سينظر يف  رأأتو  .43

زاء، عىل الرمغ من حساسي ادلروزبريينونمركب  مفادها أأناليت  ، واقرتح النتيجة س ميتصهاجلسم احلي  فاإنض، حامالأ  ته اإ

يتعرض  ادلروزبريينون يدل عىل أأنأأيًضا أأنه يف حني أأن هناك مرجًعا أ خر  احملمكة . ووجدتادلروزبريينوننفسها فامي خيص 

عىل ليكون هارة عادية اكن مب  اذلي يمتتععدة البرشية، فاإن الشخص للحمض اذلي حيايك امل مالمس تهيف اخملترب عند  للتجازؤ
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حقق من النتاجئ عىل النحو اذلي اقرتحته أأطروحة سيتاكن الشخص اذلي يمتتع مبهارة عادية و دراية بآأوجه القصور يف ادلراسة. 

قررت ادلائرة الفيدرالية أأن و ، واليت اكنت س تظهر عندئٍذ أأنه ل يلزم وجود طالء معوي. اتعمل تصممي شلك اجلرع بشآأن

السابقة  الصناعية التقنيةحاةل لقد أأوحضت ادلائرة الفيدرالية أأن و . بدهييةالرباءة غري صاحلة لأن الصيغة املطالب هبا اكنت 

 التقنية يف حاةلتجربة لك الاحامتلت يف جمال غري خمزتل ب  ملزماً ب املُركِّ ب حنو خيارين. وابلتايل، مل يكن اكنت ستنقل املُركِّ 

ىل مقاربة عامة أأو جمال اس تكشاف، بل اكنت  الصناعية التقنية حاةل مل تكنو. ةالسابق الصناعية السابقة غامضة يف الإشارة اإ

ه املُرِكّ  ىل اس تخدام حبوب منع امحلل العادية أأو حبوب منع امحلل املغلفة معواًي. انظر أأيًضا اجلزء حتوِجّ )نظام  اءب بدقة اإ

 هذه الوثيقة. منيبات( واجلزء الأول )جحم اجلس اميت( اجلرعات والرتك 

 مكتب الرباءات الأورويب

ذا اكن الشخص املاهر بدهيياوفقًا للسوابق القضائية جملالس الاس تئناف، ميكن اعتبار مسار العمل  .44 اضطلع بعمهل ، اإ

فقط  ةمتاح البداهةكون تخر، ل . مبعىن أ  (T 2/83, OJ 1984, 265توقًعا لبعض التحسينات أأو املزااي )يف هذا الس ياق 

ليس من و (. T 149/93بوضوح، ولكن أأيًضا عندما يكون هناك توقع معقول للنجاح ) هبا عندما تكون النتاجئ قابةل للتنبؤ

ثبات أأن جناح احلل املتصور ملشلكة   T 1577/11 القضية خلص اجمللس يفو اكن متوقًعا عىل وجه اليقني.  تقنيةالرضوري اإ

ىل الفعالية الفائقة للأانسرتوزول، مقارنة مع عقار اتموكس يفني، يف عالج رسطان الثدي املتقدم، اكن هناك  ىل أأنه ابلنظر اإ اإ

 توقع معقول بآأنه س يحسن أأيًضا عالج رسطان الثدي املبكر، مقارنًة مبا حتقق مع اتموكس يفني.

دليه بعض التوقعات لتكون لشخص املاهر "اكن وفقًا لهنج أ خر مت تطويره من قبل جمالس الاس تئناف، فاإن او  .45

ونرى"،  لنجرب"ه اكن ليعمتد هنج توقعات معينة من أأي نوع، ولكن دليهلتكون مل تكن ابلنجاح أأو، يف أأسوأأ الأحوال، 

يف حالت قليةل، مت ومن الأس باب(.  13، النقطة T 1127/06ساوي عدم وجود توقع معقول للنجاح ")راجع ي ..ل .واذلي

م اعتبار أأن مثل و ". تونرىجّرب لنالابتاكري من قبل جمالس الاس تئناف لأن الشخص املاهر اكن يف وضع " النشاطرفض 

ىل  ذا اكن الشخص املاهر، ابلنظر اإ ، قد تصور ابلفعل ةالسابق حاةل التقنية الصناعيةيف  ماوردهذا املوقف قد حدث اإ

ذا اكن هذا املركب/املكّوانت لها التآأثري  بوضوح مجموعة من املركبات أأو مركًبا مث حدد من خالل اختبارات روتينية ما اإ

 املرغوب

(T 889/02  وT 542/03  وT 1241/03  وT 1599/06  وT 1364/08.) 

 اصيةواخل البنية -املركبات الكمييائية  .اءه

 حاةل يف موجود أ خر مركب مع هيلكي تشابه هل جديد كمييايئ ملركب الابتاكري نشاطال  تقيميمن أأجل  عام، بشلك .46

ماكبل  يف الاعتبار حفسب، املركبات تكل بنية تشابه مدى ل يؤخذ السابقة، الصناعية التقنية أأو  اصية واملنفعةنية التنبؤ ابخلاإ

رشاداهتا هذا اجلانب، كام هوو  اميته أأيضًا.للمركب املطالب حب التقنيةتآأثريات ال زااي أأو وامل  ترشح العديد من قضااي احملامك واإ

 موحض يف الفقرات التالية.

 الصني

دارة الصينية الوطنية للملكية الفكريةلوفقًا للمبادئ التوجهيية لفحص الرباءات  .47 ، عندما يكون املركب جديًدا، ول الإ

ابتاكري دون اشرتاط أأن  نشاطوهل اس تخدام أأو تآأثري معني، فقد يرى الفاحص أأنه ينطوي عىل  امعروف امركب بنيتهش به ت 
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 يف حاةل التقنية الصناعية السابقةمركب  بنيتاعىل سبيل املثال، عندما تكون ف. نيغري متوقعأأو تآأثري اس تخدام يكون هل 

عىل  حيتواينل  لأهنام، غري متشاهبتني( عىل التوايل، ب1( و )أأ 1) الشلكني كام هو موحض يف اميته،والاخرتاع املطالب حب

ىل (، لب1) لمركبالابتاكري ل النشاطلتحديد و متطابقة.  أأو حلقات قاعدية أأساس ية قاعديةبنية  دليل لإثبات أأن  حاجة اإ

 (.أأ 1) ملركب( هل اس تخدام أأو تآأثري غري متوقع مقارنًة ابب1)املركب 

                                                          

 خرتاع املطالب حباميتهالا)ب( 1                                   أأ( حاةل التقنية الصناعية السابقة      1)        

قد يكون و . ني، جيب أأن يكون هل اس تخدام أأو تآأثري غري متوقعامعروف اركبم يف بنيتهابلنس بة للمركب اذلي يش به و .48

التقدم الفعيل أأو " أأو 2"اس تخدام خمتلف عن املركب املعروف؛ " 1": ين هاماملذكور نيالاس تخدام أأو التآأثري غري املتوقع

بوضوح جزًءا من املعرفة العامة الشائعة أأو ل  ناس تخدام أأو تآأثري ل ميثال" أأو 3"حتسني التآأثري املعروف للمركب املعروف؛ 

 هو ةالسابق حاةل التقنية الصناعيةعىل سبيل املثال، مركب ف 27من املعرفة العامة الشائعة. امميكن اس تنتاهج

1NHR2OS-4H6C-N2N 2SO-4H6C-N2N( سلفوانميد ،II والاخرتاع املطالب أأ )حباميته هو 

1NHCONHR-2SO-4H6C-N2H ، يسلفونيل( ورايIIب .)ف( السلفوانميدII هو مضاد حيويأأ )،  وراي يسلفونيل وال

(IIب ) وراي يسلفونيل ال ينطوي و يف التآأثري الصيدلين.  ان خمتلفاملكهن البنيةيف  انمتشاهب فاملركبانمضاد ملرض السكر. هو

(IIعىل ب )ة السابقاةل التقنية الصناعية مقارنًة حب نيغري متوقع اً أأو تآأثري  اس تخداماً لأن هل  ،ابتاكري نشاط

 .وراييسلفونيل ال  ملركب

ذا اكن مركب فعىل العكس، و  .49  الأميين وراييسلفونيل ال  هو مركب ةالسابق حاةل التقنية الصناعيةعىل سبيل املثال، اإ

1NHCONHR2SO-4H6C-N2H (III)وراييسلفونيل و مركب ميتيل ال ه اميتهوالاخرتاع املطالب حب، أأ 

1NHCONHR2SO-4H6C-C3H (III ن بنية مشاهبة لبنية مركب ميتيل  أأ(III)الأميين  وراييسلفونيل ال  مركبب(، فاإ

ن لعدم وجود اس تخدام أأو تآأثري غري متوقعني، ونظرًا . طفق  3CHو 2NHب(. ويمكن الاختالف يف III) وراييسلفونيل ال  فاإ

 ابتاكري. ل ينطوي عىل نشاط( بIII) اميتهالاخرتاع املطالب حب

ناكر و .50 ثبات أأن الاخرتاع املطالب حبمف. بنيويالابتاكري للمركب عىل أأساس التشابه ال  النشاطل ينبغي اإ  اميتهن أأجل اإ

ثبات أأن اس تخدامه أأو تآأثريهبدهييي أأن  ، أأومن أأهل املهنةمن قبل خشص ماهر  التنبؤ هبامأأو  امميكن توقعه ، من الرضوري اإ

بواسطة  اميتهالاخرتاع املطالب حب اكن ليتوصل اإىل، حاةل التقنية الصناعية السابقةبناًء عىل  الشخص املاهر من أأهل املهنة،

 التحليل املنطقي أأو الاس تدلل أأو التجربة احملدودة.

  

                                         
 .1.6، 10، اجلزء الثاين، الفصل لإدارة الصينية الوطنية للملكية الفكريةااملبادئ التوجهيية لفحص الرباءات،  27
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 أأملانيا

ىل أأن  ةاملقدم املعلومات تأأشار  .51 ىل اللجنة اإ الابتاكري للمواد الكمييائية أأو املواد الطبيعية تستند  النشاطمن أأملانيا اإ

ىل اخلصائص وال اثر امل اليت متتلكها املادة اجلديدة مقارنة ابملواد املعروفة املامثةل واليت ل ميكن للشخص املاهر أأن  فاجئةمعوًما اإ

 29عقبة أأمام منح براءة. ب ذكلوقد ميثل غيا 28يتوقعها.

ذا مل يكن  نشاط، قد ينطوي اخرتاع منتج طيب عىل مفاجئةعىل غرار املركبات الكمييائية اليت لها خصائص و  .52 ابتاكرية اإ

بالنس بة ف ومع ذكل، . الشخص املاهر قد أأنشآأ املنتج الطيب اجلديد أأو أأي مادة طبية أأخرى لأنه مل يكن يتوقع أ اثره املفيدة

معوًما أأن نويل  البدهيييالصحة، مفن  اليت هتددعوامل الاهر اذلي يرغب يف تقدمي تركيبة لها تآأثريات مفيدة عىل للشخص امل

ىلاهامتًما  ، ل س امي عندما يكون هناك التشكيك فهيالرتكيبات املعروفة هبذه ال اثر، لتحديد املواد الفعاةل و ا يف املقام الأول اإ

ينطوي وابلتايل، ل ميكن حىت لتآأثري التآ زر املفاجئ أأن  30جرعة أأعىل من املادة الفعاةل. حتسن التآأثري من خاللعىل  دليل

ذا اكنت التدابري اليت أأدت اإىل هذا التآأثري ابتاكري  عىل نشاط  بشآأنمن هذه الوثيقة  اءحبد ذاهتا )انظر أأيًضا اجلزء ح بدهييةاإ

 31اجلرعة(. نظام

 الهند

دارة تقدم املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية، اليت نرشهتا  .53 امللكية الفكرية اإ

 املركب يف حاةل التقنية الصناعية السابقةو  اميتهاملطالب حب ركبالابتاكري حيث يكون للم النشاطيف الهند، أأمثةل لتقيمي 

 ترصفتآأثري مفاجئ، واملثال الثاين يوحض احلاةل اليت حباميته للمركب املطالب  فهيا ةل يكونيوحض املثال الأول حاو  32مماثةل. بنية

 .اميتهرتاع املطالب حبالاخ من أأهل املهنة عن اهرامل شخصحاةل التقنية الصناعية ال فهيا 

 تآأثري مفاجئ/مماثةل بنية - 1مثال 

ىل  Bيرمز ، و حمدد بريازولوناإىل هيلك  Py، حيث يرمز 3B-Py الصيغة حيملالاخرتاع املطالب به هو مركب  اإ

يثيل. ا  ، حيث3B-Py وتصف أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقةمتتكل مركبات الاخرتاع خصائص مسكنة. الأقرب و لإ

 ميكل أأي نشاط عاليج. ةالسابق حاةل التقنية الصناعيةمل يكن من املعروف أأن مركب وتعين امليثيل.  B أأن

ل أأنه ل يقدم أأي خرتاعجًدا من الناحية الا ةقريب بنيته ، عىل الرمغ من أأنلتقنية الصناعية السابقةحاةل امركب و  ، اإ

 اتمكنتج حقق جناحاً للغاية س ت طفيفتغيري ، واليت طرأأ علهيا دليل للشخص املاهر عىل أأن املركبات الناجتة

يثيل و . ةصيدلني ىل الإ  ةيرش اإىل حتقيق أأي ملاهر، لكن التغيري املذكور ملللشخص ا بدهييااكن التغيري من امليثيل اإ

                                         
28 GRUR  Anthradipyrazol, –, GRUR 1969, 265;  BGH, X ZB 3/69 (1970) Disiloxan –BGH, X ZB 11/68 (1969) 

1970, 408. 
29 , GRUR 1969, 531Geflügelfutter –BGH, X ZR 2/66 (1969)  

30 Fettsäurezusammensetzung, GRUR 2010, 607 –BGH, Xa ZR 28/08 (2010)  

31 .Ebastin, IBRRS 2012 –BGH X, ZR 50/09 (2012)  

هند، مكتب املراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية، ، امللكية الفكرية يف ال 10.8املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال الأدوية،  32

 .2014أأكتوبر 
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 التقنية اإىل الانتقال من حاةلخاصية دوائية للمركب املعدل. مبعىن أ خر، مل يكن هناك مؤرش ترابط مامتسك يؤدي 

نهبدل من ذكل، ميكن القول و السابقة اإىل الاخرتاع.  الصناعية يرتبط حباةل التقنية  مل يكن هناك دافع مس بق اإ

 .بدهيييالخرتاع غري ومن مّث ف. ناعية السابقةالص 

 مستبعدةلكن و  ةمشاهب بنية - 2 مثال

انتقايئ ممثةل يف  COX-II س تريويديغري  مضاد لاللهتاابت مثبط الاخرتاع املطالب به عبارة عن دواء انتقايئ

 امركب ويضطلعبدائل.  Xبنية معقدة غري متجانسة، بيامن ميثل  Hyميثل و ، أأدانه(. البنية)انظر   Hy-Xالصيغة

من املعروف و يف الأنشطة ادلوائية ملضادات الالهتاب غري الس تريويدية.  نيحيوي دورين IIو I الس يلكواوكس يجيناز

 COX IIمثبطات و أأن مضادات الالهتاب غري الس تريويدية املبكرة تسبب هتيًجا يف املعدة وقرحة هتدد احلياة. 

فرازات املعدة وابلتايل أأثبتت أأهنا أأفضل خيار الانتقائية، اليت مت تطويرها لحقً  مضادات الالهتاب غري  منا، لتثبيط اإ

  .COX IIالهدف من الاخرتاع هو توفري فئة من مثبطات و الس تريويدية. 

 

 تستبعد املركبات ذات البنية التالية: D1حاةل التقنية الصناعية السابقة 

 

 تستبعد املركبات ذات البنية التالية: D2حاةل التقنية الصناعية السابقة 

 

من و يه عقاقري مضادة لاللهتاابت غري الس تريويدية ودلهيا مساوئ لإفرازات محض املعدة.  D2و D1لك من املركبات 

فراز محض املعدة ابملقارنة مع  D2املعروف أأن   .D1يعرض مس توى أأعىل من اإ

ىل  التوصلتغيريين متتاليني يف املواضع احللقيّة. ومع ذكل، بعد  هحباميت ، يتطلب الاخرتاع املطالبD1ابملقارنة مع و  D2اإ

لشخص املاهر دافع لإجراء ل  يكونلن و ، COX II الانتقايئ مثبطلل خصائص  ةأأي حيملوبعد اكتشاف أأن املركب الناجت ل 

ضايف يف  الاخرتاع. تستبعد  عية السابقةفاإن حاةل التقنية الصناذلكل، وللوصول اإىل مركب الاخرتاع احلايل.  D2أأي تغيري اإ

 بدهييي.وابلتايل، فاإن الاخرتاع غري 
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 مجهورية كوراي

الابتاكري  النشاطتنص املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات الصادرة عن املكتب الكوري للملكية الفكرية عىل أأن  .54

 النشاطدد وحي 33اخلاص للمركب الكمييايئ.التآأثري التقين و  "2"الصيغة الهيلكية؛  "1"لخرتاع مركب كمييايئ حتدده مزياتن: 

 لخرتاع مركب كمييايئ بناًء عىل خصوصية الرتكيب الكمييايئ وتفرد خصائصه أأو اس تخدامه. الابتاكري

ن ال اثر احملس نة اليت و  .55 نظًرا لأنه ليس من السهل دامئًا التنبؤ ابل اثر التقنية للمركب الكمييايئ من تركيبته الكمييائية، فاإ

جيب عىل و الابتاكري.  النشاطهممة للغاية يف حتديد  حباةل التقنية الصناعية السابقةمقارنة  اميتهاملركب املطالب حبحيققها 

يف حاةل املركب الكمييايئ بنية و  اميتهالاخرتاع املطالب حب بنية بنيعىل أأساس جمرد تشابه  ابتاكرايً  نشاطاً الفاحص أأل يرفض 

اكنت هناك مزااي تقنية غري متوقعة من حيث النتيجة الهنائية،  سواءالابتاكري،  النشاطقيمي لت و . التقنية الصناعية السابقة

ذا اكن للمركب املطالب حبو أأو اس تخدامه.  اميتهينبغي مراعاة السامت الكمييائية، والغرض من الاخرتاع املطالب حب  اميتهاإ

السابقة، فقد يمت الاعرتاف  الصناعية التقنيةحاةل وةل من خصائص غري متوقعة أأو غري عادية، واليت ل ميكن اس تخالصها بسه

 الابتاكري. ابلنشاط

 :يف احلالت التاليةالابتاكري  ابلنشاطجيب الاعرتاف  ،وابختصار .56

 ؛ةالسابقحاةل التقنية الصناعية بنية كمييائية خمتلفة متاًما مقارنة مع  اميتهلمركب املطالب حبل 

 عىل الرمغ  ةالسابقالتقنية الصناعية عىل خاصية غري عادية ل ميكن التنبؤ هبا من  اميتهحيتوي املركب املطالب حب

 ام هلام بنية مماثةل؛ هيمن أأن لك

  يف حاةل التقنية من البنية املامثةل ملركب  اميكن التنبؤ هب اميتهالاخرتاع املطالب حب بنيةعىل الرمغ من أأن

 .من أأهل املهنةلشخص ماهر  بدهييةخاصية اس تثنائية غري  يتهام، فاإن لالخرتاع املطالب حبةالسابقالصناعية 

حممكة الرباءات،  بهاذلي حمكت  HEO2261 2007الابتاكري )انظر احلمك  ابلنشاطذكل، ل ميكن الاعرتاف ا اخالفو 

 (.2008يناير  17

ذا اكن تآأثريه الطيب مبدعًا وفعاًل ينطوي عىل نشاط  اً طبي اً اخرتاع أأن يُعتربو  .57 من  دلرجة أأن الشخص املاهر ابتاكري اإ

، أأو ل الرتكيبة النشطةالكمييايئ للمركب النشط أأو  البنيةاإىل هذا التآأثري من  يتوصل عىل حنو بدهيييل ميكن أأن  أأهل املهنة

 34.ةالسابقالتقنية الصناعية  مراجع حاةل التعرف عليه من هل ميكن

 الاحتاد الرويس

رشادات حول  ROSPATENT(35( دلائرة الاحتادية للملكية الفكريةاباخلاصة التوجهيية الفحص  مبادئتوفر و  .58 اإ

ذا و . ةالسابقيف حاةل التقنية الصناعية  أأخرى ركب هل بنية مماثةل ملركباتمالابتاكري لخرتاع لنشاط حتديد ا يعمتد حتديد ما اإ

                                         
 .لملكية الفكريةل كتب الكوري امل ، 2.2، 5فحص الرباءات، اجلزء التاسع، الفصل املبادئ التوجهيية ل 33

 .الفكريةلملكية ل كتب الكوري امل ، 23.، 5فحص الرباءات، اجلزء التاسع، الفصل املبادئ التوجهيية ل 34

  )ROSPATENT( ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية، 9.3املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الاخرتاع، اجلزء  35
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 بنيةالابتاكري عىل حتليل ل  النشاطتطلبات م س تويف اكن الاخرتاع املتعلق مبركب كمييايئ )أأو مجموعة من املركبات الكمييائية( ي 

نتيجة  التوصل اإىلميكن و يف وصف الاخرتاع.  النحو الواردعىل أأنه  عىل حنو بدهييي صائصه النفعيةخ جتيل حيثاملركب من 

ذا ، اميتهحبمع املركب املطالب  يف البنيةمركبات متشاهبة   سبيل املثالىلع السابقة الصناعية التقنية ظهرت يف حاةل سلبية اإ

ذا اكن اميتهملركب املطالب حبنفسها مقارنة اباخلاصية  اوتكون له من أأهل املهنة، ابلستناد اإىل هذه اهر املشخص ال ، واإ

قد يمت دحض هذا الاس تنتاج من قبل مقدم الطلب و  .اخلاصيةثل هذه مب  يمتتع املركب املطالب حباميتهأأن  املعلومات، سيتوقع

ذا  أأخرى يف حاةل هل خصائص مفيدة ل متتلكها مركبات  اميتهأأن املركب املطالب حب يثبت، عىل سبيل املثال، قّدم دليالً اإ

 ، أأو أأنه ميتكل خاصية متفوقة من الناحية المكية.التقنية الصناعية السابقة

من و ن بعضها البعض. مركبات ختتلف قلياًل يف الرتكيب ع عىل أأهنا من حيث البنية املتناظرةاملركبات  تعتربعادة ما و  .59

ىل تغيري كبري يف خصائص اجلزيء كلك )عىل سبيل املثال،  البنيويةاملفرتض أأن مثل هذه الاختالفات  ل ينبغي أأن تؤدي اإ

ىل تغيري يف خوالنفور من املاءقطبية، ال  ىل ذكل(، وابلتايل، اإ ملركبات اليت تمتزي بوجود اعىل سبيل املثال، ف. صائصه، وما اإ

، واستبدال ذرات الهالوجني من نوع ما بنوع أ خر )مثل اللكور ابلفلور(، أأو غياهباتجانسات( امل ) 2CHمجموعة 

درجة و . قريبةنظائر بنيوية ك  اعتبارها ، ميكناملش تقات البس يطة )مثل الأمالح أأو الإسرت( للمركبات املعروفةو ، صاوغاتتوامل 

 حاةل عىل حدة. بشآأن لكلختاذ قرار  من أأهل املهنةلشخص املاهر ا هممة ابلنس بة اإىليه مسآأةل  تقارب يف البنيةال 

ذا اكنت .60 أأحد املركبات يف اجملموعة معروفًا، ميكن  واكن ،مبركبات موصوفة يف صيغة هيلكية عامة املتعلقة املطالبات واإ

فامي  ة أأو مكية جديدةالابتاكري، ما مل تكن متتكل خصائص نوعي النشاطاس تنتاج أأن املركبات الأخرى ل تفي مبتطلبات 

 .الوثيقةهذا  من( يف مجمهل اميته)الاخرتاع املطالب حب لفاملركب املعروف. انظر أأيًضا اجلزء أأ  ذكليتعلق ب

ذا اكن الاختالف يف اخلصائص بني املركبات املطالب حبو  .61 واملركبات املعروفة يمتثل يف الفرق يف املؤرشات  اميهتااإ

يالء اهامتم خاص ملدى هذا الاختالف.  المكية )عىل سبيل املثال، زايدة ل ميكن ويف نشاط مبيدات الأعشاب(، فينبغي اإ

ذا اكن الفرق يف  مضن هامش اخلطآأ يندرج معني  مؤرشاعتباره مظهًرا من مظاهر اخلصائص اجلديدة، من الناحية المكية، اإ

ذا مل توفر نفسهاالظروف يف ظل بياانت ل ل دمعه مبقارنة  ينبغيو  بدهيياجب أأل يكون الفرق يف اخلصائص و التجرييب. ي حاةل ، اإ

ذا متت دراسة خاصية املركب املعروف مبوجب  بشآأنالسابقة معلومات  الصناعية التقنية اخلاصية المكية للمركب املعروف أأو اإ

 ظروف خمتلفة للغاية حبيث ل ميكن مقارنة البياانت.

 اململكة املتحدة

رباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية )اليت مت حتديهثا يف يونيو التشري املبادئ التوجهيية اخلاصة بفحص طلبات  .62

، حيث 36Merckضد رشكة  Pharmacia قضية رشكة ، اإىلمكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية(، واليت نرشها 2017

كعوامل  ةاملعروف Cox IIملثبطات  املصاوغات الهيلكيةهذه احلاةل،  )يف نظائر التحقيق يف البدهيييأأكد القايض أأنه اكن من 

 37نشاطها.بنيهتا و النشطة صيدليا لتحديد العالقة بني املعروفة مضادة لاللهتاابت( املركبات 

                                         
 (.141)يف الفقرة  ]Merck ،RPC 41] 2002ضد رشكة  Pharmacia قضية رشكة 36
 مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، 70الفقرة ، رباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائيةالاملبادئ التوجهيية اخلاصة بفحص طلبات  37

 (.2017)اليت مت حتديهثا يف يونيو  
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الأمر اعترب القايض أأن و . 3.4ونظائرها املقربة غري املقروءة  DuP 697من الناحية الهيلكية، هناك تشابه واحض بني و  .63

عند الوصول اإىل هذا الاس تنتاج، لحظ أأن الكمييايئ الطيب اذلي يرغب يف و نشاًطا مماثاًل.  ايتعلق بتنبؤ معقول بآأن دلهي

ذا  diaryl-3,4يفكر يف صنع نظائرهس   DuP 697 فامي خيصوالنشاط  البنيةالتحقق من العالقة بني  ، هبدف معرفة ما اإ

لتطوير مركب  اذلي يعترب رضوراي DuP 697 مفادها أأنه ابملقارنة معالنظر اليت  القايض أأيًضا وهجة وسانداكنت نشطة. 

ىل الصيديل الطيب.  diaryl-3,4نشاط املامثل، فاإن استبدال  هلجديد  يف اخلتام، وهو أأحد الأش ياء الأوىل اليت قد حتدث اإ

أأي خشص ماهر دلى  للتجربة بدهييةاكنت   diaryl-3,4أأن مركبات  تؤكدأأعطت مجيع الأدةل للقايض الصورة الواحضة اليت 

 .عىل التوايل( واملتصاوغات بداهة التجربةبشآأن  "1ء "دال وها)انظر أأيًضا اجلزءين  DuP 697 ركبدليه معرفة مب

 الولايت املتحدة الامريكية

عنرص أ خر ب ف هو "الاستبدال البس يط لعنرص معرو البداهةأأحد الأس باب املنطقية املثالية اليت قد تدمع اس تنتاج  .64

جراءات حفص الرباءاتيوحض و . 38للحصول عىل نتاجئ ميكن التنبؤ هبا" نه من أأجل رفض مطالبة تستند اإىل هذا أأ  دليل اإ

 بعد ذكل، جيب توضيح اخلطوات التالية:و . حماور غراهام املس متدة من الوقائعحل  بالأساس املنطقي، جي

نتج، اإخل( خيتلف عن اجلهاز املطالب م السابقة حتتوي عىل هجاز )طريقة،  حاةل التقنية الصناعيةاكتشاف أأن  "1"

خل( مبكوانت أأخرى؛ من خالل اميتهحب  استبدال بعض املكوانت )اخلطوة، العنرص، اإ

 ؛املعين اكتشاف أأن املكوانت البديةل ووظائفها اكنت معروفة يف اجملال "2"

ماكنههمارة عادية اكن  خشصا من أأهل املهنة ميكلاكتشاف أأن  "3" من  آ خر، واكنب اً معروف اً عنرص  يستبدلأأن  ابإ

 نتاجئ الاستبدال؛ب  املمكن التنبؤ

ضافية  "4" ىل م أأي نتاجئ اإ قد تكون رضورية، يف ضوء وقائع القضية قيد  حماور غراهام املس متدة من الوقائعستندة اإ

 .البداهةالنظر، لرشح اس تنتاج 

هو أأن استبدال عنرص معروف بعنرص  بدهييااكن  اميتهتنتاج مفاده أأن الاخرتاع املطالب حبهذا الأساس املنطقي دلمع اس  و 

ىل نتاجئ ميكن التنبؤ هبا   .من قبل خشص ماهر من أأهل املهنةأ خر يؤدي اإ

اليت  البداهة" مجموعة فرعية هممة من حالت التجريبيةركبات املالكمييايئ، تشلك احلالت اليت تُدعى " اجملاليف و .65

ىل   قضية رشكة يفو. جترييب، أأي مركب معروف قد يكون مبثابة مركب البداهةقانون  من وهجة نظرو . الاستبدالتستند اإ

                                         
 ، أأول، ابء.2143دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  38



SCP/30/4 
21 
 

39Eisai" ثباته من خالل حتديد بعض ادلوافع  يف البنيةعىل التشابه  ةالقامئ البداهة، ذكرت ادلائرة الفيدرالية أأن ميكن ابلتايل اإ

ىل اختيار مركب مث تعديهل )أأي  ًا من أأهل املهنة ميتكلخشصاليت من شآأهنا أأن تقود  طريقة ب( التجرييب ركباملاملهارة العادية اإ

جراءات حفص الرباءاتوهكذا، يربز حباميته". املركب املطالب  للوصول اإىلخاصة  أأن موظفي املكتب جيب أأن يدركوا  دليل اإ

ىلأأن الرفض الواحض  ميكن أأن يبدأأ من مركب غري  ،واذلي قد يكون مفيًدا كدواء يته،امملركب املطالب حبا للبداهة ابلنس بة اإ

ذا  ىل املركب املطالب حبتعديل حاةل التقنية الصناعية السابقة  اكنت دوافعنشط، اإ ل عالقة  اميتهعىل سبيل املثال، للوصول اإ

أأنه لكن ميكن اس تخدامه عىل و ، بياجتري لن يعترب الكمييايئ الصيدلين املركب غري النشط مركًبا و ابلنشاط الصيدلين.  اله

ىل البداهةرفض  يستند، ميكن أأن نفسه. وعىل املنوال البداهةعند النظر يف  كذكل مركب معروف لن خيتاره الكمييائيون  اإ

بسبب النفقات أأو مشالكت املناوةل أأو اعتبارات جتارية أأخرى. ومع ذكل، جيب أأن يكون هناك  جترييبالصيدلنيون مكركب 

 40" موجود فقط.التجرييبركب املخبالف حقيقة أأن " التجرييبركب امل هذا النطالق منسبب ل

ماكنية جترييبلقضااي مثل اختيار مركب  حتليالُ التالية  احلاةل وتقدم .66 ىل تقدمي سبب لأي تعديل مقرتح واإ ، واحلاجة اإ

جراءات حفص الرباءات مكثال.التنبؤ ابلنتيجة،   وميكن العثور علهيا يف دليل اإ

 41s Labs’Dr. Reddy رشكة . ضدEisaiكة رش 

رابيربازول هو مثبط ملضخة الربوتون لعالج قرحة املعدة ومركب ملركب ادلوايئ رابيربازول. ابتتعلق القضية 

نه مل بداهةأأكدت ادلائرة الفيدرالية احلمك املوجز اذلي أأصدرته حممكة املقاطعة بعدم ال و والاضطراابت املرتبطة هبا.  ، قائةل اإ

 بطريقة من شآأهنا أأن تدمر خاصية ممزية. حاةل التقنية الصناعية السابقةيمت تقدمي أأي سبب لتعديل 

ومّت التوصل لنسوبرازول. مركب رابيربازول و مركب بني  يف البنيةعىل التشابه  البداهةجحة يف اعمتد املدعى عليه عىل و 

ىل أأن اكن و ". جترييبلنسوبرازول بآأنه "مركب  مركب ، ووصفت ادلائرة الفيدراليةيشرتاكن يف خاصية أأساس ية نياملركب اإ

 مركب يف احلالت الطبية نفسها اليت يُس تخدم فهيامفيًدا  يف حاةل التقنية الصناعية السابقةمركب لنسوبرازول 

يثوكيس يفيحيتوي عىل بديل ثاليث فل  لأنهفقط ه ، واكن خيتلف عنرابيربازول برييدين، يف حني ال  من حلقة 4 املوضع ورواإ

مزية مفيدة لأنه ثاليث الفليورو، بديل  ، وهوأأوفالنسوبرازولاكن و بديل ميثوكس يربوبوكيس.  حيتوي عىلأأن رابيربازول 

جراء التعديل لإدخال  مسآأةل مل تمت معاجلةو ادلهون يف حناللالا يتيح للمركب قدرة الشخص ذي املهارة العادية عىل اإ

ماكنية التنبؤ ابلنتيجة.امليثوكس يرب  بديل  وبوكيس، واإ

وفقًا لدلائرة و . التجرييبركب امل، مل جتد ادلائرة الفيدرالية أأي سبب لتعديل البنيتنيعىل الرمغ من التشابه الكبري بني و 

ثبات  من خالل حتديد بعض ادلوافع اليت من شآأهنا أأن تؤدي  يف البنيةعىل التشابه  ةالقامئ البداهةالفيدرالية: ميكن اإ

ىل اختيار مركب معروف )شخص من أأهل املهنة ميتكل ب  ( وتعديهل بطريقة معينة املركب التجرييب أأيهمارة عادية اإ

ىل املركب طلوب ادلافع امل ينبثقميكن أأن  ،البداهةمتش يا مع الطبيعة املرنة لس تقصاء و ]…[ . اميتهاملطالب حب للوصول اإ

ثبات أأن املركبات و . املعين أأي عدد من املصادر ول يلزم ابلرضورة أأن يكون رصحًيا يف اجملال عن بدًل من ذكل "يكفي اإ

                                         
39 Eisai, 533 F.3d at 1357, 87 USPQ2d at 1455 

 ، أأول، ابء.2143دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  40

41 s Labs., Ltd., 533 F.3d 1353, 87USPQ2d 1452 (Fed. Cir. 2008)’Reddy Eisai Co. Ltd. v. Dr. 
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، يف ابلتنبؤ مما يدفعمتتكل" عالقة وثيقة مبا فيه الكفاية ]...[  يف حاةل التقنية الصناعية السابقة واملركبات اميهتااملطالب حب

 القدمي." لمركبل خصائص مماثةلد ، أأن للمركب اجلديصناعية السابقةحاةل التقنية ال ضوء 

دخال مادة بديةل  ه من املعروف أأنأأن وورد يف حاةل التقنية الصناعية السابقة قابلية زايدة يتسبب يف  معاجلة ابلفلوراإ

يث بديلأأن استبدال  فاإن خشصًا ماهرًا اكن ليتوقعذلكل و، الاحنالل يف ادلهون ل يوكساي ببدثاليث فلورواإ

أأفضت حاةل التقنية الصناعية . وهكذا، لالحنالل يف ادلهون املركب قابليةميثوكس يربوبوكيس من شآأنه أأن يقلل من 

ىل التوقع بآأنالتقنية السابقة  السابقة رابربازول أأقل فائدة من الالنسوبرازول كدواء لعالج قرحة املعدة مركب ال اإ

مل يكن و. حاةل التقنية الصناعية السابقةوالاضطراابت املرتبطة هبا لأن التعديل املقرتح اكن س يدمر خاصية مفيدة ملركب 

يف وقت من أأهل املهنة ادية ، لأنه عند النظر يف مجيع وقائع احلاةل، مل يكن دلى الشخص ذي املهارة العبدهييااملركب 

 .رابربازولالليشلك الالنسوبرازول الاخرتاع سبب لتعديل 

وثيقة للغاية  بنيويةعندما يكون للمركبات الكمييائية أأوجه تشابه  من الوهةل الأوىل البداهة أأن تتحققوبوجه عام، ميكن  .67

ن رفض  42مماثةل. منافعمع  من أأهل خشص ماهر  اس تعدادلكمييايئ والوظيفة يس تلزم القامئ عىل التشابه يف الرتكيب ا البداهة"اإ

امتثةل املركبات املو  .43لها خصائص متشاهبة" البنية س تكونتوقع أأن املركبات املشاهبة يف  مع، مطالب حباميتهصنع مركب املهنة ل 

يف معوًما تتشابه ( CH2مجموعات  مثلالإضافة املتتالية لنفس اجملموعة الكمييائية،  من خالل)مركبات ختتلف بشلك منتظم 

ل ، ابملقابلمبا فيه الكفاية حبيث يكون هناك توقع مفرتض أأن مثل هذه املركبات لها خصائص مماثةل. وبنيهتا عىل حنو كبري 

نية اميته وحاةل التق ، نظًرا لأن الاخرتاع املطالب حبفامي يتعلق مبسآأةل البداهة من الوهةل الأوىل ينبغي أأن تكون متساوية تلقائياً 

ىلالصناعية السابقة  عىل سبيل ف 44.يف البنيةالتشابه  غريذات الصةل  الوقائع"، مع لك يف اجململ"  لك مهنامجيب أأن يُنظر اإ

، مل يكن 45Mills قضية فيفاجملاورة لها خصائص مماثةل.  النظائرعن  استبعادهااليت مت  للنظائراملثال، قد ل يُتوقع أأن يكون 

ىل  8Cن ملكيل الأ كربيتات  الصناعية السابقة عن يف حاةل التقنيةالكشف   1Cأأن كربيتات الألكيل  لإثباتاكفيًا  12Cاإ

 .بدهيية من الوهةل الأوىل اميهتااملطالب حب

 املكتب الأورويب للرباءات

مع املركبات الكمييائية املعروفة اكن  يف البنيةالابتاكري للمركبات الكمييائية اجلديدة بسبب تشاهبها  النشاطن رفض اإ  .68

مماثةل للك من املركبات املعروفة واجلديدة  املنفعة نفسها أأو منفعةمبثابة ادعاء بآأن الشخص املاهر اكن يتوقع بشلك معقول 

ذا اكن الشخص املو . طلب املعينال يفالاكمنة  التقنيةكوس يةل حلل املشلكة  اهر يعرف، مثل هذا التوقع س يكون هل ما يربره، اإ

للمركبات  يف البنية معرفة عامة مشرتكة أأو من بعض الكشف احملدد، أأن الاختالفات احلاليةمن خالل سواء اكن ذكل 

الكمييائية املعنية اكنت صغرية للغاية حبيث لن يكون لها أأي تآأثري جوهري عىل تكل اخلصائص، واليت اكنت هممة حلل 

 46(.T358/04، انظر أأيًضا T852/91ها )املشلكة التقنية املذكورة وميكن جتاهل 

                                         
 ، أأولً.2144دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  42

 F.2d 303,313, 203 USPQ 245, 254 (CCPA 1979)Payne 606 ,يف  43

 ، اثنيا.09، 2144دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  44

 USPQ 513 (CCPA 1960) ,  281 F.2d 218,Mills 126يف  45

 .يف البنيةالتشابه  2.8.9، دالأأول. ، اجلزء2016السوابق القضائية جملالس الاس تئناف التابعة للمكتب الأورويب للرباءات )الطبعة الثامنة(،  46
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اكن جزًءا من املعرفة العامة الشائعة بنية يف ال  العضوي امتثلال، رأأى اجمللس أأن مفهوم T643/96 القضية يفو .69

، دويةيف جمال تصممي الأ والابتاكري.  النشاطيف اجملال، ولكن جيب تطبيقه حبذر عند اختاذ قرار بشآأن  املاهرين للأشخاص

الهيلكية  صائصركب نشط دوائًيا، يف حاةل عدم وجود عالقة اثبتة بني اخلم يف بنيةأأي تعديل  ع مبدئيًا أأن يقوضمن املتوق

 العضوي امتثلال(. وينطبق هذا أأيًضا عىل حاةل T643/96  ،T548/91ر)انظ ةالأولي للبنيةوالنشاط، النشاط ادلوايئ 

 امتثلالوالنشاط، طاملا أأهنا مل تكن حاةل اثبتة من  بنيةالعالقة بني ال  فامي خيص ياراتاخل  اكن أأحد يت، الةبنياملزعوم يف ال 

نه، عند اختاذ قرار بشآأن T643/96 القضية يفو. العضوي الابتاكري فامي يتعلق ابملركبات الفعاةل دوائيا، مل  النشاط، قيل اإ

ذا اكن قد مت استبدال بنية أأساس ية معينة  هل بنية عضوية  معروف أ خر من مركب كمييايئ مبركبيكن الأمر الأسايس هو ما اإ

ذا اكنت املعلومات متاحة عمماثةل أأو مجموعة ) املعين النشاط ادلوايئ للمركب حاةلتآأثري هذا الاستبدال عىل  ن، ولكن ما اإ

 (.T156/95و  T467/94( )انظر أأيًضا املركبات

ىل اس تنتاجات ، ذكر اجمللس أأنه يف غياب املعرفة العاT989/93 القضية يفو .70 مة املشرتكة املناس بة، ل ميكن التوصل اإ

عىل أأساس اخلصائص املعروفة جملموعة واحدة من املركبات الكمييائية )هنا، مش تقات البزنين( فامي يتعلق خبصائص مجموعة 

 الني(.تخمتلفة من املركبات الكمييائية )هنا، مش تقات النف 

ذا اكن 47،صائصفامي يتعلق بتحسني اخلو  .71 اصية معينة )يف هذه احلاةل، خباملنتج  من امللزم أأن يمتتع ذكر اجمللس أأنه اإ

ذا ا لإابدة كبري تآأثري أأم  للتحسني تكل اخلاصية خضعتلفطرايت( يف ظل ظروف خمتلفة، فاإن تفوق الاخرتاع يعمتد عىل ما اإ

يف ظل الظروف اخملتلفة اليت تطورت من أأجل مجيع الظروف اليت ميكن مواهجهتا يف املامرسة العملية وخاصًة ظل ل يف 

 القضية يف وردابلإضافة اإىل ذكل، . و(T 57/84 (OJ 1987, 53))اختباره )يف هذه احلاةل، التعرض للامء والرايح( 

T254/86 (OJ1989, 115) ىل ظهار  اإ أأن الاخرتاع اذلي يعمتد عىل حتسن كبري ومدهش يف خاصية معينة ل حيتاج أأيًضا اإ

الأخرى ذات الصةل ابس تخدامه، رشيطة أأن يمت احلفاظ علهيا  ابخلصائصالسابقة فامي يتعلق  الصناعية التقنية قارنة حباةلممزااي 

يف جوانب أأخرى بدرجة غري مقبوةل أأو بطريقة  عىل حنو اتم ملساوئابيف مس توى معقول حبيث ل يمت تعويض التحسني 

 (.T155/85, OJ1988,87ظر أأيًضا ن الاخرتاع بشلك أأسايس )انعتتعارض مع الكشف 

ىل أأن حتقيق حتسن صغري عدداًي يف معلية T 38/84 (OJ 1984, 368)القضية يف و .72 ، أأشار جملس الاس تئناف اإ

جديرة ابلهامتم جيب عدم جتاهلها يف تقيمي  تقنية٪( ميثل مشلكة  0.5تس تخدم جتاراي عىل نطاق واسع )العائد احملسن بنس بة 

 القضية يفو(. T 332/90و T 466/88الابتاكري حللها كام هو مطلوب )انظر أأيًضا  النشاط

T 155/85 (OJ 1988, 87)  أأضاف اجمللس أأنه حىت التحسينات الطفيفة يف العائد أأو اخلصائص الصناعية الأخرى ميكن

نتاج عىل نطاق واسع، ولكن جيب أأن يكون التحسن  كبرياأأن تعين حتس نا  هوامش اخلطآأ  تجاوز ابلتايلفي  معتربايف الإ

 .أأخرى مؤرشاتنتيجة  الطبيعية يف اجملال تقلبات ال و 

 املتصاوغات املرأ تية، مبا يف ذكل تصاوغاتامل  "1"

الابتاكري  النشاطحيث مت رفض  متصاوغات هيلكيةأأعاله، يتعلق ابخرتاع  63و 62املثال املوصوف يف الفقرتني  .73

الابتاكري حيث  النشاطدم الولايت القضائية الأخرى أأيًضا أأمثةل عىل حتليل تقو ". تجربةأأن ال بداهة عىل أأساس جحة "

                                         
 .اجة اإىل حتسني اخلصائصاحل 13.9، دالأأول.  زء، اجل2016السوابق القضائية جملالس الاس تئناف التابعة للمكتب الأورويب للرباءات )الطبعة الثامنة(،  47
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يه جزيئات ذات  واملتصاوغات. صاوغات املرأ تية، مبا يف ذكل العنارص املتابملتصاوغات اميهتاتتعلق الاخرتاعات املطالب حب

 تشرتكول رتتيبات اخلاصة اخملتلفة. تلف للروابط أأو الخم صيغ كمييائية متطابقة، ولكن لها هيآلك ممزية، أأي تسلسل 

 املتصاوغاتالهيلكية )أأو  املتصاوغاتهام  للمتصاوغاتهناك شالكن رئيس يان ف . نفسها ابلرضورة يف اخلصائص املتصاوغات

اليت حتتوي فهيا  املتصاوغاتالهيلكية يه نوع من  واملتصاوغات(. الفضائية املتصاوغات)أأو  الفراغية واملتصاوغات( التآأسيس ية

نية لب اب املتصاوغات الفراغيةتمتتع و . خمتلف عىل أأمناط ارتباط خمتلفة وتنظمي ذري نفسها اجلزيئات اليت لها الصيغة اجلزيئية

يه واحدة من  واملتصاوغات املرأ تية، لكن الوضع الهنديس لذلرات واجملموعات الوظيفية يف الفضاء خيتلف. نفسهاالرابطة 

 صورة معكوسة عىل امهل اللتني اليرسى والميىن اليديناليت يه صور معكوسة لبعضها البعض، مثل  لفراغيةاملتصاوغات ا

ضوء الخبصائص كمييائية وفزيايئية مامتثةل ابس تثناء قدرهتا عىل تدوير تصاوغات املرأ تية بشلك عام، تمتتع امل و حمور واحد. 

مواد لالكمييايئ ل التوليفينتج و ولكن يف اجتاهني متعاكسني.  بمكيات متساوية)+/−(  س تقطب اس تقطااب اس توائياامل 

وغالبا ما (. -)+( و) املتصاوغات املرأ تية (، حيتوي عىل أأجزاء متساوية منراس اميت) خاماًل ضوئياخليًطا  املتصاوغة مرأ تيا

نظًرا لأن العديد من اجلزيئات و ى. أأخر  متصاوغات مرأ تيةتفاعالت كمييائية خمتلفة مع مواد  يكون لأعضاء املتصاوغات املرأ تية

خاصية دوائية  املتصاوغات املرأ تية، يف الأدوية، فليس من النادر أأن يكون دلى أأحد متصاوغات مرأ تيةالبيولوجية عبارة عن 

 أأقل نشاًطا أأو غري نشطة أأو لها تآأثريات ضارة يف بعض الأحيان. تكون املتصاوغات املرأ تية الأخرىمرغوبة، يف حني أأن 

من املتصاوغات املرأ تية )املتصاوغات شلك حمدد  بشآأنالابتاكري فامي يتعلق ابلخرتاعات  النشاطيتلخص تقيمي و  .74

ذا اكن من املرأ تية النقية  تكل املتصاوغات املرأ تيةأأن خيرتع  من أأهل املهنةابلنس بة لشخص ماهر  البدهييي( يف مسآأةل ما اإ

ىل ةالنقي تقدم الفقرات أأدانه معلومات عن تقيمي و ، مبا يف ذكل املعرفة العامة املشرتكة. ةالسابق حاةل التقنية الصناعية، استناًدا اإ

 يف ولايت قضائية خمتلفة. ابملتصاوغاتالابتاكرية لالخرتاعات املتعلقة  الأنشطة

 الأرجنتني

مركبات يف  اجلدة، تُفقد أأيًضا حاةل التقنية الصناعية السابقة ملركب راس ميي يف ةاجلزيئي البنيةعندما يمت الكشف عن  .75

ن معرفة الصيغة اجلزيئية )سواء اكنت مكتوبة يف شلك ثاليث الأبعاد الراس اميتاليت تشلك  املتصاوغات املرأ تية ، حيث اإ

. وابلتايل، فاإن من أأهل املهنةللشخص املاهر  حاةل التقنية الصناعية السابقة مرجع ل( يمت الكشف عهنا ابلرضورة يف أأم

للحامية مبوجب براءة، حىت يف حاةل وصف اخلصائص اخملتلفة  ليس قابالً  ملتصاوغات املرأ تية واملتصوغات غري الضوئيةاوجود 

نتاج الطلبيف  ذا اكنت املتصاوغات املرأ تية. ومع ذكل، ميكن احلصول عىل براءة اخرتاع لعمليات اإ ، تس تويف رشط اجلدة، اإ

ذا اكنت بوضوح، و ، وورد وصفها ابتاكري نشاط وتنطوي عىل لهيا تمتزيالنتيجة اليت اإ متاًما عن طريق  تفيض اإ

 48الطيفية. البياانت

 أأسرتاليا

جياد مركب هل تكل اخلاصية  الراس مييعندما يُعرف املزجي  .76 مس توى معزز،  عىلابس تخدام حمدد وتكون املشلكة يه اإ

ن السؤال اذلي يطرح نفسه هنفسها بأأو يف اخلاصية  ذا اكنآ اثر جانبية أأقل، فاإ حدى املتصاوغات و ما اإ حل  املعزوةل يهت اإ

حدى املتصاوغاتميكن افرتاض أأنه من املعروف بشلك عام أأن و . بدهييي كون وس ت. غريهاالغالب أأكرث نشاًطا من  كون يفت اإ

                                         
 546/2012و 118/2012لطلبات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية الصيدلنية )متت املوافقة علهيا مبوجب القرار املشرتك ا يفرباءات البادئ توجهيية لفحص امل  48

 .2012(، 107/2012و
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عدادبدهيياحاًل  الفردية املتصاوغات ذا مت حتضري و . روتينيًا اً أأمر ها واختبار نشاط ها ، لو اكن اإ واسطة تقنيات ب املتصاوغاتاإ

مسآأةل أأي من املتصاوغات  كنتهذا حصيح حىت لو مل و . بدهيياً كون حاًل تس   الفردية املتصاوغاتالفصل الروتينية، فاإن 

 49بدهيية يف املقام الأول. س تكون أأكرث نشاطاً 

أأن السعي اإىل حل  البدهيييمبتكرة حيث مل يكن من  املتصاوغات املرأ تيةعىل النقيض من ذكل، رأأت احملمكة أأن و  .77

ل بعد س نوات عديدة من اجلهد. تالراس امي  50اكن احلل صعًبا ومل يتحقق اإ

 الربازيل

عىل أأنه عندما  51، تنص املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياءابملتصاوغات الفراغيةفامي يتعلق  .78

لهذا  ةالنقي للمتصاوغات الفراغيةكون تًا، هناك توقع بآأن معروفيف حاةل التقنية الصناعية السابقة يكون الغرض من مركب 

من ه املتصاوغات الفراغية حلصول عىل هذا من أأهل املهنة س يحاولالشخص املاهر  فاإن. وابلتايل، نفسه املركب الغرض

 املنطقجيب تطبيق و نشاًطا.  املتصاوغات الفراغيةأأكرث أأشاكل  مثل أأجل حتديد الشلك الأنسب لالس تخدام الصناعي،

 )امجلع والتآ زر( من هذه الوثيقة(. ايالابتاكري للرتاكيب )فامي يتعلق ابلرتاكيب، انظر اجلزء ز  النشاطعىل حتليل  نفسه

 الفلبني

 ، عىل النحو التايل:نقيةال  املتصاوغات املرأ تيةمثاًل عىل  52تقدم املبادئ التوجهيية ملكتب امللكية الفكرية يف الفلبني .79

ضاف  Fنقية )+( من مركب متصاوغات مرأ تية خرتاع: الا ، وهو مثبط انتقايئ اغري سامة مهن محضيةة يوأأمالح اإ

 لسرتداد السريوتونني يس تخدم يف عالج الاكتئاب.

عن  املتصاوغات املرأ تيةلتقنيات املتاحة لفصل ل وأأوصاف  F: خليط راس ميي من املركب حاةل التقنية الصناعية السابقة

 غري معروفة. وعدم القدرة عىل التنبؤ خبصائصها املتصاوغات املرأ تيةة الفصل بني صعوبو . الراس اميت

جرد اكتشاف عندما ل يمت الكشف عن مك Fاملركب  النقية متاما يف )+(املتصاوغات املرأ تية التعليق: ل ميكن اعتبار 

ماكنية التنبؤ خبصائصها يف املتصاوغات املرأ تيةالصعوبة املعروفة لفصل  قد و . ةالسابق حاةل التقنية الصناعية وعدم اإ

نيف هذه احلاةل، وعندما يكون تعزيز الفعالية غري متوقع.  ةمبتكر  تعترب أأهنا ذ اإ تمكن  Fاخلصائص العالجية للمركب  واإ

ىل اخلاصة به، )+(  املتصاوغات املرأ تيةيف  ل ميكن توقع تعزيز الفعالية و، الراس مييفعالية املركب  تضاعفمما يؤدي اإ

السابقة قد أأعطت الشخص املاهر توقًعا معقوًل  الصناعية التقنيةحاةل أأخرًيا، مل تكن و من قبل خشص ماهر يف اجملال. 

                                         
 ]Poulenc Rorer S.A-Rhone ]1995؛ طلب رشكة  Aventis [2009] FCAFC 134-SanofiApotex Pty Ltd vانظر عىل سبيل املثال  49

APO 50 
50 Alphapharm Pty Ltd v H Lundbeck A/S [2008] FCA 559 

الصناعية، الربازيل،  ، املعهد الوطين للملكية4.3اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء،  -املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  51

2017. 
 .مكتب الفلبني للملكية الفكرية، 12(، مثال 2018)يناير  9الصيدلنية املتعلقة ابملواد املعروفة، القسم  الطلباتاملبادئ التوجهيية املنقحة بشآأن حفص  52
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الصعوبة اليت ينطوي علهيا الفصل لن حتفز الشخص املاهر  أأن ، حيثFللنجاح يف فصل العنارص التمكيلية للمركب 

 ث أ خر.و ديدة أأو حتويل انتباهه اإىل حبعىل تطوير مركبات ج

 مجهورية كوراي

ذا مل يمت الكشف عن ع 53ملكتب الكوري للملكية الفكريةاب املبادئ التوجهيية للفحص اخلاصةتنص  .80 ىل أأنه اإ

ذ نشاطهاالسابقة ابلتفصيل، يمت حتديد التقنية الصناعية حاةل املتصاوغات املرأ تية يف  ا اكن لها الابتاكري من خالل النظر فامي اإ

يف حاةل التقنية ( الراس اميت) الراس ميي ليطلكشف عن اخل الكمييائية والفزيايئية مقارنة اب من خالل خصائصهاتآأثري غري عادي 

 .الصناعية السابقة

ذا مل يمت الكشف عن اس تخدام و  .81  بنشاطهاالسابقة ابلتفصيل، فُيعرتف  حاةل التقنية الصناعيةيف  املتصاوغات املرأ تيةاإ

 مت يتال الراس اميتخواصها الكمييائية والفزيايئية مقارنة ابس تخدام  من خاللكرة من خالل اعتبارها ذات تآأثري غري عادي املبت

 .االكشف عهن

 54الابتاكري ابلنشاطقضية من احملمكة العليا حيث يمت الاعرتاف 

ذا مت الكشف عن  جمالمن املعروف أأنه يف  عدد ل وفقاً  املتصاوغات املرأ تيةعدد اثبت من  مثة، راس اميتالكميياء، اإ

ل ميكن حاميته مبوجب  حمددة ملتصاوغات مرأ تيةااخرتاع  اس تخدامفاإن ذلكل، و(. الالَّتَناُظرركز مالكربون غري املامتثل )

ّل  ذا: براءة اإ ل يكشف ت الراس امي، وما اإىل ذكل، تفيد بآأن اس تخدام ةالسابق " اكنت مراجع حاةل التقنية الصناعية1"اإ

من  الراس اميتتآأثري خمتلف عن اس تخدام  " واكن للمتصاوغات املرأ تية2"ابلتفصيل؛  املتصاوغات املرأ تيةعن اس تخدام 

ذا اكن التآأثري اخملتلف و حيث النوعية أأو المكية، عىل أأساس اخلصائص الفزيايئية والكمييائية احملددة.  عند حتديد ما اإ

ذا اكن  ، فليس مطلواًب أأن يكون مجليع اتآأثريات متعددة فامي يتعلق ابس تخداهم لمتصاوغات املرأ تيةل بشلك اكٍف موجوًدا، اإ

ذ عنه.  اليت مت الكشف الراس اميتختالفات عن تآأثريات ا املتصاوغات املرأ تيةتآأثريات  يكفي أأن يكون لبعض تآأثريات اإ

ناكر الاختالف يف التآأثري و. امت الكشف عهن ابلراس اميت اليتاختالفات عن تكل اخلاصة  املتصاوغات املرأ تية ل ميكن اإ

عىل الرمغ من أأنه اكن و من خالل تكرار اختبار بس يط.  هااكتشاف تآأثري  من أأهل املهنةحىت لو اس تطاع خشص ماهر 

( Rتية )تصاوغات املرأ  أأو امل  الراس اميت الراس مييةتآأثري طيب أأفضل من تآأثري  ةحمدد ملتصاوغات مرأ تيةامعروفًا جيًدا أأن 

تآأثري طيب أأفضل  اله اميتهمن الاخرتاع املطالب حب 6يف املطالبة ( Sاملتصاوغات املرأ تية )نه ل ميكن توقع أأن فاإ ، الأخرى

، قد ل يكون من ومن مثةيف املنشورات.  ت ورديتال ىخر الأ ( R)املتصاوغات املرأ تية أأو  الراس اميت الراس مييةمن تآأثري 

، اميتهمن الاخرتاع املطالب حب 6هذا اجملال أأن يتعرف عىل الاس تخدام الطيب للمطالبة  السهل عىل أأي خشص ماهر يف

يداع الطلببناًء عىل املعرفة التقنية العامة يف وقت  أأعاله، حيث مل يمت  ةاملذكور الراس اميتومن الاس تخدام الطيب  اإ

 .املتصاوغات املرأ تيةفصل 

  

                                         
 الفكرية.امللكية  الكوري كتبامل ، 3.2، 5، اجلزء التاسع، الفصل الرباءاتاملبادئ التوجهيية لفحص  53

 .2003أأكتوبر  23احملمكة العليا،  الصادر عن 2002HU1935 مكاحلانظر  54
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 اململكة املتحدة

الصادرة عن مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية  55للفحص املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائيةتنص املبادئ التوجهيية  .82

 أألاس تثناء ومثة . الراس اميتاملس بق عن  الكشفمن خالل  متصاوغة مرأ تية واحدةعىل أأنه يف معظم احلالت، يتضح وجود 

الفصل القياس ية، عىل /املزيمبارش بواسطة تقنيات  بشلك املتصاوغة املرأ تيةهو وجود حتزي تقين حبيث ل ميكن حتضري و 

 ضد رشكة )اململكة املتحدة( Genericsقضية رشكة  يفتقرر الفصل معروفة، كام /املزيالرمغ من أأن الرغبة يف 

H Lundbeck A/S قضية رشكة مت التآأكيد عىل هذه املامرسة يف وGenerics )ضد رشكة )اململكة املتحدة 

Novartis AGرشكة يف هذه احلاةل، ذكرت و اعتبار أأن الفريق املاهر سوف يعترب القرار كخطوة روتينية. ، حيث مت

Kitchen LJ  56قد حيقق فوائد معلية وس يعترب القرار خطوة روتينية. الراس اميتأأن الفريق املاهر س يعترب أأن حل 

، هو أأيضًا مثال  Novartis AGضد رشكة )اململكة املتحدة( Genericsقضية رشكة القرار املذكور أأعاله، و  .83

 (-) ابملتصاوغة املرأ تية يتعلق هذا القرارو  57.التجربة بشآأن بداهةصيدلين عىل قرار 

N-يثيل يثيل(ثنايئ ميثيل أأمني-1)[-3-اإ س بق أأن مت الكشف عن و عالج مرض الزهامير. ل اكرابمات-ميثيل فنيل-N-]اإ

قيد النظر  القضااياكنت و ( يف منشورين سابقني كواحد من عدد من املركبات املقرتحة لعالج مرض الزهامير. RA7)راس اميت 

التقنية  حاةل املركبات املدرجة يف بني من للميض قدما يف تطويره RA7اختيار  البدهيييس يكون من  هل: لتايلاك للبت فهيا

املتصاوغات اس تخدام  البدهيييمن  س يكونحلها؛ وأأخرًيا، هل بعد ذكل  البدهيييمن  س يكونهل و السابقة؛ الصناعية 

 RA7يف تقرير حل  مبتكرما ييل: مل يكن هناك يشء  فلويد ج اس تنتجو كأدوية يف عالج مرض الزهامير.  (-)املرأ تية 

ذا اكنت هناك مزااي أأو مساوئ مرتبطة ابإ  الرتكيبة الصيدلنية واكنت  حدى املتصاوغات املرأ تية اخلاصة به،واختباره ملعرفة ما اإ

ومن مث اعترب أأن الرباءة غري صاحلة.  ،من الناحية النظرية بدهيية (-)املتصاوغات املرأ تية لعالج مرض الزهامير املش متل عىل 

نه عند اس تخدام اختبار "و مت اس تئناف القرار يف احملمكة الابتدائية. و "، اكن هناك فشل يف النظر فامي ةببداهة التجر قيل اإ

ذا اكن الفريق املاهر اكن دليه توقع معقول بآأن  ن اختبار و عاجل مرض الزهامير بنجاح. تس   (-)املتصاوغات املرأ تية اإ قيل اإ

فهيا اإىل حد ما أأن ما جيري  البدهييي" مل يكن قاباًل للتطبيق، لأنه ينطبق فقط عىل احلالت اليت يكون من بداهة التجربة"

اكن متسقًا مع املبادئ  جختباره ينبغي أأن ينجح. ومع ذكل، نظرت حممكة الاس تئناف يف أأن الهنج اذلي اتبعه فلويد ا

 ورفضت الاس تئناف. ،Novartis ضد MedImmuneقضية  املنصوص علهيا يف

 الولايت املتحدة الامريكية

شابه هيلكي قريب مبا فيه الكفاية حبيث معوًما ذات ت  موضعية متصاوغاتبشلك عام، تكون املركبات اليت متثل  .84

 نفسها اليت لها الصيغة التجريبية املتصاوغاتيكون هناك توقع مفرتض أأن هذه املركبات متتكل خصائص مماثةل. ومع ذكل، فاإن 

لرضورة وابلتايل فهيي ليست اب، من قبل الكمييائيني املهرة يف اجملال متساويةل تعترب ابلرضورة ا ختتلف يف البنية، ولكهن

                                         
 .مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، 55(، الفقرة 2017املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية )احملدثة يف يونيو  55

56 Kitchen LJ  يف قضيةAG v Generics (UK) Limited (t/a Mylan) [2012] EWCA Civ 1623Novartis  

مكتب اململكة املتحدة للملكية ، 64و 63(، الفقراتن 2017املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية )احملدثة يف يونيو  57

 توقعات النجاح  –جربة . انظر اجلزء دال من هذه الوثيقة، بداهة التالفكرية
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كس يلسرتين املطالب  ،59الطرف الوحيد يف ادلعوى ،Mowry قضية يفو 58موحية لبعضها البعض. رأأت احملمكة أأن الس يلكواإ

كس يلسرتين ابلإ  من الوهةل الأوىل مقارنة بدهييامل يكن  اميتهحب الامتثل،  وعىل غرار حاةل. ةالسابق يف حاةل التقنية الصناعيةيزواإ

جيب أأن يؤخذ يف  ةالسابق حاةل التقنية الصناعيةرجع ماليت تنطوي عىل تشابه هيلكي وثيق مع  وغاتابداهة املتصفاإن حتديد 

 الاعتبار مع مجيع العوامل الأخرى ذات الصةل.

" )انظر اجلزء دال من هذه الوثيقة(. التجربة بداهةهو " البداهةأأحد الأسس املنطقية املثالية اليت قد تدمع اس تنتاج و  .85

جيقدم و  يف و 60.الراس اميتمن مممينة  متصاوغة" عىل بداهة التجربةمثاًل عىل تطبيق اختبار "راءات حفص الرباءات دليل اإ

اكن ، Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075,89 USPQ2d 1370 (Fed. Cir. 2008)قضية 

 رابعي هيدرو-4،5،6،7)5-ميثيل أألفا متصاوغة ميينية التدوير من ، ويهلكوبيدوجرلهو  اميتهاملركب املطالب حب

(3،2c-(ثيانوبرييديل)2-)هو مركب مضاد للتخرث يس تخدم لعالج أأو منع النوبة القلبية أأو  لكوبيدوجرلو أأس تات. -لكوروفينيل

املركب ( من -Lو -D) املتصاوغات الميينية التدوير واليسارية التدويرأأو مزجي من  الراس اميتاكنت و . السكتة ادلماغية

اكن معروفًا خبصائص  املزجيمل يمت فصل المنوذجني من قبل، وعىل الرمغ من أأن و. معروفة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة

ومل يكن من  ةكن معروفتمل  لراس اميتالفردية يف اخلواص املرصودة ل املتصاوغاتمضادة للتخرث، فاإن مدى مسامهة لك من 

 .ااملمكن التنبؤ هب

ابلقدر اذلي هلم التنبؤ ل ميكن  اجملالهد خرباء الك الطرفني أأن الأشخاص ذوي املهارات العادية يف يف احملامكة، ش و .86

 املتصاوغاتمس توايت خمتلفة من النشاط العاليج والسمية. كام اتفق خرباء الك الطرفني عىل أأن  املتصاوغاتس تظهر به 

يف  املتصاوغاترب. واتفقوا أأيًضا عىل أأنه اكن من الصعب فصل ذات النشاط العاليج الأكرب من املرحج أأن يكون لها مسية أأك

"خاصية  ا، وجد أأن دلهياملتصاوغاترباءة يف هناية املطاف مبهمة فصل صاحب الوقت الاخرتاع. ومع ذكل، عندما اضطلع 

مل ولكن دون مسية كبرية، بيامن  ناسبلك النشاط العاليج امل  D- متصاوغةمطلق"، حيث وفرت  انتقاء فراغيمن"  "اندرة

ىل  L-متصاوغة  تفض بناًء عىل هذا السجل، خلصت حممكة و . فهيا اكدت تكون معدومة أأي نشاط عاليج ولكن السميةاإ

ثبات أأن  ىل أأن املدعى عليه مل يتحمل عبء اإ من خالل تقدمي أأدةل بسبب البداهة رباءة الاخرتاع غري صاحلة الاملقاطعة اإ

 .املقاطعةمكة حمأأكدت ادلائرة الفيدرالية اس تنتاج و . واحضة ومقنعة

آ خر للحصول عىل نتاجئ ب"استبدال بس يط لعنرص معروف  البداهة،فامي يتعلق ابملربر املثايل اذلي قد يدمع اس تنتاج و  .87

يف اجلزء  ةالسابقية حاةل التقنية الصناع و  اميتهبني املركب املطالب حب يف البنيةميكن التنبؤ هبا" )انظر املناقشات حول التشابه 

جراءات حفص الرباءاتهاء من هذه الوثيقة(،   ضد Aventis Pharma Deutschlandاإىل قضية  يشري دليل اإ

Lupin Ltd مكثال لتطبيق الأساس املنطقي املذكور.ةواحد متصاوغة فراغية، اليت تتعلق بتنقية ، 

 ،Lupin Ltd ،499 F.3d 1293ضد  Aventis Pharma Deutschlandقضية يف و .88

84 USPQ2d 1197 (Fed. Cir. 2007) ، ىل  توجيهمت ضغط ادلم  واء عالجدل( S)5املتصاوغة الفراغية املطالبات اإ

ىل ، من الناحية الكمييائية الفراغية يف شلك نقي رامبرييل ويف املتصاوغة (. S)5راميربيل الرتاكيب والأساليب اليت تتطلب واإ

                                         
 ، اثنيا.09.2144دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  58

59 , 91 USPQ 219 (Bd. App. 1950)Ex parte Mowry 

 .7، أأوًل، هاء، املثال 2143انظر دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  60
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 املتصاوغات،مزجي من خمتلف  ويرد. R بنيةبدًل من  S بنيةيف جزيء راميربيل يف  الفراغية كزاملرامجيع  ، تقع(S)5 الفراغية

ذا اكنو . ةالسابق حاةل التقنية الصناعيةيف  ،( راميربيلS)5مبا يف ذكل  ت املتصاوغة اكن السؤال املطروح أأمام احملمكة هو ما اإ

 .املتصاوغات الفراغيةملزجي املعروف من اب مقارنة بدهييةكون تس   الفردية املنقاة

آأنه يرتبط راميربيل اكن معروفا بال ملركبامثةل امل S ذات املراكز الفراغية الأدويةأأظهر السجل أأن وجود العديد من و  .89

انلبر  دواء يف Sيف شلك  املراكز الفراغية اكنتمجيع  ويف حني أأنعىل سبيل املثال، فلفعالية العالجية املعززة. اب  يلاإ

(SSS enalapril) ، فقط يف شلك  مركزين فراغينيمقارنة معS (SSR enalapril) مرة  700، اكنت الفعالية العالجية

ىل أأنه ميكن اس تخدام الطرق التقليدية لفصل خمتلف و أأكرب.  املتصاوغات الفراغية اكن هناك أأيضا دليل لالإشارة اإ

 راميربيل.ال يف

مل مع ذكل، (. و S)5راميربيل الالسابقة لعزل  الصناعية التقنية حاةل دافع واحض يف اعتربت حممكة املقاطعة أأنه ل يوجد .90

حاةل حذرت ادلائرة الفيدرالية من أأن املطالبة بدافع واحض يف و . بدهييةادلائرة الفيدرالية، ووجدت أأن املطالبات اكنت  توافق

عمتدت احملمكة أأيًضا عىل وا. KSR قضية احملمكة العليا يفيتعارض مع قرار  (S)5راميربيل العزل ل ةالسابق التقنية الصناعية

تعالمي حاةل التقنية أأنه يف القضااي الكمييائية، ميكن أأن يوفر التشابه الهيلكي السبب الرضوري لتعديل  اذلي مفادهاملبدأأ الثابت 

حاةل ةل عدم وجود دافع سابق مبين عىل يف حاة  س يكون اكفييتال التعالميتناولت ادلائرة الفيدرالية نوع و السابقة.  الصناعية

ميكن أأن  ةالسابق حاةل التقنية الصناعية، موحضة أأن توقع خصائص مماثةل يف ضوء رصحيبشلك  التقنية الصناعية السابقة

 معينة. منفعةس يكون هل  املركببآأن  ة تفيدلمي رصحيايكون اكفيًا، حىت بدون تع

لهيا يف  61يف قضية أأخرىو .91 جراءمشار اإ غري  اميته، اعتربت احملمكة أأن الاخرتاع املطالب حبات حفص الرباءاتدليل اإ

ىل اختياره ملمترس من أأهل املهنة ، ل يوجد سبب يدعو الشخص ااملتصاوغات بنيةتشابه يف  ابلرمغ من وجود، لأنه بدهييي اإ

 وتعديهل. جترييبعىل أأنه مركب 

فئة من املركبات املعروفة  ، ويهالفوسفوانت اتثنائين مثال عهو و  .رزيدرونيتهو ال .قضيةال يف واكن املركب املعين  .92

 نفسه عن هذا الأخري املدعى عليه بهتمة انهتاك الرباءة، دافعدعوى عاى صاحب الرباءة  رفععندما و بتثبيط ارتشاف العظم. 

حدى ال بسبب البداهة.طالن الب ثباتابإ  ذ . لصاحب الرباءة رباءات السابقةمقارنة ابإ الرباءة املتعلقة حباةل التقنية يرد يف مل اإ

أأو  pyr EHDP-2مبا يف ذكل  ،مماثالً  أ خر اً ن مركبوس تة وثالث وردولكن بدًل ، رزيدرونيتالسابق مركب ال الصناعية

يتيدروني  مسآأةل البداهة ابلستناد اإىلجادل املدعى عليه و  .هشاشة العظاميف حالت ك، واذلي أأثبت جناعته محض الإ

 .رزيدرونيتللوضعية ، وهو متصاوغة مpyr EHDP-2يف البنية مع مركب التشابه 

يف ضوء الطبيعة غري  جترييبملدة عامني مكركب  pyr EHDP-2مركب أأي سبب لختيار  املقاطعة حممكةمل جتد و .93

غري متوقعة فامي ابلإضافة اإىل ذكل، اكنت هناك نتاجئ و. رزيدرونيتال، ول يوجد سبب لتعديهل للحصول عىل مجالاملتوقعة لل

ذاتتعلق ابلبداهة من الوهةل الأوىلذلكل، وجدت احملمكة أأن املدعى عليه مل يرفع دعوى ويتعلق ابلقوة والسمية.  قام  ، وحىت اإ

أأوحضت ادلائرة الفيدرالية و كدت ادلائرة الفيدرالية قرار حممكة املقاطعة. و ذكل، فقد مت دحضها بدليل عىل نتاجئ غري متوقعة. أأ ب

 لصنعمناس ًبا، فيجب أأن يكون هناك سبب لتعديهل  جتريبياً  مركًبا pyr EHDP-2مركب ذا اكن من املفرتض أأن يكون أأنه اإ 

                                         
61 PQ2d 1947 (Fed. Cir. 2009)USA,Inc., 566 F.3d 989, 90 US. Procter & Gamble Co. v. Teva Pharm 
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، مل يكن هناك دليل عىل أأن التعديالت الالزمة اكنت ويف احلاةل املذكورةمعقوًل.  حتقيق النجاح توقعليكون و  رزيدرونيتال

 للنجاح.ذلكل مل يكن هناك توقع معقول وروتينية، 

اكس يد النيرتوجني والإيرثات "2"  الاسرتات والأمالح وأأ

وأأكس يدات النيرتوجني والإسرتات والإيرثات، من الأمالح  ثالامل عندما تكون املركبات الكمييائية اجلديدة عىل سبيل  .94

ىل أأو نفسها لها القاعدة يف البنيةميكن العثور عىل مركبات أأخرى مشاهبة  حاةل وما اإىل ذكل يف  نفسها فيةوظي الموعة اجمل تنمتي اإ

رشادات لتقيمي  السوابق القضائيةو  املبادئ التوجهييةتوفر بعض و . ةالسابق التقنية الصناعية حيث تغطي  ،الابتاكري النشاطاإ

 تكل الأنواع من املركبات. اميهتاالاخرتاعات املطالب حب

 الأرجنتني

عروفة، واسرتات الكحول املعروفة، وغريها من مش تقات املواد سيمت اعتبار الأمالح اجلديدة من املكوانت النشطة امل .95

وغري قابةل يف حاةل التقنية الصناعية السابقة مماثةل معروفة ابلفعل مركبات  عىل أأهنا( واد املركبةاملعروفة )مثل الأميدات وامل

 62براءة.وجب للحامية مب

 أأسرتاليا

ىل أأن هناك قدًرا حمدوًدا من الاعتبارات القضائية  املعلومات تأأشار  .96 ىل اللجنة اإ فامي خيص املقدم من أأسرتاليا اإ

ذ اعُتربتلأمالح يف أأسرتاليا. ا  بدهيية عىل أأهناأأو مبتكر(  جديدتقليدية ملركب )غري ال مالح الأ  اإ

(Apotex Pty Ltd v Sanofi-Aventis [2009] FCAFC 134.) 

 الربازيل

والإسرتات والإيرثات عادة ما يمت تطويرها لزتويد النيرتوجني عىل أأن الأمالح وأأكس يدات  63توجهييةتنص املبادئ ال  .97

مركب جديد خبصائص تتيح ظروفًا أأكرث مالءمة مناس بة لتطبيقه الصناعي، مثل اذلوابن والاحنالل والاس تقرار واخلصائص 

ذا اكن هناك ملح معني أأو أأكس يد و املناس بة.  املذاقية سرت أأو اإ جني النيرتواإ ميكن أأن يغري خصائص املركب الأسايس  يرثأأو اإ

ينطوي  يرثالإ سرت أأو الإ أأو النيرتوجني امللح أأو أأكس يد  ذكلبطريقة غري واحضة لأي خشص ماهر يف اجملال، فسيمت اعتبار 

مركب معروف، واذلي خيلو من أأي يف  يرثالإ سرت/الإ /النيرتوجنيمللح/أأكس يد اجمرد وصف  لكن. و عىل نشاط ابتاكري

 .ل ميثل نشاطًا ابتاكرايً ، مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقةغري متوقع  تقينأأو تآأثري  بدهييةخاصية غري 

نتاج امللح أأو أأكس يد النيرتوجني أأو ويف العادة،  .98 أأو الإسرت عىل مزجي من الإجراءات املعروفة  يرثالإ تنطوي معلية اإ

نتاج هذه الفئات من املركبات موصوفة يف الصناعية التقنية  حاةل والتقليدية يف السابقة، حيث أأن مجيع ردود الفعل لإ

ن. ومع ذكل، من أأهل املهنةلشخص ماهر  بدهييةالأدبيات وابلتايل فهيي  ذ اإ الإيرثات أأو  أأاكس يد النيرتوجني أأو الأمالح واإ

                                         
 546/2012و 118/2012املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية )املعمتدة مبوجب القرار املشرتك  62

 .2012(، 107/2012و
، الربازيل، املعهد الوطين للملكية الصناعية، 4.2، الرباءات يف جمال الكميياءاجلوانب املتعلقة بفحص طلبات  -املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  63

2017. 
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نتاهجا كعمليات مماثةل، وابلتايل الاخرت تعترب قابةل للحامية مبجوب براءات  سرتاتأأو الإ  ختضع فهيي اع، ل ميكن حتليل معليات اإ

 ( من هذه الوثيقة(.العملية املامثةل) "3" ءبراءة اخرتاع )انظر أأيًضا اجلزء ابقابلية امحلاية مبوجب أأيًضا ملتطلبات 

 الهند

اإىل مركب أأحادي  مركب معروف حتويل، وهو جمرد اميتهاخرتاع مطالب حب عىل مثال عن 64املبادئ التوجهيية تنطوي .99

 هل تآأثري متوقع. الإسرت

س تخدام ، وذكل ابملركب ديول معروف لعالج أأمراض الرسطان الإسرت أأحادي مبركب اميتهيتعلق الاخرتاع املطالب حب

توافر احليوي ضعف ال ل ونظراً سرتي. اإ وما شابه ذكل، كعامل  ،لوسنيوالفالني، ، والليسنيال الأحامض الأمينية اخملتارة من 

دلى لتحسني التوافر احليوي و عن طريق الفم.  بتناوهلادليول  ابلإماكن اس تخدام عن طريق الفم، مل يكنلدلواء عند تناوهل 

ىل أأحادي اتمن مجموع مجموعةطريق الفم، مت حتويل  تناوهل عن سرت الهيدروكس يل يف ادليول اإ ابس تخدام الأحامض الأمينية  اإ

يف حاةل التقنية الصناعية السابقة وهل بنية مماثةل، كام أأن توافره  أأحادي الكحول مت الكشف عنه ركبممت حتويل واملذكورة. 

سرت احليوي دلى تناوهل عن طريق الفم ضعيف، ىل اإ ، ليسنيال ابس تخدام الأحامض الأمينية اليت مت اختيارها من  ، وذكلاإ

عن طريق الفم يف عالج  دلى تناوهل بيولويج أأحسنتوافر  يتجىل فيه سرتياإ ، كعامل اإىل ذكللوسني وما ، والفالنيوال

 ووكذكل يف الاخرتاع املطالب به ه حاةل التقنية الصناعية السابقة،الأميين املس تخدم يف وامحلض أأمراض الرسطان. 

 ليسني.ال 

بنية مشاهبة فامي خيص طريق الفم  احليوي دلى تناول ادلواء عنالتوافر  حاةل التقنية الصناعية السابقة مسآأةل ضعفتناول وت 

ىل اسرت ابس تخدام الليسني  الكحول أأحاديمت حل املشلكة عن طريق حتويل والكحول. املركب أأحادي اإىل حد كبري من  اإ

 سرتي.اإ كعامل 

 الاخرتاع املطالب حباميته حاةل التقنية الصناعية السابقة

OH-2CH-R-2CH-HO 

 

’OR-2CH-R-2CH-HO 

R’  لوسني وما ، والفالنيوال، ليسنيال هو

 شابه ذكل

OH-2CH-R 

 

’OR-2CH-R 

R’  لوسني وما ، والفالني، والليسنيال هو

 شابه ذكل

حتسني من أأجل لس تخدام الأحامض الأمينية  حاةل التقنية الصناعية السابقةميكن حتفزي الشخص املاهر يف اجملال بتعلاميت و 

ىل أأحادي  مركب بتحويلذكل و  ،عن طريق الفمدلى التناول التوافر احليوي  سرتادليول اإ ذلكل، ل وحلل مشلكة مماثةل.  اإ

 .اميتهيتعلق ابلخرتاع املطالب حب تقين حمرزيوجد تقدم 

                                         
، امللكية الفكرية يف الهند، مكتب املراقب العام 5، املثال 10.8املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية، 64

 .2014ات التجارية، أأكتوبر للرباءات والتصاممي والعالم
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الابتاكري ابس تخدام اخرتاع بشآأن ملح حمدد، وهو  النشاطعىل حتليل  65املبادئ التوجهيية أأيًضا مثاًل أ خر قدمتو  .100

 من هذه الوثيقة. 38يش به اإىل حد كبري املثال الوارد يف الفقرة 

 تعددة الأشاكلوامل  شاكل البلوريةالأ  .واو

 الأرجنتني

ن  .101 فهيي للحاةل الصلبة للأدوية املس تخدمة يف صناعة املس تحرضات الصيدلنية:  جوهريةخاصية  هو تعدد الأشاكلاإ

الإشارة اإىل ظاهرة تعدد الأشاكل يف مركب  عندو ، ليست اخرتاعًا من صنع الإنسان بل يه خاصية للامدة. ىخر بعبارة أأ 

نشاؤها فهيب ويه ترتبطتلفة من نفس املادة، اخمل بلورية ال شاكل الأ  فاملقصود بذكل هوصلب،   اظروف البيئة اليت يمت اإ

، فاإن وجود أأشاكل بلورية خمتلفة يتوافق مع الرتتيبات ومن مثء أأخرى(. )الضغط، درجة احلرارة، الرتكزي، من بني أأش يا

أأثناء تكويهنا، ويه مس تقةل عن الفعل  تسوداخملتلفة للجزيئات يف بنيهتا ادلاخلية، وفقًا للظروف املادية املناس بة اليت 

عدد الأشاكل عن جمرد حتديد و/أأو توصيف شلك بلوري جديد ملادة تب  املتعلقة تنبثق املطالباتالبرشي. وابلتايل، عندما 

ن اكنت، حىت حاةل التقنية الصناعية السابقةمعروفة ابلفعل يف   يتعلق حباةليف احلرائك ادلوائية أأو الاس تقرار فامي  خمتلفة واإ

تشلك و غري مقبوةل.  املطالباتمثل هذه فاإن (، ةو/أأو بلوري عدمية الشلك) نفسها ادةمن املأأشاكل صلبة معروفة ابلفعل 

ليست قابةل للحامية مبوجب براءة نظًرا لأن ويه معليات احلصول عىل الأشاكل املتعددة جتربة روتينية يف حتضري ادلواء. 

 66.تعترب أأمرًا بدهييا حماوةل احلصول عىل أأكرث الأشاكل املناس بة صيدلنيًا ابس تخدام الطرق التقليدية

 أأسرتاليا

ىل أأن هناك قدًرا حمدوًدا من الاعتبار القضايئ بشآأن الأشاكل  ةاملقدم ماتاملعلو  تأأشار  .102 ىل اللجنة اإ من أأسرتاليا اإ

قد حل مشلكة  مطالب حباميته عندما يكون الشلك البلوري ملركب معروفولكن املتعددة الأشاكل يف أأسرتاليا. 

ىل ة السابقةتفض حاةل التقنية الصناعي)اسرتطابية( مرتبطة بشلك بلوري سابق، ومل   من أأهل املهنةالشخص املاهر  توصل اإ

ىل الشلك املطالب حب ضد رشكة   Bristol-Myers Squibb)رشكة مبتكراً  يعترب الشلك املتعدد الأشاكل فاإن، اميتهاإ

Apotex Pty Ltd [2015] FCAFC 2.) 

 الربازيل

لرمغ من ابعىل أأنه  67الابتاكري بشآأن اخرتاعات الأشاكل املتعددة، تنص املبادئ التوجهيية نشاطفامي يتعلق بتقيمي ال  .103

ماكنية تكوين ش باكت بلورية خمتلفة يه خاصية يه املعنيةأأن املادة الكمييائية ذاهتا  للمواد الصلبة، فاإن الأشاكل  ممزية، وأأن اإ

                                         
، امللكية الفكرية يف الهند، مكتب املراقب العام 3، املثال 10.8املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية، 65

 .2014للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية، أأكتوبر 
 546/2012و 118/2012ية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية )املعمتدة مبوجب القرار املشرتك املبادئ التوجهيية لفحص أأهل  66

 .2012(، 107/2012و
، الربازيل، ناعيةاملعهد الوطين للملكية الص ، .44، اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء -املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  67

2017. 
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عداد املنتج ب   يتعلقفاميسواء خمتلفة  فزيايئيةو لها خصائص كمييائية قد تكون املتعددة الأشاكل  أأو  الصالحية فرتة وأأ عمليات اإ

 حىت من حيث ال اثر الكمييائية.

ومع ذكل، تؤكد املبادئ التوجهيية عىل أأن البحث عن املواد الصلبة البلورية للمركب هو ممارسة شائعة يف الصناعة  .104

وابلتايل، فاإن جمرد وصف وتوصيف مادة صلبة بلورية بديةل  لتحسني اخلصائص الفزيايئية والكمييائية للمركبات بشلك عام.

لن  مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة تقينللامدة الصلبة أأو أأي تقدم  بدهييةملركب معروف خيلو من أأي خاصية غري 

 بتاكري.الا النشاط مطلب يس تويف

يف شلك بلوري  اميتهذا اكن الاخرتاع املطالب حب، اإ املشرتكةوالبلورات  واملركبات القفصيةابملذيبات  وفامي يتعلق .105

وكمييائًيا من خالل التقنيات املوحضة  فزيايئياً (، جيب أأن يمتزي ذيببلوري للمأأو شلك ، مركب قفيص، أأو بلورة مشرتكة)

بادئ " من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية وامل تعدد الأشاكلوفقًا لقسم "

 68التوجهيية لفحص طلبات الرباءات الصادرة عن املعهد الوطين للملكية الصناعية، اجلزء الثاين.

 كوس تارياك

لتقيمي  2017( يف عام 2013مت حتديث املبادئ التوجهيية لتقيمي الاخرتاعات يف القطاعات الكمييائية والصيدلنية ) .106

. املبادئ التوجهييةي الامنذج البلورية عىل مزيات ل تعترب اخرتاعات مبوجب قد حتتو و الاخرتاعات املتعلقة ابلأشاكل البلورية. 

ىل نتاجئ غري و  ذا اكنت املزيات تؤدي اإ ابلنس بة للشخص املاهر يف اجملال، جيب دراسة متطلبات الأهلية  بدهييةلتحديد ما اإ

 للرباءة والنظر يف النقاط التالية:

  ذا اكن البحث الروتيين لشخص ماهر  الناجتة عنه يفيض الأشاكل املتعددةو عىل عنرص نشط من أأهل املهنة اإ

أ خر(، فاإن جمرد توفري هذا البديل يعترب حاًل  من نوع اإىل شلك بلوري جديد بديل )عىل سبيل املثال، تعدد أأشاكل

 .ابتاكري نشاطليس هناك ف ذلكل و، تقنيةللمشلكة ال  بدهييا

 مقارنة حباةل التقنية هل خصائص دوائية خمتلفة وغري متوقعة  يف حاةل وجود شلك خمتلف من مركب معروفو

ذا اكن الشخص املاهر  الصناعية السابقة، ليهأأساس ل ميكل من أأهل املهنةاإ تكل اخلصائص اخملتلفة  لستباق ًا يستند اإ

بوجود  يمت الاعرتافومن مث . بدهييالن يكون  املزعومةوغري املتوقعة، فاإن توفري الشلك البلوري حلل املشلكة التقنية 

 .نشاط ابتاكري

  ذا اكن الشخص املاهر  التقنية بدهيياحل املشلكة ويعترب ماكنهاإ حاةل التقنية اتباع مبادئ  من أأهل املهنة ابإ

 توقعات معقوةل للنجاح.وجود مع  الصناعية املتوفرة

  خل. و يف حاةل عدم وجود مزية وذلكل، وعادة ما تكون املنتجات البلورية أأسهل يف عزلها أأو تنقيهتا أأو جتفيفها، اإ

 .عىل أأنه اخرتاعغري متوقعة، ل ميكن اعتبار جمرد توفري شلك بلوري يعمتد عىل عنرص نشط معروف 

                                         
، الربازيل، املعهد الوطين للملكية الصناعية، 5، اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء -املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  68

2017. 



SCP/30/4 
34 
 

  ابتاكري عند النظر يف طلبات براءات الأشاكل  نشاطبعض احلجج املس تخدمة لإثبات عدم وجود  ،فامي ييلو

 املتعددة اجلديدة:

ثبات وجود "1" املركب  بنيتآأثري أأو مزية تقنية غري متوقعة عن طريق توفري بياانت مقارنة  من الرضوري اإ

 سابقة؛ تقنية صناعية أأقرب حاةلو  اميتهاملطالب حب

التقنيات والعمليات التجريبية لختيار الأشاكل املتعددة يه جزء روتيين من معلية تطوير  "2"

 املس تحرضات الصيدلنية؛

عادة ال  "3"  بدهييةتبلور املس تخدمة للحصول عىل تعدد الأشاكل شائعة وابلتايل فهيي معليات التبلور واإ

 ؛من أأهل املهنةهارات عادية مب  اذلي يمتتعللشخص 

من املعروف دلى أأي خشص دليه معرفة متوسطة ابملوضوع أأن الهيدرات عادة ما تكون أأنقى وأأكرث   "4"

 قابلية لذلوابن.

 مجهورية كوراي

شالًك بلوراًي خمتلًفا  حاةل التقنية الصناعية السابقة ظهرتُ بلوري جديد ملركب كمييايئ معروف، و يف حاةل املطالبة بشلك  .107

حاةل التقنية ، بقدر ما خيتلف تآأثريه نوعًيا عن تآأثري ابتاكرايً  نشاطاً من املركب الكمييايئ، فاإن الشلك البلوري اجلديد يعترب 

، بغض النظر عن أأي تآأثري مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقةأأكرب مكًيا تآأثري  يتجىل عنه، أأو بقدر ما الصناعية السابقة

 69نوعي لالخرتاع.

 اجملال الطيب، من املعروف جيًدا يف اجملال التقين للمركب الطيب أأن الأشاكل البلورية اخملتلفة )الأشاكل متعددة ويف .108

ن الشائع مراجعة وجود أأشاكل متعددة الأشاكل مفذلكل ور. كون لها مزيات خمتلفة، مثل اذلوابن أأو الاس تقراتالأشاكل( قد 

يف اجملال الطيب، واذلي يش متل عىل مركب هل شلك  اميته، يُعترب الاخرتاع املطالب حبوعليهللمركب يف حبث املركب الطيب. 

ابتاكري،  نشاطىل ينطوي عأأنه ، يف حاةل التقنية الصناعية السابقة بلوري معني خيتلف عن الشلك البلوري للمركب نفسه

ذا اكن هل تآأثري نوعي خمتلف متاًما مقارنة ابملركب اذلي مت الكشف عنه يف  ذا اكن هل تآأثري حاةل التقنية الصناعية السابقةاإ ، أأو اإ

من أأجل التحديد الإجيايب و ، بغض النظر عن تآأثريه النوعي. اةل التقنية الصناعية السابقةمكي خمتلف بشلك واحض مقارنًة حب

ىل أأن تآأثري الاخرتاع املطالب حب اطللنش  70بوضوح يف جزء الوصف من الطلب. مبني اميتهالابتاكري، جيب الإشارة اإ

صناعة بلورة ابس تخدام املذيبات اخملتلطة هو فن معروف أأو شائع الاس تخدام، لأن املادة املس هتدفة تذوب يف و  .109

هنوأأفضل من مثيالهتا يف مذيب أ خر.  ما مذيب ذا اكن تآأثري الاخرتاع، ابتاكرايً  نشاطاً  ربتعتل  اذلكل، فاإ . ومع ذكل، اإ

 بوجود نشاط، يمت الاعرتاف من أأهل املهنة يتوقعهخشص ماهر  مما اكن، أأفضل بكثري اةل التقنية الصناعية السابقةمقارنًة حب

 71ابتاكري.

                                         
 الفكرية.، املكتب الكوري للملكية 2.2، 5املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات، اجلزء التاسع، الفصل  69

 .2011يوليو  14الصادر عن احملمكة العليا،  2010HU2865انظر احلمك  70

  ، املكتب الكوري للملكية الفكرية3.2، 2املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات، اجلزء التاسع، الفصل  71
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 اململكة املتحدة

 T القضية فيف 72حاةل عدم وجود حتزي تقين(.بشلك عام، ل يعترب جمرد توفري مركب يف شلك بلوري ابتاكراًي )يف  .110

ذا اكنت و . نطوي عىل نشاط ابتاكريعلق اجمللس أأن "جمرد توفري شلك بلوري ل ي ، 1555/1277 يعترب التحقيق فامي اإ

ممارسة روتينية يف صناعة املس تحرضات ، الأشاكل البلورية تكلتوصيف ، و املركبات النشطة عرضة للتحول البلوري

ىل اس تنتاج مماثل يف القرار السابق  الصيدلنية." املكتب الأورويب "يف فقرة )انظر أأدانه  T 0777/08ومت التوصل اإ

( من مل يمت الكشف عنهوجود شلك غري متبلور )أأو  تشري حاةل التقنية الصناعية السابقة اإىل"(. وابلتايل، عندما للرباءات

 متوقع. غري تقيندد الأشاكل ابتاكراًي دون تآأثري متعبلوري املركب، مفن غري املرحج أأن يكون توفري شلك 

 املكتب الأورويب للرباءات

ذا اكن شلك بلوري ملركب معروف  T 777/08 (OJ2011, 633)القضية يف .111  يقوم بتحسني، قام اجمللس بتقيمي ما اإ

املعنية بتعدد الأشاكل  املطالباتتتعلق و  73ابتاكري. عىل نشاط ينطوي نفسه التآأثري التقين للشلك غري املتبلور من املركب

تورفاس تاتني، كام مت احلصول و )الشلك الرابع( من هيدرات أأتورفاس تاتني البلورية.  اعترب اجمللس أأن الشلك غري املتبلور للأ

يف  حدد املس تآأنف املشلكة اليت يتعني حلهاو . تقنية صناعية سابقة( ميثل أأقرب حاةل 2( و)1عليه وفقًا لعمليات الوثيقتني )

عىل أأهنا توفري أأتورفاس تاتني يف شلك حيسن قابلية التصفية وخصائص التجفيف.  تكل السابقة الصناعية التقنية حاةلضوء 

ىل النتاجئ التجريبية الواردة يف الوثيقة ) (، واليت أأظهرت فرتات ترش يح وجفاف أأقرص ابلنس بة للمنوذج الرابع 25وابلنظر اإ

رب اجمللس عن ارتياحه حلل هذه املشلكة. كام وجد أأن الشخص املاهر يف جمال تطوير مقارنة ابلشلك غري املتبلور، أأع

صناعة املس تحرضات  تدخل يفيدرك حقيقة أأن حالت تعدد الأشاكل اكنت شائعة يف اجلزيئات اليت ل الأدوية ادلوائية اكن 

الوة عىل وع. الأدويةلية تطوير أأنه من املس تحسن حفص تعدد الأشاكل يف وقت مبكر من مع  ليدركالصيدلنية، واكن 

يف حاةل عدم وجود أأي حتزي تقين ويف حاةل عدم وجود وعىل دراية ابلطرق الروتينية للفحص. وابلتايل،  اكن س يكونذكل، 

 نشاطنشط صيدلنًيا ينطوي عىل معروف و جمرد توفري شلك بلوري ملركب أأن أأي خاصية غري متوقعة، ل ميكن اعتبار 

 ابتاكري.

 مجلع والتآ زرا زاي.

يمت  عندما الابتاكري النشاط( تقيمي SCP/28/4الابتاكري )اجلزء الأول( )الوثيقة  نشاطلل  أأخرىتناولت دراسة  .112

نظرت أأيًضا يف الاخرتاعات "احلقيقية" للجمع من انحية كام . حاةل التقنية الصناعية السابقةامجلع بني جزأأين من معلومات 

ن من انحية أأخرى.  هاأأو جتميع وجمرد تداخل املزيات املعروفة  ذ اإ تنطبق  SCP/28/4املبادئ العامة املوحضة يف الوثيقة واإ

 أأيًضا عىل الاخرتاعات الكمييائية، تقدم هذه الوثيقة معلومات تمكيلية وأأمثةل يف هذا الصدد يف جمال الكميياء.

  

                                         
 .مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، 56(، الفقرة 2017يونيو املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية )احملدثة يف  72

 .5.8.9، اجلزء الأول. دال، 2016(، 8السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب الأورويب للرباءات )النسخة  73



SCP/30/4 
36 
 

 الأرجنتني

ىل املركبات احملددة اليت تش متل  العنارص بني قة ابمجلعاملتعل املطالباتيف بعض احلالت، تشري  .113 الفعاةل املعروفة سابقًا اإ

ىل فئة واحدة من املركبات العالجية، مثل مضادات  علهيا والمكيات اليت تغطهيا، بيامن يف حالت أأخرى، تمت الإشارة فقط اإ

موعات يف املامرسة الطبية مت ابلفعل اختبار معظم اجملوتضمهنا. ت امحلوضة ومضادات الفريوسات، دون حتديد املركبات اليت 

دارة املكوانت بشلك منفصل.  الفعاةل املعروفة من الناحية العملية  العنارصمطالبات مجموعات من وتعادل عن طريق اإ

 74.أأهلية الرباءة بشآأهناستبعد ، واليت تُ ةالطبي اتمطالبات العالج

 الربازيل

عن التفاعل بني املركبات املرتبطة تآأثري غري واحض، مثل  يف حاةل الاخرتاعات املتعلقة برتكيبات معينة، جيب أأن ينتج .114

التآأثريات الفردية للك مركب  بني مجعالتآأثري التآ زري أأو الإضايف فوق املضاف، اذلي ل يتوافق مع التآأثري الإضايف، أأي جمرد 

املعروفة عبارة عن مجموعة من  وابلتايل، عندما تكون نتيجة ارتباط مركبني أأو أأكرث من املركبات 75يشلك الرتكيبة املذكورة.

الابتاكري، لأن الرتكيبة  النشاطالتآأثريات املتوقعة للك مركب يس تخدم مبفرده، سيمت اعتبار الرتكيبة املطالب هبا خالية من 

 متوقع. تقينتآأثري  من أأجل التوصل اإىل ،ميكن التنبؤ بهلمركبات املعروفة مجع لاملذكورة تتوافق مع 

جراء مقارنة بني التآأثريات اليت ل  اً للمجموعة عرض البدهييييل عىل التآأثري غري دل يشمل غالًبا ما و  .115 لبياانت اليت تسمح ابإ

لوحظت مع املركبات املعنية عند اس تخداهما وحدها وتكل اليت مت احلصول علهيا من مزجي هذه املركبات يف نفس الظروف 

ىل أأن التآأثري غري و التجريبية.  حاةل التقنية الصناعية اقرتاحه يف  جيب أأن يكون قد متل  اميتهطالب حبامل البدهيييجتدر الإشارة اإ

 76الرتكيبة قيد التحليل. تدخل يف مركباتنفسها عىل أأهنا  املركبات من الفئة بني مثل امجلع، السابقة

 الفلبني

املركبات املعروفة يف املبادئ  بني الابتاكري لالخرتاعات اليت جتمع النشاطترد الأمثةل التالية فامي يتعلق بتقيمي  .116

مكتب الفلبني (، 2018)يناير  9ابء. الصيدلنية اليت تشمل مواد معروفة، القسم الطلباتالتوجهيية املنقحة بشآأن حفص 

 .للملكية الفكرية

 9مثال 

 خرتاع:الا

 منه.، أأو ملح مقبول صيدليًا Nواملركب  ،، أأو ملح مقبول صيدليًا منهMمزجي تآ زري من املركب 
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  .2012(، 107/2012و
، الربازيل، املعهد الوطين للملكية الصناعية، 5، اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء -املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  75

2017.  
 .19.7لبات الرباءات، اثنيا، الفقرة املبادئ التوجهيية لفحص ط  76
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 نظرة عامة عىل وصف الاخرتاع:

نزمي كيتيوكريوم  Nاكتشف اخملرتعون أأن املركب  اذلي يس تقلب مثبطات الأنزمي  P450يثبط يف الواقع وجود اإ

عطائه وحده.  اضعف القمية اليت اكن علهي Mالتوافر احليوي للمركب ويبلغ الربوتيين.  متفوقة من  كام أأن الرتكيبةعند اإ

 .دلى الإيداعظهر أأنه عالج مفيد كام هو موحض يف البياانت ادلوائية املقدمة يف الوصف حيث الفعالية وي 

 :حاةل التقنية الصناعية السابقة

عبارة عن دواء مضاد للفريوسات القهقرية من فئة مثبطات الأنزمي الربوتيين املس تخدم لعالج فريوس  Mاملركب 

نزمي الربوتيينيكون مثبًطا قواًي  Nكب نقص املناعة البرشية والإيدز. وقد ثبت أأن املر  عىل وجه و الثانوي.  لالإ

ىل Nالتحديد، ثبت أأن املركب  ابلإضافة اإىل وغري معروفة.  املعززتآأثري ال الآلية وراء و . Xتآأثري معزز للمركب  يفيض اإ

يمت اس تقالهبا بواسطة  ةالبرشي نقص املناعةذكل، من املعروف أأن مثبطات الأنزمي الربوتيين لفريوس 

نزمي الكبد.الأكس يجيناز الأحادية  P450السيتوكروم  ، وهو اإ

 تعليق:ال 

 للرباءة: أأهليةحتليل موضوع  اإىل ختضع الرتكيبة املطالب حباميهتاأأوًل، 

 : هل املطالبة موهجة اإىل شلك جديد من املركبات املعروفة؟1اخلطوة 

 نعم

 ؟جوهري: هل الشلك اجلديد 2اخلطوة 

عىل الرمغ من أأن لك مركب يمت اس تخدامه يف عالج فريوس نقص املناعة البرشية والإيدز، فاإن اجملموعة ف. ل

 .يف حاةل التقنية الصناعية السابقة املذكورة رصاحةً  الس بل لتطبيقليست نتيجة حمتية وليست رضورية 

ىل تعزيز الفعالية املعروفة؟3اخلطوة   : هل أأدى الشلك اجلديد اإ

ذنعم.  ىل الرتكيبة أأفضت اإ  .من أأهل املهنةالتآ زر اذلي ل ميكن التنبؤ به من قبل خشص ماهر  اإ

 ؟جوهري: هل التعزيز 4اخلطوة 

ن تآ زر املركبني ليس نتيجة عرضية أأو نتيجة مقصودة مضنًيا من خالل  ن حاةل الرصحية ع معليات الكشفل. اإ

فاعلية ال ، بآأن الإيداعل ميكن للشخص املاهر يف هذا اجملال أأن يتنبآأ، يف وقت و. التقنية الصناعية السابقة

آلية التآأثري املعزز س تكون  عالية عندما يمت اس تخدام املزجي لعالج فريوس نقص املناعة البرشية والإيدز لأن أ

 .اميتهمل تكن معروفة يف وقت الاخرتاع املطالب حب Nللمركب 

 .حاةل التقنية الصناعية السابقةيف  الرتكيبةوجديدة حيث مل يمت الكشف عن  جوهريةاثنيًا، تعترب املطالبة غري 

لتحديد وجود النشاط الابتاكري من يف هذه احلاةل الفعالية الفائقة غري املتوقعة،  اثلثًا، ينبغي تقيمي تعزيز الفعالية، ويه

الوثيقة اليت تكشف عن  عىل أأهناسابقة  حاةل تقنية صناعيةأأقرب  اعتبارابتباع هنج حل املشالكت، يمت و. عدمه

. وتعترب املشلكة التقنية يه توفري دواء بديل لفريوس نقص املناعة البرشية يكون Xمع املركب  Nمزجي من املركب 
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ىل الكشف يف و متفوقًا يف الفعالية.   Nرض التآأثري املعزز للمركب السابقة، مت ابلفعل ع حاةل التقنية الصناعيةاستناًدا اإ

نزمي بروتيينمثبط وهو ، Xمع املركب    أ خر. اإ

بعد يف الوقت اذلي مت فيه  يكن معروفامل  Nعىل الرمغ من أأن الآلية أأو املبدأأ العلمي وراء التآأثري ادلامع للمركب و 

وعات أأخرى تش متل عىل ، فسيمت حتفزي الشخص املاهر يف اجملال للبحث عن مجماميتهتقدمي الاخرتاع املطالب حب

ىل اجملموعة املطالب حبNاملركب  يقع هذا املسعى مضن العمل الروتيين و . اميهتا، مع توقع النجاح من أأجل الوصول اإ

طارالعادي  ىل الرمغ من أأهنا توفر فعالية وع، اميهتاهمارته العادية واحلس السلمي. وابلتايل، فاإن اجملموعة املطالب حب يف اإ

 .عىل أأهنا بدهييةينبغي اعتبارها ف ري متوقعة، معززة متفوقة غ

 10مثال 

 خرتاع:الا

 للجراثمي مع عدم وجود أ اثر جانبية سامة. ينمفيدان مكضاد Pواملركب  Oمزجي تآ زري من املركب 

 نظرة عامة عىل وصف الاخرتاع:

 بكترياي ذكل نشاط معتدل ضد، مبا يف ضد البكترياي السالبة الغرامنشاًطا مرتفًعا  Oلمركب ل أأن اكتشف اخملرتعون

 تتآأثر به الغراممعظم مسببات الأمراض الالهوائية والعديد من الساللت الإجيابية  أأن ، يف حنيالزائفة الزجنارية

ميدازولال  ، وهوPحيتوي املركب و بشلك معتدل.   الاكئنات معظم مبا يف ذكل، عىل طيف مضاد للبكترياي نيرتواإ

حيتوي عىل  ، اذلينيرتومييدازولال ، وهو Oوتقليل فرص املقاومة، مت دجمه مع املركب لزايدة الطيف و الالهوائية. 

لعالج الأحادي يه اب الإضافية لهذا املركب مقارنةاملزية و الالهوائية.  الاكئنات معظم مبا يف ذكلطيف مضاد للبكترياي 

ض النووي البكتريي للمسامهة يف أأن الك ادلواءين يعمالن عىل امحلض النووي ويوفران كتةل متسلسةل عىل امحل

ماكانت مضادة للأكسدة ول  Pأأظهر املركب و النشاط التآ زري.  الفردي.  عالجأأي مسية واحضة مقارنة ابل حيتوي عىلاإ

يداعيمت توفري البياانت ادلوائية يف الوصف و   .عىل النحو الوارد دلى الإ

 :حاةل التقنية الصناعية السابقة

من املركبات  ،نيرتومييدازولال  وهو ،P، واملركب كوينولونال، وهو طيف واسع مضاد للبكترياي من Oركب يعترب امل

 الكو  متوسطة.اإىل  خفيفة بدرجة ىواللك الك املركبني يف تسمم الكبد ابس تخدامتسبب العالج الأحادي و املعروفة. 

جراء جتربة ل داعي لها  قتيضي و لحقن. ل ةاس بمنجتعلها طويل  أأنصاف أأعامر لها مماثةل دوائية حرائك هلام ادلواءين اإ

 للجمع بني املركبات املذكورة بناًء عىل معرفته الشائعة. من أأهل املهنةوهمارة ابتاكرية خشًصا ماهًرا 

 تعليق:

ذا اكن املزجي متفوقًا من  ابتاكري نشاطتنطوي عىل  Pواملركب  Oميكن اعتبار أأن تركيبة اجلرعة الثابتة من املركب  اإ

ذ . يناملذكور لدلوائنيلعالج الفردي اب مقارنةيث الفعالية والطيف ويظهر أأنه عالج مفيد ح  يعزز لك عنرص من اإ

يف ضوء  من أأهل املهنةالتآأثري العاليج لبعضهام البعض، وهو تعزيز ل ميكن التنبؤ به من قبل خشص ماهر  ينالعنرص 

 السابقة. واثئق حاةل التقنية الصناعية
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 الرويسالاحتاد 

عىل أأنه عندما يتعلق الاخرتاع برتكيبة مكونة عىل الأقل من مكونني معروفني  77لفحصل املبادئ التوجهييةتنص  .117

 ابتاكري. ينطوي عىل نشاطالاخرتاع  فاإن، حاةل التقنية الصناعية السابقةيوفران تآأثرًيا تآ زراًي ل تتضمنه 

 مثال

عىل  لوزنمن ا٪ 80-60و 40-20" بنس بة B" و "A"عامل نشط دوائًيا، وهو مسكن ومطهر، يتكون من 

 "(.B" غ من0.03" وA" غ من0.01عىل  القرص الواحد)حيتوي  اميتهالتوايل، يمت املطالبة حب

" فقط، تبلغ مكيته A" مكطهر، ولكن يف الأقراص اليت حتتوي عىل "B" يس تخدم مكسكن و"Aمن املعروف أأن "

 .غ0.06" فقط، تبلغ مكيته Bاليت حتتوي عىل " الأقراص، ويف غ0.05

ىل املعلومات الواردة أأعاله، يف الاخرتاع املطالب حب خلاصيتهيام " نشاًطا أأعىل B" و"A، يظهر لك من "اميتهاستناًدا اإ

يف  ةعروفاملبشلك ملحوظ، مقارنًة ابلأدوية  الأقراص)نتيجة ذلكل أأصبح من املمكن تقليل حمتواهام يف  الأساس يتني

ابتاكري، لأنه  عىل نشاطهذا الاخرتاع  وينطوي(. نفسه ، مع حتقيق التآأثري العاليجناعية السابقةحاةل التقنية الص 

 تآأثرًيا تآ زراًي. يودل

احملددة من قبل مقدم الطلب ميكن أأن تتحقق  التقنية، من الرضوري التآأكد من أأن النتيجة كيباتعند النظر يف الرت  .118

 للفواصلعندما ختتلف القمي ادلنيا والقصوى  ويكتيس هذا أأمهية خاصة. تهامي عىل اكمل نطاق حمتوى املكون املطالب حب

ىل  0.1بشلك كبري، عىل سبيل املثال، من  حباميهتااملطالب  يف مثل هذه احلالت، من الرضوري التآأكد من ولرت. /غ100اإ

 اميته عىل سبيل املثالب حبحدود النطاق املطالك، تقنيةأأن وصف الاخرتاع حيتوي عىل معلومات تدمع حتقيق النتيجة ال 

 (.ه الوثيقةهذ من( اميته يف مجمهل)الاخرتاع املطالب حب لف)انظر أأيًضا اجلزء أأ 

 اململكة املتحدة

رشادات بشآأن تقيمي  .119  النشاطتقدم املبادئ التوجهيية املتعلقة بفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية اإ

طلبني اليت ركزت عىل  BL O/220/13 القضية فيف 78ما. تركيبةيف  يندد من مركبني أأو بولمير الابتاكري فامي يتعلق مبزجي حم

وظف املاعترب و العظام والثاين لصحة ما بعد الولدة والرضاعة.  حصة مكالت الفيتامينات، الأول لصيانةمل تركيبات بشآأن

نهبسامع الأقوال  امللكف مل ولكن مبتكرة، جيب أأن يكون هناك قدر من التآ زر بني املكوانت.  كيباتليك تكون هذه الرت  اإ

مت اعتبار أأنه عىل الرمغ و. اكنت أأي اقرتاح بآأن العنارص املكونة قد تفاعلت مع بعضها البعض بآأي طريقة الطلبنيقدم أأي من يُ 

ىلالتفاعل عند  مؤكدة منمن وجود درجة   لعمل مقصود وعرضًيا متاًما ن هذا اكن غريفاإ جسم الإنسان،  دخول العنارص اإ

جراء تقيمي والرتكيبة.  نظًرا لأن لك مكون معروف و الابتاكري عىل أأساس لك من املكوانت بشلك فردي.  للنشاطذلكل مت اإ

                                         
  )ROSPATENT( ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية، 9.3املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الاخرتاع، اجلزء  77

اململكة املتحدة للملكية  مكتب، 88و 87(، الفقراتن 2017املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية )احملدثة يف يونيو  78

 .الفكرية
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ومت رفض الك التطبيقني لعدم  عىل أأنه مجع بدهيييجيًدا يف اجملال لس تخدامه يف املمكالت الغذائية، فقد مت اعتبار الاخرتاع 

 ابتاكري. نشاط وجود

ولكهنا عندما يمت دمج املركبات النشطة يف املس تحرضات الصيدلنية.  ءالكمييا جمالال اثر التآ زرية يف  تتجىلغالًبا ما و  .120

ابلنس بة لبعض الاخرتاعات، قد ل يكون التآأثري التآ زري واحًضا ومن مث وأأيًضا يف جمالت الكميياء التطبيقية الأخرى.  تتجىل

تعددة املكوانت، امل قد ل تكون جحج التجميع مناس بة يف بعض الرتاكيب و وري النظر بعناية يف الأمثةل. س يكون من الرض 

بشلك أأسايس بطريقته العادية، فاإن وجوده يف الرتكيبة قد  يتفاعلمنتجات النظافة حيث، عىل الرمغ من أأن لك مكون  مثل

ينص قانون السوابق و ص غري مرغوب فهيا للمكون. كوانت ملواهجة أأي خصائامل من يتطلب "ضبط" النسب الأخرى

يداعهالقضائية يف اململكة املتحدة حالًيا عىل أأن التآأثري التآ زري جيب أأن يكون معقوًل عىل أأساس الطلب كام مت   79.اإ

ذا اكنت املطالبة بو .121 الصناعية حاةل التقنية ، من املهم مراعاة طبيعة الكشف يف بدهيية رتكيبة ماذلكل، عند تقيمي ما اإ

قوامئ املكوانت يف ملطالبة تركيبية معينة  الالزمةلك عنرص من العنارص  وجودجمرد أأن بشلك عام، ل ينبغي اعتبار و . السابقة

بداع تكل الرتكيبة. ب مضناحملمتةل  دًل من ذكل، جيب أأن يركز البحث والفحص بشلك عام عىل و وثيقة واحدة مبثابة تدمري لإ

 مع العديد من النقاط املشرتكةالمنوذجية  للرتاكيبفهيا  تكونليت االسابقة  حاةل التقنية الصناعية معليات الكشف تكل يف

حاةل التقنية مدى اختالف أأمثةل  توقفي و ختتلف يف جانب واحد أأو بضعة جوانب.  ا، ولكهناميهتاالرتاكيب املطالب حب

. اجملال املعينتقدمي جحة صاحلة لالبتاكر اإىل حد كبري عىل  ماكنيةاميهتا ابلرمغ من اإ الرتاكيب املطالب حبعن  الصناعية السابقة

عىل سبيل فخمربي روتيين.  تعديلجزء من املعرفة العامة الشائعة أأو عىل أأنه في احلالت الرتكيبية، ما اذلي جيب اعتباره ف

املكوانت وجود ملكوانت املطلوبة، ولكن من ا يف حاةل التقنية الصناعية السابقةتركيبة مثال  من القسم الأكرب تآألفي املثال، 

مجيع  حيث أأن عن حاةل التقنية الصناعية السابقةمعني، أأو مثال مثال  ملكونللبدائل البدهيية مفضةل قصرية املفقودة يف قامئة 

ن الالبداهةس تخدم بشلك عام كأساس لعرتاضات يُ لنسب املطلوبة، جيب أأن غري متوفرة اب املكوانت رتكيبة . وابملثل، فاإ

ضافات قياس ية لالس تخدام الهنايئ، قد يشلك أأساس جحة قويةالسابقة لإثبات  ، حيث تكون املكوانت املفقودة جمرد اإ

مكن ملقدم الطلب بعد و )عىل سبيل املثال، أأسود الكربون املضاف مكثبت للأشعة فوق البنفسجية(. ي النشاط الابتاكري

ذا اكنت ال   .نشاطا ابتاكرايً  ابلفعلتعّد بدائل أأو تغيري النسب املطلوبة ذكل تقدمي جحج فامي يتعلق مبا اإ

رشادات حول ل املبادئ التوجهييةتوفر و  .122 لس تخدام مشرتك لعقارين أأو أأكرث معروفني  النشاط الابتاكريلفحص أأيًضا اإ

ملعروفة يف شلك مطالبات قد تكون املطالبات املتعلقة ابلس تخدام املشرتك لعاملني أأو أأكرث من الأدوية او  80يف جمال الأدوية.

 منحها عىل حنويف حد ذاهتا أأو مطالبات ابلس تخدام الطيب الأول أأو الثاين، وقد حتدد أأيًضا مجموعة من الأجزاء لل  ةبرتكيب

 ضّد رشكة  SABAF قضية رشكة يف الأعيان الربيطاينوفقًا للمامرسة اليت حددها جملس و  تتابع.م مزتامن أأو 

MFI Furniture Centres، ذا اكن ن السؤال الأول اذلي جيب معاجلته هو ما اإ  النشاطلغرض تقيمي  - ت املطالبةفاإ

ذا اكن املكوانن )أأو أأكرث( يؤداين وظيفهتام املعتادة يف و . العديد من الاخرتاعاتتعلق ابخرتاع واحد أأو ت  -الابتاكري  اإ

وطّبق املوظف صلني، وليس هناك ابتاكر يف امجلع بيهنام. اجلسم، ومل يكن هناك تآ زر بيهنام، فاإن املطالبة تتعلق ابخرتاعني منف

املمكالت الغذائية ذات املكوانت  تركيباتهذه املامرسة عىل  Lalvani et al امللكف بسامع الأقوال يف طلبات رشكة

                                         
 1995 [Vicks Inc-Richardson ،RPC 568 at 581، براءة رشكة ]Glaxo Group Ltd ،RPC 43] 2004براءة رشكة  79

، مكتب اململكة 230 اإىل 227(، الفقرات من 2016املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الطبية يف مكتب امللكية الفكرية )أأبريل  80

 املتحدة للملكية الفكرية.
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ما  وجوداملتعددة، دون أأي دليل عىل  أأي تآ زر بيهنا. وفامي يتعلق بوقائع القضية، اعترب أأن لك عنرص من املكوانت اكن اإ

 نشاطعىل أأساس عدم وجود  الطلباتلالس تخدامات املعنية، وابلتايل مت رفض  املوهجةللرتكيبات  بدهييامكواًن معروفًا أأو 

 ابتاكري.

ل ميكن اس تخدام دليل التآ زر املقدم و املواصفات. الوة عىل ذكل، جيب حتديد ال اثر التآ زرية بني املكوانت يفعو  .123

ذا مل يكن هناك أأي مؤرش عىل هذا التآ زر يف املواصفات نشاط الابتاكريلإثبات ال  الإيداعبعد اترخي  ودع امل عىل النحو، اإ

نني ل جيعل عالوة عىل ذكل، فاإن دليل التآ زر غري املتوقع بني املكو (. و Glaxo Group ،[2004] ،RPC 43براءة رشكة )

ذا اكن املزجي  ذا اكن من املعروف أأنه جيمع بني و حال للشخص املاهر.  ةعىل أأي بدهييااملزجي مبدعًا اإ عىل وجه اخلصوص، اإ

فئتني من العامل النشط )مثل مسكن ومضاد احتقان(، مفن غري املرحج أأن يكون ابتاكراًي فقط لستبدال عامل أأحدث 

ذا مل يكن التآ زر اذلي أأظهرته اجملموعة اجلديدة أأكرب من و التحضري املشرتك. خرى يف لأ وأأكرث فعالية لفئة أأو  املقابةل  موعةاجملاإ

 .فذكل ليس دلياًل عىل النشاط الابتاكري، حاةل التقنية الصناعية يف

ن الاس تعدادات املشرتكة  Vicks‑Richardson،81يف براءة و .124 صعوابت خاصة يف احلصول عىل  واهجتقيل اإ

من قبل القايض: أأي صعوبة تنظميية متصورة  ذكلمت رفض و. ةجديد تركيبةنظميية، وهذا سيشلك حتزيا بعيدا عن املوافقة الت 

ذا اكن هناك حتزي تقين من شآأنه أأن و تعترب غري ذات صةل ابلبتاكر.   ،عن اجملموعة املعنية يرصف النظرمن انحية أأخرى، اإ

 .بشلك سطحي بدهييافقد يمت الاعرتاف ابلبتاكر، حىت لو اكن 

 الولايت املتحدة الامريكية

وفقًا  ةالسابق حاةل التقنية الصناعيةهو "امجلع بني عنارص  البداهةأأحد الأس باب املنطقية املثالية اليت قد تدمع اس تنتاج  .125

جراءات حفص الرباءاتيوحض و للطرق املعروفة لتحقيق نتاجئ ميكن التنبؤ هبا".  ىل أأنه من أأجل رفض مطالبة ت  82دليل اإ ستند اإ

 د ذكل، جيب توضيح اخلطوات التالية:. وبعحماور غراهام املس متدة من الوقائعهذا الأساس املنطقي، يمت حل 

 مل يرد، عىل الرمغ من أأنه اميتهتضمنت لك عنرص متت املطالبة حب حاةل التقنية الصناعية السابقةأأن  اكتشاف "1"

 وحاةل التقنية الصناعية السابقة الب حباميتهبني الاخرتاع املط ، مع وجود فرق وحيدمن مراجعهاابلرضورة يف مرجع 

 ؛حاةل التقنية الصناعية السابقةيف عدم وجود توليفة فعلية من العنارص يف مرجع يمتثل 

 اميهتاحبعىل النحو املطالب أأن جيمع العنارص  بوسعههارة عادية اكن مب  خشصًا من أأهل املهنة ميتعاكتشاف أأن و  "2"

 ؛ل غرياليت يؤدهيا بشلك منفصل  نفسها الوظيفة يؤديالأساليب املعروفة وأأن لك عنرص ابس تخدام 

 ميكن التنبؤ هبا؛ رتكيبةدرك أأن نتاجئ الياكن س  هارة عادية مب  خشصًا من أأهل املهنة ميتعاكتشاف أأن و  "3"

ضافية ة أأيوأأن  "4" ىل  تستندنتاجئ اإ قد تكون رضورية، يف ضوء وقائع القضية  حماور غراهام املس متدة من الوقائعاإ

 .البداهةقيد النظر، لرشح اس تنتاج 

                                         
81 s Patent [1995] RPC 568’Vicks Inc.-Richardson. 

 (.للطرق املعروفة لتحقيق نتاجئ ميكن التنبؤ هبا، أأولً، أألف )امجلع بني عنارص حاةل التقنية الصناعية السابقة وفقًا 2143دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  82
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حاةل اكنت معروفة يف  اميهتاهو أأن مجيع العنارص املطالب حبت بدهيية الأساس املنطقي دلمع اس تنتاج مفاده أأن املطالبة اكنو 

 عىل النحو املطالب حباميته ابس تخدامارص يجمع العنل اكن من أأهل املهنة  خشصًا ممترساً السابقة وأأن  التقنية الصناعية

ىل نتاجئ أأكرث من جمرد نتاجئ ميكن التنبؤ هبا   لمن قبالأساليب املعروفة دون أأي تغيري يف وظائف لك مهنا، ومل تؤد الرتكيبة اإ

 .خشص يمتتع مبهارة عادية يف اجملال املعين

 Omeprazole Patent Litigation, 536 F.3d 1361,87 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2008)قضية و  .126

حدى احلالت اليت تبني فهيا أأن  ذ . ةالسابق حاةل التقنية الصناعيةبني عنارص  امجلهغري واحضة يف س ياق جحة  املطالباتيه اإ اإ

أأوميربازول، يف شلك حبوب منع امحلل لغرض ضامن عدم تفكك ادلواء قبل  دواءتضمن الاخرتاع تطبيق طالء معوي عىل 

ىل موقعه املقصود.   تضمنت الصيغة املطالب هبا طبقتني من الطالء فوق العنرص النشط.و الوصول اإ

 مكة جحة املدعى علهيماحملرفضت و . املدعى علهيمانهتكت من قبل  قد ادلعوى حملأأن الرباءة  املقاطعة مكةحمووجدت  .127

لأن أأقراص  بدهييااكن  اميتهآأن الاخرتاع املطالب حببجادل املدعى علهيم و . بسبب البداهةبآأن براءات الاخرتاع غري صاحلة 

الثانوي يف املس تحرضات  الفرعي، ولأن الطالء حلاةل التقنية الصناعية السابقةمرجع  يفأأوميربازول املطلية اكنت معروفة 

مل يكن هناك دليل عىل عدم القدرة عىل التنبؤ بتطبيق الطالءين املعويني اخملتلفني وشلك عام. الصيدلنية اكن معروفًا أأيًضا ب 

 يف حاةل التقنية الصناعية السابقةطبقة فرعية متداخةل بني الطالء ل  صاحب الرباءة سبب تطبيق ولكنوميربازول. الأ عىل 

فقد أأفىض ذكل وميربازول، وابلتايل الأ  اكن يتفاعل ابلفعل مع ةيف حاةل التقنية الصناعية السابقأأن الطالء  هووميربازول الأ و 

ىل يف حاةل التقنية التفاعل مع الطالء بسبب لأوميربازول وهذا التدهور يف العنرص النشط. ل تدهور غري مرغوب فيه  اإ

، نه بناًء عىل الأدةل املتاحةاس تنتجت احملمكة أأ  ومن مّث، الصناعية السابقة مل يكن مسجاًل يف حاةل التقنية الصناعية السابقة.

ن أأي خشص دليه همارة عادية يف   وميربازول.الأ أأي سبب لإدراج طبقة فرعية يف تركيبة حبوب  ريىمل يكن ل اجملالفاإ

عىل الرمغ من أأن الطالءات و . بدهيييغري  اميتهقرار حممكة املقاطعة بآأن الاخرتاع املطالب حب الفدراليةوأأكدت ادلائرة  .128

املعوية اكنت معروفة، ومل يكن هناك دليل عىل وجود عوائق تقنية ل مربر لها أأو عدم  الأدويةتركيب يت تدخل يف لاالفرعية 

واليت  حاةل التقنية الصناعية السابقةلأن العيوب املوجودة يف تركيبة  بدهييان املس تحرض مل يكن فاإ وجود توقع معقول للنجاح، 

ىل التعديل مل يمت الاعرتاف هبا . وابلتايل، مل يكن هناك أأي سبب لتعديل الصيغة الأولية، عىل الرمغ من أأن التعديل أأدت اإ

ختار تعدياًل خمتلًفا حىت لو لي  اكن اجملالعالوة عىل ذكل، من احملمتل أأن الشخص اذلي دليه همارة يف و اكن ميكن القيام به. 

 أأدرك املشلكة.

اكتشاف صاحب الرباءة ملشلكة مل تكن معروفة من قبل، يف ضوء  ميكن أأيًضا حتليل حاةل أأوميربازول املذكورة أأعالهو  .129

 الابتاكري )اجلزء الثاين( للنشاط أأخرىدراسة  أأي "اخرتاعات املشالكت" اليت متت مناقش هتا يف

 الصيغ. بشآأنمن هذه الوثيقة  اءانظر أأيضا اجلزء ح. (SCP/29/4 )الوثيقة

جراءات حفص ال تناولي ابلإضافة اإىل ذكل، و .130 املتعلق  البداهةحتليل  ، اثنيًا. أألف04.2144رباءات يف الفقرة دليل اإ

 في قضيةف تركيبة حاةل التقنية الصناعية السابقة.ووظائفه من  اً أأو عنرص  نشاطاً واذلي يلغي  اميتهابلخرتاع املطالب حب

parte Wu Ex،83  ة ابس تخدام تركيبة تتكون طريقة ملنع التآ لك عىل الأسطح املعدني صوبمت توجيه املطالبات حمل النقاش

                                         
83 )Inter.1989& . Wu, 10 USPQ 2031 (Bd. Pat. App Ex parte. 
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شارة أأولية كشفت عن  املطالباتمت رفض هذه ومن راتنجات الإبوكيس، وسلفوانت البرتول، وخمفف الهيدروكربون.  بسبب اإ

ت الإشارة اإىل حيث مت متعدد القاعديةخمففات الهيدروكربون، وأأمالح محض و تركيبة مقاومة للتآ لك من راتنجات الايبوكيس، 

ضافة  يف ضوءتكون مفيدة عند اس تخداهما يف بيئة املياه العذبة،  كورةاملذ الأمالحأأن  ىل اإ املراجع الثانوية اليت تشري بوضوح اإ

املتعدد ض امحلحذف أأمالح  البدهييي، معتربا أأنه اكن من رفضهأأكد اجمللس عىل و البرتول للرتكيبات املثبطة للتآ لك.  سلفوانت

كيبات الوظيفة املنسوبة اإىل هذا امللح غري مرغوبة أأو مطلوبة، كام هو احلال يف الرت من املرجع الأسايس حيث تكون  القاعدية

 مياه عذبة.لل  تتعرضمقاومة التآ لك يف البيئات اليت ل  اليت توفر

 املكتب الأورويب للرباءات

 انطالقافطرايت  بيدطة ابلتآ زر مل نش بديةلتركيبة ، اكنت املشلكة اليت يتعني حلها يه توفري T 1814/11 القضية يف .131

ذا اكن للجمع بني تركيبة حمددة ال من مركب ىل أأن ال اثر التآ زرية مل تكن متوقعة، أأي حىت اإ ربوثيكوانزول. وخلص اجمللس اإ

ذا مت تعديل بنية 1تآأثري تآ زري كام يف الوثيقة  حدى، فال ميكن ابلرضورة توقع مثل هذا التآ زر اإ مل يكن التآ زر و. الرتكيبات اإ

آلية معل و/أأومتوقًعا من  ىل أ جراء رفض اجمللس اقرتاح املدعى عليه و  بنية حمّددة. حيث املبدأأ، وابلتايل ل ميكن أأن يعزى اإ ابإ

 يف هذه احلاةل. ةغري مناس بلأهنا  واخلطآأ  معليات التجربة

 نظام اجلرعات والصيغ حاء.

 الأرجنتني

اجلسم.  مندلواء يف موقع معني ا اكلتحمك يف حتريربتآأثريات معينة،  املطالب حباميهتا الصيغةيف بعض احلالت، ترتبط  .132

املواد يف صياغة املنتجات الصيدلنية، واذلي ميكنه اختيار  اخلبريهذه التآأثريات جزًءا من القدرة املعتادة للشخص  بلوغميثل و 

د تقنيات الصياغة ومجموعة املكوانت اليت ميكن تعو لتحقيق التآأثري املطلوب.  الإرشادية املناس بة من الكتيبات احلامةل لدلواء

عىل سبيل املثال، فاس تخداهما لتطوير املنتجات الصيدلنية بآأشاكلها اخملتلفة، عنارص معروفة جيًدا للشخص املدرب تقنًيا. 

عديل ليس من املبتكر اس تخدام عوامل التثبيت بشلك خاص )مثل منظامت درجة امحلوضة( أأو اس تخدام بعض املكوانت لت

ىل قياس الرسعة الفعلية يشري صطلح مالتوافر البيولويج للعقار ) ىل  ةالإجاملي والمكيةاإ من  ةعامال ادلورةلدلواء اذلي يصل اإ

ىل أأنه من املعروف عىل نطاق واسع أأن الشلك الصيدلين املس تخدم قد يؤثر اذلي يمت تناوهلالمنوذج الصيدلين  (، ابلنظر اإ

 84عىل التوافر البيولويج.

عدادها كقاعدة عامة و  .133  التقنية الصناعية ، يف ضوء حاةلبدهييةينبغي اعتبار الصيغ والرتكيبات اجلديدة وكذكل معليات اإ

أأو بالزما الرتكزي(  Cmaxأأو  Tmaxادلوائية )مثل  مبؤرشات احلرائكاملتعلقة  املطالباتالسابقة. وابملثل، ل ينبغي اعتبار 

جحم شآأن مقبوةل )انظر أأيًضا اجلزء الأول من هذه الوثيقة ب عىل أأهنا حسب جحم اجلس اميت منتج معروف أأو التوزيع  تنعميأأو 

املتعلقة ابلصيغة مقبوةل عندما يمت حل مشلكة طويةل الأمد بطريقة غري  املطالباتاكس تثناء، ميكن أأن تكون و اجلس اميت(. 

 .85 احلصول علهيا يف الوصفيف هذه احلاةل، جيب تضمني وصف الاختبارات والنتاجئ اليت متو. بدهيية

                                         
 546/2012و 118/2012املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية )املعمتدة مبوجب القرار املشرتك  84

  .2012(، 107/2012و
 املرجع نفسه. 85
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هنا تعادل املطالبات املتعلقة خاصة مب يف حني أأن مطالبات اجلرعات تُصاغ أأحيااًن ابعتبارها مطالبات و .134 نتجات، فاإ

ن اجلرعة ليست منتًجا أأو معلية، ولكهن بس بل احلصول عىل الإجراء العاليج  تتيحجرعة املنتج اذلي  االعالج الطيب، حيث اإ

 86.قابةل للحمية مبوجب براءةلهذا الاس تخدام. وابلتايل فهيي ليست 

 الفلبني

مثاًل عىل حتليل  87الصيدلنية اليت حتتوي عىل مواد معروفة الطلباتتقدم املبادئ التوجهيية املنقحة بشآأن حفص  .135

عىل وذكل مضاد حيوي، حيتوي عىل ركب دوايئ مل نطاقا أأوسع اإطالق صيغةالابتاكري ابس تخدام اخرتاع يتعلق ب  نشاطال 

 النحو التايل:

 خرتاع:الا

( وبولمير مقبول Q)مش تق من املركب املعروف  Rتش متل عىل املركب  أأوسع نطاقا اإطالق صيغةب  تركيبة صيدلنية

احملددة  املؤرشاتبعض  يفاءاملركب، يمت است  بعد تناولأأنه حيث  ،صيدلنيًا، لتقليل ال اثر اجلانبية املعدية املعوية

 .لدلواء( للتوافر احليوي احلد الأدىن للحرائك ادلوائية)

 :حاةل التقنية الصناعية السابقة

طالق و ؛ )ب( Qللمركب  أأوسع نطاقااإطالق  صيغ: )أأ( عام ييل وعة من املراجع اليت كشفتمجم للمركب  أأوسع نطاقااإ

S  مش تق أ خر للمركب املعروف(Q ) طالق و اخلاصة به؛ )ج(  احلرائك ادلوائيةوتشكيالت مبا يف  دلواء أأوسع نطاقااإ

 يين.أأجل مكلح  Rذكل املركب 

 تعليق:ال 

ىل متديد فرتة فعالية ادلواء بعد الابتالع R لمضاد احليويل الأوسع نطاقا الإطالق صيغة تنطوي ، واليت هتدف اإ

ذاابتاكري  نشاطوابلتايل تقليل التواتر املطلوب للجرعة، عىل  املطالب  احلرائك ادلوائيةمل يمت الكشف عن حدود  اإ

ذامن حالت التقنية الصناعية السابقة،  يف أأي اميهتاحب حاةل مل يكن هناك دافع للشخص املاهر للجمع بني تعالمي  واإ

ىل توقع معقول للنجاح، أأي أأن  التقنية الصناعية ميكن اليت  غةيتوقع الصيل مل يكن  اماهر  اخشصالسابقة والتوصل اإ

، عندما تكون حاةل التقنية الصناعية السابقة، واليت توفر احلرائك ادلوائية املطلوبة؛ وابلإضافة اإىل ذكلاختيارها من 

 التقنيةحاةل لتوافر احليوي للمس تحرضات يف الاخرتاع من اب يس تحيل التنبؤهناك اختالفات يف اخلواص ادلوائية و 

كون الطرق املمكنة حلل املشلكة معروفة وحمدودة، ويكون احلل ومعروفة، ت عندما تكون املشلكةو السابقة.  الصناعية

حىت يف حاةل عدم  بدهيياقاباًل للتنبؤ من خالل اس تخدام خيار معروف، قد يكون السعي وراء اخليار املعروف 

ذا اكن و فامي يتعلق هبذا اخليار.  "دوافعأأو  اتاقرتاحأأو  الميوجود "تع ىل النجاح املتوقع، مفن احملمتل أأن  ذكلاإ يؤدي اإ

ىل  ليس الابتاكر.و املهارة العادية واحلس السلمي،  يُعزى ذكل النجاح اإ

  

                                         
 املرجع نفسه. 86

 .، مكتب الفلبني للملكية الفكرية11، مثال 9ابء.(، القسم 2018)يناير  الصيدلنية املتعلقة ابملواد املعروفة الطلباتاملبادئ التوجهيية املنقحة بشآأن حفص  87
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 مجهورية كوراي

ل  ابلنشاطالابتاكري مع مراعاة نظام اجلرعات أأو اجلرعة، ل ميكن الاعرتاف  النشاطفامي يتعلق بتقيمي  .136 الابتاكرية اإ

 88.من أأهل املهنةأأو اجلرعة تآأثري ابرز أأو غري متجانس ل ميكن توقعه من قبل خشص ماهر عندما يكون لنظام اجلرعة 

، يتعلق الأمر 1املطالبة ويف . أأو عالجه Bالهتاب الكبد  من: يتعلق الاخرتاع برتكيبة دوائية للوقاية 1مثال 

ىل  0.5من مبقدار  A ملركباب تكشف أأقرب و . انقةل تركيبةعىل سطح  يوضعرة واحدة يف اليوم و مل يمت تناوهلملغ  1.0اإ

ىل  0.5من مبقدار يرتاوح  Aاملركب  حتتوي عىل، Bسابقة عن تركيبة دوائية لعالج الهتاب الكبد صناعية تقنية حاةل  اإ

نظًرا لأن و ادلواء. تعاطي عن طريق الفم كعنرص نشط، ولتحسني ال اثر ادلوائية وتسهيل تناول/ويمت تناولها ملغ  2.5

يف اجملال  من أأهل املهنةاعتباًرا تقنًيا عاًما للشخص املاهر  لميثتناولها وطريقة  اليت يمت تناولها الوحدة حتسني جحم

ىل أأقربابلالطيب،  بشلك معقول بآأنه  اجملالسابقة، فقد يتنبآأ الشخص املاهر يف هذا  صناعية تقنية حاةل ستناد اإ

عطاء املركب  ىل  0.5ة واحدة فقط يوميًا مضن النطاق الأصغر من مر  Aميكن أأن حيدث التآأثري حىت لو مت اإ ملغ.  1.0اإ

 صناعية تقنيةحاةل تآأثرًيا ابرًزا ول ميكن التنبؤ به مقارنًة بآأقرب  اميتهابلإضافة اإىل ذكل، ل يُظهر الاخرتاع املطالب حبو

 [2014hue768]سابقة. 

حتتوي ة من مرض هشاشة العظام أأو عالجه، حيث برتكيبة دوائية للوقاي اميته: يتعلق الاخرتاع املطالب حب2مثال 

عن طريق الفم مرة واحدة شهراًي.  تناوهلكعنرص نشط، ويمت  ملغ 150اإىل حوايل  100من مبقدار  Cاملركب  عىل

مبقدار يرتاوح  Cاملركب  ابس تخدامسابقة عن أأنه من املفيد عالج هشاشة العظام صناعية  تقنية حاةل تكشف أأقربو 

ىل  2.5من  عطاء املركب  5.0اإ ملغ لك  35 مبقدار Cملغ مككون نشط، يعطى مرة واحدة يوميًا، وأأنه من املمكن اإ

عطاء املركب و ، حاةل التقنية الصناعية السابقةأأس بوع. بناًء عىل   Cميكن لأي خشص ماهر يف اجملال أأن خيتار بسهوةل اإ

نملغ لك شهر لعالج هشاشة العظام.  150 مبقدار عطاء املركب لب الرباءةأأثبت صاحب ط وحىت اإ  مبقدار C أأن اإ

ىل لغم 150 اتضح ، تعاطي ادلواءمقارنة ابجلرعة املنخفضة، وأأنه بعد س نة واحدة من  أأكرب لدلواءفر حيوي اتو  يفيض اإ

يوميًا من حيث حتسني كثافة العظام، ميكن أأن  لغم 2.5 أأحسن من تناوهل مبقدارشهراًي  لغم 150 أأن تناوهل مبقدار

عطاء جرعة عالية ) ىلملغ شهراًي خالل عام واحد( س ي 150نتوقع بعقالنية أأن اإ أأفضل مقارنًة بتناول جرعة  تآأثري فيض اإ

 بشلك غري متوقع. اواحض امل حيدث فرق الاخرتاع ذلكل، جيب اعتبار أأنوملغ يوميًا خالل عام واحد(.  2.5أأقل )

 كة املتحدةاململ

اإىل عدد من  89تشري املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الطبية يف مكتب امللكية الفكرية .137

 مطالبات مت اعتبار أأن ،Actavis v Merck قضية في أأعقاب قرار حممكة الاس تئناف يففاحلالت املتعلقة بنظام اجلرعات. 

يف  ةبواسطة نظام جرعات جديد )حيث تكون املادة أأو الرتكيبة، واملرض املعاجل، معروفة احملددالاس تخدام الطيب الثاين 

الضوء عىل حقيقة أأن التحقيق  جاكوب ل.جيف هذا القرار، سلط ومن حيث املبدأأ. مرخصة ( ةالسابق حاةل التقنية الصناعية

 يرصف النظراةل غري عادية )مثل وجود حتزي تقين فقط يف حومن مّث، و يف أأنظمة اجلرعة هو ممارسة معتادة يف هذا اجملال، 

                                         
 ، املكتب الكوري للملكية الفكرية3.2.2املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات، اجلزء التاسع، الفصل  88

اإىل  224ومن  148اإىل  146(، الفقرات من 2016)أأبريل  ة لفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الطبية يف مكتب امللكية الفكريةاملبادئ التوجهيي 89

 ، مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.225
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يف مراجعة لرأأي و. عىل املطالبة يالابتاكر  أأن يضفي الطابععن نظام اجلرعة املطالب به( من شآأن نظام اجلرعة وحده 

ىل الأقوالاملكتب، خلص  ىل أأن التعليقات املذكورة أأعاله توفر  InterMuneيف براءة  املوظف امللكف ابلس امتع اإ اإ

واحض  تقين، بدًل من وضع مبدأأ قانوين ملزم بآأن هناك افرتاًضا عاًما برضورة وجود حتزي البداهةرشادات مفيدة بشآأن حتديد اإ 

املوظف بشآأن وقائع القضية، رفض و عن نظام اجلرعة املطالب به ملنح الصالحية ملثل هذه املطالبة. ومع ذكل،  يرصف النظر

ىل الأقوال ىل  امللكف ابلس امتع اإ  .ابتاكري نشاطنقض الرأأي القائل بآأن الرباءة تفتقر اإ

اخلاصة ، مت النظر يف ابتاكر جدول جديد للجرعات Genentech (2014) ضد رشكة Hospiraرشكة قضية يفو .138

ىل أأن  بريس ج رفضو مضاد للرسطان.  يدواء احلجة القائةل بآأن الشخص املاهر لن ينظر يف اجلدول اجلديد، مشرًيا اإ

اهر سوف يدرك أأن التغيريات يف أأنظمة اجلرعات اكنت جانًبا روتينيًا يف تطوير العالجات ادلوائية احلالية. كام الشخص امل

ىل أأنه ل ينبغي جتربة نظام اجلرعة  حةل التقنية الصناعية السابقةأأكد أأنه ل يوجد يشء يف  أأو املعرفة العامة الشائعة تشري اإ

جراء جت البدهييياجلديد، وس يكون من  احلاةل، اعترب أأنه س يكون دليه توقع  وقائع وبشآأن -ربة رسيرية صغرية للجدول اجلديد اإ

ىل أأنه ليس من الرضوري أأن يعرف الشخص و معقول للنجاح. ت م تآأييد هذا القرار يف حممكة الاس تئناف، حيث أأشري اإ

 ،كفي لتربير جتربة رسيرية. وابملثللك ما هو مطلوب هو أأن فرص النجاح اكنت جيدة مبا يف -املاهر جدول اجلرعة اجلديد 

، اكن من Medacضد رشكة  Accord Healthcareيف قضية رشكة و Focusضد رشكة  Novartisقضية رشكة  يف

جراء جتارب عىل أأنظمة اجلرع البدهييي لغاء براءات الاخرتاع لعدم وجود  اميهتااملطالب حب اتاإ  نشاطويف لكتا احلالتني، مت اإ

 ةوائيادل خمتصا يف الصيغيضم اكن ل ، اعُترب أأن الفريق املاهر Medacضد  Accord Healthcareقضية في ف. ابتاكري

ىل رعات لتقليل ال اثر غري اجل يتحقق منأأن  للمختص يف الصيغ ادلوائية البدهييي، وس يكون من طبيب رسيري ابلإضافة اإ

 املرغوب فهيا )يف هذه احلاةل، أأمل احلقن(.

قوالاملسؤول عن املوظف يوحض قرار و  .139  Advance Biofactures of Curacaoطلب رشكة يف  الاس امتع للأ

اكن العامل النشط و . اً ومبتكر  اجرعة يمت اعتباره جديدللجديد بعض العوامل اليت قد تؤدي، بصورة اس تثنائية، اإىل شلك 

طار معليا تقدمي اجلرعة املطلوبة السابقة، واكن من املس تحيل  حاةل التقنية الصناعيةموجودا برتكزي أأعىل بكثري من  مضن اإ

يعترب أأن هذا من أأهل املهنة ل عالوة عىل ذكل، اكن الشخص املاهر و . احللول املقرتحة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة

وا من الرتكزي العايل هل أ اثر جانبية غري مقبوةل، وقد جنحت الرتكيبة املركزة يف عالج مجموعة من املرىض اذلين مل يس تفيد

 السابقة. املتوفرة يف حاةل التقنية الصناعيةالعالج ابلرتكيبات 

، حيتوي عىل مكية حمددة من ادلواء، رأأو أأي هجاز أ خ أأو حتميةل أأو أأمبوةل قرص يفحدة اشلك جرعة الو  ثليمت و  .140

عطاء جرعة واحدة. وابلتايل، يمت متيزيه عن مكية غري حمددة من ادلواء،  كلكوالغرض منه  زجاجة دواء جيب قياس  مثلهو اإ

يف  املس تعمةليف احلالت اليت تكون فهيا اجلرعة املطلوبة لس تخدام طيب جديد خمتلفة بشلك ملحوظ عن تكل واجلرعة مهنا. 

 مكيةب حدة حتتوي عىل العنرص النشط املعروف املطالبة بمنوذج جرعة و االاس تخدام املعروف، قد يكون من املمكن السامح 

ا يف حاةل التقنية لس تخداهمه المكية هبذ صنعهاأأنه مت  البدهيييحبيث يكون شلك جرعة الوحدة جديًدا وليس من  معينة

ذا اكن الاس تخدام الطيب اجلديد يتطلب جرعة، عىل سبيل املثال، الصناعية السابقة عرش مرات )أأو ختتلف ب . وابلتايل، اإ

جديدة  عىل أأهناحدة ا، قد يمت احلمك عىل املطالبة بمنوذج جرعة و سابقةيف حاةل التقنية الصناعية ال س تخدام ن الارش( ععُ 

، جيب أأن نتذكر أأن اجلرعات املطلوبة ترتبط عادًة بوزن اجلسم املطالباتعند تقيمي ابتاكر مثل هذه و ومبتكرة ومسموح هبا. 
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ملرىض تناول أأكرث يُطلب من ا أأنعروف يف الطب من املحبيث تكون جرعات الأطفال أأصغر من جرعات البالغني. كام أأنه 

 .قرصأأنه يمت تناول نصف  كذكل من قرص يف وقت واحد ومن املعروف

ورشاكت   ICOS Corporationرشاكت أأخرى ضد رشكةو Actavis Group PTC EHFيف قضية رشكة  .141

يطالب  ابخرتاع الابتاكري فامي يتعلق النشاطاس تعرضت احملمكة العليا قضية تضمنت تقيمي ، UKSC 15، [2019]أأخرى، 

ىل  1 مبقدار منتادالافيل ال مركب رباءة املعنية لس تخدام اليمت توجيه و شلك جرعة حمددة من دواء معروف.  حباميةفيه   5اإ

لرباءة أأن جوهر الاخرتاع هو العالج الفعال ابأأكّد املرخص هل احلرصي و ملغ من اجلرعة اليومية لعالج ضعف الانتصاب. 

رباءة ال احملمي مبوجبتادالافيل جبرعة منخفضة وحبد أأدىن من ال اثر اجلانبية. وذكر أأن الاخرتاع ال  ابس تخدامللضعف اجلنيس 

مت ابلفعل الكشف عن اس تخدام و. حتت الطلب اس تخدامه تناول ادلواء يوميًا )لالس تخدام املزمن( بدًل منأأاتحت 

رادالافيل ملثل هذا ال"(، واليت تنص عىل أأن جرعة دوغان"تادالافيل لعالج الضعف اجلنيس يف براءة اخرتاع سابقة )براءة ال 

ىل  0.5العالج تكون عادة يف حدود  ذا اكنت و ملغ يوميًا.  800ملغ اإ الرباءة املعنية  مطالباتاكن السؤال الرئييس هو ما اإ

 واملعارف العامة الشائعة. دوغانيف ضوء براءة  بدهيية

ذا  "1"يت تعترب اعتبارات ذات صةل يف هذه القضية عىل النحو التايل: عرضت احملمكة العليا عددًا من العوامل الو  .142 ما اإ

الطبيعة الروتينية للبحث وأأي ممارسة راخسة ملتابعة هذا البحث؛ " و 2"للمحامكة" يف اترخي الأولوية؛  بدهييياكن هناك يشء "

ذا اكنت و  "5"ها الفريق املاهر؛ رضورة وطبيعة الأحاكم القمية اليت س يصدر و "4"عبء وتلكفة برانمج البحث؛ و  "3" ما اإ

ذا اكنت نتاجئ البحث غري متوقعة أأو و  "7"دافع الشخص املاهر؛ و  "6"هناك مسارات بديةل أأو متعددة للبحث؛  ما اإ

حدى مزيات الاخرتاع املطالب حب"و 9"بعد فوات الأوان. و  "8"مفاجئة؛  ذا اكنت اإ ضافية يف س ياق يكون  اميتهما اإ يه مزية اإ

 طبيعة الاخرتاع.و  "10"لغرض أ خر؛  بدهييافيه  حباميته املطالبالاخرتاع 

ويف ضوء هذه العوامل، اعتربت احملمكة العليا أأن املهمة اليت س يضطلع هبا الفريق املاهر الافرتايض يه تنفيذ براءة  .143

س يعمل الفريق املاهر و ةل. . الهدف من الفريق املاهر هو التآأكد من اجلرعة املناس بة، واليت س تكون عادة أأقل جرعة فعادوغان

جراءات مآألوفة وروتينية، ما قبل الرسيرية اش متلت اختبارات التجارب و هبذا الهدف منذ بداية البحث.  والرسيرية عىل اإ

اكتشاف عالقة الاس تجابة للجرعة يف املرحةل الثانية )ب( من التجربة الرسيرية.  أأفىض اإىليف العادة  أأحرزت تقدماو 

ن يظلملغ،  5تادالافيل جبرعة ال ولحظت احملمكة العليا كذكل أأن حقيقة أأن  نهفعاًل كعالج للضعف اجلنيس،  واإ أأيضًا،  فاإ

ضافية تمتثل يف تقليل ال اثر اجلانبية ميتكلوبشلك غري متوقع،  رعة ج حتديد متنعل وضافية الإ فائدة هذه النت اك، و فائدة اإ

ىل أأن من أأن يكون أأمرًا بدهيياجرعة مناس بة ك ملغ 5 رباءة تفتقر اإىل وجب الاحملمية مب املطالبات. وهكذا خلصت احملمكة اإ

 مبتكر. نشاط

 الولايت املتحدة الامريكية

جراءات حفص الرباءاتشري ي "، بداهة التجربةيف س ياق جحة " .144 ىل دليل اإ  رشكة ضد Alza Corpرشكة  قضية اإ

Mylan Labs،90  أأوكسيبوتينني، حيث يمت اإطالق  دلواءالإطالق املس متر  صيغل  اميتهالاخرتاع املطالب حب تصمميحيث مت

                                         
90 Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464F.3d 1286, 80 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 2006) 
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وكس يوتينني قابل لذلوابن يف املاء بدرجة كبرية، وقد الأ اكن من املعروف أأن و  91ساعة. 24ادلواء مبعدل حمدد خالل فرتة 

ىل أأن تطوير تركيبات الإطالق املس متر ملثل هذه الأدوية تسبب مشآلك خاصة. أأشارت امل ووردت يف حاةل التقنية واصفات اإ

وكسيبوتينني. الأ ، مبا يف ذكل دلرجة كبريةالقابةل لذلوابن يف املاء للأدوية  الإطالق املس مترتراكيب  D1 الصناعية السابقة

اذلي اكن هل معدل اإطالق خمتلف عن  وكسيبوتيننيلأ ل صيغة اإطالق مس متر D2 ووردت يف حاةل التقنية الصناعية السابقة

طريقة قابةل للتطبيق بشلك عام لتوصيل  D3وردت يف حاةل التقنية الصناعية السابقة أأخرًيا، و  .حباميته الاخرتاع املطلوب

عىل العديد من فئات الأدوية اليت  قابلية تطبيق الطريقة اليت مت الكشف عهنا D3ووردت يف ساعة.  24الأدوية عىل مدار 

لهيا   وكس يوتينني.الأ ينمتي اإ

ىل أأنه نظًرا لأن خواص الامتصاص و  .145 لأوكسيبوتني اكن ميكن التنبؤ هبا بشلك معقول يف وقت يف اخلصت احملمكة اإ

وتناولت . الب بهعىل النحو املطلأوكسيبوتني ل اإطالق مس متراكن هناك توقع معقول للنجاح يف تطوير تركيبة فقد الاخرتاع، 

 ت بدهييةاكن الأهن املطالبات بدهييةاكنت و عدًدا حمدوًدا من الطرق للتغلب عىل هذه العقبات.  حاةل التقنية الصناعية السابقة

، مع توقع معقول للنجاح )انظر أأيًضا اجلزء دال من هذه الوثيقة حول تركيبات اإطالق مس مترالطرق املعروفة لصياغة  بةتجر ل 

 (.ربةبداهة التج

 جحم اجلس اميت طاء.

املثال التايل اذلي يتضمن جمرد  92وفر املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنيةت .146

 جم اجلس اميت مع تآأثريات متوقعة.حلالسابقة  الصناعية التقنية حاةل تغيري يف

ىل  ملغ 2برتكيبة صيدلنية تش متل عىل العامل النشط الأول بمكية من حوايل  اميتهيتعلق الاخرتاع املطالب حب اإ

ىل حوايل  ملغ 0.01والعامل النشط الثاين بمكية ترتاوح من حوايل  ،اجلرعة اليومية ويه متثل ملغ 4حوايل   0.05اإ

ضافة اإىل انقلللجرعة اليومية  ويه متثل ملغ تتكون الرتكيبة و . صيدليابوةل املق  احلامالت/النواقلمن  أأو أأكرث حامل/اإ

من عدد من وحدات اجلرعة اليومية املعبآأة بشلك منفصل والقابةل لالإزاةل بشلك فردي واملوضوعة يف وحدة تعبئة 

شلك  يكون يف كيبةأأول عامل نشط موجود يف الرت و يوًما عىل الأقل.  21عن طريق الفم ملدة  لإاتحة تناولهاوهتدف 

 خامل. انقل جزيئات أأو يرش من حملول عىل منعم

ىل أأن  D1 حاةل التقنية الصناعية السابقةتشري و  ىلوالثاين لالأو  نيالنشط العاملنياإ ضافة اإ  هذين العاملنيمزجي  ، اإ

قابةل لذلوابن الامثةل غري امل تنعمي الأدويةعىل أأن  D2السابقة  حاةل التقنية الصناعيةتنص و يف اجملال. معروفة مجيعها 

 جملال لتحسني توصيل ادلواء.معروف أأيًضا يف ا

لعاملني نظام اجلرعات فامي خيص ااجلرعات و ف. ةاحلالي الرتكيبةللعامل النشط الأول هو جانب جديد يف  املنعمالشلك و 

من  ،ذلكلوذلوابن معروفة يف هذا اجملال. ا صعبةال مماثل من الأدوية  تنعمي صنفو  معًا،النشطني الأول والثاين 

ل العنرص النشط  البدهييي لتحسني توصيل ادلواء.  منعماذلوابن اإىل شلك  الصعبلأي خشص ماهر يف اجملال أأن حيِوّ

                                         
 .2، أأول، هاء، مثال 2143راءات حفص الرباءات، الفقرة دليل اإج 91

، امللكية الفكرية يف الهند، مكتب املراقب العام للرباءات والتصاممي 8.8املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية،  92

  .2014والعالمات التجارية، أأكتوبر 
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عالوة عىل ذكل، فاإن تغيري جحم اجلس مي هو جمرد تعديل يف الشلك املادي للعامل النشط للحصول عىل تآأثري حمّسن و 

 .بدهييي اميتهومتوقع وابلتايل فاإن الاخرتاع املطالب حب

 س تخدام جديد ملادة معروفةا ايء.

 الربازيل

 93النشاط الابتاكري:يف حاةل اخرتاعات الاس تخدام الطيب اجلديد، جيب مراعاة بعض اجلوانب عند تقيمي متطلبات  .147

  آلية معل املركب آلية معهل لالس تخدام الطيب اذلي مت اب املعينل ينبغي اس تنتاج أ لس تخدام اجلديد من أ

 السابقة؛ لتقنية الصناعيةا الكشف عنه ابلفعل يف حاةل

  ينبغي أأن يشري الاس تخدام اجلديد اإىل عالج مرض ختتلف مسبباته عن املرض املتعلق ابلس تخدام اذلي مت

 السابقة؛ التقنية الصناعية الكشف عنه يف حاةل

 أأي بنيوايً مقارنة ابجلزيئات املرتبطة  وبنيته ل ميكن اس تنتاج الاس تخدام اجلديد من العالقة بني نشاط ادلواء ،

حالًيا واليت مت الكشف عهنا  اميتهنفس النشاط املطالب حبب  تضطلعمع املركبات الأخرى اليت ثل البنيوي من الامت

 السابقة؛ التقنية الصناعية ابلفعل يف حاةل

  السابقة التقنية الصناعية حاةليف ل ميكن اس تنتاج الاس تخدام اجلديد من الكشف عن ال اثر الضارة املعروفة 

 املعين؛ لدلواء

  ل ميكن اس تنتاج الاس تخدام اجلديد من اس تخدام املركب لعالج أأعراض مرض مت الكشف عنه ابلفعل يف

 يشري اإىل مرض خمتلف. يتهامالسابقة، حىت لو اكن الاس تخدام املطالب حب التقنية الصناعية حاةل

 الصني

جراء الاخرتاع املتعلق ابس تخدام من  .148 تج كمييايئ عىل أأساس اكتشاف خاصية جديدة للمنتج واس تخدام يف الصني، يمت اإ

ابلنس بة وعملية. ال  حبامية طالبةامليه  اميتهذلكل، فاإن اخرتاع الاس تخدام هو اخرتاع لعملية، واملطالبة حبو 94هذه اخلاصية.

نشاط  ينطوي عىلس جديد كمييايئ، فاإن اخرتاع اس تخدام منتج كمييايئ  منتجاس تخدام لخرتاع الابتاكري  النشاطلتحديد 

ذا اكن ابتاكري  عندما يكون اس تخداًما ملنتج و توقع اس تخدام منتج معروف هل بنية أأو تركيبة مماثةل.  من غري املمكناإ

نه ينطوي عىل  ذا اكن الاس تخدام اجلديد ل ميكن اش تقاقه أأو توقعه من الرتكيب والتكوين  نشاطمعروف، فاإ ابتاكري اإ

 حديثا تُشفتاك خاصية ة الفزيايئية/الكمييائية املعروفة والاس تخدام احلايل للمنتج، ولكنه يس تخدم والوزن اجلزييئ واخلاصي

ىلللمنتج   غري متوقع. تقينتآأثري  وتُفيض اإ

  

                                         
، الربازيل ،املعهد الوطين للملكية الصناعية، 8، اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء -الرباءات  املبادئ التوجهيية لفحص طلبات 93

2017. 
 ، الإدارة الوطنية للملكية الفكرية يف الصني.6.2، 10املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات، اجلزء الثاين، الفصل  94
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 الفلبني

الابتاكري للمطالبة بعناية مع مراعاة  نشاطيف حاةل اس تخدام املادة املعروفة لعالج حاةل ذات صةل، ينبغي تقيمي ال  - .149

آلية مسببةو مزااي لك طلب.  ذا اكن للأمراض أأصل مشرتك أأو عوامل أأو أ  نشاط، فقد تفتقر املطالبة اإىل مشرتكة اإ

 95.ابتاكري

 مثال

 خرتاع[الا]

أأو  ملعدةالهتاب الغشاء اخملاطي يف التحضري ادلواء لعالج (.........Iاس تخدام مركب برنيل كيتون يف الصيغة )

 منه. الوقاية

 ]نظرة عامة عىل وصف الاخرتاع[

ملركب يف توس يع جمال التطبيق العاليج  ةالسابق حباةل التقنية الصناعيةاليت يتعني حلها فامي يتعلق  التقنيةتمتثل املشلكة 

 لتحضري دواء لعالج الهتاب املعدة. اس تخدامههو يف الطلب برنيل كيتون وأأن احلل املقرتح 

 [التقنية الصناعية السابقةحاةل ]

جريانيل أأس تون ، أأي يف املطالبة برنيل كيتون ملركب)أأ( مت الكشف عن التآأثري املضاد للقرحة 

(geranylgeranylacetone( أأو )GGA) اختبار فرئان دلىجتريبيًا  احملرضة، عىل قرحة املعدة والإثىن عرش. 

من تلف الغشاء اخملاطي يف املعدة النامج  لوقايةضد القرحة ول معروفًا أأيًضا GGA ركب)ب( اكن التآأثري الوقايئ مل

ويمتزي  هام مرضان خمتلفانعن أأن الهتاب املعدة والقرحة  كذكل مت الكشفو. الأس يتيل ساليس يليكمعوًما عن محض 

 خمتلف.لك مهنام ابنامتئه اإىل عمل مريض 

 ]تعليق[

ساعد عىل غري الس تريويدية املضادة لاللهتاابت ت  الأدويةمن املعروف أأن بعض الأدوية مثل الأسربين وغريها من 

الهتاب  تتسبب يفضادة لاللهتاابت ميكن أأن املخرى الأ  العنارصمن املعروف أأيًضا أأن الأسربين أأو و القرحة.  ظهور

ل أأن دلهيامخمتلفانعىل الرمغ من أأن الهتاب املعدة والقرحة مرضان و املعدة.  جوانب مشرتكة فامي يتعلق بـ "العوامل  ، اإ

ينطبق عىل أأي نوع من  GGA ركبيتوقع أأن النشاط الوقايئ اخللوي ملاكن ل املسببة". وابلتايل، فاإن الشخص املاهر 

ذا اكن يؤدي الأس يتيل ساليس يليكمثل محض  يتلف الغشاء اخملاطيعامل عدواين  يش نهالهجوم  ، بغض النظر عام اإ

ىل ال  هتاب املعدة أأو القرحة.يف الهناية اإ

                                         
 .مكتب الفلبني للملكية الفكرية، 20 (، مثال2018)يناير  12الصيدلنية املتعلقة ابملواد املعروفة، القسم  الطلباتاملبادئ التوجهيية املنقحة بشآأن حفص  95
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 اململكة املتحدة

تناقش املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الطبية يف مكتب امللكية الفكرية القضااي  .150

طار السوابق ويف كثري من الأحيان، و 96املتعلقة ابلبتاكر يف املطالبة ابس تخدام طيب جديد ملادة أأو تركيبة معروفة. يف اإ

القضائية املتعلقة ابلس تخدامات الطبية اجلديدة للمواد أأو الرتاكيب املعروفة، فاإن اخلطوة الأخرية يف اختبار 

ذا اكن الاخرتاع  - "الأمواج/بوزويل ركوب" ذا اكن من  - بدهيياتقيمي ما اإ طار سؤال حول ما اإ حماوةل  البدهييييمت وضعها يف اإ

في املس تحرضات الصيدلنية ف، MedImmune v Novartis قضية نوقش يف كامو . هللغرض املطالب ب العاملاس تخدام 

شارة  ذكل والتكنولوجيا احليوية، قد يكون هناك العديد من الس بل املمكنة لس تكشاف ن وجدت،  طفيفة،مع اإ واليت اإ

ىل املاكفآ ت احملمتةل لخرتاع عالج انحج وابلأخص نظراً . ومع ذكل، ممثرةس تثبت أأهنا ف  ىل بلوغها، واليت اإ  فاإن، يمت السعي اإ

ذا اكنت احامتلت النجاح منخفضة للغاية حبيث ل جتعلها جديرة ابلهامتم. ومع ذكل، فاإن رفض ذكل لن  حيدث بوضوح اإ

ثباتلهذا السبب، ل يمت و للبحث.  ةكبري  عقبةبراءات يف مجيع هذه احلالت س يكون مبثابة مبوجب اية امحل يف هذه  البداهة اإ

ل  ذا الظروف اإ للنجاح، وقد قدمت حممكة الاس تئناف بعض  اكفيةتنبؤ بتوقعات معقوةل أأو حتقق رشط بداهة التجربة مع ال اإ

ذا اكن التوجهيات العامة بشآأن كيفية تقيمي ذكل: " عىل مجيع الظروف مبا يف ذكل يتوقف  اكٍف احامتل جناح معقول أأو ما اإ

أأي وتعقيده أأو  اجملالاليت قد يس تغرقها املرشوع، ومدى عدم اس تكشاف عىل التنبؤ بنتيجة انحجة، واملدة  ةلاملعقوالقدرة 

ذا اكن يتعني عىل الشخص املاهر اختاذ هب مت القيام، سواء وما اإىل ذكلجتارب رضورية  ذه التجارب ابلوسائل الروتينية وما اإ

 97."املسارسلسةل من القرارات الصحيحة عىل طول 

 قضية حممكة الاس تئناف يف قبل تعلق مبطالبة الاس تخدام الطيب الثاين منمتت املصادقة عىل هذا الهنج فامي ي و  .151

Regeneron Pharmaceuticals v Genentech .يف و، وقد طبقهتا احملامك يف العديد من القرارات منذ ذكل احلني

ذا اكن الاس تخدام اجلديد  Actavis v Eli Lilly (2015،) قضية ىل أأنه من املنطقي أأن يمت تناول مسآأةل ما اإ متت الإشارة اإ

ذا اكن هناك توقع معقول للنجاح. فامي يتعلق ب للتجربة بدهييا ذا لزم الأمر، ما اإ تقرر أأنه مل يكن من و القضية،  وقائعأأوًل، مث، اإ

ن حتقق ذكل، فمل  الإطالق، املعين لالس تخدام اجلديد عىل العاملاس تخدام  جتربة البدهييي يكن هناك توقع للنجاح. وحىت اإ

يعين "النجاح" يف حالت الاس تخدام الطيب الثاين حتقيق التآأثري العاليج املطالب به، وقد ختتلف املعايري اليت يمت تقيميها و 

 "حياول".  الشخص املاهرمن أأن وفقًا للكشف يف املواصفات، وابلتايل قد خيتلف أأيًضا ما يُقصد ابلضبط 

، اكن السؤال هو ما Teva v AstraZenecaو Hospira v Genentech (2014)يف بعض احلالت، مثل و .152

ذا اكن من  جراء جتربة رسيرية مع توقع  البدهييياإ  Generics v Warner-Lambert قضييت للنجاح، بيامن يف اكٍف اإ

ذا اكن س يكون من Merck Sharp & Dohme v Onoو جراء اختبارات حيوانية  البدهييي، اكن السؤال هو ما اإ اإ

بعض العوامل اليت س تحدد  أأرنودل ج درس Hospira v Genentech (2015،)يف قضية وللنجاح.  اكٍف حمددة مع توقع 

ذا اكن من  جراء جتربة رسيرية مع توقع معقول للنجاح. و  البدهيييما اإ جياد عالج جديد أأو : مس توى ادلافع لإ ذكلشمل ي اإ

ذا اكنت التجربة س تكون ذات تصممي روتيين؛ و حمسن للحاةل؛  ذا اكن س  و ما اإ )بدًل من  التقنية ة من الناحيةكون صعبتما اإ

ذا و معدل الفشل يف مثل هذه التجارب؛ و  ؛ما يه اخملاطر اليت يتعرض لها املرىضو (؛ والتلكفةجمرد اس هتالك الوقت  ما اإ

                                         
اإىل  144ومن ، 136اإىل  132من  (، الفقرات2016املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الطبية يف مكتب امللكية الفكرية )أأبريل  96

  مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.، 145
97 MedImmune v Novartis [2010 EWCA Civ 1234, [2013] RPC 27 
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جراء العمليةيف  صعوابت" أأية عىل اكنت املواصفات تغلبت اعتبار  ومدى؛ جتربة" من شآأهنا أأن متنع الشخص املاهر من اإ

 يف ضوء املعرفة العامة الشائعة. متسي حاةل التقنية الصناعية السابقةالشخص املاهر أأن الكشف عن 

ذا مت اس تخدام و  .153 صةل، فقد يشلك هذا الكشف  املعين يف مطالبة ابلس تخدام الطيب الثاين لعالج حاةل ذات العاملاإ

من الواحض أأنه جيب التعامل مع هذا عىل أأساس لك حاةل عىل حدة، ولكن قد يمت و بتاكري. الا نشاطعىل ال أأساس اعرتاض 

السؤال و . T 913/94 القضية احلصول عىل بعض التوجيه من قرار جملس الاس تئناف التابع للمكتب الأورويب للرباءات يف

آلية الأول اذلي جيب طرحه ذا اكنت الأمراض لها أأصل مشرتك أأو عوامل مسببة أأو أ ذا و . مشرتكة هو ما اإ ، فهذا حتقق ذكلاإ

ىل  ذا اجلانب الابتاكريل يعين تلقائًيا أأن املطالبة تفتقر اإ اةل حأأعراض املرض اذلي س بق عالجه يف  اكنت. ومع ذكل، اإ

ىل أأن العامل س يكون  اميهتا،احلاةل املطالب حب يه نفسها يف السابقةالتقنية الصناعية  واكنت أأكرث خطورة ، فهذا يشري بقوة اإ

 فعاًل يف احلاةل الأخرية أأيًضا.

بآأن أأنواع خمتلفة من الرسطان لها أأس باب  T 385/07فامي يتعلق بعالجات الرسطان، جادل جملس الاس تئناف يف و  .154

ن الكشف عن فعالية عالج و الرسطان بنجاح. مجيع أأنواع  تقتل" ةحسري ةوخصائص خمتلفة للغاية، وليس هناك "رصاص اإ

ىل "توقع معقول للنجاح" يف عالج شلك غري مرتبط  معني ضد نوع واحد أأو أأكرث من أأنواع الرسطان ل يشري عادة اإ

بناًء عىل وقائع احلاةل، حيث توجد عالجات للرسطان متارس تآأثريها من خالل  هذا الأمرلرسطان. ومع ذكل، سيتعني تقيمي ل 

آلية مشرتكة للكثرياس هت ن مل أأنواع الرسطان من داف أ  قضية وتناولت - هاكن مجيع ت، اإ

Merck Sharp & Dohme v Ono .عالجا من هذا القبيل 

 تللرباءااملكتب الأورويب 

، اإىل حاةل تقنية صناعية سابقة(، ابعتبارها أأقرب 1، أأشارت الوثيقة )T112/92 (OJ1994,192) القضية يف .155

لس املبادئ اجملطبق و ذكر وظيفته مكثبت. تمل  اولكهنوغري هاليم،  ُمصنعمكثخن ملنتج غذايئ لوكوماانن اجلاس تخدام 

مبثابة عامل لوكوماانن اجلاحلاةل، وذكر أأنه حىت لو اكن  هذه عىل T59/87 (OJ1991, 561)القضية املنصوص علهيا يف 

عداد املنتج وفقًا للوثيقة ) تبمث  ىل اس تنتاج  مت التوصللقد و  .افيخم  االاس تخدام اكن اس تخدام(، فاإن هذا 1مس تحلب يف اإ اإ

ن مل يكن مرتبًطا ارتباًطا وثيقًا ابس تخداهم تمفاده أأن اس تخدام مادة ما مكثبِ  عىل الأقل  فهو، مثخنكعامل  اللمس تحلبات، اإ

كعامل  لوكومان اكن فعالللشخص املاهر، مع العمل أأن اجل البدهيييرأأى اجمللس أأنه اكن من و وثيقًا.  قريب جدا من ذكل

ذا اكن فعاًل أأيًضا مكثبت. أأن حياول للمس تحلبات،  تثخني قد  T59 / 87 القضية عىل الرمغ من أأنو عىل الأقل معرفة ما اإ

ه ، فاإن موضوع مثل هذيس تويف رشط اجلدةخمفي لحقًا ملادة معروفة ميكن أأن  هلكنو  جوهريابس تخدام  املطالبةأأن  توجد

ىل املطالبة  ذا أأشار  النشاطس يظل يفتقر اإ اإىل وجود صةل راخسة بني  ت حاةل التقنية الصناعية السابقةالابتاكري اإ

 98(.T544 / 94الالحقة )انظر أأيًضا و  السابقة الاس تخدامات

  

                                         
 .2016 12.9 .د،1(، اجلزء 8السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب الأورويب للرباءات )النسخة  98
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 فزاحمل اكف.

 لهندا

 البدهيييمثاًل عىل الاس تخدام  99تقدم املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية .156

 ، عىل النحو التايل:احملفزللعامل 

يف وجود حمفز  Bواملركب  Aمن خالل معاجلة املركب  Cبعملية لإعداد املركب  اميتهحب يتعلق الاخرتاع املطالب

البالتني مكحفز اس تخدام  ابس تثناءحاةل التقنية الصناعية السابقة يمت الكشف عن مجيع مزيات الاخرتاع يف و بالتيين. 

البالتني عن بشلك عام  وكشفت حاةل التقنية الصناعية السابقةلكن مت ذكره مكحفز للمعادن النبيةل. و بشلك رصحي، 

يعترب ذلكل، وللشخص املاهر.  هو بدهيييلأغراض مماثةل و  اجملاليس تخدم يف  مماثلكعنرص نبيل، وهو أأيًضا عنرص 

 .بدهييي عىل حنو اميتهالتقنية السابقة عىل الاخرتاع املطالب حبحاةل يف مزية املعروفة لل اتطبيق ذكل

 مجهورية كوراي

كشف عن وجود حمفز هل تركيبة مماثةل أأو مشاهبة حملفز ي  حاةل التقنية الصناعية السابقةىل الرمغ من أأن مرجع ع .157

ذا اكن رد الفعل اذلي يس تخدم فالاخرتاع،  معرتفا خرتاع الاخمتلًفا، واكن تآأثري حمفز  الصنفأأو اكن  خمتلفا احملفزالعامل  فيهاإ

ذا مل يمت الكشف عن و  100ابتاكري. ينطوي عىل نشاطالاخرتاع أأن حمفز، يعترب  فهيا ل يس تخدماليت  مقارنًة ابحلاةل به اإ

جراء تقيمي  التقنية الصناعية يف حاةل احملفزالرتكيبة املامتثةل أأو املشاهبة للعامل  الابتاكري من خالل  للنشاطالسابقة، يمت اإ

 فز.احمليف حاةل بدون  اميتهمقارنة تآأثري احملفز املطالب حب

نتاج حمفزعىل الرمغ من أأن دامع احملفز قد ل يكون هل أأي نشاط و  .158 نه يس تخدم لأغراض خمتلفة، مثل اإ  هلفز حم، فاإ

الابتاكري لختيار احملفز  النشاطتقيمي  من أأجلو فعال، لتقليل تلكفة التحضري وحتسني اخلواص املياكنيكية.  حمفزتفاعل 

 101املدعوم أأو غري املدعوم، ينبغي مراعاة أ اثره التقنية املنصوص علهيا يف املواصفات أأو تآأثريها الاس تثنايئ.

 املنتجات الوس يطة لم.

 الربازيل

ىل  102جمال الكميياء اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف -تشري املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  .159 اإ

الابتاكري للوس يط بناًء عىل وظيفته كوس يط  النشاطالوس يط اخرتاعًا رئيس ًيا، ينبغي حتليل املنتج أأنه عندما يكون 

ذا كشفت أأقرب حاةل التقنية الصناعية السابقةملركبات يف اب مقارنةواختالفاته  سابقة عن  صناعية تقنيةحاةل . وابلتايل، اإ

                                         
، امللكية الفكرية يف الهند، مكتب املراقب العام للرباءات والتصاممي 8.8طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية، املبادئ التوجهيية لفحص  99

 .2014والعالمات التجارية، أأكتوبر 
 ، املكتب الكوري للملكية الفكرية.3.2، 5املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات، اجلزء التاسع، الفصل  100

 .2009أأكتوبر  9الصادر عن حممكة الرباءات،  2008HEO13732انظر القرار  101

، الربازيل ،املعهد الوطين للملكية الصناعية، 8، اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء -املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  102

2017.  
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نتاج مركبات أأخرى، أأي وظيفهتا  اميتهمركبات شبهية ابملركب الوس يط املطالب حب شارة اإىل وظيفهتا يف اإ ومل تقدم أأي اإ

حاةل يس تخدم مركبات مماثةل لتكل املوجودة يف اجملال س أأن الشخص اذلي ميتكل همارة يف  البدهيييكوس يط، فلن يكون من 

 .توليفية وس يطة ا مركباتعىل أأهن التقنية الصناعية السابقة

وس يطة، جيب مالحظة  ركباتسابقة مال  حلاةل التقنية الصناعيةيف احلاةل اليت تكون فهيا مركبات أأقرب وظيفة و .160

السابقة، من أأجل حتديد ما  الصناعية التقنية حاةل املوجودة يف واملركب( الوس يط) اميتهالاختالفات بني املركب املطالب حب

ذا اكنت هذه الاخت  .اميتهاملطالب حب للمركب، مع مراعاة الوظيفة الوس يطة بدهييةالفات اإ

عندما يكون الوس يط عبارة عن اخرتاع اثنوي )يكون الاخرتاع الرئييس عبارة عن مركب كمييايئ هنايئ أأو معلية و  .161

نتاج مركب كمييايئ(، ل ميكن اس تقراء  ىل الوس يط،  اجلدة والنشاط الابتاكريلإ نظًرا لأن لالخرتاع الرئييس اإ

ذا مل يكن و الاخرتاع الرئييس والوس يط خمتلفة. يف غراض الأ التآأثريات/الأنشطة / الوس يط هو الاخرتاع الرئييس، املنتج اإ

نتاجه  ذا اكن الوس يط ومعلية اإ ىل املفهوم الابتاكري ينمتيانفيجب حتديد ما اإ الخرتاع الرئييس، وهو منتج مركب نفسه ل اإ

نتاجه.  103هنايئ و/أأو معلية اإ

نتاج وس يط يه الاخرتاع الرئييس و  .162 طلب الرباءة. ومع ذكل، فاإن هذه العمليات عادة ما تكون يف قد تكون معلية اإ

نتاج الوس يط يه الاخرتاع الرئييس، و وس يط. منتج اخرتاعًا ملحقًا لالخرتاع الرئييس ملركب هنايئ أأو حىت  ذا اكنت معلية اإ اإ

اخلطوات اخملتلفة و  "2"؛ لك مهنامواملنتج الهنايئ ووسائل حتويل  الأوليةادة امل "1"فيجب أأن حتدد مطالبات العملية ما ييل: 

 الالزمة لتحقيق الهدف احملدد.

 الولايت املتحدة الأمريكية

حمكت احملمكة الأمريكية أأن مركبات حاةل التقنية الصناعية السابقة حتقق منفعة فقط عندما  Lalu،104قضية  يف .163

وأأن املركبات املتشاهبة يف البنية واملطالب حباميهتا قد ل تكون بدهيية من الوهةل الأوىل مقارنة ، تضطلع بدور مركبات وس يطة

 (من هذه الوثيقة 29)انظر الفقرة  حباةل التقنية الصناعي السابقة.

 املكتب الأورويب للرباءات

 105.ملنتجات الوس يطة يتعلق ابقام جملس الاس تئناف التابع للمكتب الأورويب للرباءات بتقيمي عدد من احلالت فامي .164

عداد T22/82 (OJ1982, 341) يف القرارو طار  ةديجد منتجات وس يطة، قرر اجمللس أأن اإ  لها مزاايمعلية اكمةل يف اإ

 لإعداد املنتجات الهنائية املعروفة واملطلوبة اكن أأمًرا ابتاكراًي. ةمدهش

ة الوس يطة قابةل للحامية مبوجب ئياملنتجات الكامي، مت اعتبار T163/84 (OJ1987, 301)القضية مرة أأخرى يف و  .165

 ولكن اجمللسابتاكري.  نشاطمعاجلهتا للمنتجات الهنائية املعروفة ينطوي عىل  امليض قدما يفبراءة اخرتاع عىل أأساس أأن 

حتويلها بعد  ومت، لمتعددة املراح مبتكرة ت أأثناء معليةعدّ تصبح مبتكرة جملرد أأهنا أ   نأأن مادة كمييائية جديدة وس يطة ل ىرأأ 

                                         
 .125.3اإىل  119.3ول، الفقرات من انظر أأيضا املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات، اجلزء الأ  103

 ، سادسًا.09.2144. دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة F.2d 703,223 USPQ 1257 (Fed. Cir. 1984)Lalu 747 ,يف قضية  104

 .)املنتجات الوس يطة( 4.8.9 .د،1اجلزء  ،2016 (،8السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب الأورويب للرباءات )النسخة  105
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ىل منتج هنايئ معروف؛ ذكل  ذ اإ عداد الوس يط اجلديد قد مكنت اإ جيب أأن تكون هناك عوامل أأخرى أأيًضا، مثل أأن معلية اإ

عدادهمن   طرق أأخرى لإعداده.المت استبعاد قد أأنه  واتضحابتاكري،  عىل حنوذكل  واكنلأول مرة  اإ

بدًل  واتّبع، T163/84 القرار اجمللس عىل الرأأي املعرب عنه يف، مل يوافق T648/88 (OJ1991, 292)القضية يف و .166

ذا مت  مبتكرلإعداد منتج هنايئ معروف أأنه  املوجهالوس يط املنتج مت اعتبار و. T22/82 القضية املتخذ يف القرارمن ذكل  اإ

عداده  طار اإ عداد يف اإ ضافية مبتكرة أأو يف س ياق معلية ابتاكرية اكمةل ) أأو مبتكراإ  (.T1239/01مت التآأكيد عليه يف معاجلة اإ

ىل أأن، T65/82 (OJ1983, 327)ويف القضية  .167 عمليات ال  من يت متثل جزءاً ال ةدياجلد يطةالوس   املنتجات أ شري اإ

حىت تُعترب منتجات  –)أأي املنتجات الهنائية أأو الوس يطة من أأنواع خمتلفة(، جيب  الالحقة)غري ابتاكرية( للمنتجات  املامثةل

املنتجات حىت يف حاةل استيفاء هذا الرشط، فاإن هذه و ملنتجات الالحقة. يف امسامهة هيلكية  تسامهأأن  – وس يطة

ابلنس بة حلاةل وبعني الاعتبار.  حاةل التقنية الصناعيةل تكون ابتاكرية دون قيد أأو رشط، أأي ليس من دون أأخذ  الوس يطة

 حاةل التقنية الصناعيةلن خمتلفان جيب مراعاهتام. الأول هو جمامثّة ، ابملنتجات الوس يطةفامي يتعلق  التقنية الصناعية

ن وكام هو حمدد من تركيبهتا الكمييائية. م املنتجات الوس يطةقريبة من الركبات امل ويه مجيع" للفن. املنتج الوس يط"القريبة من 

 الالحقةاملركبات القريبة من املنتجات "القريبة من املنتج"، أأي تكل  حاةل التقنية الصناعيةانحية أأخرى، جيب أأيًضا مراعاة 

 تركيبهتا الكمييائية. خالل كام مت حتديدها من

لمنتجات الهنائية ل ، جادل مقدمو الطلبات أأن نشاط مبيدات احلرشات T18/88 (OJ1992,107)ويف القضية  .168

 النشاط لإثباتاكن اكفيًا  ، وأأن هذااملعروفة اكن متفوقًا بشلك كبري عىل نشاط مبيد حرشي أ خر معروف هل بنية مماثةل

شارة اإىلو، حىت لو مل تكن املنتجات الهنائية جديدة و/أأو مبتكرة. الوس يطة للمنتجاتبتاكرية الا  القضية يف اإ

T65/82 (OJ1983, 327) املنتجات الوس يطة املطالب  ستندت عىل الأسس التالية: جيب أأن  مقديم الطلب، رفض جحة

ىل  حباميهتا بدورها ماكنية مل يكن السؤال هنا، و. مؤهةل للحامية مبوجب براءةلتكون  ابتاكري نشاطاإ دمع املنتجات هو اإ

يف هذه  الالحقة، لأن املنتجات الوس يطة يف ظل ظروف معينة للمنتجاتبتاكري الا للنشاط واملبتكرة اجلديدة الالحقة

ما مل تكن جديدة أأو  جديدة ول مبتكرة ل وق للمنتجات الالحقة اليت مل تكن مل يكن التآأثري املتفوغري مبتكرة. اكنت احلاةل اإ

 (.T697/96 ،T51/98اكفيًا جلعل املنتجات الوس يطة مبتكرة )

 اختيار الاخرتاعات والنطاقات ممي.

بشلك عام، قد يتضمن اخرتاع الاختيار، عىل سبيل املثال، اختيار عنارص فردية أأو مجموعات فرعية أأو نطاقات   .169

ولكن مل يمت الكشف عهنا بشلك حمدد يف  حاةل التقنية الصناعية السابقةفرعية، واليت تقع مضن اجملموعة أأو النطاق الأكرب يف 

 النشاط( تقيمي SCP/29/4الابتاكري )اجلزء الثاين( )الوثيقة  للنشاط أأخرىاسة تناولت در و  حاةل التقنية الصناعية السابقة

عىل اخرتاعات  SCP/29/4بيامن تنطبق املبادئ العامة املوحضة يف الوثيقة و الابتاكري فامي يتعلق ابخرتاعات الاختيار. 

 يف هذا الصدد يف جمال الكميياء. ممكةلالكميياء، تقدم الفقرات التالية توضيحات وأأمثةل  جمالالاختيار يف 

ذكل  عىل الرمغ من أأن ،الابتاكري فامي يتعلق ابخرتاعات الاختياروالنشاط اجلدة  ينبغي المتيزي بوضوح بني مطليبو  .170

ىل  قبل من ةاملقدم وعىل النحو املوحض يف املعلومات. نطاق هذه الوثيقةيف  ل يدخل حلاةل  وصفًا عاماً  فاإن، اللجنةش ييل اإ

رشوط  يفاحملدد  الشلكشلك معني من الاخرتاع، حىت لو مت تضمني هذا  جدة يفعادة ل يؤثر  ةالسابق نية الصناعيةالتق 

يؤثر الوصف  ،يف املقابلو. حاةل التقنية الصناعية السابقةرصاحة يف  أأن ذكل الشلك احملدد مل يُذكرالكشف العام، طاملا 
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"املعدن" مكصطلح  جدةعىل سبيل املثال، يؤثر وصف "النحاس" عىل فدد. الوصف احمل تشملطالبة عامة م جدةاحملدد عىل 

" التثبيت"هجاز  جدةأأي معدن أ خر غري النحاس. وابملثل، يؤثر وصف "املسامري" عىل  جدةعام، ولكن ليس عىل 

 أأن الكشف لأرجنتني اإىليف ا 106مكصطلح عام، ولكن ليس عىل أأي هجاز تثبيت أ خر. ومع ذكل، تشري املبادئ التوجهيية

مجيع مكوانت تكل  يُفيش معيف شلك عام،  ولو، حاةل التقنية الصناعية السابقةعن مجموعة من املركبات الكمييائية يف 

يف اختيار عنرص )عنارص( مت  جّدة ةوجد أأيت. وابلتايل، ل حاةل التقنية الصناعية السابقةاجملموعة، اليت أأصبحت جزًءا من 

ذا اكن العنرص )العنارص( احملدد هل خصائص متباينة، أأو مل يمت حاةل التقنية الصناعية السابقةيف الكشف عنه ابلفعل  ، حىت اإ

ةأأو خاصية  مزيةمس بقًا. وابملثل فاإن اكتشاف  اثباته يف حاةل التقنية لعنرص )عنارص( معني، معروف ابلفعل  متفوقةأأو  ُممزّيِ

 اجلدة.رشط ، ل يفي ب الصناعية

عىل فش ييل وهو اخرتاع اختيار يتعلق مبجموعة من القمي.  قبل من ةاملقدم املعلوماتوجود يف وهناك مثال أ خر م .171

جراءً  من حاةل التقنية الصناعية السابقةوثيقة  حتّددسبيل املثال،   10ميكن تنفيذه يف نطاق درجات حرارة ترتاوح بني  اً كمييائي اإ

مت يف وقت لحق، ودرجة مئوية.  80درجة و 60رجة ود 40درجة و 20 ندرجة مئوية، مبا يف ذكل أأمثةل ع 100و

 وتفيض اإىل، بشلك غري متوقعأأكرث كفاءة  تكون درجة مئوية 72درجة مئوية و 68ما بني العملية اليت جُترى أأن  اكتشاف

ذا مت تقدمي طلب و أأداء أأفضل، وتصدر ملواثت أأقل أأو تنتج فوائد تقنية أأخرى.  ة درجة مئوي 68الإجراء بني  محلايةاإ

فاصل يف نطاق درجة احلرارة اليت مت الكشف عهنا ابلفعل، يف حني مل يمت وصف هذا الفاصل احملدد الدرجة مئوية، أأي  72و

ل من خالل تفسري حمدود ف، حاةل التقنية الصناعية السابقةرصاحة يف وثيقة  حلاةل التقنية الصناعية ال ميكن تقيمي اجلدة اإ

درجة  80و 60و 40و 20درجة مئوية ويف درجات حرارة متوسطة ترتاوح بني  100و 10كعملية جترى عادة بني  السابقة

بشلك خمتلف يف  تمتالسابقة ل تنص بشلك حمدد عىل أأن العملية  حاةل التقنية الصناعيةنظًرا لأن واثئق و ، مئوية. وابلتايل

جراء ما بني يف هذه  -)داخل أأو خارج النطاق املوصوف(  درجات حرارة أأخرىدرجة أأو  درجة مئوية  68احلاةل، اإ

 اجلدة.مبطلب الاخرتاع  عهنا وس يفي مت الكشفأأنّه قد  اميهتاعترب القمي املطالب حبتُ ال ف -درجة مئوية  72و

 أأسرتاليا

خل املركبات اليت تد اعتباريمت و متثل الصيغة الهيلكية العامة مجيع الصيغ الهيلكية احملددة اليت تشملها الصيغة العامة.  .172

يف ومركبات مت الكشف عهنا عىل وجه التحديد.  ةمثل أأي نفسها يف نطاق الصيغة العامة بوضوح عىل أأهنا متتكل اخلصائص

غياب الاختيار )عىل سبيل املثال، حتديد مركب أأو مركبات لها مزية مفاجئة أأو غري متوقعة( أأو يف حاةل عدم وجود الكشف 

خصائص املركبات اليت مت  س تكون لهاملركبات اليت تدخل يف نطاق الصيغة العامة اأأن ن البدهييي عىل الفور المتكيين، مف

عداد  ابتاكري نشاطوليس هناك  ،الكشف عهنا عىل وجه التحديد املركبات فقط ابلطريقة املقرتحة والتحقق من  تكليف اإ

، Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha and Sankyo Coضد   Rohm and Haas Coقضيةخصائصها )

[1997] APO 40رشكة ضد  جامعة جورجيا للأحباثمؤسسة و  ؛Biochem Pharma ،[2000 ]APO 68.) 

  

                                         
 546/2012و 118/2012املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية )املعمتدة مبوجب القرار املشرتك  106

  .2012(، 107/2012و
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 لربازيلا

جراءات الفحص  .173 لطلبات براءات الاخرتاع اخلاصة ابختيار املركبات الكمييائية مبينة ابلتفصيل يف  التقينيف حني أأن اإ

ىل  19.4املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات، اجلزء الثاين، الفقرات من  ىل  31.5ومن  25.4اإ  2.8اجلزء  فاإن ،34.5اإ

بعض يقدم ات الرباءات يف جمال الكميياء اجلوانب املتعلقة بفحص طلب -من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات 

 ملركبات الكمييائية.اباملتعلقة  الانتقاء الابتاكري لخرتاعات النشاطالأمثةل فامي يتعلق بتقيمي 

حاةل التقنية الصناعية جديدًا جيب أأل يمت الكشف عنه حتديدًا يف  اخملتاروبصفة عامة، ليك يُعترب املركب الكمييايئ  .174

فامي و أأمثةل أأو اختبارات أأو نتاجئ أأو قوامئ أأو جداول أأو تسميات أأو صيغة هيلكية فردية أأو طريقة حتضري. يف شلك  السابقة

ىل  من أأهل املهنةلشخص ماهر  بدهيياالابتاكري، قد ل يكون اختيار املركب املذكور واحًضا أأو  نشاطيتعلق ابل  استناًدا اإ

ىل كون الاخرتاعونظرًا . حاةل التقنية الصناعية السابقةتعالمي  مجموعة خمتارة من املركبات املوصوفة ابلفعل بشلك عام يف  دامئا اإ

ن تقيمي متطلبات حاةل التقنية الصناعية السابقةوثيقة  مجموعة من املركبات يتضمن  تتعلق ابنتقاءالابتاكري لرباءة  النشاط، فاإ

اذلي سابقة مع املركب )املركبات(  صناعية تقنيةحاةل وافق أأقرب تتو السابقة.  الصناعية التقنيةتتعلق حباةل  تقدمي بياانت مقارنة

 السابقة.الصناعية التقنية  حاةل أأكرب تشابه هيلكي مت الكشف عنه عىل وجه التحديد يف يُظهر

ىل  اجلدة تس تويف رشطمثال عىل املركبات اخملتارة اليت  .175  :ابتاكري نشاطولكهنا تفتقر اإ

 خرتاعالا

ىل مركبات يشري طلب براءة الاخرت  يلوديناع اإ لعالج الأورام  اخلالاي مماثةل لها خصائص مضادة لتاكثر اإ

 الثدييات. دلى

 حاةل التقنية الصناعية السابقة

مفيدة كعوامل يه و يلودينالإ ، مواد تش به ماركوشبشلك عام، يف صيغة  ةالسابق حاةل التقنية الصناعيةصف ت

 اخلالاي. مضادة لتاكثر

 التقنية الصناعية السابقةحاةل      خرتاعالا

 

 

 

 التقينالتحليل 

حاةل التقنية الصناعية بني املركبات اليت مت الكشف عهنا بشلك عام يف وثيقة من  حمدودةمجموعة  اخملتارةمتثل املركبات 

زء نظًرا لعدم الكشف عهنا عىل وجه التحديد )املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات، اجلو . ومع ذكل، السابقة

ىل  21.4من الثاين، الفقرات   .رشط اجلدة تس تويف(، فهيي 23.4اإ
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ونشاط املركبات اليت  اميهتاالنشاط املضاد للتاكثر للمركبات املطالب حب بني قارنيُ الطلب نتاجئ اختبار  صاحبقدم و 

 تثبت النتاجئ املقدمة ملوتشابه هيلكي أأكرب.  ولها حاةل التقنية الصناعية السابقةيف مت الكشف عهنا عىل وجه التحديد 

اكن  اميهتاملركبات املطالب حبيف ا اخلالاي ، لأن نشاط مضاد تاكثرمقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة بدهيييتآأثرًيا غري 

فحص طلبات ل املبادئ التوجهييةالسابقة ) الصناعية التقنيةحاةل مشاهبًا متاًما لنشاط املركبات اليت مت الكشف عهنا يف 

ل أأهنا  اميهتاعىل الرمغ من أأن املركبات املطالب حبو (. وابلتايل، 33.5، الفقرة الثاينالرباءات، اجلزء  تعترب جديدة، اإ

 الابتاكري. النشاط رشط استيفاءتفشل يف 

 تس تويف الًك من رشطي اجلدة والنشاط الابتاكري:املركبات اخملتارة اليت  عنمثال  .176

 خرتاعالا

احللقي املستبدل ابلفينيل، ومعليات حتضريه واس تخدامه يف تركيبات املبيدات  زالكيتوينول مبركب الرباءةيتعلق طلب 

 احلرشية ومبيدات الأعشاب.

 حاةل التقنية الصناعية السابقة

لأعشاب، ل ومبيد للحرشاتنشاط مبيد  اذلي هلاحللقي  ملركب الكيتوينولزالتقنية السابقة وصًفا عاًما حاةل تقدم 

 يف طلب الرباءة قيد املراجعة. اخملتارةواذلي يتضمن املركبات 

 حاةل التقنية الصناعية السابقة      خرتاعالا

 

 

 

 

 التحليل الفين

لأنه، عىل الرمغ من أأهنا مش تقات  عىل أأهنا تس تويف رشط اجلدةرباءة اليف طلب  اميهتاتعترب املركبات املطالب حب

ل أأنه مل يمت الكشف عهنا عىل وجه ةالسابق وثيقة حاةل التقنية الصناعيةيف  ماركوشبشلك عام يف صيغة  تردكمييائية  ، اإ

ىل  21.4ت من حص طلبات الرباءات، اجلزء الثاين، الفقرالف املبادئ التوجهييةالتحديد )  .(23.4اإ

 البدهيييت بوضوح التآأثري التقين غري الابتاكري للموضوع، مت تقدمي بياانت الاختبار اليت أأظهر  النشاطلإثبات و

تقنية حاةل ال ملركبات ذات التشابه الهيلكي الأكرب اليت مت الكشف عهنا حتديدًا يف اب مقارنة اميهتاللمركبات املطالب حب

لأي خشص ماهر يف هذا اجملال )املبادئ  بدهييةغري  اخملتارةاملركبات  أأن . وابلتايل، مت اعتبارالصناعية السابقة

 (.34.5توجهيية لفحص طلبات الرباءات، اجلزء الثاين، الفقرة ال 
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 مجهورية كوراي

 أأصناف اميتهعن املفهوم العام فقط، بيامن يغطي الاخرتاع املطالب حب حاةل التقنية الصناعية السابقةكشف ت عندما  .177

ذا اكن مجليع  ينطوي عىل نشاط، فاإن الاخرتاع املطالب به حاةل التقنية الصناعية السابقة تآأثري خمتلف عن  الأصنافابتاكري اإ

 107.من حيث النوعية أأو المكية يف حاةل التقنية الصناعية السابقةتآأثري الاخرتاع 

ابتاكري، حيث يمت اختيار مركبات كمييائية حمددة فقط من بني مجموعة واسعة  نشاط: الاخرتاعات تفتقر اإىل 1مثال 

 من املركبات الكمييائية.

تار من مجموعة واسعة من املركبات واخمل  اميته،يوجد وصف مفاده أأن املركب الكمييايئ املطالب حبل  "1"

جيايب مقارنة ابملركبات الكمييائية السابقة الصناعية يف حاةل التقنية الكمييائية يف حاةل التقنية الصناعية ، هل تآأثري اإ

 .السابقة

اذلي يمت اختياره من بني مجموعة واسعة من املركبات ، و اميتهيكون للمركب الكمييايئ املطالب حب "2"

جيايب مقارنة ابملركبات الكمييائية  الصناعية التقنيةيف حاةل  الكمييائية  الصناعية التقنيةيف حاةل السابقة، تآأثري اإ

 ه ميكن، لأنماهر من أأهل املهنةمن قبل خشص  اميته، ولكن ميكن بسهوةل اختيار املركب املطالب حبالسابقة

 اصية املركب الكمييايئ.خبالتنبؤ 

خرتاعات اليت حتتوي عىل مركبات كمييائية حمددة خمتارة من مجموعة واسعة من املركبات الكمييائية لها الا: 2مثال 

 اتية غري متوقعة.و خصائص م

حاةل التقنية عهنا يف  ُكشف Rتتعلق املطالبة مبركب كمييايئ حيتوي عىل مادة بديةل حمددة مت اختيارها من مجموعة 

 بني السابقة، وليس من املتوقع أأن يقوم خشص ماهر يف اجملال ابختيار ذكل املركب الكمييايئ احملدد من الصناعية

 السابقة من أأجل احلصول عىل خصائص مواتية. حاةل التقنية الصناعيةاملركبات الكمييائية املوصوفة معوًما يف 

 الاحتاد الرويس

بشلك عام تتوافق  الانتقاءالابتاكري لخرتاعات  النشاطعىل أأن مهنجية حتليل  108توجهيية للفحصتنص املبادئ ال  .178

املعروفة اليت املركبات و  اميهتاخصائص املركبات املطالب حب بني الاختالفيؤخذ و مع مهنجية املركبات الكمييائية الأخرى. 

ىل  58ر )انظر الفقرات من وكذكل درجة هذا الاختالف يف الاعتبا، تشرتك يف صيغة هيلكية  أأعاله(. 61اإ

 مثال

درجة يوفر وصف الاخرتاع معلومات حول و غرض يف املطالبات(. المبركب كمييايئ )مل يمت توضيح  حبامية يمت املطالبة

ماكنية اس تخدامه  املادة املذكورة يه حاةل معينة )اختيار( و جسم احليوان.  يف حرشات القرادعىل  للقضاءمسيته واإ

ىل أأن مسيهتا اكفية  حاةل التقنية الصناعيةتشري و عة من املركبات املعروفة تمتزي بصيغة هيلكية مشرتكة. جملمو  السابقة اإ

                                         
 لكوري للملكية الفكرية.، املكتب ا3.2، 5املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات، اجلزء التاسع، الفصل  107

  )ROSPATENT( ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية، 9.3املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الاخرتاع، اجلزء  108
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نظًرا لأن هذا املركب مل يمت و احليواانت. دلى سمية ال القراد، ولكن اس تخداهما مس تحيل بسبب زايدة  لقضاء عىلل

نه يعترب مركًبا جديًدا.  مركب وصفه مس بقًا عىل أأنه اكن اخملرتع أأول من قرر أأن و مت احلصول عليه ودراس ته، فاإ

حاةل يسمح بقتل القراد، لكنه ل يسبب أأي رضر للحيواانت. وابلتايل، فاإن  حباميته مس توى مسية املركب املطالب

، الطلبكام هو موحض يف  التقنيةيجة ميكن أأن حيقق النت  اميتهالسابقة ل تعين أأن املركب املطالب حب التقنية الصناعية

 خاصية جديدة غري معروفة لتكل اجملموعة. يبدي عن اميتهواملركب املطالب حب

 اململكة املتحدة

املتحدة(  )اململكة  Dr Reddy’s Laboratoriesقضية رشكة قرار حممكة الاس تئناف يف اململكة املتحدة يف يعمتد .179

ىلمقاربة تستن 109Eli Lilly & Co رشكةضد  ول س امي )جمايل الاس تئناف يف املكتب الأورويب للرباءات قرارات  د اإ

 الطلب يف الاعتبارمسامهة  أأخذ( حيث مت T 133/01 WYETHو T 939/92 AGREVO/Triazolesالقرارين 

ذا مل حيقق أأي تقدم تقين حقيقي. بدهييااختيار  ليعترب واكن الاختيار ذا اكو  110اإ ن الاخرتاع السؤال اذلي جيب طرحه هو ما اإ

ذا اكن جمرد اختيار و . اعتباطيغري معروفة حىت ال ن أأو أأنه جمرد اختيار  تقنيةيقدم مسامهة  ، يكون اعتباطياإ

 111.بدهييا الاخرتاع

يمت حتديد طبيعة الاختيار يف كثري من الأحيان بسهوةل اتمة حيث، عىل سبيل املثال، يمت اختيار نطاق فرعي ولن  .180

 اململكة[ Genericsرشكة  قضية فاإن املوقف اذلي يتبع حمك حممكة الاس تئناف يف ،الصدديف هذا ومن نطاق أأكرب. 

 112، تشمل ما ييل:Yeda Research and Development Coضد رشكة  ]املتحدة

ذا اكنت املسامهة املزعومة أأثًرا تقنًيا غري شائع يف لك يشء مشمول  "1" ملطالبة، فال ميكن اس تخدامه لأغراض اباإ

ما و .البداهةىل احلمك ع  يفيض اإىلعىل املوضوع اذلي  مقترصةيف مثل هذه الظروف، جيب أأن تكون املطالبة اإ

 املسامهة التقنية، أأو جيب العثور عىل مسامهة خمتلفة مشرتكة يف املطالبة بآأمكلها؛

ي ل ميكن ذلواعىل حنو اعتباطي حبت،  حاةل التقنية الصناعية السابقةمن احملمتل أأن يكون الاختيار من  "2"

 ، لأنه ل حيقق تقدًما تقنًيا حقيقيًا؛، بدهيياً تربيره بواسطة بعض اخلصائص التقنية املفيدة

 منطقيًا وفقاً الابتاكري الأثر التقين اذلي ل يكون  النشاطقد ل يؤخذ يف الاعتبار عند تقيمي  "3"

 الرباءة. واصفاتمل

 املواصفات. من خالل منطقياً اذلي أأصبح  التقينقد يمت الاستشهاد بآأدةل لحقة دلمع التآأثري  "4"

                                         
ذا مل يكن هناك أأكرث من اختيار و من فئة ما أأمًرا بدهيًيا.  اعتباطي"]...[ فهيي تعترب ما ميكن اعتباره جمرد اختيار  109 فليس هناك ببساطة أأي مسامهة  اعتباطياإ

 "تقنية مقدمة من قبل صاحب الرباءة.

Dr Reddy’s Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2010] RPC 9  (.44)يف الفقرة 
 .مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،78(، الفقرة 2017املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية )احملدثة يف يونيو  110

 .مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، 79(، الفقرة 2017املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية )احملدثة يف يونيو  111

 .مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، 80(، الفقرة 2017كمييائية )احملدثة يف يونيو املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات ال  112
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 Yeda Research andضد رشكة  ]املتحدة اململكة[ Generics رشكة قضية وتناول احلمك الصادر يف .181

Development Co  ذا مل تكن اخلاصية أأو التآأثري التقين ملواصفات يف الواقع. ا حسب منطقينيمسآأةل ما اذلي حيدث اإ

ليه يف املواصفات، فال و  رأأت احملمكة الأدىن أأنه نظًرا لأنه ل ميكن اس تخدام الأدةل الالحقة دلمع التآأثري التقين غري املشار اإ

ميكن اس تخدامه دلحض هذا التآأثري. ومع ذكل، رأأت حممكة الاس تئناف أأنه عند النظر يف الأدةل الالحقة بشآأن هذه املسآأةل، 

ىل أأدةل لحقة؛  بداهةمك عىل  احليمتل  الاخرتاع.  عن ماهيةالأدةل  ذكل من خالل ببساطة حتديد بل يمتالاخرتاع ابلرجوع اإ

ثبت الاعامتد عىل الأثر تُ مل  املطالب حباميهتا الرتكيبةمسحت احملمكة بقبول الأدةل الالحقة اليت، وفقا للمدعي، أأظهرت أأن و 

 113ورفضت الاس تئناف. تقينالأدةل املقدمة مل تثبت عدم وجود أأثر  التقين. بيد أأن احملمكة وجدت أأن

أأنه عندما يمت تقدمي عىل  T 181/82لالس تئناف يف املكتب الأورويب للرباءات  التقينقرار اجمللس  وينص .182

حاةل بني مركب  ةممكن ةهيلكي مقاربةغري متوقع، جيب أأن يكون هناك أأقرب  تقينالاختبارات املقارنة كدليل عىل وجود تآأثري 

مؤهةل  - نظراياملوصوفة  وليس -اذلي مت اختباره وموضوع الاخرتاع؛ وأأن املواد املعروفة فقط  التقنية الصناعية السابقة

 114لالس تخدام يف مقارانت املركبات.

لنظر يف تنص املبادئ التوجهيية اخلاصة بفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية عىل أأنه ينبغي او  .183

غري املعتادة يف املطالبة،  املؤرشاتعند اس تخدام و اليت يمت من خاللها اختيار املنتج أأو العملية.  للمؤرشاتالأمهية التقنية 

ذا اكنت ثبات ما اإ ذا مت و أأم ل.  رشاتؤاملتكل  كشفت عنالسابقة قد  الصناعية التقنية حاةل قد يكون من الصعب اإ اإ

هنا تعترب غري تقنية وميكن جتاهلها يف تقيمي ، فمؤرشات اعتباطيةاس تخدام   115(.ومن مّث اجلدة) البداهةاإ

، قد تكون هناك حاةل تش متل فهيا املطالبة ةالسابق حاةل التقنية الصناعيةفامي يتعلق ابلنطاق املتداخل للمطالبة ومرجع و  .184

كتب تنص املبادئ التوجهيية مل و . ابقةحاةل التقنية الصناعية السالوارد يف  ماركوشمتداخل مع هيلك  ماركوشعىل هيلك 

عىل أأنه من املامرسات املعمول هبا يف املكتب، عىل عكس ممارسات املكتب الأورويب  116اململكة املتحدة للملكية الفكرية

. وابلتايل، يمت التعامل مع  تس تويف رشط اجلدةابتاكري ول نشاطللرباءات، الاعرتاض عىل املطالبة ابعتبارها تفتقر اإىل 

مجموعة ما  اعتبار أأن مضنهبدًل من حتديد املدى اذلي ميكن و يف الواقع عىل أأهنا فئات حمددة من املركبات.  ماركوشهيآلك 

ذا اكنت اجلدة مناس بة(، فقد مت اعتبارها  . البداهة مبوجبلعرتاضها ببساطة  براغامتيةمتالزمة مع مجموعة أأخرى )وابلتايل ما اإ

 قيد املطالبةرتاض تعمتد جزئيًا عىل مسائل مثل الاس تخدام املقصود )سواء مت ذكره رصاحة يف ومع ذكل، فاإن قوة هذا الاع

يف نواة مشرتكة أأو يف حاةل البولميرات،  ماركوشفحص أأم ل( وعىل مدى التداخل )عىل سبيل املثال، هل تشرتك هيآلك ال

 بدهييييف احلالت اليت يوجد فهيا اخرتاع اختيار و؟(. من العمود الفقري للبولمير نفسها املنحدرة هل تشرتك يف اجملموعات

 .البداهةاعرتاض  امليض قدما يف ينبغيومدعوم، ل 

  

                                         
 .مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، 82(، الفقرة 2017املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية )احملدثة يف يونيو  113

 .مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، 84(، الفقرة 2017ن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية )احملدثة يف يونيو املبادئ التوجهيية بشآأ  114

 .حدة للملكية الفكريةمكتب اململكة املت، 85(، الفقرة 2017املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية )احملدثة يف يونيو  115

 .مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، 90(، الفقرة 2017املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية )احملدثة يف يونيو  116



SCP/30/4 
62 
 

 الولايت املتحدة الامريكية

يف حاةل أأو تمكن داخل النطاقات اليت مت الكشف عهنا  متداخةل" املطالب حباميهتاالنطاقات  اليت تكون فهيا اةلاحليف  .185

تشري حاةل التقنية الصناعية  Woodruff،118 قضية يف 117.للبداهة من الوهةل الأوىلحاةل  مثة"، السابقةالتقنية الصناعية 

ىل السابقة رأأت احملمكة و ". % 5"، يف حني اقترصت املطالبة عىل "أأكرث من % 5-1تركزيات أأول أأكس يد الكربون "حوايل  اإ

 Geisler،119قضية النطاقات متداخةل. وابملثل، يف ف وابلتايل % 5 من " مسحت برتكزيات أأعىل بقليل% 5-1أأن "حوايل 

ىلاعترب  بدهيية من أأجنسرتوم"  100اإىل  50مسك طبقة امحلاية الواقية اذلي يقع مضن نطاق من " ت املطالبة اليت تشري اإ

ىل  الوهةل الأوىل مسك ل ينبغي أأن يكون محلاية املناس بة، توفري ا"ل يف ضوء مرجع حاةل التقنية الصناعية السابقة اذلي يشري اإ

ىل أأن "امحلاية  ذكرت احملمكة أأنه. و ["أأجنسرتوم 100اننومرت ]أأي  10 حوايل عن أأقلالطبقة الواقية  "من خالل الإشارة اإ

ذا اكنت الطبقة الواقية حاةل التقنية الصناعية ]فاإن ، من السمك أأجنسرتوم 100"حوايل"  تبلغ املناس بة" يمت توفريها اإ

 ]مقدم الطلب[. " اميته من قبلاس تخدام مسك مضن النطاق املطالب حب اإىلارشًة مبتشري [ السابقة

حاةل التقنية مع  الأجحام املطالب حباميهتال تتداخل النطاقات أأو  عندمالوهةل الأوىل بدهيية من اوابملثل، توجد حاةل  .186

لهيا ولكهنا تقرتب ،السابقة الصناعية  Banner،120ضد   .of AmericaTitanium Metals Corp في قضيةففقط.  اإ

وليبدينوم، وتصل اإىل من امل %0.3يلك ومن الن  %0.8سبيكة "حتتوي عىل ب  املتعلقةملطالبة ا قاطعااحملمكة رفًضا  رفضت

من النيلك،  %0.75كشف عن س بائك من ي مرجع.  لأهنا بدهيية ابلستناد اإىلديد، وتوازن التيتانيوم" من احل 0.1%

النسب و ، وتوازن التيتانيوم: "املوليبدينوممن  %0.31و، من النيلك %0.94وتوازن التيتانيوم  ،املوليبدينوممن  0.25%

 .أأن يكون لها نفس اخلصائص" من الوهةل الأوىليتوقع س  الشخص املاهر من أأهل املهنة دلرجة أأنقريبة جدا 

ظهار مدى  بداهة من الوهةل الأوىلميكن ملقديم الطلبات دحض حاةل و  .187 عىل ف. تقارب الكبري للنطاقاتال من خالل اإ

ظهار أأن النطاق املطالب حب افرتاض البداهة سبيل املثال، قد يكون حيقق نتاجئ غري متوقعة اميته قاباًل لدلحض من خالل اإ

 121.به عن الاخرتاع املطالب ترصف النظر حاةل التقنية الصناعية السابقة، أأو أأن حاةل التقنية الصناعية السابقةنطاق ب  مقارنة

يف الرتكزي أأو درجة احلرارة، فاإن  وحاةل التقنية الصناعية السابقةعندما يمكن الاختالف بني الاخرتاع املطالب به و  .188

ىل أأن مبوجب براءة املوضوع أأهلية حاميةهذا الاختالف لن يدمع  الرتكزي أأو درجة احلرارة  ذكل، ما مل يكن هناك دليل يشري اإ

 .ابلغة أأمهية يكتس يان

اكتشاف النطاقات املثىل أأو القابةل  فاإن، حاةل التقنية الصناعية السابقةشف عن الرشوط العامة للمطالبة يف عندما يمت الك و 

يف القانون أأن جمرد امليض قدمًا  ومن املبادئ الراخسة 122.ل ينطوي عىل نشاط ابتاكري للتطبيق عن طريق التجربة الروتينية

                                         
 ، أأول.05.2144دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  117

 SPQ2d 1934 (Fed. Cir. 1990), 919 F.2d 1575, 16 UWoodruffيف  118

 71, 43 USPQ2d 1362,1365-, 116 F.3d 1465, 1469Geisler-(Fed. Cir. 1997) 66يف  119

120 , 778 F.2d 775,783, 227 USPQ 773, 779 (Fed. Cir. 1985)Titanium Metals Corp. of America v. Banner 

 اثلثًا.، 05.2144دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  121

 ، اثنيًا.05.2144دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  122
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اذلي ينطوي فقط عىل تغيري الشلك أأو النسب أأو ادلرجة أأو استبدال ، و عبراءة اخرتاوجب الأصيل احملمي مب التصممييف 

ن ذكل ليسابلوسائل نفسها اإىل حد كبري، ولخرتاع الأصيل، اب مقارنة تضطلع ابدلور نفسه عنارص متاكفئة ًا اخرتاع فاإ

ىل نتاجئ س يخضع للحامية مبوجب براءة أأفضل من الاخرتاعات ، عىل الرمغ من أأن التغيريات من هذا النوع قد تؤدي اإ

 123السابقة.

ىل الصنفعندما  الأصناف ببداهةفامي يتعلق و  .189 بداهة ل ينبغي حتليل  124،تشري حاةل التقنية الصناعية السابقة اإ

بطريقة خمتلفة عن أأي  حاةل التقنية الصناعية السابقة اتناولهت ةفرعي فئةمعني، أأو  صنفمبركب معني، أأو املتعلقة  املطالبة

ذا اكن و . أأخرى مطالبة أأو  الصنفلختيار املركب أأو س تكون دليه دوافع  اجملالملهارة العادية يف اب خشص يمتتععند حتديد ما اإ

دليل يف هذا الصدد، يوفر لتعالمي حاةل التقنية الصناعية السابقة. و، جيب مراعاة العوامل اخملتلفة املطالب حباميهتاالفئة الفرعية 

جراءات حفص الرباءات   :التاليةل غري احلرصية العواماإ

، مع الأخذ يف الاعتبار أأن احلجم وحده ل ميكن أأن ةالسابق الصنف يف حاةل التقنية الصناعيةالنظر يف جحم  "1"

 .البداهة يدمع رفض

ذكرت احملمكة أأن "احلساب البس يط س يظهر أأنه، ابس تثناء التناظر  Peteringقضية عىل سبيل املثال، يف 

مركبًا فقط. ومع ذكل، نود  20عىل  Karrerحتتوي الفئة احملدودة اليت جندها يف  ،Rداخل بعض مجموعات 

ىل أأن ليس جمرد عدد املركبات يف هذه الفئة احملدودة، بل الظروف اللكية املعنية، مبا يف  املهم هنا أأن نشري اإ

ائل ملواقع احللقة بد وعدم وجود، Zو Yفقط لـ  ووجود بديلني، Rذكل عوامل مثل العدد احملدود للتغريات 

قد وصف  Karrerمع أأخذ هذه الظروف يف الاعتبار، نرى أأن و الأخرى، ونواة هيلكية كبرية غري متغرية. 

لك من التباديل اخملتلفة املتضمنة هنا متاًما كام لو اكن قد رمس  اجملاللأولئك اذلين يمتتعون مبهارة عادية يف هذا 

 لك صيغة هيلكية أأو كتب لك امس ".

أأو  الأصنافسبب معني لتحديد  تشري اإىلواليت  حاةل التقنية الصناعية السابقةالتعالمي الرصحية يف  النظر يف "2"

 .ة املطالب حباميهتاالفرعي الفئة

تش متل عىل خليط حمدد من الأميلورايد اليت رتكيبات مدرة للبول ب املطالبات املتعلقةعىل سبيل املثال، اكنت 

شارة مرجعية  بدهييةوهيدرولكوروثيازيد  بآأن الأميلورايد اكن عبارة عن  نية الصناعية السابقةق حلاةل الت يف اإ

دارته بشلك مشرتك مع عوامل مدرة للبول تفرز البواتس يوم، مبا يف ذكل  أأبريزينني غلويدين ميكن اإ

زاةل الصو  ةمدر عوامل نتاج لإ ، مثاًل وارداً هيدرولكوروثيازيد اذلي اكن  ديوم والبواتس يوم للبول مع خصائص اإ

 125.ااملرغوب فهي

ذا و املفصح عنه.  الصنففرعي "منوذيج" أأو "مفضل" أأو "مثايل" مضن  نوعأأو  لصنفالنظر يف أأي تعالمي   "3" اإ

، فاإن الكشف اميتهاملطالب حب الصنفمتشابه هيلكيا مع  من أأصناف فرعيةاكن هذا النوع من الأنواع السابقة أأو 

                                         
123 ,36 F.2d 436, 438 (CCPA 1929)In re Williams 

 .08.2144دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  124

125 ., 874 F.2d 804,807, 10 USPQ2d 1843, 1846 (Fed. Cir. 1989)Merck & Co. v. Biocraft Labs 
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من  اميهتااملطالب حب الأصناف الفرعيةلختيار الأنواع أأو  اجملالملهارة العادية يف اب تعلشخص يمت عنه قد يوفر سببا 

 ، بناء عىل توقع معقول بآأن الأنواع املامتثةل هيلكيا عادة لها خصائص مماثةل.صنفال 

اخلصائص  يهو. يف حاةل التقنية الصناعية السابقةمماثةل  أأو أأصناف فرعية من أأنواع ومنافعالنظر يف خصائص  "4"

حاةل التقنية تكل املوجودة يف مع هيلكيا  متشاهبةاليت توفر ادلافع احلقيقي للعامل ذي املهارة العادية جلعل الأنواع  واملنافع

اكتشاف  لن يكون يف صاحل عىل العكس من ذكل، فاإن عدم وجود أأي خصائص مفيدة معروفةو . ةالسابق الصناعية

 فرعي. نفص ادلافع لصنع أأو اختيار نوع أأو 

ماكنية التنبؤ ابلتكنولوجيا.  "5" ذا اكنت فالنظر يف اإ غري قابةل للتنبؤ هبا، مفن غري املرحج أأن جتعل  التكنولوجيااإ

، لأنه قد ل يكون من املعقول اس تنتاج أأهنا تشرتك يف بدهيياالأنواع املتشاهبة من الناحية الهيلكية النوع املطالب به 

 خصائص مماثةل.

 ابلستناد اإىل حباميته للمركب املسكن املطالب البداهة من الوهةل الأوىلعىل سبيل املثال، مت دحض 

من الناحية الهيلكية مع أأدةل تثبت أأنه ل ميكن التنبؤ  يف حاةل التقنية الصناعية السابقة مشاهبة متصاوغة

 126خبصائص تسكني الأمل والإدمان عىل أأساس الرتكيب الكمييايئ.

 الأورويب للرباءات املكتب

 عىل النحو التايل: انتقاء ابتاكرية وغري ابتاكرية لخرتاعاتيمت تقدمي أأمثةل  127،املبادئ التوجهيية للفحص. يف  .190

 غري مبتكر[ابلتايل و بدهييي]اختيار 

 اختيار مركبات أأو تركيبات كمييائية معينة )مبا يف ذكل الس بائك( من جمال واسع. منيتكون الاخرتاع فقط 

التقنية السابقة عىل الكشف عن مركب كمييايئ يمتزي هبيلك حمدد مبا يف ذكل مجموعة بديةل تسمى حاةل مثال: تش متل 

"Rذا املكون البديل "ه مت تعريفو". يR حبيث يشمل نطاقات اكمةل من مجموعات جذرية حمددة عىل نطاق واسع "

ما غري املستبدةل أأو  املستبدةل ابلهالوجني و/أأو الهيدروكيس، عىل الرمغ من أأنه مثل مجيع جذور الألكيل أأو الأريل اإ

 عنرص جذري معني أأو الاخرتاع يف اختيار ويمكنعدد صغري جًدا من الأمثةل احملددة فقط.  يردلأس باب معلية، 

ليه ابمس البديل  امن بيهن اجلذريةمجموعة معينة من العنارص  أأو  اجلذري العنرص)مل يمت الكشف عن " R"من يشار اإ

 بغيابعندئٍذ  سيتعلق الأمرلأن  حاةل التقنية الصناعية السابقةبشلك حمدد يف وثيقة ما قبل  اجلذريةمجموعة العنارص 

 املركبات الناجتة:و (. اهةبدال اجلدة بدل من 

 ؛يف حاةل التقنية السابقةخصائص مفيدة ل متتلكها الأمثةل  ةأأي متتكل ابآأهن ول تُثبت وصفتل  (أأ )

                                         
126 574 F.2d 1082, 1094, 197 USPQ 601, 611 (CCPA1978), In re May 
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لهيا عىل وجه التحديد يف مت  اهنوصف بآأ أأو ت (ب) حاةل تكل خصائص مفيدة مقارنة ابملركبات املشار اإ

، اجملالالشخص املاهر يف  هاالتقنية السابقة، ولكن هذه اخلصائص يه اخلصائص اليت يتوقع 

 هذا الاختيار.يقوده ذكل عىل الأرحج ل حبيث 

 غري واحض وابلتايل مبتكر[اختيار ]

ثل هذه ومل مركبات أأو مركبات كمييائية معينة )مبا يف ذكل الس بائك( من جمال واسع، الاخرتاع يف اختيار  يمكن (1)

 املركبات أأو الرتاكيب مزااي غري متوقعة.

" من Rالبديل " اجلذري مثال: يف املثال أأعاله ملركب كمييايئ بديل، يمكن الاخرتاع مرة أأخرى يف اختيار العنرص

يف هذه احلاةل، ل يقترص الاختيار عىل منطقة لكن و كشف السابق. ومع ذكل، اللكي لالحامتلت احملددة يف ال  اجملال

ظهر أأهنا متتكل خصائص مفيدة ولكن ل توجد مؤرشات ي املركبات اليت ميكن أأن  فيض اإىلاحملمتل، وي اجملالمعينة من 

من أأجل حتقيق اخلصائص  اختيار أ خراحملدد بدل  الاختيارمن شآأهنا أأن تقود الشخص املاهر يف اجملال اإىل هذا 

 املفيدة.

ظروف تشغيل معينة )مثل درجة احلرارة والضغط( داخل تقتيض يتضمن الاخرتاع اختياًرا خاًصا يف معلية  (2)

 تآأثريات غري متوقعة يف تشغيل العملية أأو خصائص املنتج الناجت. الاختيارينتج عن هذا و معروف،  نطاق

ىل مادة  Bواملادة  Aمثال: يف معلية يمت فهيا حتويل املادة  أأن بشلك عام ، اكن من املعروف Cيف درجة حرارة عالية اإ

أأنه يف نطاق درجة  تبنيلقد و درجة مئوية.  130و 50حيث ترتفع درجة احلرارة يف بني  Cيف املادة  أأكربهناك زايدة 

ىل  63احلرارة من  نتاج املادة  65اإ  أأعىل بكثري من املتوقع. Cدرجة مئوية، واليت مل يمت اس تكشافها من قبل، اكن اإ

 مطالبات ماركوش نون.

ىل  "ماركوشمطالبة " وتشريتسمح العديد من الولايت القضائية ملطالبة براءة واحدة أأن تتضمن عنارص بديةل.  .191 قامئة اإ

دائل اليت قامئة ابلب يف العادة ماركوشمطالبة  تشملمبعىن أ خر،  128يف مطالبة واحدة. كبدائل اميكن اس تخداهم يتال ابلعنارص

 ماركوش فهيا اذلي اكن يف الولايت املتحدة الأمريكيةذا الامس وفقا لقضية ماركوش هب اتسميهت تمتوقد يمت الاختيار مهنا. 

ىل قامئة البدائل احملددة يف مطالبة و  129.الطرف الوحيد يف ادلعوى  .ماركوش جتميعأأو  ماركوشابمس مجموعة  ماركوشيشار اإ

 مت اختياره من اجملموعة اليت تتكوني X" عىل النحو التايل ماركوشالبدائل يف مطالبة  تردوبصفة عامة، ميكن أأن  .192

عندما حتدد و ": عىل سبيل املثال، "معدن يمت اختياره من اجملموعة اليت تتكون من النحاس واذلهب واحلديد". cو bو aمن 

 كن التعبري عهنا عىل النحو التايل:مجموعة من املركبات الكمييائية بصيغة كمييائية، مي ماركوشمطالبة 

  

                                         
 .2117دليل اإجراءات حفص الرباءات، الفقرة  128

129 r Pat. 126, 127 (1924)’, 1925 Dec. CommEx parte Markush 
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 . مركب من الصيغة:1املطالبة 

 

 

فينيل، ال من اجملموعة اليت تتكون من  1Rحيث يمت اختيار 

لكيلثيو، والأ رتايزينيل، والثيازوليل، وال برييديل، وال 

يه امليثيل أأو البزنيل  4R – 2Rيثيل؛ امل و ، لكوكيسوالأ 

 فينيل.ال أأو 

عند و لتحديد الاخرتاعات يف عمل املعادن والكميياء والبيولوجيا.  ماركوشيف مجموعة  املطالباتكثريا ما تس تخدم و  .193

هنا تسمح بتغطية مجموعة من املركبات الكمييائية اليت لها عنرص هيلكي مشرتك  ماركوشاس تخدام مجموعة  يف صيغة كمييائية، فاإ

أأو  نقيةالأخرى، مثل تكل اليت تتضمن مزيات مياكنيكية  الاخرتاعات يف جمالت التكنولوجيا ولكنيف مطالبة واحدة. 

 130.ماركوشخطوات معلية، ميكن املطالبة هبا أأيًضا عىل منط 

دراج أأكرث من  لصائغ الرباءة منط ماركوشيسمح و  .194 من  العديدبديل يف مطالبة واحدة، بدًل من صياغة  عنرصابإ

ذا مت اس تخداهما ب و املطالبات اليت تغطي لك عضو بديل.  تساعد الشخص املاهر يف  ماركوششلك حصيح، فاإن مطالبة اإ

لك  اجملال عىل استيعاب النطاق الاكمل للبدائل يف مطالبة واحدة، بدًل من قراءة وحتليل العديد من املطالبات اليت حتدد

عىل سبيل فجبمع البدائل اليت ليس لها امس عام حمدد جيًدا.  لصائغ الرباءة ماركوشابلإضافة اإىل ذكل، يسمح أأسلوب وبديل. 

املثال، يف حاةل "معدن مت اختياره من اجملموعة اليت تتكون من النحاس واذلهب واحلديد"، ل توجد لكمة عامة مناس بة 

 تغطي فقط النحاس واذلهب واحلديد.

أأل جيعل عدد البدائل وعرضها يف مطالبة واحدة  يف العديد من البدلان، رشيطة ماركوشبشلك عام، يُسمح مبطالبة و  .195

يف ظروف معينة، قد تكون مجموعة ووحدة الاخرتاع.  برشوطاملطالبة غامضة أأو يصعب تفسريها ورشيطة أأن تفي املطالبة 

 املطالبةر فتقت قد و . اميتهكبرية للغاية حبيث ل يمتكن الشخص املاهر يف اجملال من حتديد نطاق الاخرتاع املطالب حب ماركوش

ىل الوضوح وادلقة، أأو قد ل  بطريقة  اميته، أأو قد ل يكشف الوصف عن الاخرتاع املطالب حباستيعاهباالوصف  ميكناإ

وسواء . اميتهالخرتاع املطالب حبلواحضة واكمةل بدرجة اكفية حىت يمتكن الشخص املاهر يف اجملال من تنفيذ النطاق الاكمل 

هذه  ولكنيليب وحدة الاخرتاع أأم ل، فهو سؤال أ خر قد يمت طرحه.  ماركوشعنه يف مجموعة  بديل مت التعبري عنرصاكن لك 

طار مطلب النشاط يه القضااي   الابتاكري.تقع خارج اإ

واحدة أأو يف مجموعة من  ماركوشالتعبري عن البدائل يف مطالبة  مت سواءالابتاكري،  النشاط برشطفامي يتعلق و  .196

ذا مت  الابتاكري يف حد ذاته. النشاطبتقيمي  ذكل ل يرتبطولك بديل،  لك مهنا حيددفاملطالبات،  املطالبة  تذلكل، اإ

                                         
اللكى يش متل عىل "وحدة واحدة عىل الأقل مت اختيارها من اجملموعة اليت  لتصفية، املثال التايل: مطالبة جبهاز 2117يقدم دليل اإجراءات الرباءات يف الفقرة  130

آةل  تصفيةوحدة مراقبة " و 4"، فائقة الرتش يحوحدة اإزاةل "و 3"، ادلايةل انوحدة دورو  "2"، ادلايةلوحدة حتضري  "1"تتكون من  اللكى"، وواهجة مس تخدم/أ

 متصةل هبا.
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الابتاكري  النشاط، فليس من املس تغرب أأن القواعد واملامرسات العامة املتعلقة بتحليل ماركوشابخرتاع كمييايئ يف صيغة 

 لالخرتاعات الكمييائية تنطبق عىل هذا الاخرتاع.

، 131الربازيليف  الصادرة عن املعهد الوطين للملكية الصناعية املبادئ التوجهيية للفحصل، تنص عىل سبيل املثاف .197

ذا مل يكن  النشاط مبطلباجلديدة س تفي  ماركوشبشلك عام، عىل أأن املركبات احملددة يف صيغة  لشخص املاهر االابتاكري اإ

يف حالت و. اميهتالتعديالت الهيلكية املطالب حباب دافع للقيام دليه حاةل التقنية الصناعية السابقة،بناًء عىل  من أأهل املهنة،

غري  تقينالابتاكري عىل الاعرتاف بوجود تآأثري  النشاط، ينطوي تقيمي حاةل التقنية الصناعية السابقةالتشابه الهيلكي مع 

ابلإشارة و، نفسه. وعىل املنوال ة الصناعيةالتقنيالبياانت املقارنة فامي يتعلق حباةل  ادلليل عىل ذكل هومتوقع، وغالًبا ما يكون 

ىل دليل براءات الاخرتاع يف الأنديز،  ىل أأن املركبات املطالب هبا يف صيغة  ةاملقدم املعلوماتشري ت اإ ىل اللجنة اإ كوادور اإ من اإ

تآأثري غري  اج عهنينت " أأو2"للمركبات بنية غري متوقعة )حاةل اندرة(؛ تكون " "1"تنطوي عىل خطوة ابتاكرية عندما:  ماركوش

ذا اكنت املركبات متشاهبة مع غريها يف  قد يكون التآأثري و . حاةل التقنية الصناعية السابقةمتوقع )احلاةل الأكرث ش يوعًا، خاصًة اإ

 املوصوف ملركبات معروفة مماثةل، أأو قد يكون هو نفسه ولكن مع نتاجئ حمس نة(." ذكلغري املتوقع خمتلًفا متاًما عن 

للوفاء  بدهييي" جيب أأن يكون غري يف مجمهل" اميتهفقًا للمبدأأ الراخس املمتثل يف أأن الاخرتاع املطالب حبوو ابملثل، و .198

ىل أأنه يف حاةل املطالبات  ةاملقدم املعلوماتشري ت الابتاكري،  النشاط مبطلب ىل اللجنة اإ ، ل يُعترب بمنط ماركوشمن مالزياي اإ

ذا اكن  مبتكرا اميتهالاخرتاع املطالب حب يف حاةل ابتاكري نطوي عىل نشاط ل ي  ماركوشجتس يد واحد عىل الأقل من بدائل اإ

ذا اكن الاخرتاع املطالب به يتعلق مبركبات الكرومانول فالسابقة.  التقنية الصناعية  العصبية محلاية اخلالايعىل سبيل املثال، اإ

اجملسدة يف مطلب  يكون مجليع املركبات الكمييائية بدائل، فيجب أأناملس تخدمة ك  مبا يف ذكل املركبات الكمييائية اخملتلفة

نص ت من أأجل احلصول عىل براءة الاخرتاع املطلوبة. وابملثل، يف حاةل التقنية الصناعية السابقة  تآأثري ملحوظ ماركوش

ىل  ةاملقدم املعلومات ىل تعريف جيد للغاية وجيب أأن تكون  ماركوشعىل أأن صيغ  اللجنةمن كوس تارياك اإ اخلاصية حتتاج اإ

شري ت ابلإضافة اإىل ذكل، وموجودة يف مجيع املركبات البديةل.  حباةل التقنية الصناعية السابقةالتقنية الأساس ية املتعلقة  املمزية

ىل دليل الأنديز للرباءات، واذلي ينص عىل أأنه من أأجل الاعرتاف  املعلومات املقدمة ىل اللجنة اإ كوادور اإ  ابلنشاطمن اإ

ل  الابتاكري، جيب أأن ثبات بنيهتا أأو  فوحدهاتفي مجيع املركبات املدرجة يف صيغة ماركوش ابلرشوط، واإ املركبات اليت مت اإ

 مقبوةل. تعترب تآأثريها غري املتوقع من قبل مقدم الطلب

ىل م لفيس تخدم عدد من الأمثةل املوحضة يف الأجزاء من أأ و  .199 من هذه الوثيقة مجموعة ماركوش لتحديد الاخرتاع  مياإ

حول كيفية  فكرة عامةقد توفر هذه الأمثةل امللموسة و . حاةل التقنية الصناعية السابقة مرجع أأو لوصف اميتهب حباملطال

 الكمييائية. اجملالتيف  ماركوشاس تخدام مطالبات 

 ]هناية الوثيقة[
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