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

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

<www.wipo.int/pct/en/meetings/assemblies/reports.htm .> 
وقد أشير إلى حذف حكم من أحكام النص النافذة في السابق فقط في الحاالت التي كان فيها ذلك 

 ضروريا لتفادي انقطاع الترقيم التسلسلي.
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 الالئحة التنفيذية
 لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

 )*((0192 يوليو 1 مننص نافذ اعتبارا )
 )**(الفهرس

 الجزء ألف:  قواعد تمهيدية
 مختصرات 1 القاعدة 

 معنى المختصرات 1.1 
 تفسير بعض الكلمات 2 القاعدة

 "مودع الطلب" 2.1 
 "الوكيل" 2.2 
 "الممثل العام" )ثانيا(2.2 
 "التوقيع" 2.3 
 "فترة األولوية" 2.4 

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

 استمارة العريضة 3.1 
 االستحصال على االستمارات 3.2 
 الجدول 3.3 
 التفاصيل 3.4 

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

  

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

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

وفي األول  2002 وفي األول من أكتوبر 2001أكتوبر 3وفي  2000 أكتوبر 3وفي  2000مارس  17وفي  1999سبتمبر 
مايو  15وفي  2007نوفمبر  12وفي  2006 أكتوبر 3وفي  2005 أكتوبر 5وفي  2004أكتوبر  5وفي  2003من أكتوبر 

أكتوبر  9وفي  2011أكتوبر  5وفي  2010سبتمبر  29وفي  2009وفي األول من أكتوبر  2008سبتمبر  29وفي  2008
أكتوبر  11وفي  2016 أكتوبر 11وفي  2015أكتوبر  14وفي  2014سبتمبر  30وفي  2013أكتوبر  2وفي  2012
 .2018أكتوبر  2وفي  2017

 في النص األصلي، وإنما أضيف إليه تسهياًل الطالع القارئ. ومالحظات الناشر ال يرد هذا الفهرس )**(
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 البراءات الوطنية واإلقليمية ،أنواع الحماية ،تعيين الدول 4.9 
 المطالبة باألولوية 4.10 
رئيسااااي أو سااااند ب ق أو تكملة أو تكملة جزئية أو طلاإلشااااارة إلى بحب ساااااب 4.11 

 رئيسي
 مراعاة نتائج بحب سابق 4.12 
 ]تحذف[ 4.13 
 ]تحذف[ 4.14 
 اختيار إدارة البحب الدولي )ثانيا(4.14 
 التوقيع 4.15 
 نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها 4.16 
اإلعالناااااااات المتعلقاااااااة باااااااالمتطلباااااااات الوطنياااااااة المشاااااااااااااااااااااار إليهاااااااا في  4.17 

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

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

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

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

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

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

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

جم المطلوبة ألغراض البحب الدولي والنشر االلغة المحرر بها الطلب الدولي والتر  12 القاعدة
 الدولي

 اللغات المقبولة إليداع الطلبات الدولية 12.1 
أو  20.3 اللغة المحررة بها العناصاااااااااااااار واألجزاء المقدمة بناء على القاعدة )ثانيا(21.1 

 20.6أو  20.5
 4)ثانيا(13 لغة البيانات المقدمة بناء على القاعدة ا(لث)ثا21.1 
 اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على الطلب الدولي 12.2 
 الترجمة المطلوبة ألغراض البحب الدولي 12.3 
 الترجمة المطلوبة ألغراض النشر الدولي 12.4 

 الطلب وثائق تتعلق ببحب سابقتقديم مودع  )ثانيا(12 القاعدة
م   تقديم مودع الطلب وثائق تتعلق ببحب ساااااااااااااااابق في 1)ثانيا(12  حال عريضاااااااااااااااة قد  

 12.4 بموجب القاعدة
طلب إدارة البحب الدولي الحصااااول على وثائق تتعلق ببحب سااااابق في حال  2)ثانيا(12 

م  بموجب القاعدة   12.4عريضة قد  
 وحدة االختراع 13 القاعدة

 شرط وحدة االختراع 13.1 
 الحاالت التي يعتبر فيها أن شرط وحدة االختراع قد استوفي 13.2 
 مطالب الحماية دون المساس بتقدير وحدة االختراع ديدطريقة تح 13.3 
 المطالب التابعة للحماية 13.4 
 نماذج المنفعة 13.5 
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 االختراعات المتصلة بالمواد البيولوجية )ثانيا(13 القاعدة
 تعريف 1انيا()ث13 
 اإلشارات )بصفة عامة( 2)ثانيا(13 
 إغفال إدراج اإلشارة أو أي بيان -اإلشارات:  محتوياتها  3)ثانيا(13 
 اإلشارات:  مهلة تقديم البيانات 4)ثانيا(13 
-اإلشااااااااااااااااارات والبيااانااات ألغراض دولااة واحاادة أو أكثر من الاادول المعينااة  5)ثانيا(13 

اإليداعات لدى مؤسااااااااااااااسااااااااااااااات  -الدول المعينة اإليداعات المختلفة لمختلف 
 اإليداع غير المخطرة

 تقديم العينات 6)ثانيا(13 
 المتطلبات الوطنية:  اإلخطار والنشر 7)ثانيا(13 

 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية )ثالثا(13 القاعدة
 اإلجراء لدى إدارة البحب الدولي 1)ثالثا(13 
 لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولياإلجراء  2)ثالثا(13 
 الكشف التسلسلي لفائدة المكتب المعي ن 3)ثالثا(13 

 رسم التحويل 14 القاعدة
 رسم التحويل 14.1 

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

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

 تمديد مهل تسديد الرسوم )ثانيا(16 القاعدة
 دعوة مكتب تسلم الطلبات 1)ثانيا(16 
 رسم عن الدفع المتأخر 2)ثانيا(16 

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

 مودع الطلب 18 القاعدة
 محل اإلقامة والجنسية 18.1 
 ]تحذف[ 18.2 
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 تعدد مودعي الطلبات 18.3 
معلومات عن الشااااااااااااااروط المنصااااااااااااااوص عليها في القوانين الوطنية بشاااااااااااااااأن  18.4 

 المودعين
 مكتب تسلم الطلبات المختص 19 القاعدة

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

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

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

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

 إرسال صورة عن البحب والترجمة والكشف التسلسلي 23 القاعدة
 اإلجراءات 23.1 

 وثائق تتعلق ببحب أو تصنيف سابقإرسال  )ثانيا(23 القاعدة
ما  بموجب  1)ثانيا(23  إرساااااااااااااااال وثاائق تتعلق ببحاب ساااااااااااااااابق في حاال عريضاااااااااااااااة قاد  

 12.4 القاعدة
 2.41 أو تصنيف سابق وفقا ألحكام القاعدة إرسال الوثائق المتعلقة ببحب 2)ثانيا(23 

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

 التحقق من بعض عناصر الطلب الدولي وتصحيحها في مكتب تسلم الطلبات 26 القاعدة
 ()ب( إلجراء التصحيح1)14 الدعوة الموجهة بناء على المادة 26.1 
 مهلة التصحيح 26.2 
 "2" و"1()أ("1)14التحقق من الشروط بناء على المادة  )ثانيا(26.2 
 "5()أ("1)14التحقق من الشروط المادية بناء على المادة  26.3 
()ب( لتصاااااااااااااحيح أوجه النقص بناء على 1)14توجيه دعوة بناء على المادة  )ثانيا(26.3 

 11القاعدة 
 "1("4)3النقص بناء على المادة  الدعوة إلى تصحيح أوجه )ثالثا(26.3 
 اإلجراءات 26.4 
 قرار مكتب تسلم الطلبات 26.5 

 تصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها )ثانيا(26 القاعدة 
 تصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها 1)ثانيا(26 
 أوجه النقص في المطالبة باألولوية 2)ثانيا(26 
 مكتب تسلم الطلباترد حق األولوية لدى  3)ثانيا(26 

 أو إضافتها 4.17تصحيح اإلعالنات المقدمة بناء على القاعدة  )ثالثا(26 القاعدة 
 تصحيح اإلعالنات أو إضافتها 1)ثالثا(26 
 معالجة اإلعالنات 2)ثالثا(26 

 التخلف عن تسديد الرسوم 27 القاعدة
 الرسوم 27.1 

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

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

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

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

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

 الحد األدنى لمجموعة الوثائق 34 القاعدة
 تعريف 34.1 

 اإلدارة المختصة بالبحب الدولي 35 القاعدة
 إدارة واحدة مختصة بالبحب الدولي 35.1 
 إدارات عديدة مختصة بالبحب الدولي 35.2 
عندما يكون المكتب الدولي مكتبا لتساااااااااااااالم الطلبات بناء على القاعااااااااااااااااااااااااااااادة  35.3 

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

 يف المتطلبات الدنياتعر  36.1 
 االسم الناقص أو المعيب 37 القاعدة

 االسم الناقص 37.1 
 وضع االسم 37.2 

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

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

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

 سابقوتصنيف مراعاة نتائج بحب  41 القاعدة
م  بموجب القاعدة 41.1   12.4 مراعاة نتائج بحب سابق في حال عريضة قد  
 ت األخرى مراعاة نتائج بحب وتصنيف سابق في الحاال 41.2 

 المهلة المحددة إلعداد البحب الدولي 42 القاعدة
 المهلة المحددة إلعداد البحب الدولي 42.1 

 تقرير البحب الدولي 43 القاعدة
 التعيينات 43.1 
 التواريخ 43.2 
 التصنيف 43.3 
 اللغة 43.4 
 النصوص المستشهد بها 43.5 
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 مجاالت البحب 43.6 
 تصحيح األخطاء السافرةالنظر في  )ثانيا(43.6 
 مالحظات بخصوص وحدة االختراع 43.7 
 الموظف المصرح له 43.8 
 عناصر إضافية 43.9 
 الشكل 43.10 

 الرأي المكتوب إلدارة البحب الدولي )ثانيا(43 القاعدة
 الرأي المكتوب 1)ثانيا(43 

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

 التقرير التمهيدي الدولي إلدارة البحب الدولي عن األهلية للبراءة )ثانيا(44 القاعدة
 إرسال التقرير إلى المودع –إصدار التقرير  1)ثانيا(44 
 إلى المكاتب المعي نةتحويل التقرير  2)ثانيا(44 
 الترجمة لفائدة المكاتب المعي نة 3)ثانيا(44 
 مالحظات عن الترجمة 4)ثانيا(44 

 ترجمة تقرير البحب الدولي 45 القاعدة
 اللغات 45.1 

 البحوث اإلضافية الدولية )ثانيا(54 القاعدة
 التماس البحب اإلضافي 1)ثانيا(54 
 ضافياإلالمعالجة للبحب رسم  2)ثانيا(54 
 ضافيالبحب اإلرسم  3)ثانيا(54 
التحق ق من التماس البحب اإلضااااااااااافي وتصااااااااااحيح أوجه النقص والتأخير في  4)ثانيا(54 

 المحددة ألغراض البحب اإلضافيدارة اإلتسديد الرسوم واإلرسال إلى 
 بدء البحب اإلضافي الدولي وأساسه ونطاقه 5)ثانيا(54 
 وحدة االختراع 6)ثانيا(54 
 تقرير البحب اإلضافي الدولي 7)ثانيا(54 
 إرسال تقرير البحب اإلضافي الدولي وأثره 8)ثانيا(54 
 إجراء البحب اإلضافي الدوليالمختصة بإدارات البحب الدولي  9)ثانيا(54 

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

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

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

 22الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة  49 القاعدة
 اإلخطار 49.1 
 اللغات 49.2 
 البيااانااات المقاادمااة بناااء على - 19اإلعالنااات الصااااااااااااااااادرة بناااء على المااادة  49.3 

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

 البيانات المتعلقة بالحماية المنشودة ألغراض المعالجة الوطنية )ثانيا(49 القاعدة
 عي نة من الحمايةاختيار أنواع م 1)ثانيا(49 
 موعد تقديم البيانات 2)ثانيا(49 

أثر رد حق األولوية لدى مكتب تساااااااااااااالم الطلبات ورد حق األولوية لدى المكتب  ا(لث)ثا49 القاعدة
 المعي ن

 أثر رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات 1(ثالثا)49 
 رد حق األولوية في المكتب المعي ن 2(ثالثا)49 

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

 المراجعة بمعرفة المكاتب المعينة 51 القاعدة
 المهلة المحددة لطلب إرسال الصور 51.1 
 صورة عن اإلخطار 51.2 
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 المهلة المحددة لتسديد الرسم الوطني وتقديم الترجمة 51.3 
 27المقبولة بناء على المادة بعض المتطلبات الوطنية  )ثانيا(51 القاعدة

 بعض المتطلبات الوطنية المقبولة 1)ثانيا(51 
 بعض الظروف التي ال يجوز فيها المطالبة بوثائق أو أدلة 2)ثانيا(51 
 إمكانية استيفاء المتطلبات الوطنية 3)ثانيا(51 

 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة 52 القاعدة
 المهلة 52.1 

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

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

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

 مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي )ثانيا(54 القاعدة
 مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 1)ثانيا(54 

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

 ]تحذف[ 56 القاعدة
 رسم المعالجة 57 القاعدة

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

 تسديد الرسومتمديد مهلة  )ثانيا(58 القاعدة
 دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي 1)ثانيا(58 
 رسم عن الدفع المتأخر 2)ثانيا(58 

 اإلدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي 59 القاعدة
 ()أ(2)31طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة  59.1 
 ()ب(2)31المادة  طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في 59.2 
تحويااال طلاااب الفحص التمهيااادي الااادولي إلى اإلدارة المختصاااااااااااااااااة باااالفحص  59.3 

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

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

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

صااااااااااااااورة عن الرأي المكتوب إلدارة البحب الدولي وعن التعديالت التي تم   بناء  62 القاعدة
 إلدارة الفحص التمهيدي الدولي 19على المادة 

صاااااااااااااورة عن الرأي المكتوب إلدارة البحب الدولي وعن التعديالت التي تم   قبل  1 .62 
 إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي

 التعديالت التي تم   بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي 62.2 
 ليترجمة الرأي المكتوب إلدارة البحب الدولي لفائدة إدارة الفحص التمهيدي الدو  )ثانيا(62 القاعدة 

 الترجمة والمالحظات 1)ثانيا(62 
 الشروط الدنيا المطلوبة من إدارة الفحص التمهيدي الدولي 63 القاعدة

 تعريف الشروط الدنيا 63.1 
 تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة ألغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي 64 القاعدة

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

 اإلجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66 القاعدة
 التمهيدي الدوليأساس الفحص  66.1 
 الرأي المكتوب إلدارة البحب الدولي  )ثانيا(66.1 
 الرأي المكتوب إلدارة الفحص التمهيدي الدولي 66.2 
 الرد الرسمي على إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66.3 
 الفرص اإلضافية لتقديم التعديالت أو الحجج 66.4 
 بعين االعتبار خطاء السافرةوتصحيحات األ أخذ التعديالت والحجج )ثانيا(66.4 
 التعديالت 66.5 
 االتصاالت غير الرسمية بمودع الطلب 66.6 
 صورة وترجمة عن الطلب السابق المطالب بأولويته 66.7 
 شكل التعديالت 66.8 
 اللغة التي تحرر بها التعديالت 66.9 

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

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

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

التقرير التمهياااادي الاااادولي عن األهليااااة للبراءة إلدارة الفحص التمهياااادي الاااادولي  70 القاعدة
 )تقرير الفحص التمهيدي الدولي(

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

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

 ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي والرأي المكتوب إلدارة البحب الدولي 72 القاعدة
 اللغات 72.1 
 إعداد صور عن الترجمات لمودع الطلب 72.2 
ب الاااااادولي كمااااااا هو معااااااد  بناااااااء على ترجمااااااة الرأي المكتوب إلدارة البحاااااا )ثانيا(72.2 

 1)ثانيا(43 القاعدة
 مالحظات بشأن الترجمة 72.3 

 إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو الرأي المكتوب إلدارة البحب الدولي 73 القاعدة
 إعداد الصور 73.1 
 إرسال الوثائق إلى المكاتب المختارة 73.2 

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

 ]تحذف[ 75 القاعدة
وتطبيق بعض القواعااااد على اإلجراءات لاااادى المكاااااتااااب  ترجمااااة وثيقااااة األولويااااة 76 القاعدة

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

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

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

 تحديد التواريخ 79.1 
 حساب المهل 80 القاعدة

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

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

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

 اعتذار الدولة المعينة أو المختارة عن تأخرها في مراعاة بعض المهل )ثانيا(82 القاعدة
 (2)48ى "المهلة" في المادة معن 1)ثانيا(82 
 (2)48الحقوق واألحكام األخرى التي تطبق عليها المادة  استرداد 2)ثانيا(82 

 تصحيح األخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي )ثالثا(82 القاعدة
 األخطاء المتعلقة بتاريخ اإليداع الدولي وبالمطالبة باألولوية 1)ثالثا(82 

 المهلمراعاة التأخر في  عذر )رابعا(82 القاعدة
 المهلمراعاة التأخر في عذر  1)رابعا(82 

 حق التصرف أمام اإلدارات الدولية 83 القاعدة
 إثبات الحق 83.1 
 عندما يكون المكتب الدولي مكتب تسلم الطلبات )ثانيا(83.1 
 اإلبالغ 83.2 
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 الخامس من المعاهدةالجزء هاء:  القواعد المتعلقة بالفصل 
 مصاريف الوفود 84 القاعدة

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

 التصوي  بالمراسلة 85.1 
 الجريدة 86 القاعدة

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

 المنشورات تبليغ 87 القاعدة
 تبليغ المنشورات بناء على التماس 87.1 

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

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

 الجزء واو:  القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة
إيداع الطلبات الدولية والمستندات األخرى ومعالجتها وتحويلها في شكل إلكتروني  )ثانيا(89 القاعدة 

 أو بوسائل إلكترونية
 الطلبات الدولية 1)ثانيا(89 
 المستندات األخرى  2)ثانيا(89 
 التحويل بين المكاتب 3)ثانيا(89 

 النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق  )ثالثا(89 القاعدة
 النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق  1)ثالثا(89 

 الوكالء والممثلون العامون  90 القاعدة
 الوكيل تعيين 90.1 
 الممثل العام 90.2 
أو  اآلثار المترتبة على األعمال التي يباشاااااااااااااارها الوكالء والممثلون العامون  90.3 

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

 السحب )ثانيا(90 القاعدة
 سحب الطلب الدولي 1)ثانيا(90 
 سحب التعيينات 2)ثانيا(90 
 سحب المطالبة باألولوية 3)ثانيا(90 
 سحب التماس البحب اإلضافي )ثانيا(3)ثانيا(90 
 سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو االختيارات 4)ثانيا(90 
 التوقيع 5)ثانيا(90 
 أثر السحب 6)ثانيا(90 
 ()ب(4)37الحق المنصوص عليه في المادة  7)ثانيا(90 

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

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

تسااااااااااااااجياال التغييرات المتعلقااة ببعض البيااانااات في العريضاااااااااااااااة أو طلااب الفحص  )ثانيا(92 القاعدة
 التمهيدي الدولي

 تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي 1)ثانيا(92 
 حفظ الملفات والسجالت 93 القاعدة

 مكتب تسلم الطلبات 93.1 
 المكتب الدولي 93.2 
 إدارات البحب الدولي والفحص التمهيدي الدولي 93.3 
 النسخ 93.4 

 طريقة تحويل الوثائق )ثانيا(93 القاعدة
 التحويل عبر مكتبة رقمية -التحويل بناء على االلتماس  1)ثانيا(93 

 االطالع على الملفاتإمكانية  94 القاعدة
 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب الدولي 94.1 
 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى مكتب تسلم الطلبات )ثانيا(94.1 
 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة البحب الدولي (ثالثا)94.1 
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 لدى إدارة الفحص التمهيدي الدوليإمكانية االطالع على الملف المحفوظ  94.2 
 لدى إدارة الفحص التمهيدي الدوليإمكانية االطالع على الملف المحفوظ  )ثانيا(94.2 
 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المختار 94.3 

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

المعلومااااات المتعلقااااة بحاااادوث اإلجراءات في المكاااااتااااب المعي نااااة والمكاااااتااااب  95.1 
 المختارة

 االلتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة 95.2 
 جدول الرسوم 96 القاعدة

 المرفق بالالئحة التنفيذيةجدول الرسوم  96.1 

 جدول الرسوم
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 الجزء ألف
 قواعد تمهيدية

 1القاعدة 
 مختصرات

 معنى المختصرات 1.1
 يقصد بكلمة "المعاهدة" في هذه الالئحة التنفيذية معاهدة التعاون بشأن البراءات. ) أ (
كما تشير تشير كلمة "الفصل" في هذه الالئحة التنفيذية إلى فصل محدد في المعاهدة.  )ب(

 كلمة "المادة" إلى مادة محددة في المعاهدة.
 2القاعدة 

 تفسير بعض الكلمات
 "مودع الطلب" 2.1

أيضاااااااااا وكيل مودع الطلب أو أي شاااااااااخص آخر يمثل مودع الطلب، "مودع الطلب" تعني عبارة 
 حيثما ورد اساااااااتعمالها، ما لم يساااااااتنتج خالف ذلك بوضاااااااوح من نص الحكم أو من طابعه، أو من ساااااااياق

كما هي الحال بخاصااااااااة إذا كان نص الحكم يشااااااااير إلى محل إقامة  الكالم الذي تسااااااااتعمل فيه هذه العبارة
 مودع الطلب أو إلى جنسيته.

 "الوكيل" 2.2
، حيثما ورد اسااااااااااتعمالها، ما 90.1الوكيل الذي يتم اختياره بناء على القاعدة  "الوكيل"تعني كلمة 

أو من طابعه، أو من ساااياق الكالم الذي تساااتعمل فيه هذه  لم يساااتنتج خالف ذلك بوضاااوح من نص الحكم
 الكلمة.

 "الممثل العام" )ثانيا(2.2
مودع الطلب الذي يتم اختياره كممثل عام أو يعتبر كذلك بناء على  "الممثل العام"تعني عبارة 

 ، حيثما ورد استعمالها.90.2القاعدة 
 "التوقيع" 2.3

مكتب تساالم الطلبات أو اإلدارة المختصااة بالبحب الدولي أو إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه 
بالفحص التمهيدي الدولي يتطلب اساااااااااتعمال خاتم معين بدال من التوقيع، فإن كلمة "التوقيع" تعني "الخاتم" 

 ألغراض عمل المكتب أو اإلدارة اآلنف ذكرهما، حيثما ورد استعمالها.
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 "فترة األولوية" 2.4
"فترة األولوية"، متى اساااتعمل مقترنا بمطالبة باألولوية، بما معناه فترة يفسااار اصاااطالح  ) أ (

شااهرا اعتبارا من تاريخ الطلب األساابق الذي تكون أولويته محل تلك المطالبة. وال تشاامل تلك الفترة يوم  12
 إيداع الطلب السابق.

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

 القواعد المتعلقة بالفصل األول من المعاهدة
 3القاعدة 

 العريضة )شكلها(
 استمارة العريضة 3.1

 تعد العريضة على استمارة مطبوعة أو تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حاسوب.
 االستحصال على االستمارات 3.2

كتب تسااااالم يساااااتحصااااال مودعو الطلبات مجانا على نساااااخ عن االساااااتمارة المطبوعة ساااااواء من م
 الطلبات أو من المكتب الدولي بناء على رغبة المكتب األول.

 الجدول 3.3
 تشتمل العريضة على جدول يبين فيه ما يأتي: ) أ (

العدد اإلجمالي ألوراق الطلب الدولي وعدد أوراق كل عنصاااااااااار من هذا الطلب،  "1"
الوصااااف ألي كشااااف  أي العريضااااة والوصااااف )على أن يذكر على حدة عدد الصاااافحات المخصااااصااااة في

 تسلسلي( ومطالب الحماية والرسوم والملخص؛
الوكيل  سند تعيينأن الطلب الدولي كما تم إيداعه قد أرفق به توكيل رسمي )أي  "2"

أو إيصال  في شكل إلكترونيأو الممثل العام( أو صورة عن توكيل عام أو وثيقة أولوية أو كشف تسلسلي 
 خر )يحدد في الجدول( عند االقتضاء؛عن الرسوم المسددة أو أي مستند آ

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

ات يتعين على مودع الطلب اسااااااااااااااتكمال الجدول، وإال أدخل عليه مكتب تساااااااااااااالم الطلب )ب(
 ".3البيانات الضرورية، دون أن يبين الرقم المشار إليه في الفقرة )أ("
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 التفاصيل 3.4
، يجري النص على تفاصااااايل اساااااتمارة العريضاااااة المطبوعة وأية عريضاااااة 3.3مع مراعاة القاعدة 

 تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حاسوب في التعليمات اإلدارية.
 4القاعدة 

 العريضة )محتوياتها(
 التوقيع -المحتويات اإلجبارية والمحتويات االختيارية  4.1

 يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي: ) أ (
 التماس؛ "1"
 اسم االختراع؛ "2"
 بيانات عن مودع الطلب وعن الوكيل إن وجد؛ "3"
بيااانااات عن المخترع إذا تطلااب القااانون الوطني لاادولااة معينااة على األقاال إبالغ  "4"

 إيداع طلب وطني.اسم المخترع عند 
 عند االقتضاء، يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي: )ب(

 مطالبة باألولوية؛ "1"
" 1"4.12بيانات متعلقة ببحب ساااااااااابق وفقا لما هو منصاااااااااوص عليه في القاعدتين  "2"

 ؛(د( و)ب)1)ثانيا(12و
 إشارة إلى طلب رئيسي أو إلى براءة رئيسية؛ "3"
 الدولي المختصة التي يختارها مودع الطلب.إشارة إلى إدارة البحب  "4"

 يجوز أن تشتمل العريضة على ما يأتي: )ج(
بيااانااات متعلقااة بااالمخترع إذا لم يتطلااب القااانون الوطني أليااة دولااة معينااة إبالغ  "1"

 اسم المخترع عند إيداع طلب وطني؛
إلى التماس مرفوع إلى مكتب تساااااااااااالم الطلبات لكي يعد ويرساااااااااااال وثيقة األولوية  "2"

المكتب الدولي إذا كان الطلب المطالب بأولويته قد أودع لدى المكتب الوطني أو اإلدارة الحكومية الدولية 
 التي هي مكتب تسلم الطلبات؛

 ؛4.17اإلعالنات وفقا لما هو منصوص عليه في القاعدة  "3"
 ؛4.18وفقا لما هو منصوص عليه في القاعدة بيان  "4"
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 ؛ويةالتماس لرد حق األول "5"
 ".2"4.12بيان وفقا لما هو منصوص عليه في القاعدة  "6"

 يجب توقيع العريضة. )د(
 االلتماس 4.2

يجب أن يكون الغرض من االلتماس على النحو الوارد ذكره أدناه، ومن المساااااااااتحسااااااااان أن يحرر 
التعاون بشاااااااااااااااأن على الوجه اآلتي: "يلتمس الموقع أدناه أن يجري تناول هذا الطلب الدولي وفقا لمعاهدة 

 البراءات".
 اسم االختراع 4.3

يجب أن يكون اسااااام االختراع مقتضااااابا )ويساااااتحسااااان أن يتراوح عدد كلماته ما بين كلمتين وسااااابع 
 كلمات إن كان موضوعا باإلنكليزية أو مترجما إلى اإلنكليزية(، كما يجب أن يكون دقيقا.

 األسماء والعناوين 4.4
لطبيعيين بناء على اساام العائلة واالساام الشااخصااي، على يجب بيان أسااماء األشااخاص ا ) أ (

 أن يذكر اسم العائلة قبل االسم الشخصي.
 يجب بيان أسماء األشخاص المعنوية بناء على التسمية الرسمية الكاملة.  )ب(
يجب بيان العناوين بناء على الشااااروط العادية لضاااامان توزيع البريد على وجه الساااارعة  )ج(

حة. وعلى كل حال، يجب أن تتضاااامن العناوين كل الوحدات اإلدارية المناساااابة، بما على العناوين الموضاااا
المنزل، فااإن في ذلااك رقم المنزل إن وجااد. وإذا كااان القااانون الوطني للاادولااة المعينااة ال يتطلااب بيااان رقم 

بمودع الطلب، من  التخلف عن بيان هذا الرقم لن يكون له أي أثر في هذه الدولة. ومن أجل االتصااال سااريعا
الموصااااااااااااااى به ذكر عنوان الطابعة الالساااااااااااااالكية وكذلك أرقام الهاتف والفاكس أو ذكر المعلومات المتعلقة 

 بوسائل االتصال المماثلة األخرى لمودع الطلب، أو الوكيل أو الممثل العام عند االقتضاء.
. أما إذا لم يعين أي يجوز لكل مودع طلب أو مخترع أو وكيل أن يذكر عنوانًا واحدًا له )د(

وكيل لتمثيل مودع الطلب أو مودعي الطلب كافة إن كانوا أكثر من واحد، فإن مودع الطلب أو الممثل العام 
إن كان هناك أكثر من مودع واحد يجوز له أن يذكر عنوانا إضاااااااااااافيا ترسااااااااااال إليه اإلخطارات عالوة على أي 

 عنوان آخر يكون مذكورا في العريضة.
 طلبمودع ال 4.5

 يجب بيان ما يلي في العريضة: ) أ (
 االسم، "1"
 العنوان، "2"
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 الجنسية ومحل اإلقامة "3"
 للمودع أو لكل مودع إن كان هناك أكثر من مودع.

 يجب بيان جنسية مودع الطلب بذكر اسم الدولة التي هو واحد من مواطنيها. )ب(
 التي يقيم فيها.يجب بيان محل إقامة مودع الطلب بذكر اسم الدولة  )ج(
يجوز بيان مودعين مختلفين في العريضاااااااااااااة عن دول معينة مختلفة. وفي هذه الحالة،  )د(

 يجب أن يبين في العريضة المودع أو المودعون عن كل دولة أو مجموعة دول معينة.
إذا كان المودع مسااجال لدى المكتب الوطني الذي يعمل بصاافته مكتبا لتساالم الطلبات،  )ه(

 يَّن في العريضة رقم تسجيل المودع أو غير ذلك من البيانات المسجلة باسمه.جاز أن يب
 المخترع 4.6

في أن يبي ن " من هااذه الالئحااة، يجااب 1" أو )ج("4)أ("4.1في حااالااة تطبيق القاااعاادة  ) أ (
 .اسم المخترع وعنوانه، وفي حالة وجود عدة مخترعين، يجب بيان اسم كل واحد منهم وعنوانه العريضة

إذا كان مودع الطلب هو المخترع في الوق  ذاته، وجب أن تشااااااااااتمل العريضااااااااااة على  ()ب
 إعالن بهذا المعنى، بدال من كتابة البيانات الوارد ذكرها في الفقرة )أ(.

إذا اختلف  متطلبات القوانين الوطنية للدول المعينة، جاز ذكر أشاااااااااخاص مختلفين في  )ج(
المعينة المختلفة. وفي هذه الحالة، يجب أن تتضاااااامن العريضااااااة  العريضااااااة كمخترعين بالنساااااابة إلى الدول

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

 الوكيل 4.7
 ذلك في العريضة وذكر اسمه وعنوانه.في حالة تعيين وكيل، يجب بيان  ) أ (
إذا كان الوكيل مساااجال لدى المكتب الوطني الذي يعمل بصااافته مكتبا لتسااالم الطلبات،  )ب(

 جاز أن يبيَّن في العريضة رقم تسجيل الوكيل أو غير ذلك من البيانات المسجلة باسمه.
 الممثل العام 4.8

 العريضة.في حالة تعيين ممثل عام، يجب بيان ذلك في 
 البراءات الوطنية واإلقليمية –أنواع الحماية  –تعيين الدول  4.9

 يجب أن يشمل إيداع العريضة ما يلي: ) أ (
 تعيين كل الدول المتعاقدة التي تكون ملتزمة بالمعاهدة في تاريخ اإليداع الدولي؛ "1"
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المتاحة  بيانًا بأن الطلب الدولي يرمي إلى الحصااااااااااااااول على كل أنواع الحماية "2"
 ؛44أو  43بتعيين الدولة، بالنسبة إلى كل دولة معي نة تنطبق عليها المادة 

بيااناًا باأن الطلاب الادولي يرمي إلى الحصااااااااااااااول على براءة إقليمياة، وعلى براءة  "3"
 (.1)45(، بالنسبة إلى كل دولة معينة تنطبق عليها المادة 2)45وطنية أيضًا ما لم تسر  المادة 

، على أن إيااداع 2005أكتوبر  5لقااانون الوطني لاادولااة متعاااقاادة ينص، في إذا كااان ا )ب(
طلب دولي، يرد فيه تعييُن تلك الدولة ومطالبٌة بأولوية طلب وطني ساااااااابق يساااااااري مفعوله في تلك الدولة، 

مع العواقب ذاتها المترتبة على ساااااااااااااحب الطلب الوطني  توقف مفعول الطلب الوطني الساااااااااااااابقيؤدي إلى 
على بيان  ترد فيها المطالبة بطلب وطني سابق مودع في تلك الدولة، أن تحتوي أية عريضة السابق، جاز

المكتُب المعي ُن المكتب الدولي، في  يخطر"، شااااااااااااااريطة أن 1بعدم تعيين تلك الدولة، بالرغم من الفقرة )أ("
ر لم يزل نافذا في وأن اإلخطا ، بأن هذه الفقرة تنطبق على تعيين تلك الدولة2006يناير  5موعد أقصاااااااااه 

 1. ويتولى المكتب الدولي نشر تلك المعلومة في الجريدة في أقرب فرصة.تاريخ اإليداع الدولي
 المطالبة باألولوية 4.10

( )"المطالبة باألولوية"( على 1)8يجوز أن يحتوي أي إعالن مشاااااااااااااااار إليه في المادة  ) أ (
مطااالبااة بااأولويااة طلااب سااااااااااااااااابق واحااد أو أكثر أودع في أي بلااد طرف في اتفاااقيااة باااريس لحمااايااة الملكيااة 

تلك أي عضااو من أعضاااء منظمة التجارة العالمية ليس طرفا في  لدىالصااناعية أو ألغراض ذلك البلد أو 
. وهي تتكون من بيان يفيد تفاقية أو ألغراض ذلك العضاااااو. ويتعيَّن إدراج أية مطالبة باألولوية في العريضاااااةاال

 يأتي: المطالبة بأولوية طلب سابق، ويذكر فيه ما
 التاريخ الذي أودع فيه الطلب السابق؛ "1"
 رقم الطلب السابق؛ "2"
الصااااناعية أو العضااااو في منظمة البلد الطرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية  "3"

 التجارة العالمية غير الطرف في تلك االتفاقية الذي أودع فيه الطلب السابق إن كان طلبا وطنيا؛
اإلدارة المكلفاااة بمنح البراءات اإلقليمياااة بنااااء على معااااهااادة البراءات اإلقليمياااة  "4"

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

 "،5" أو "4باإلضافة إلى أي بيان مطلوب بناء على الفقرة )أ(" )ب(
يجوز أن يرد في المطالبة باألولوية ذكر بلد واحد أو أكثر من البلدان األطراف  "1"

 بق إن كان طلبا إقليميا أو دوليا؛في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع عنها الطلب السا
يجاااب أن يرد في المطاااالباااة بااااألولوياااة ذكر بلاااد واحاااد على األقااال من البلااادان  "2"

األطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصاااناعية أو عضاااو واحد على األقل من األعضااااء في منظمة 
                                                           

تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 1
<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 
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ميا ولم يكن بلد واحد على األقل من التجارة العالمية، الذي أودع عنه الطلب الساااااااااااااااابق إن كان طلبا إقلي
البلاادان األطراف في معاااهاادة البراءات اإلقليميااة طرفااًا في اتفاااقيااة باااريس المااذكورة أو عضااااااااااااااوا في تلااك 

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

 اإلشارة إلى تكملة أو تكملة جزئية أو طلب رئيسي أو سند رئيسي 4.11
 ذا:إ ) أ (

)أ( أو )ب(، يبي ن 1)ثانيا(49كان المودع ينوي أن يقدم بيانًا، بناء على القاعدة  "1"
فيه رغبته في أن ُيعاَمل الطلب الدولي، في أي دولة معينة، كما لو كان طلب 
براءة إضاااااافية أو شاااااهادة إضاااااافية أو شاااااهادة مخترع إضاااااافية أو شاااااهادة منفعة 

 ؛إضافية
)د(، يبي ن فيه 1)ثانيا(49يقدم بيانًا، بناء على القاعدة أو كان المودع ينوي أن  "2"

رغبته في أن ُيعاَمل الطلب الدولي، في أية دولة معينة، كما لو كان تكملة أو 
 .تكملة جزئية لطلب سابق

ُيبيَّن فيها الطلب الرئيسااااي المعني أو البراءة الرئيسااااية المعنية أو السااااند و وجب أن ُيبيَّن ذلك في العريضااااة 
 الرئيسي اآلخر.
 .4.9 ال يؤثر تضمين العريضة بيانًا من النوع المذكور في الفقرة )أ( في تطبيق القاعدة )ب(

 مراعاة نتائج بحب سابق 4.12
إذا رغب المودع في أن تراعي إدارة البحب الدولي، عند إجراء البحب الدولي، نتائج بحب دولي 

ابق أجرته اإلدارة ذاتها أو إدارة أخرى للبحب الدولي ساااابق أو بحب ساااابق دولي الطابع أو بحب وطني سااا
 أو أجراه مكتب وطني )"البحب السابق"(:

د فيهاا اإلدارة المعنياة أو المكتاب المعني  "1" وجاب أن يبيَّن ذلاك في العريضاااااااااااااااة وأن تحادَّ
د فيها الطلب الذي تم  بشأنه البحب السابق  ؛وُيحدَّ

على بيان مفاده أن الطلب الدولي هو ذاته  وجاز أن تحتوي العريضاااااة، حساااااب الحال، "2"
أو أسااااساااا ذاته الطلب الذي تم بشاااأنه البحب الساااابق أو أن الطلب الدولي هو ذاته أو أسااااساااا ذاته الطلب 

 السابق إال أنه مودع بلغة أخرى.
 [ان]تحذف 4.14و 4.13
 اختيار إدارة البحب الدولي )ثانيا(4.14

إدارات البحب الدولي مختصااااااااااااااة ببحب الطلب الدولي، تعين على إذا كان  إدارتان أو أكثر من 
 مودع الطلب أن يذكر في العريضة إدارة البحب الدولي التي اختارها.
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 التوقيع 4.15
 يجب على مودع الطلب أن يوقع العريضة، أو يوقعها كل مودع في حالة وجود أكثر من مودع.

 نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها 4.16
ا لم يكتب أي اسم أو عنوان بالحروف الالتينية، وجب بيانه أيضا بالحروف الالتينية إذ ) أ (

سااااااااااااااواء بنقال حروفاه أو بترجمتاه إلى اإلنكليزياة. ويختاار مودع الطلاب الكلماات التي يكتفي بنقال حروفها 
 والكلمات التي يتعين ترجمتها.

 باإلنكليزية. إذا لم يكتب اسم بلد بالحروف الالتينية، وجب بيانه أيضا )ب(
 "5" إلى "1)أ("1)ثانيا(51اإلعالنات المتعلقة بالمتطلبات الوطنية المشار إليها في القاعدة  4.17

يجوز أن تحتوي العريضااة على إعالن واحد أو أكثر من اإلعالنات التالية بالصااياغة المقررة في 
 من الدول المعينة:  التعليمات اإلدارية، ألغراض القانون الوطني المطبق في دولة أو أكثر

 "؛1)أ("1)ثانيا(51إعالن بهوية المخترع كما هو مشار إليه في القاعدة  "1"
إعالن بحق المودع، في تاريخ اإليداع الدولي، في طلب براءة والحصااااااااااااااول عليها،  "2"

 "؛2)أ("1)ثانيا(51كما هو مشار إليه في القاعدة 
الدولي، في المطالبة بأولوية الطلب السابق، إعالن بحق المودع، في تاريخ اإليداع  "3"

 "؛3)أ("1)ثانيا(51كما هو مشار إليه في القاعدة 
"، على أن 4)أ("1)ثانيا(51إعالن بأبوة االختراع، كما هو مشاااااااااااااار إليه في القاعدة  "4"

 يكون موقعا وفقا لما هو مقرر في التعليمات اإلدارية؛
ة، كما هو مشار إعالن بحاالت الكشف غير الضارة  "5" دَّ واالستثناءات لعدم توفر الج 

 ".5)أ("1)ثانيا(51إليه في القاعدة 
 بيان التضمين باإلحالة 4.18

إذا كان الطلب الدولي، في التاريخ الذي يكون فيه مكتب تسااالم الطلبات قد تسااالم أصاااال عنصااارا 
ولوية طلب سااااااااااابق، جاز أن "، يطالب بأ3("1)11 واحدا أو أكثر من العناصاااااااااار المشااااااااااار إليها في المادة

تحتوي العريضاااااااااااااااة على بيان يفيد بأن أي عنصاااااااااااااار من عناصاااااااااااااار الطلب الدولي المشاااااااااااااااار إليها في 
أو أي جزء من أجزاء الوصاااااااااااف أو المطالب أو الرساااااااااااوم المشاااااااااااار إليها في )ه( ")د( أو 3("1)11 المادة

ب الساااااااااابق، شااااااااارط إجراء التثبي  )أ(، إذا لم يرد في الطلب الدولي ولكنه كان واردا في الطل20.5 القاعدة
. وإذا لم يرد ذلك البيان في العريضاااة في ذلك التاريخ، جازت إضاااافته إلى العريضاااة 20.6 بموجب القاعدة

م معه، في ذلك التاريخ.  بشرط واحد ال غير وهو أن يكون ذلك البيان قد ورد في الطلب الدولي أو قد  
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 إضافيةعناصر  4.19
 4.1الوارد ذكرها في القواعد العناصر خالف عناصر عريضااااة أية يجب أال تتضماااان ال ) أ (

إضاااااافية منصاااااوص عليها في عناصااااار . بيد أنه يجوز أن تسااااامح التعليمات اإلدارية بإدراج أية 4.18إلى 
 التعليمات اإلدارية في العريضة دون أن تلزم بذلك.

إلى  4.1القواعد الوارد ذكرها في العناصااار خالف عناصااار إذا تضااامن  العريضاااة أية  )ب(
تساااااامح بها التعليمات اإلدارية بناء على الفقرة )أ(، وجب على مكتب تساااااالم عناصاااااار ، أو تضاااااامن  4.18

 اإلضافية من تلقاء نفسه.العناصر الطلبات أن يحذف 
 5القاعدة 
 الوصف

 طريقة صياغة الوصف 5.1
العريضاة. كما يجب أن يتضامن الوصاف بادئ ذي بدء اسام االختراع كما هو وارد في  ) أ (

 يجب:
ح فيه المجال التقني الذي يرتبط به االختراع؛ "1"  أن يوضَّ
أن تبيَّن فيه التقنية الساااابقة التي يمكن النظر إليها تبعا لمعرفة مودع الطلب لها  "2"

 كأمر مفيد لفهم االختراع وبحثه وفحصه، وأن تذكر فيه باألحرى المستندات التي تصور تلك التقنية؛
ُيكشاااااااف فيه عن االختراع المطلوب حمايته بأسااااااالوب يسااااااامح بفهم المشاااااااكلة أن  "3"

التقنية وحلها )حتى لو لم تكن المشااااااااااااااكلة محددة صااااااااااااااراحة على هذا النحو(، وأن تبيَّن فيه اآلثار المفيدة 
 لالختراع إن وجدت باإلشارة إلى التقنية السابقة؛

 أن توضح فيه باختصار صور الرسوم إن وجدت؛ "4"
بين فيه على األقل أفضل طريقة يراها مودع الطلب مناسبة إلنجاز االختراع أن ت "5"

المطلوب حمايته، على أن يسااااتعمل لذلك األمثلة عند الضاااارورة ويشااااير إلى الرسااااوم إن وجدت. أما إذا لم 
يتطلب القانون الوطني للدولة المعينة وصف أفضل طريقة إلنجاز االختراع، وإنما اكتفى بالمطالبة بوصف 
أية طريقة إلنجازه )سواء كان  أو لم تكن الطريقة المثلى(، فإن عدم وصف أفضل طريقة لن يكون له أي 

 أثر في تلك الدولة؛
أن يبين فيه صاااااااااااراحة، إذا لم يتضاااااااااااح ذلك بداهة من وصاااااااااااف االختراع أو من  "6"

تاجه وباسااتعماله، أو طابعه، الطريقة التي تساامح باسااتغالل االختراع في الصااناعة، والطريقة التي تساامح بإن
الطريقة التي تساامح باسااتعماله إذا كان في اإلمكان اسااتعماله فقط. ويجب فهم مصااطلح "الصااناعة" بأوسااع 

 معانيه، كما هو الحال في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
يتعين اتباع النهج والترتيب الموضااحين في الفقرة )أ(، ما لم يترتب فهم أفضاال وعرض  )ب(

 أوفر على أي نهج أو ترتيب مخالف نتيجة لطابع االختراع.
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مع مراعاة الفقرة )ب(، من المساااااااتحسااااااان أن يسااااااابق كل بيان وارد في الفقرة )أ( بعنوان  )ج(
 مالئم، كما مقترح في التعليمات اإلدارية.

 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية 5.2
عن تسااااااالسااااااال واحد أو أكثر للنوويدات أو الحوامض إذا تضااااااامن الطلب الدولي كشااااااافًا  ) أ (

األمينية، وجب أن يتضاااااامن الوصااااااف كشاااااافا تساااااالسااااااليا مسااااااتوفيا للقاعدة المعيارية المنصااااااوص عليها في 
 التعليمات اإلدارية ومقدما في جزء منفصل من الوصف وفقا للقاعدة المعيارية المذكورة.

صاااااف أي نص دخيل كما ورد إذا تضااااامن الجزء الخاص بالكشاااااف التسااااالسااااالي في الو  )ب(
تعريفه في القاعدة المعيارية الواردة في التعليمات اإلدارية، وجب أن يظهر ذلك النص الدخيل أيضاااااااااااااا في 

 الجزء الرئيسي للوصف وبلغته.
 6القاعدة 

 مطالب الحماية
 عدد مطالب الحماية وترقيمها 6.1

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

 إذا تعددت مطالب الحماية، وجب ترقيمها على التوالي باألرقام العربية. )ب(
 في حالة تعديل مطالب الحماية، يحدد نظام الترقيم تبعا للتعليمات اإلدارية. )ج(

 إشارات إلى أجزاء أخرى من الطلب الدولي 6.2
لالختراع، يجب أال تساااتند مطالب الحماية إلى إشاااارات  بالنسااابة إلى الخصاااائص التقنية ) أ (

إلى الوصااف أو إلى الرسااوم، ما لم تسااتدع  ذلك الضاارورة القصااوى. ويجب أال تسااتند بخاصااة إلى إشااارات 
 ... من الرسوم". نظير "كما هو موضح في الجزء ... من الوصف" أو "كما هو موضح في الصورة

وجب باألحرى أن تتلى الخصااااااائص التقنية الواردة إذا تضاااااامن الطلب الدولي رسااااااوما،  )ب(
في مطالب الحماية بإشاااااارات مرجعية متعلقة بهذه الخصاااااائص. وفي حالة اساااااتعمال اإلشاااااارات المرجعية، 
يجب وضااعها باألحرى بين قوسااين. وإذا لم يكن من شااأن اسااتعمال اإلشااارات المرجعية تيسااير فهم مطلب 

وجب االمتناع عن اسااااتعمالها. ويجوز لكل مكتب معين أن  الحماية بصااااورة أساااارع على وجه الخصااااوص،
 يحذف اإلشارات المرجعية ألغراض النشر.

 طريقة صياغة مطالب الحماية 6.3
 يجب تعريف الموضوع المطلوب له الحماية على أساس الخصائص التقنية لالختراع. ) أ (
 يأتي:يجب أن تشتمل مطالب الحماية، كلما كان ذلك مناسبا، على ما  )ب(
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إعالن تبين فيه الخصاااااااااااااائص التقنية لالختراع الضااااااااااااارورية لتحديد الموضاااااااااااااوع  "1"
 المطالب بحمايته، والتي هي مع ذلك جزء من حالة التقنية السابقة في حالة الجمع بينها؛

"ويتضاااااااامن  أو" بيساااااااابق بعبارات مثل "يتميز بأنه" أو "يتمااااااااااااااااااااااايز  –جزء مميز  "2"
وتعرض فياااه بااإيجااااز  -ة عباااارات أخرى تهااادف إلى الغرض ذاتااه التحسااااااااااااااين الااذي أدخاال علياااه"، أو أيااا

 ".1الخصائص التقنية المنشود حمايتها باإلضافة إلى الخصائص التقنية الواردة في البند "
إذا لم يتطلااب القااانون الوطني للاادولااة المعينااة صااااااااااااااياااغااة مطااالااب الحمااايااة بااالطريقااة  )ج(

لمطالب بهذه الطريقة ال يكون له أي أثر في تلك المنصااااااااااوص عليها في الفقرة )ب(، فإن عدم صااااااااااياغة ا
 الدولة، شرط صياغتها بطريقة متمشية مع القانون الوطني لتلك الدولة.

 المطالب التابعة للحماية 6.4
مطلب الحماية الذي يتضاااامن كل خصااااائص مطلب واحد أو أكثر من مطالب الحماية  ) أ (

يه فيما بعد بمصاااطلح "المطلب التابع للحماية"( يجب أن األخرى )مطلب الحماية التابع الشاااكل والمشاااار إل
يصااااغ بهذا الشاااكل باإلشاااارة في البداية إن أمكن إلى هذا المطلب اآلخر أو هذه المطالب األخرى، ويجب 
أن تحدد فيه الخصائص اإلضافية المطلوب حمايتها. وكل مطلب تابع للحماية يشير إلى أكثر من مطلب 

ابع والمتعدد"( يجب أال يشاااااااااير إلى هذه المطالب األخرى إال كحل بديل فقط. أما آخر )"مطلب الحماية الت
مطالب الحماية التابعة والمتعددة، فيجب عدم اساااااااااتخدامها كأسااااااااااس ألي مطلب حماية تابع ومتعدد آخر. 
وإذا كان القانون الوطني للمكتب الوطني الذي يعمل كإدارة للبحب الدولي ال يسااااااااااامح بصاااااااااااياغة المطالب 

تابعة والمتعددة بصااااااااااورة مختلفة عما هو منصااااااااااوص عليه في الجملتين السااااااااااابقتين، فإن عدم صااااااااااياغة ال
()ب( في تقرير البحب الدولي، وعدم 2)17المطالب بهذا الشااااااااكل قد يؤدي إلى بيان ذلك بناء على المادة 

د صيغ  بشكل صياغة المطالب بالشكل المذكور ليس له أي أثر في أية دولة معينة إذا كان  المطالب ق
 يتفق مع القانون الوطني لهذه الدولة.

يجب تفسااااااااااير أي مطلب تابع للحماية على أنه يشاااااااااامل كل التقييدات المتضاااااااااامنة في  )ب(
مطلب الحماية الذي يشااااااااااير إليه، أو على أنه يشاااااااااامل كل التقييدات الواردة في مطلب الحماية الذي يؤخذ 

 ة تابع ومتعدد.معه بعين االعتبار إذا تعلق األمر بمطلب حماي
يجب الجمع بقدر اإلمكان وبأفضااااااااااااااال طريقة عملية ممكنة بين كل المطالب التابعة  )ج(

للحماية التي تشير إلى مطلب واحد سابق للحماية من جهة، وكل المطالب التابعة للحماية التي تشير إلى 
 عدة مطالب سابقة للحماية من جهة أخرى.

 نماذج المنفعة 6.5
معينااة يطلااب فيهااا نموذج منفعااة على أساااااااااااااااااس طلااب دولي أن تطبق األحكااام يجوز لكاال دولااة 

، بعد ما تبدأ معالجة 6.4إلى  6.1المنصااااااااوص عليها في هذا الشااااااااأن في قانونها الوطني بدال من القواعد 
الطلب الدولي في هذه الدولة. وفي هذه الحالة، يحق لمودع الطلب أن يعدل طلبه وفقا لمتطلبات أحكام 

 .22الوطني خالل شهرين على األقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة القانون 
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 7القاعدة 
 الرسوم

 رسم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية 7.1
 رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية تعد رسوما. 

 المهلة 7.2
إلى شااااااااااااروط كل حالة، " يجب أن تكون معقولة بالنظر 2("2)7المهلة المشااااااااااااار إليها في المادة 

ويجب أال تقل بأي حال عن شااااااااهرين اعتبارا من تاريخ الدعوة المرساااااااالة كتابيا إليداع الرسااااااااوم أو الرسااااااااوم 
 اإلضافية بناء على الحكم السابق ذكره.

 8القاعدة 
 الملخص

 محتويات الملخص وشكله 8.1
 يجب أن يشتمل الملخص على ما يأتي: ) أ (

الوصف ومطالب الحماية وأية رسوم. ويجب أن  موجز ما هو مكشوف عنه في "1"
فكرة يبيَّن في الموجز المجال التقني الذي ينتمي إليه االختراع، كما يجب تحريره بشااااااااااااااكل يساااااااااااااامح بتكوين 

االساااتعماالت  واضاااحة عن المشاااكلة التقنية، وجوهر حل هذه المشاااكلة بوسااااطة االختراع واالساااتعمال الرئيساااي أو
 الرئيسية لالختراع؛

عند االقتضاء، الصيغة الكيميائية التي تميز االختراع على أفضل وجه بالمقارنة  "2"
 بكل الصيغ األخرى الواردة في الطلب الدولي.

يجب أن يكون الملخص مقتضاابا بقدر ما يساامح به الكشااف )ويسااتحساان أن يتراوح بين  )ب(
 (.خمسين ومائة وخمسين كلمة إذا حرر باإلنكليزية أو ترجم إلى هذه اللغة

يجب أال يتضاااااااااااااامن الملخص أي إعالن بشاااااااااااااااأن المزايا أو القيمة المزعومة لالختراع  )ج(
 المطلوب حمايته، أو بشأن تطبيقاته المتوقعة.

كل خاصاااية من الخصاااائص التقنية الرئيساااية المذكورة في الملخص والموضاااحة برسااام  )د(
 في الطلب الدولي، يجب أن تتبع بإشارة مرجعية موضوعة بين قوسين.

 الصورة 8.2
"، أو إذا رأت إدارة 3)أ("3.3إذا لم يقدم مودع الطلب البيان المشااااااااااااااار إليه في القاعدة  ) أ (

البحب الدولي أن أية صاااااااورة أو صاااااااور خالف تلك التي يقترحها مودع الطلب قد تسااااااامح بتمييز االختراع 
ين الصورة أو الصور التي على وجه أفضل بالمقارنة بكل صور الرسوم، وجب على اإلدارة المذكورة أن تب

)ب(. وفي هذه الحالة، يصااحب  يجب أن تصااحب الملخص عندما ينشااره المكتب الدولي، مع مراعاة الفقرة
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الملخص بالصورة أو بالصور التي تحددها إدارة البحب الدولي، وإال صحب الملخص بالصورة أو بالصور 
 )ب(. التي اقترحها مودع الطلب، مع مراعاة الفقرة

ذا رأت إدارة البحب الدولي أن صاااااااور الرساااااااوم ال تفيد في فهم الملخص، وجب عليها إ )ب(
أن تبلغ ذلك للمكتب الدولي. وفي هذه الحالة، ال يصااااااااااااااحب الملخص عندما ينشااااااااااااااره المكتب الدولي بأية 

 ".3)أ("3.3صورة للرسوم، حتى إذا قدم مودع الطلب اقتراحا بناء على القاعدة 
 سترشاد بها لتحرير الملخصالمبادئ الواجب اال 8.3

أي  يجب تحرير الملخص بشاكل يسامح باساتعماله على نحو فعال كأداة مساح ألغراض البحب في
مجال تقني محدد، وال سيما لمساعدة رجال العلم أو الهندسة أو البحب في معرفة ما إذا كان من الضروري 

 االطالع على الطلب الدولي بالذات.
 9القاعدة 

 الواجب عدم استعمالها .لخإالعبارات، 
 تعريف 9.1

 يجب أال يشتمل الطلب الدولي على ما يأتي:
 عبارات أو رسوم مخالفة لآلداب؛ "1"
 عبارات أو رسوم مخالفة للنظام العام؛ "2"
إعالنات تحط من شاااااااااااااأن منتجات الغير أو طرائق صااااااااااااانعه، أو تحط من قيمة  "3"

مجرد المقارنة بحالة التقنية الصااااااناعية السااااااابقة ال يعد  طلبات الغير أو براءاته أو من صااااااحتها )علما بأن
ط ًا في حد ذاته(؛  مح 
إعالنات أو غير ذلك من البيانات التي ال تكون مناسبة أو ضرورية في ظروف  "4"

 الحال.
 التنبيه إلى المخالفات 9.2

دة ألغراض  البحااب يجوز لكاال من مكتااب تساااااااااااااالم الطلبااات وإدارة البحااب الاادولي واإلدارة المحاادَّ
، واالقتراح على 9.1اإلضاااااااااااافي والمكتب الدولي التنبيه إلى عدم اساااااااااااتيفاء أي طلب دولي ألحكام القاعدة 

مودع الطلب بإجراء التصااااااحيح الالزم من تلقاء نفسااااااه، وفي تلك الحالة وجب إبالغ مكتب تساااااالم الطلبات 
دة ألغراض البح ب اإلضااااااااافي والمكتب الدولي، وإدارة البحب الدولي المختصااااااااة واإلدارة المختصااااااااة المحدَّ

 حسب الحال، بذلك االقتراح.
 (6)21اإلشارة إلى المادة  9.3

( ما ورد 6)21يقصاااااااااااد بعبارة "اإلعالنات التي تحط من شاااااااااااأن الغير" المشاااااااااااار إليها في المادة 
 ".3"9.1تحديده في القاعدة 
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 10القاعدة 
 المصطلحات والرموز

 المصطلحات والرموز 10.1
ت األوزان والمكااايياال تبعااا للنظااام المتري، أو تحاادد كااذلااك بناااء على هااذا تحاادد وحاادا ) أ (

 النظام إذا سبق تحديدها أول األمر بناء على نظام آخر.
تحادد درجاة حرارة الجو باالادرجاة الم وياة، أو تحادد كاذلاك باالادرجاة الم وياة إذا ساااااااااااااابق  )ب(

 تحديدها أول األمر بناء على نظام آخر.
 ]تحذف[ )ج(
المغناطيسية  لقواعد المعمول بها دوليا، لبيان الحرارة والطاقة والضوء والصوت والقوةتراعى ا )د(

وكذلك الصااااااااايغ الرياضاااااااااية والوحدات الكهربائية. وتطبق الرموز واألوزان الذرية والصااااااااايغ الجزي ية المتبعة 
 عموما على الصيغ الكيميائية.

العالمات والرموز التقنية ينبغي االقتصااااار بصاااافة عامة على اسااااتعمال المصااااطلحات و  )ه(
 المقررة عموما في كل فرع تقني.

إذا كان الطلب الدولي محررا باإلنكليزية أو الصااااااااااااااينية أو اليابانية أو مترجما إلى هذه  )و(
اللغات، وجب بيان الكسااااااااااااااور العشاااااااااااااارية بنقطة. أما إذا كان الطلب الدولي محررا أو مترجما بلغة غير 

 اليابانية، فإنه يجب بيان الكسور العشرية بفاصلة.اإلنكليزية أو الصينية أو 
 الثبات 10.2

 تكتب مصطلحات ورموز الطلب الدولي بطريقة واحدة ثابتة.
 11القاعدة 

 الشروط المادية للطلب الدولي
 عدد النسخ 11.1

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

يجوز لكل مكتب من مكاتب تساااااااااااااالم الطلبات المطالبة بإيداع الطلب الدولي وأي من  )ب(
"( بنسختين أو ثالث نسخ، باستثناء إيصال أو شيك 2)أ("3.3المستندات المشار إليها في الجدول )القاعدة 

ات مساااااؤوال عن التحقق من مطابقة كل نساااااخة تساااااديد الرساااااوم. وفي هذه الحالة، يكون مكتب تسااااالم الطلب
 للنسخة األصلية.
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 صالحية النسخ 11.2
تقدم كل عناصاااااار الطلب الدولي )أي العريضااااااة والوصااااااف ومطالب الحماية والرسااااااوم  ) أ (

والملخص( بشاااااكل يسااااامح بنساااااخها مباشااااارة بالتصاااااوير الفوتوغرافي وبالوساااااائل اإللكتروساااااتاتية واألوفسااااا  
 من النسخ.والميكروفيلم بأي عدد 

 يجب أال تكون األوراق متجعدة أو ممزقة أو مثنية. )ب(
 يجب استعمال جانب واحد فقط من كل ورقة. )ج(
)ي(، يجب اسااااااااااااااتعمال كل ورقة عموديًا 11.13)د( والقاعدة 11.10مع مراعاة القاعدة  )د(

 )أي يجب أن تكون جوانبها الصغيرة في أعلى الورقة وفي أسفلها(.
 واجب استعمالهااألوراق ال 11.3

تكتب كل عناصاااااااااااااار الطلب الدولي على ورق مرن ومتين وأبيض وأملس وغير براق وشاااااااااااااااديد 
 التحمل.

 .لخإاألوراق المنفصلة،  11.4
يكتب كل عنصر من عناصر الطلب الدولي )أي العريضة والوصف ومطالب الحماية  ) أ (

 والرسوم والملخص( على ورقة جديدة.
الدولي بشاااااااااكل يسااااااااامح بتقليبها بساااااااااهولة عند االطالع عليها،  تجم ع كل أوراق الطلب )ب(

 وبالفصل بينها وتجميعها من جديد إذا تطلب األمر الفصل بينها ألغراض النسخ.
 قياس األوراق 11.5

ساااااااااااام(. بيد أنه يجوز لمكاتب تساااااااااااالم  21 × ساااااااااااام 29.7) A4 يجب أن تكون األوراق من قياس
لى أوراق من قياس آخر، شرط أن تكون النسخة األصلية المقدمة الطلبات قبول الطلبات الدولية المقدمة ع

 .A4للمكتب الدولي وكذلك صورة البحب التي تطلبها إدارة البحب الدولي المختصة من قياس 
 الهوامش 11.6

يجب أن يكون الحد األدنى لهوامش األوراق المتضااااااااااااامنة الوصاااااااااااااف ومطالب الحماية  ) أ (
 والملخص كاآلتي:
 سم 2لى: الهامش األع -
 سم 2.5الهامش األيسر:  -
 سم 2الهامش األيمن:  -
 سم 2الهامش األسفل:  -

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

 26.2مساااحة األوراق التي تتضاامن الرسااوم والتي تصاالح لالسااتعمال يجب أال تتجاوز  )ج(
ساااام، كما يجب أال تتضاااامن أي إطار حول المساااااحة الصااااالحة لالسااااتعمال أو المسااااتعملة.  17.0× ساااام 

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

. A4األوراق من قياس  تنطبق الهوامش المشار إليها في الفقاااااااااااااارات )أ( إلى )ج( عااااااالى )د(
حتى إذا وافق مكتب تساااالم الطلبات  A4وبالتالي، فإن النسااااخة األصاااالية للطلب الدولي التي تكون من قياس 

إن طلب تقديمها، يجب أن تراعى  A4على قبول أوراق من قياساااااات أخرى، وكذلك صاااااورة البحب من قياس 
 فيهما الهوامش السابق ذكرها.

)ب(، يجب أن تكون هوامش الطلب الدولي المقدم 11.8مع مراعاة الفقرة )و( والقاعدة  )ه(
 بيضاء تماما.
يجوز أن يتضاااااامن ركن اليسااااااار من الهامش األعلى إشااااااارة إلى رقم مرجع ملف مودع  )و(

ساااااااام من أعلى الورقة. ويجب أال يتجاوز عدد حروف  1.5في حدود الطلب، شاااااااارط أن يظهر رقم المرجع 
 رقم مرجع ملف مودع الطلب الحد األقصى المحدد في التعليمات اإلدارية.

 ترقيم األوراق 11.7
 يجب ترقيم األوراق المتضمنة في الطلب الدولي على التوالي باألرقام العربية. ) أ (
 أعلى الورقة أو أسفلها، وليس في الهامش.يجب وضع األرقام في وسط السطر في  )ب(

 ترقيم السطور 11.8
من الموصاااااااااى به جدا ترقيم كل خمساااااااااة أساااااااااطر من أوراق الوصاااااااااف وأوراق مطالب  ) أ (

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

 طريقة كتابة النصوص 11.9
الحماية والملخص على اآللة الكاتبة أو يجب طباعة العريضااااااااااااة والوصااااااااااااف ومطالب  ) أ (

 الحاسوب.
يجوز عند الضاااااااارورة كتابة الرموز والحروف البيانية والصاااااااايغ الكيميائية أو الحسااااااااابية  )ب(

 وبعض حروف اللغة الصينية أو اليابانية فقط باليد أو رسمها.
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 يجب أن تفصل كل سطرين في النصوص المطبوعة مسافة ونصف. )ج(
ساااااااااااام، كما  0.28النصااااااااااااوص بحروف ال يقل ارتفاع الكبيرة منها عن  يجب كتابة كل )د(

، شااااارط أن يكون من 11.2يجب أن تكون بلون أساااااود داكن وثاب  مع مراعاة الشاااااروط الواردة في القاعدة 
 .سم 0.21الجائز أن يكون أي نص يرد في العريضة مكتوبا بأحرف ال يقل ارتفاع الكبيرة منها عن 

فة بين األسااااااطر الواجب مراعاتها في النصااااااوص المطبوعة وحجم بالنساااااابة إلى المسااااااا )ه(
 الحروف، ال تنطبق الفقرتان )ج( و)د( على النصوص الموضوعة باللغة الصينية أو اليابانية.

 استعمال الرسوم والصيغ والجداول في النصوص 11.10
 م.يجب أال يتضمن كل من العريضة والوصف ومطالب الحماية والملخص أية رسو  ) أ (
يجوز أن يشاااتمل كل من الوصاااف ومطالب الحماية والملخص على صااايغ كيميائية أو  )ب(

 حسابية. 
يجوز أن يشتمل كل من الوصف والملخص على جداول. أما مطالب الحماية، فإنه ال  )ج(

 يجوز أن تشتمل على أية جداول إال إذا كان من المستحسن استعمالها بسبب موضوعها.
الجداول والصاااااااايغ الكيميائية أو الحسااااااااابية أفقيا على الورقة إذا كان من يجوز وضااااااااع  )د(

المسااااتحيل كتابتها عموديا على وجه مناسااااب. ويجب إعداد األوراق التي توضااااع عليها الجداول أو الصاااايغ 
 الكيميائية أو الحسابية أفقيا بحيب يظهر الجزء األعلى للجداول أو للصيغ على الجانب األيسر من الورقة.

 الكلمات الواردة في الرسوم 11.11
يجب أال تشاااتمل الرساااوم على أية نصاااوص، باساااتثناء كلمة واحدة أو بضاااع كلمات إذا  ) أ (

"، وعدد ABتطلب  الضاااارورة القصااااوى ذلك، مثل "ماء" أو "بخار" أو "مفتوح" أو "مغلق" أو "مقطع حسااااب 
لدورات الكهربائية أو للمنشااااوت أو لسااااير قليل من الكلمات األساااااسااااية الضاااارورية لفهم الرسااااوم التخطيطية ل

 العمل.
يجب بيان كل كلمة مسااااااااتعملة بحيب يمكن لصااااااااق ترجمتها عليها دون إخفاء أي خط  )ب(

 من الرسوم.
 التصحيحات، الخ. 11.12

يجب االمتناع عن محو الكلمات الواردة في كل ورقة بإفراط. ويجب أال تشاااااااااتمل الورقة على أية 
اءات لهذه القاعدة إذا لم نتعليقات بين السااااطور. ويجوز السااااماح ببعض اسااااتثتصااااحيحات أو إضااااافات أو 

 تكن لتؤثر في صحة المحتويات أو تنتقص من الشروط الالزمة للنسخ السليم.
 الشروط الخاصة الواجب توفرها في الرسوم 11.13

يكة على يجب إعداد الرسااوم بخطوط ثابتة وسااوداء وكثيفة وداكنة بما فيه الكفاية، وساام ) أ (
 نسق واحد ومحددة بوضوح دون تلوين.
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يجب بيان المقاطع العرضااية بخطوط تظليل منحرفة شاارط أال تحول دون قراءة الرموز  )ب(
 المرجعية والخطوط الرئيسية بسهولة.

يجب اختيار مقياس الرساااوم وتخطيطها بوضاااوح بحيب يساااهل تمييز كل تفاصااايلها في  )ج(
 يرها إلى الثلثين.حالة نسخها فوتوغرافيا بعد تصغ

 إذا ظهر المقياس على الرسم في بعض الحاالت االستثنائية، وجب بيانه خطيا. )د(
يجب أن تكون كل األرقام والحروف والخطوط المرجعية الواردة في الرساااااااااااوم بسااااااااااايطة  )ه(

 وواضاااااااااحة. ويجب االمتناع عن اساااااااااتعمال أية أقواس أو دوائر أو عالمات للتنصااااااااايص باالرتباط باألرقام
 والحروف.

 يجب عادة رسم كل خطوط الرسوم بأدوات الرسم التقني. )و(
يجب أن يكون كل عنصااااااار من عناصااااااار كل صاااااااورة متناسااااااابا مع كل من العناصااااااار  )ز(

 األخرى للصورة، ما لم يتطلب األمر استعمال نسبة مختلفة لتوضيح الصورة.
عمال حروف الهجاء سااام. ويجب اسااات 0.32يجب أال يقل ارتفاع األرقام والحروف عن  )ح(

 الالتينية في الرسوم، ولكن يجوز استعمال حروف الهجاء اليونانية حسب العرف.
يجوز وضااع عدة صااور في ورقة رساام واحدة. وإذا كان  الصااور الواردة في ورقتين أو  )ط(

من أكثر تمثل صااورة كاملة واحدة، وجب بيانها بطريقة تساامح بتجميع الصااورة بأكملها دون إخفاء أي جزء 
 الصور المبينة في مختلف األوراق.

تكون يجب ترتيب مختلف الصاااااااور على ورقة واحدة أو أكثر، واألفضااااااال عموديا، على أن  )ي(
منفصااااالة الواحدة عن األخرى بكل وضاااااوح، مع عدم التفريط في المسااااااحة. وإذا لم ترتب الصاااااور عموديا، 

 ب األيسر من الورقة.وجب وضعها أفقيا على أن يوضع الجزء األعلى منها في الجان
يجاااب ترقيم مختلف الرسااااااااااااااوم على التوالي بااااألرقاااام العربياااة بغض النظر عن ترقيم  )ك(

 األوراق.
يجب أال تظهر في الرساااااااااوم اإلشاااااااااارات المرجعية غير الواردة في الوصاااااااااف، والعكس  )ل(

 صحيح.
طلب يجب أن تكون اإلشااااااااااااااارات المرجعية الدالة على العناصاااااااااااااار ذاتها متماثلة في ال )م(

 الدولي بأكمله. 
إذا تضااااامن  الرساااااوم عددا كبيرا من اإلشاااااارات المرجعية، فمن الموصاااااى به بشااااادة أن  )ن(

 يرفق الطلب الدولي بورقة منفصلة تسرد فيها كل اإلشارات وكذلك كل العناصر التي تدل عليها.
 المستندات الالحقة 11.14

أيضاااااااااا على كل المساااااااااتندات التي تقدم بعد إيداع الطلب  11.13إلى  11.1و 10تنطبق القواعد 
 ومطالب الحماية المعدلة والتراجم. كاألوراق البديلةالدولي، 
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 12القاعدة 
 اللغة المحرر بها الطلب الدولي

 جم المطلوبة ألغراض البحث الدولي والنشر الدولياوالتر 
 اللغات المقبولة إليداع الطلبات الدولية 12.1

إيداع كل طلب دولي بأي لغة من اللغات التي يقبلها مكتب تساااااااالم الطلبات لذلك يجب  ) أ (
 الغرض.

تستوفي  على كل مكتب لتسلم الطلبات أن يقبل إيداع الطلبات الدولية بلغة واحدة على األقل )ب(
 الشرطين التاليين:

 أن تكون اللغااة مقبولااة لاادى إدارة البحااب الاادولي أو لاادى إحاادى إدارات البحااب "1"
الدولي على األقل وعند االقتضاااااااااااااااء، على أن تكون تلك اإلدارة مختصااااااااااااااة في إجراء البحوث الدولية في 

 الطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب لتسلم الطلبات،
 وأن تكون لغة من لغات النشر. "2"

بالرغم من الفقرة )أ(، تودع العريضااااااااااااااة بأي لغة نشاااااااااااااار يقبلها مكتب تساااااااااااااالم الطلبات  )ج(
 اض هذه الفقرة.ألغر 

بالرغم من الفقرة )أ(، يقدم كل نص وارد في الجزء الخاص بالكشااااااااف التساااااااالساااااااالي في  )د(
 )أ( وفقا للقاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية.5.2الوصف المشار إليه في القاعدة 

 20.6أو  20.5أو  20.3 القاعدةاللغة المحررة بها العناصر واألجزاء المقدمة بناء على  )ثانيا(21.1
الذي يقدمه المودع بناء على )ه( ")د( أو 3("1)11يكون العنصاااااااااااااار المشاااااااااااااااار إليه في المادة 

)أ( والجزء من الوصااااااف أو المطالب أو الرسااااااوم الذي يقدمه المودع بناء على 20.6)ب( أو 20.3 القاعدة
رى إيااداعااه، وإذا كاااناا  ترجمااة الطلااب )أ( محررا بلغااة الطلااب الاادولي كمااا ج20.6)ب( أو 20.5 القاااعاادة

)أ(، وجب أن يكون العنصاااااااااااااار والجزء المعني محررين بلغة 12.4)أ( أو 12.3 مطلوبة بناء على القاعدة
 الطلب كما جرى إيداعه ولغة تلك الترجمة.

 4.)ثانيا(13 لغة البيانات المقدمة بناء على القاعدة ا(لث)ثا21.1
م بناااء على القاااعاادة يكون أي بيااان يتعلق بمااادة بيولوجيااة محررا باااللغااة  4.)ثااانيااا(13 مودعااة يقاادَّ

التي جرى بها إيداع الطلب الدولي، على أن من المشااااااترط تقديم أي بيان من ذلك القبيل، إذا كان  ترجمة 
)أ(، باللغة التي جرى بها إيداع الطلب الدولي 12.4)أ( أو 12.3 الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة

 الترجمة.ولغة تلك 
 اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على الطلب الدولي 12.2

كل تعديل مدخل على الطلب الدولي يجب تحريره باللغة التي أودع بها الطلب، شااااااارط  ( أ )
 .55.3و 46.3مراعاة القاعدتين 
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بشااااااااأن خطأ سااااااااافر في الطلب الدولي يجب  91.1كل تصااااااااويب يباشاااااااار وفقا للقاعدة  )ب(
 باللغة التي أودع بها الطلب مع مراعاة الشرطين التاليين:تحريره 

)أ( 12.4 )أ( أو12.3إذا كان  ترجمة الطلب الدولي مطلاااوبة بناء على القاعااادة  "1"
" بلغة الطلب وبلغة تلك 3" و"2("ب)91.1)أ(، وجب إيداع التصااااااويبات المشااااااار إليها في القاعدة 55.2أو 

 الترجمة؛
)ثالثا()ج(، فإنه يكفي إيداع 26.3عريضة مطلوبة بناء على القاعدة وإذا كان  ترجمة ال "2"

 " بلغة تلك الترجمة.1("ب)91.1التصويبات المشار إليها في القاعدة 
بشاااااااااأن أوجه النقص الواردة في  26كل التصاااااااااحيحات التي تباشااااااااار بناء على القاعدة  )ج(

الدولي. وكل التصاااااااااحيحات المباشااااااااارة بناء على الطلب الدولي يجب تحريرها باللغة التي أودع بها الطلب 
، 12.4أو  12.3بشاااااأن أوجه النقص الواردة في ترجمة للطلب الدولي مقدمة بناء على القاعدة  26القاعدة 

)ج( بشاااااااأن أوجه النقص في ترجمة مقدمة بناء 55.2 أو كل التصاااااااحيحات التي تباشااااااار بناء على القاعدة
في ترجمة للعريضة مقدمة بناء على القاعدة  ت بشأن أوجه النقصكل التصحيحا )أ( أو55.2 على القاعدة

 )ثالثا()ج( يجب تحريرها بلغة الترجمة.26.3
 الترجمة المطلوبة ألغراض البحب الدولي 12.3

إذا لم تكن اللغة التي أودع بها الطلب الدولي مقبولة لدى إدارة البحب الدولي المكلفة  ) أ (
لى مودع الطلب أن يقدم إلى مكتب تسااااااالم الطلبات ترجمة للطلب الدولي بمباشااااااارة البحب الدولي، وجب ع

بلغة تساااتوفي كل الشاااروط التالية، في غضاااون شاااهر واحد من التاريخ الذي يتسااالم فيه ذلك المكتب الطلب 
 الدولي:

 أن تكون تلك اللغة مقبولة لدى تلك اإلدارة، "1"
 وأن تكون تلك اللغة لغة من لغات النشر، "2"
-12 ن تكاااااون تلك اللغاااااة مقبولة لدى مكتب تسلااااام الطلبات بناء على القاعدةوأ "3"

 )أ(، ما لم يودع الطلب الدولي بلغة من لغات النشر.1
 ال تسري الفقرة )أ( على العريضة أو الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف. )ب(
عليه في القاعدة  إذا أرسل مكتب تسلم الطلبات إلى مودع الطلب اإلخطار المنصوص )ج(

)أ(، وجب  )ج( ولم يكن مودع الطلب، حتى ذلك الحين، قد أرسااااال الترجمة المطلوبة بناء على الفقرة20.2
على مكتب تساااااالم الطلبات أن يوجه إلى مودع الطلب دعوة من المسااااااتحساااااان إرفاقها باإلخطار للغرضااااااين 

 التاليين:
 عليها في الفقرة )أ(؛ تقديم الترجمة المطلوبة في غضون المهلة المنصوص "1"
وفي حال لم تقدم الترجمة المطلوبة في غضااااااااون المهلة المنصااااااااوص عليها في  "2"

عند االقتضاااء، في غضااون شااهر واحد )ه( الفقرة )أ(، تقديمها وتسااديد رساام التأخير المشااار إليه في الفقرة 
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لطلب الدولي، مع األخذ من تاريخ الدعوة أو شاااااااااهرين من التاريخ الذي تسااااااااالم فيه مكتب تسااااااااالم الطلبات ا
 بالتاريخ الذي ينقضي آخرا.

إذا كان مكتب تسلم الطلبات قد أرسل إلى مودع الطلب دعوة بناء على الفقرة )ج( ولم  )د(
يقدم مودع الطلب الترجمة المطلوبة ولم يسااااادد رسااااام التأخير عند االقتضااااااء، في غضاااااون المهلة المطبقة 

إعالن  الطلب الدولي مساااااااااحوبا وتعين على مكتب تسااااااااالم الطلبات"، وجب اعتبار 2الفقرة )ج(" بناء على
ذلك. وتعد أي ترجمة تسلمها مكتب تسلم الطلبات كما يعد أي مبلغ مسدد لذلك المكتب قبل إعالن الطلب 

شاااهرا من تاريخ األولوية كما لو كان المكتب تسااالمهما قبل  15مساااحوبا وفقا للجملة الساااابقة وقبل انقضااااء 
 انقضاء تلك المهلة.

من  ٪25لحسابه يساوي له و رسم تأخير  يجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يشترط تسديد )ه(
من جدول الرساااااااوم مقابل تقديم الترجمة بعد انقضااااااااء المهلة  1رسااااااام اإليداع الدولي المشاااااااار إليه في البند 

المنصاااااوص عليها في الفقرة )أ(، من غير أن يأخذ في الحسااااابان أي رسااااام عن كل ورقة من أوراق الطلب 
 الدولي بعد الورقة الثالثين.

 مة المطلوبة ألغراض النشر الدوليالترج 12.4
إذا لم تكن اللغة التي أودع بها الطلب الدولي لغة نشاااااااااااااار ولم تكن أي ترجمة مطلوبة  ( أ )

)أ(، وجب على مودع الطلب أن يقدم إلى مكتب تساااااااااااااال م الطلبات ترجمة للطلب 12.3بناء على القاعدة 
شااااااهرا من تاريخ  14ه الفقرة، في غضااااااون الدولي بأي لغة نشاااااار يقبلها مكتب تساااااال م الطلبات ألغراض هذ

 األولوية.
 ال تسري الفقرة )أ( على العريضة أو الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف. )ب(
م الترجمة المطلوبة بناء على الفقرة )أ(، في غضااااااااااااااون  )ج( إذا لم يكن مودع الطلب قد قد 

الطلبات أن يدعو مودع الطلب إلى تقديم المهلة المشااااااااااااااار إليها في تلك الفقرة، وجب على مكتب تساااااااااااااالم 
 16عند االقتضااااء، في غضاااون )ه( الترجمة المطلوبة، وتساااديد رسااام التأخير المنصاااوص عليه في الفقرة 

شاااهرا من تاريخ األولوية. وتعد  أي ترجمة يتسااالمها مكتب تسااالم الطلبات قبل أن يرسااال ذلك المكتب الدعوة 
 المكتب تسلمها قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة )أ(.بناء على الجملة السابقة كما لو كان 

د رسم التأخير المطلوب عند  )د( م الترجمة المطلوبة ولم يسد  إذا لم يكن مودع الطلب قد قد 
االقتضاء، في غضون المهلة المنصوص عليها في الفقرة )ج(، وجب اعتبار الطلب الدولي مسحوبا وتعي ن 

لبات إعالن ذلك. وتعد  أي ترجمة يتسااااااال مها مكتب تسااااااال م الطلبات كما يعد  أي مبلغ على مكتب تسااااااال م الط
د لذلك المكتب قبل إعالن الطلب مسااااااحوبا وفقا للجملة السااااااابقة وقبل انقضاااااااء  شااااااهرا من تاريخ  17مسااااااد 

 األولوية كما لو كان المكتب تسل مها قبل انقضاء تلك المهلة.
٪ من 25لحسابه يساوي له و يشترط تسديد رسم تأخير يجوز لمكتب تسل م الطلبات أن  )ه(

من جدول الرساااااااوم مقابل تقديم الترجمة بعد انقضااااااااء المهلة  1رسااااااام اإليداع الدولي المشاااااااار إليه في البند 
المنصاااااوص عليها في الفقرة )أ(، من غير أن يأخذ في الحسااااابان أي رسااااام عن كل ورقة من أوراق الطلب 

 الدولي بعد الورقة الثالثين.
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 )ثانيا(12القاعدة 
 تقديم مودع الطلب وثائق تتعلق ببحث سابق

م  بموجب القاعدة 1)ثانيا(12  12.4 تقديم مودع الطلب وثائق تتعلق ببحب سابق في حال عريضة قد  
، أن تراعي إدارة البحب الدولي نتائج 12.4في حال التمس المودع، بناء على القاعدة  ) أ (

ذاتهااا أو إدارة أخرى للبحااب الادولي أو أجراه مكتااب وطني، فاإناه يتعين على بحااب ساااااااااااااااابق أجرتاه اإلدارة 
م إلى مكتب تسلم الطلبات مع الطلب الدولي  المودع، شرط مراعاة أحكام الفقرات من )ب( إلى )د(، أن يقد 

مها به المكتب المعني  صااورة عن نتائج البحب السااابق أيا كان الشااكل الذي قدمت ها به اإلدارة المعنية أو قد 
 )مثال، بشكل تقرير البحب أو قائمة بحالة التقنية الصناعية السابقة المستشهد بها أو تقرير الفحص(.

في حال أجرى البحب الساااااابق المكتب ذاته الذي يعمل بصااااافته مكتبا لتسااااالم الطلبات،  )ب(
ر إليها في الفقرة جاز للمودع أن يعرب عن رغبته في أن يتولى مكتب تسااالم الطلبات إعداد الصاااورة المشاااا

م ذلك االلتماس في  مها المودع نفساااه. ويتعين أن يقدَّ )أ( وإرساااالها إلى إدارة البحب الدولي، بدال من أن يقد 
 العريضة ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يفرض دفع رسم له ولحسابه نظير ذلك االلتماس.

أجراه المكتب ذاته الذي  في حال أجرت البحب الساااااااااااااابق إدارة البحب الدولي ذاتها، أو )ج(
 يعمل بصفته إدارة للبحب الدولي، فال ُيشترط تقديم الصورة المشار إليها في الفقرة )أ( بناء على تلك الفقرة.

إلدارة  في حال كان  الصورة المشار إليها في الفقرة )أ( متاحة لمكتب تسلم الطلبات أو )د(
ال من مكتبة رقمية ، وكان المودع يبي ن ذلك في العريضاااة، البحب الدولي بالشاااكل والطريقة التي تقبلها، مث
 فال ُيشترط تقديم الصورة بناء على تلك الفقرة.

م   2)ثانيا(12 طلب إدارة البحب الدولي الحصاااااول على وثائق تتعلق ببحب ساااااابق في حال عريضاااااة قد  
 12.4بموجب القاعدة 

الفقرتين )ب( و)ج( أن تدعو المودع إلى يجوز إلدارة البحب الدولي، مع مراعاة أحكام  (أ  )
 تقديم ما يلي في غضون مهلة تكون معقولة حسب ظروف الحال:

 صورة عن الطلب السابق المعني؛ "1"
، ترجمة ال تقبلها إدارة البحب الدوليالطلب السااااااااااااااابق محررا بلغة في حال كان  "2"

 ؛تقبلها تلك اإلدارة لغةبللطلب السابق 
ة ال تقبلها إدارة البحب الدولي، غلنتائج البحب السااااااااااااابق محررة بكان  في حال  "3"

 ترجمة لتلك النتائج بلغة تقبلها تلك اإلدارة؛
 صورة عن أية وثيقة مستشهد بها في نتائج البحب السابق. "4"

في حال أجرت البحب الساااااااااااااااابق إدارة البحب الدولي ذاتها، أو أجراه المكتب ذاته الذي  (ب)
ة البحب الدولي، أو كان  الصااورة أو الترجمة المشااار إليهما في الفقرة )أ( متاحتين إلدارة يعمل بصاافته إدار 

البحب الدولي بالشااااااااكل والطريقة التي تقبلهما، مثال من مكتبة رقمية أو بشااااااااكل وثيقة أولوية، فال ُيشااااااااترط 
 تقديم الصورة أو الترجمة المشار إليهما في الفقرة )أ( بناء على تلك الفقرة.
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" مفاده أن الطلب الدولي هو ذاته أو أساااااااااااسااااااااااا 2"12.4في حال تقديم بيان وفقا للقاعدة  (ج)
ذاته الطلب الذي تم بشااأنه البحب السااابق أو أن الطلب الدولي هو ذاته أو أساااسااا ذاته الطلب السااابق إال 

بناء " 2" و"1)أ(" أنه مودع بلغة أخرى، فال ُيشاااااااترط تقديم الصاااااااورة أو الترجمة المشاااااااار إليهما في الفقرتين
 على تلك الفقرتين.

 13القاعدة 
 وحدة االختراع

 شرط وحدة االختراع 13.1
ال يجوز أن يتعلق الطلاااب الااادولي باااأكثر من اختراع واحاااد أو بمجموعاااة من االختراعاااات التي 

 يتصل الواحد منها باآلخر، وتمثل مفهوما ابتكاريًا عامًا واحدًا )"شرط وحدة االختراع"(.
 الحاالت التي يعتبر فيها أن شرط وحدة االختراع قد استوفي 13.2

إذا طلب  حماية مجموعة من االختراعات في طلب دولي واحد، فإن شرط وحدة االختراع المشار 
ال يكون قد اسااااتوفي إال إذا كان  بين هذه االختراعات عالقة تقنية تختص بعنصاااار  13.1إليه في القاعدة 

العناصاااااااار التقنية التقنية الخاصااااااااة المتماثلة أو المتشااااااااابهة. ويقصااااااااد بعبارة "واحد أو أكثر من العناصاااااااار 
بها وتعتبر ككل  الخاصاااااة" العناصااااار التقنية التي تحدد مسااااااهمة كل اختراع من االختراعات التي يطالب

 بالنسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة.
 االختراع طريقة تحديد مطالب الحماية دون المساس بتقدير وحدة 13.3

من أجل معرفة ما إذا كان  مجموعة من االختراعات مترابطة فيما بينها بحيب أنها تمثل مفهوما 
ابتكاريًا عامًا واحدًا، ال يهم أن تكون االختراعات موضاااااااااع مطالب منفصااااااااالة أو اختيارات بديلة في مطلب 

 واحد.
 المطالب التابعة للحماية 13.4

دراج عااادد معقول من المطاااالاااب التاااابعاااة للحمااااياااة المتعلقاااة ، يجوز إ13.1مع مراعااااة القااااعااادة 
باألشاااكال المحددة لالختراع موضاااوع المطلب المساااتقل للحماية في طلب دولي واحد، حتى لو أمكن النظر 

 إلى خصائص مطلب تابع واحد على أنها تمثل في حد ذاتها اختراعا.
 نماذج المنفعة 13.5

منفعااة على أساااااااااااااااااس طلااب دولي أن تطبق األحكااام  يجوز لكاال دولااة معينااة يطلااب فيهااا نموذج
، بعدما يبدأ فحص الطلب 13.4إلى  13.1المنصااااااااااااوص عليها في قانونها الوطني بدال من أحكام القواعد 

الدولي في هذه الدولة. وفي هذه الحالة، يحق لمودع الطلب أن يعدل طلبه الدولي حسب متطلبات أحااااااكام 
 .22األقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة القاناون الوطني خاالل شهرين على 
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 )ثانيا(13القاعدة 

 االختراعات المتصلة بالمواد البيولوجية
 تعريف 1)ثانيا(13

ألغراض هذه القاعدة، يقصااااااد بعبارة "اإلشااااااارة إلى مادة بيولوجية مودعة" المعلومات المقدمة في 
سااة إيداع أو بخصااوص المادة البيولوجية المودعة أي طلب دولي بخصااوص إيداع مواد بيولوجية لدى مؤساا

 على هذا النحو.
 اإلشارات )بصفة عامة( 2)ثانيا(13

يشااار إلى أي مادة بيولوجية مودعة طبقا لهذه القاعدة. وإذا كان األمر كذلك، فإنها تعد مسااتوفية 
 لمتطلبات القانون الوطني لكل دولة معينة.

 إغفال إدراج اإلشارة أو أي بيان -اإلشارات:  محتوياتها  3)ثانيا(13
 يجب أن يبي ن في اإلشارة إلى أي مادة بيولوجية مودعة ما يأتي: ) أ (

 اسم وعنوان مؤسسة اإليداع التي أجري اإليداع لديها؛ "1"
 تاريخ إيداع المادة البيولوجية لدى هذه المؤسسة؛ "2"
 الرقم التسلسلي الذي خصصته هذه المؤسسة لإليداع؛ "3"
المعلوماااات اإلضاااااااااااااااااافياااة التي ُأخطر بهاااا المكتاااب الااادولي بنااااء على القااااعااادة  "4"

"، شاارط أن يكون النص على ضاارورة بيان هذه المعلومات قد ساابق نشااره في الجريدة وفقا 1)أ("7)ثانيا(13
 )ج( قبل إيداع الطلب الدولي بشهرين على األقل.7.)ثانيا(13للقاعدة 

أي  رة إلى أي مادة بيولوجية مودعة أو إغفال إدراجال يترتب على إغفال إدراج اإلشااااااااااااااا )ب(
ال  بيان مشاااااااااار إليه في الفقرة )أ( في اإلشاااااااااارة إلى أي مادة بيولوجية مودعة أي أثر في كل دولة معينة

 يقتضي قانونها الوطني إدراج هذه اإلشارة أو هذا البيان في الطلب الوطني.
 اإلشارات: مهلة تقديم البيانات 4)ثانيا(13

)أ( في اإلشااااارة إلى 3)ثانيا(13إذا لم يدرج أحد البيانات المنصااااوص عليها في القاعدة  ( ) أ
أي مادة بيولوجية في الطلب الدولي كما جرى إيداعه، تعين أحد األمرين التاليين شاااااااااااااارط مراعاة الفقرتين 

 )ب( و)ج(:
د أن يعتبر كل مكتب معين أن البيان قد أرسااااااااال في الوق  المناساااااااااب إن كان ق "1"

 شهرا من تاريخ األولوية؛ 16أرسل إلى المكتب الدولي في غضون 
أن يعتبر كل مكتب معين أن البيان قد أرسل في اليوم األخير من مهلة األشهر  "2"

الساااااااتة عشااااااار المحساااااااوبة اعتبارا من تاريخ األولوية إن كان قد أرسااااااال إلى المكتب الدولي بعد تلك المهلة 
 اء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.وتسلمه ذلك المكتب قبل االنته
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يجوز للمكتب المعين أن يشاااترط إرساااال أي بيان من البيانات المشاااار إليها في القاعدة  )ب(
)أ( قبل األشااهر السااتة عشاار المحسااوبة اعتبارا من تاريخ األولوية إذا كان القانون الوطني الذي 3)ثانيا(13

يخص الطلبات الوطنية وعلى أن يكون المكتب الدولي قد ُأخطر  يطبقه ذلك المكتب يقتضااااااااااااااي ذلك فيما
)ج( قبل 7)ثانيا(13" ونشاار ذلك الشاارط في الجريدة وفقا للقاعدة 2)أ("7)ثانيا(13بذلك الشاارط وفقا للقاعدة 

 إيداع الطلب الدولي بشهرين على األقل.
جاز لكل مكتب ()ب(، 2)21إذا التمس مودع الطلب النشااااااااااار المبكر بناء على المادة  )ج(

معين أن يعد البيان الذي لم يرسل قبل االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية كما لو لم يرسل 
 في الوق  المناسب.

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

م البيان قبل االنتهاء من إعداد النشاااااار الدولي من الناحية التقنية، وجب إذا تساااااال   "1"
م بناء على الفقرةعليه أن   ؛)أ( وإشارة إلى تاريخ تسلمه، مع الطلب الدولي ينشر البيان المقدَّ

م البيان بعد االنتهاء من إعداد النشااااار الدولي من الناحية التقنية، وجب وإذا تسااااال   "2"
 عليه أن يخطر المكاتب المعينة بذلك التاريخ والعناصر المعنية من البيان.

اإليداعات المختلفة  -اإلشاااااااااااااااارات والبيانات ألغراض دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة  5)ثانيا(13
 المخطرةاإليداعات لدى مؤسسات اإليداع غير  -لمختلف الدول المعينة 

مادة بيولوجية مودعة أنها قد أجري  ألغراض كل الدول المعينة، تعد اإلشااااااارة إلى أي  ) أ (
ماا لم تجر صااااااااااااااراحاة ألغراض بعض الادول المعينااة فقط. وينطبق ذلاك باالمثاال على البياااناات الواردة في 

 اإلشارة.
 تجوز اإلشارة إلى اإليداعات المختلفة للمادة البيولوجية لمختلف الدول المعينة. )ب(
ين إغفال اإليداع الذي يجرى لدى أي مؤساااااااساااااااة إيداع خالف تلك يجوز لكل مكتب مع )ج(

 )ب(.7)ثانيا(13التي أرسل لها إخطارًا بناء على القاعدة 
 تقديم العينات 6)ثانيا(13

، ال يجوز إال بناء على تصااااااااااااااريح من مودع الطلب تقديم عينات 40و 23وفقا ألحكام المادتين 
ها في طلب دولي قبل انقضاء المهلة المطبقة التي يجوز الشروع من المادة البيولوجية المودعة والمشار إلي

الطلب األعمال بعدها في اتخاذ اإلجراءات الوطنية بناء على المادتين الساااااابق ذكرهما. أما إذا أنجز مودع 
يم ذكرها، فإنه يجوز تسل بعد النشر الدولي ولكن قبل انقضاء المهل السابق 39أو  22المشار إليها في المادتين 

عينات من المادة البيولوجية المودعة إثر إنجاز األعمال المذكورة. وعلى الرغم من الحكم السااااااااااابق، يجوز 
تسااااليم عينات من المادة البيولوجية المودعة بناء على القانون الوطني الذي يطبقه كل مكتب معين، ما أن 

ير مفحوص وفقا للقانون الساااااابق تترتب على النشااااار الدولي آثار النشااااار الوطني اإلجباري لطلب وطني غ
 ذكره.
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 المتطلبات الوطنية:  اإلخطار والنشر 7)ثانيا(13
يجوز لكااال مكتاااب وطني أن يخطر المكتاااب الااادولي بمتطلباااات القاااانون الوطني التي  ) أ (

 تقتضي ما يلي:
بيان المعلومات المحددة في اإلخطار باإلضافة إلى المعلومات المشار إليها في  "1"

 " في اإلشارة إلى أية مادة بيولوجية مودعة وواردة في طلب وطني؛3" و"2" و"1)أ("3)ثانيا(13القاعدة 
)أ( 3)ثانيا(13وإدراج بيااااااان واحااااااد أو أكثر من البيانات المشار إليها في القاعدة  "2"

في أي طلااب وطني كمااا جرى إيااداعااه، أو تقااديم البيااانااات في وقاا  محاادد في اإلخطااار وسااااااااااااااااابق لتاااريخ 
 لوية بستة عشر شهرا.األو 

على كل مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بأساااماء مؤساااساااات اإليداع التي يجوز  )ب(
إيااداع المواد البيولوجيااة لااديهااا بموجااب القااانون الوطني التخاااذ اإلجراءات المتعلقااة بااالبراءات أمااام المكتااب 

 ا اإليداع أو ال يجيزه.الوطني، أو يتعين عليه اإلخطار بأن القانون الوطني ال ينص على هذ
على المكتب الدولي أن ينشاااااااااااااار المتطلبات التي ُأخطر بها بناء على الفقرة )أ( وكذلك  )ج(

 المعلومات التي أخطر بها بناء على الفقرة )ب( في الجريدة في أقرب فرصة.
 )ثالثا(13القاعدة 

 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية
 لدى إدارة البحب الدولياإلجراء  1)ثالثا(13

إذا كان الطلب الدولي يحتوي على كشااااااااف عن تساااااااالساااااااال واحد أو أكثر للنوويدات أو  ) أ (
الحوامض األمينيااة، جاااز إلدارة البحااب الاادولي أن تاادعو المودع إلى تزوياادهااا، ألغراض البحااب الاادولي، 

التعليمات اإلدارية، ما لم يكن بكشاااف تسااالسااالي في شاااكل إلكتروني يساااتوفي المعيار المنصاااوص عليه في 
ذلك الكشاااف التسااالسااالي في شاااكله اإللكتروني متاحا لها في شاااكل وبطريقة تقبلهما، وإلى دفع رسااام الكشاااف 

 )ج(، عند االقتضاء، في غضون مهلة تكون محددة في الدعوة. المتأخر المشار إليه في الفقرة
الورق ورأت إدارة البحاااب  إذا كاااان جزء على األقااال من الطلاااب الااادولي مودعاااا على )ب(

)أ(، جاز لها أن تدعو المودع إلى تزويدها، ألغراض البحب 5.2 الدولي أن الوصااااااااااااااف ال يفي بالقاعدة
الدولي، بكشاااف تسااالسااالي في شاااكل ورقي يساااتوفي المعيار المنصاااوص عليه في التعليمات اإلدارية، ما لم 

لهما، ساااااواء دع  إلى تزويدها بكشاااااف يكن ذلك الكشاااااف في شاااااكل ورقي متاحا لها في شاااااكل وبطريقة تقب
)أ( أو لم تدع إلى ذلك، وجاز لها أن تدعو إلى دفع رسااااااام  تسااااااالسااااااالي في شاااااااكل إلكتروني بناء على الفقرة

 )ج(، عند االقتضاء، في غضون مهلة تكون محددة في الدعوة. الكشف المتأخر المشار إليه في الفقرة
ا بكشف تسلسلي استجابة لدعوة بناء على يجوز إلدارة البحب الدولي أن تجعل تزويده )ج(

)أ( أو )ب( محل رسم مقابل الكشف المتأخر يسدد لها ولصالحها وتحدد مقداره إدارة البحب الدولي،  الفقرة
ومن غير أن  من جدول الرسااااااااوم 1 ٪ من رساااااااام اإليداع الدولي المشااااااااار إليه في البند25على أال يتجاوز 

كل ورقة في الطلب الدولي بعد الورقة الثالثين، علما بأن من يؤخذ في الحسااااااابان أي رسااااااام مساااااااتحق عن 
 )أ( أو )ب( وليس الفقرتين معا. الجائز اشتراط تسديد رسم الكشف المتأخر بناء على الفقرة
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إذا تخل ف المودع عن تقديم الكشاااف التسااالسااالي المطلوب ودفع أي رسااام مطلوب مقابل  )د(
، تكون إدارة البحب )أ( أو )ب( في الدعوة بناء على الفقرةالكشاااااااف المتأخر، في غضاااااااون المهلة المحددة 

 الدولي ملزمة ببحب الطلب الدولي فقط في حدود ما يمكن إجراؤه من بحب ُمجٍد بدون الكشف التسلسلي.
ال ُيعد أي كشاااف تسااالسااالي لم يرد في الطلب الدولي كما جرى إيداعه، ساااواء تم تقديمه  )ه(

)أ( أو )ب( أو خالفا لذلك، جزءًا من الطلب الدولي، على أن هذه الفقرة ال  اسااتجابة لدعوة بناء على الفقرة
 ()ب(.2)34 تمنع المودع من أن يعد ل الوصف فيما يتعلق بكشف تسلسلي وفقا للمادة

)ب(، فإنها تدعو المودع 5.2 إذا رأت إدارة البحب الدولي أن الوصااااف ال يفي بالقاعدة )و(
، مع ما يلزم من تبديل، على أي تصاااااحيح يتقدم به 26.4 تساااااري القاعدةإلى تقديم التصاااااحيح المطلوب. و 

ل إدارة البحب الدولي التصحيح إلى مكتب تسلم الطلبات وإلى المكتب الدولي.  المودع. وتحو 
 اإلجراء لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 2)ثالثا(13

المباشاااااااااااااار لدى إدارة الفحص ، مع ما يلزم من تبديل، على اإلجراء 1)ثالثا(13 تسااااااااااااااري القاعدة
 التمهيدي الدولي.

 الكشف التسلسلي لفائدة المكتب المعي ن 3)ثالثا(13
ال يجوز ألي مكتب معي ن أن يشاااااااترط على المودع تزويده بكشاااااااف تسااااااالسااااااالي خالف الكشاااااااف 

 التسلسلي الذي يفي بالمعيار المنصوص عليه في التعليمات اإلدارية.
 14القاعدة 

 رسم التحويل
 التحويل رسم 14.1

ولحسااابه يجوز لكل مكتب من مكاتب تساالم الطلبات مطالبة مودع الطلب بأن يدفع له  ) أ (
 مقابل تسلم الطلب الدولي، وتحويل صور عنه إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحب الدولي المختصة،رسما 

مكتبا لتسالم الطلبات وأداء كل المهمات األخرى المكلف بها ذلك المكتب بخصاوص الطلب الدولي بصافته 
 )"رسم التحويل"(.

 يحدد مكتب تسلم الطلبات مقدار رسم التحويل، إن وجد. )ب(
يساااادد رساااام التحويل في غضااااون شااااهر من تاريخ تساااالم الطلب الدولي. ويكون المقدار  )ج(

 المستحق هو المقدار المطبق في ذلك التاريخ لتسلم الطلب الدولي.
 15القاعدة 

 رسم اإليداع الدولي
 رسم اإليداع الدولي 15.1

ل مكتااب تساااااااااااااالم الطلبااات لحساااااااااااااااااب المكتااب الاادولي رساااااااااااااامااا عن كاال طلااب دولي  يحصاااااااااااااااا  
 الدولي"(. اإليداع )"رسم
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 مقدار الرسم 15.2
د في جدول الرسوم. ) أ (  يكون رسم اإليداع الدولي بالمقدار المحدَّ
في مكتب تساااالم الطلبات يساااادد رساااام اإليداع الدولي بالعملة أو إحدى العمالت المقررة  )ب(

 )"العملة المقررة"(
الرساااااام مكتب التساااااالم الطلبات  يحيلإذا كان  العملة المقررة هي الفرنك السااااااويسااااااري،  )ج(

 .في أقرب فرصة المذكور بالفرنك السويسري إلى المكتب الدولي
 وكان  تلك العملة: إذا كان  العملة المقررة عملة خالف الفرنك السويسري  )د(

المدير العام، بالنسابة يحدد  قابلة للتحويل إلى الفرنك الساويساري دون قيد أو شارط، "1" 
 مبلغاعملة من ذلك القبيل لتسااااااااااديد رساااااااااام اإليداع الدولي، ب يقرإلى كل مكتب من مكاتب تساااااااااالم الطلبات 

بتلك العملة المبلغ مكتب تساالم الطلبات  ويحيل، لذلك الرساام بالعملة المقررة وفقا لتوجيهات الجمعية معادال
 ؛في أقرب فرصة إلى المكتب الدولي

ب تساااااالم غير قابلة للتحويل إلى الفرنك السااااااويسااااااري دون قيد أو شاااااارط، يكون مكت "2" 
الطلبات مسؤوال عن تحويل رسم اإليداع الدولي من العملة المقررة إلى الفرنك السويسري ويحيل ذلك الرسم 

لمكتب و . ، بمقدار المبلغ المحدد في جدول الرسااومفي أقرب فرصااة المكتب الدوليبالفرنك السااويسااري إلى 
أن يساااتعيض عن ذلك بتحويل رسااام اإليداع الدولي من العملة المقررة إلى اليورو أو الدوالر  تسااالم الطلبات

باليورو أو الدوالر األمريكي إلى األمريكي، إن رغب في ذلك، على أن يحيل المبلغ المعادل لذلك الرسااااااااااااام 
، كما يحدده المدير العام وفقا لتوجيهات الجمعية المشاااااااااااااااار إليها في في أقرب فرصاااااااااااااااة الدولي المكتب

 ".1" البند
 المبلغ المستحق -مهلة التسديد  15.3

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

 الرسوم رد 15.4
 يردُّ مكتب تسلم الطلبات رسم اإليداع الدولي للمودع:

 ( سلبية،1)11إذا كان  نتيجة المعاينة المشار إليها في المادة  "1"
أو إذا سااحب الطلب الدولي أو اعتبر مسااحوبًا قبل إرسااال النسااخة األصاالية إلى  "2"

 المكتب الدولي،
الدولي باعتباره طلبا دوليا لمقتضاااااااااااااايات تتعلق باألمن أو إذا لم يعامل الطلب  "3"

 القومي.
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 16القاعدة 
 رسم البحث

 الحق في المطالبة بالرسوم 16.1
يجوز لكل إدارة من إدارات البحب الدولي أن تطالب مودع الطلب بتسااااااااااديد رساااااااااام لها  ) أ (

ى إدارات البحب الدولي بناء مقابل إجراء البحب الدولي وأداء كل المهمات األخرى المعهودة إلولحسااااااااااابها 
 على المعاهدة وهذه الالئحة التنفيذية )"رسم البحب"(.

ل مكتب تسااااااالم الطلبات رسااااااام البحب الذي يسااااااادد بالعملة التي )ب( المكتب ذلك يقررها  يحصااااااا 
 "(.المقررة)"عملة 

المذكور حددت بها إدارة البحب الدولي الرسااام كان  العملة المقررة هي العملة التي إذا  )ج(
وبتلك  في أقرب فرصاااااااااة مكتب تسااااااااالم الطلبات الرسااااااااام المذكور إلى تلك اإلدارةيحيل  )"العملة المحددة"(،

 .العملة
 وكان  تلك العملة: العملة المحددةإذا كان  العملة المقررة عملة خالف  )د(

دون قيد أو شاااااااارط، يحدد المدير العام، بالنساااااااابة  العملة المحددةقابلة للتحويل إلى  "1" 
، مبلغا معادال لذلك البحبإلى كل مكتب من مكاتب تساالم الطلبات يقر بعملة من ذلك القبيل لتسااديد رساام 

إدارة الرسااااااااام بالعملة المقررة وفقا لتوجيهات الجمعية، ويحيل مكتب تسااااااااالم الطلبات المبلغ بتلك العملة إلى 
 ؛فرصة في أقرب الدولي البحب

غير قابلة للتحويل إلى الفرنك السااااااويسااااااري دون قيد أو شاااااارط، يكون مكتب تساااااالم  "2" 
بالعملة ويحيل ذلك الرساااام  العملة المحددةمن العملة المقررة إلى  البحبالطلبات مسااااؤوال عن تحويل رساااام 

 . ب الدوليالذي تحدده إدارة البح، بمقدار المبلغ في أقرب فرصة الدولي إدارة البحبإلى  المحددة
المحددة، إذا كان خالف العملة  بعملة مقررة تكون فيما يتعلق بتسااااااااااديد رساااااااااام البحب  )ه(

، رةعملة المقر الب " من هذه القاعدة1بناء على الفقرة )د(" فعال مقدار الرسم الذي تسلمته إدارة البحب الدولي
المكتب الدولي الفرق  يساااااااددأقل من مقدار الرسااااااام الذي كان  قد حددته،  عند تحويله إلى العملة المحددة،

 إلدارة المذكورة. أما إذا تجاوز مقدار الرسم المتسلم مقدار الرسم المحدد، فإن الفرق يعود للمكتب الدولي.ل
المتعلقة برسم اإليداع الدولي على مهلة تسديد رسم البحب  15.3تنطبق أحكام القاعدة  )و(

 غ المستحق مع ما يلزم من تبديل.والمبل
 الرسوم رد 16.2

 يرد  مكتب تسلم الطلبات رسم البحب إلى المودع:
 ( سلبية،1)11إذا كان  نتيجة المعاينة المشار إليها في المادة  "1"
أو إذا سحب الطلب الدولي أو اعتبر مسحوبًا قبل إرسال صورة البحب إلى إدارة  "2"

 البحب الدولي،
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لم يعامل الطلب الدولي باعتباره طلبا دوليا لمقتضاااااااااااااايات تتعلق باألمن أو إذا  "3"
 القومي.

 جزء من الرسوم رد 16.3
، عند إجراء البحب 41.1إذا راع  إدارة البحب الدولي نتائج بحب ساااااااااااااااابق بناء على القاعدة 

المحددة في  وجب على اإلدارة المذكورة رد رساااااام البحب المساااااادد عن الطلب الدولي وفقا للشااااااروطالدولي، 
 ()ب(.3)16االتفاق المنصوص عليه في المادة 

 )ثانيا(16القاعدة 

 تمديد مهل تسديد الرسوم
 دعوة مكتب تسلم الطلبات 1)ثانيا(16

)ج( 14.1إذا تبين لمكتب تساااااااالم الطلبات، وق  اسااااااااتحقاق الرسااااااااوم بناء على القواعد  ) أ (
)و(، أن أي رسااام لم يسااادد له أو أن المقدار المسااادد له أقل مما هو ضاااروري لتغطية رسااام 16.1و 15.3و

خالل مهلة التحويل ورساام اإليداع الدولي ورساام البحب، وجب عليه أن يدعو مودع الطلب إلى أن يدفع له 
مشااار إليه ال شااهر من تاريخ الدعوة المبلغ المطلوب لتغطية هذه الرسااوم، عالوة على رساام الدفع المتأخر

 .)د( وشرط مراعاة الفقرة ، عند االقتضاء2)ثانيا(16في القاعدة 
 ]تحذف[ )ب(
إذا أرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة إلى المودع بناء على الفقرة )أ(، ولم يدفع المودع  )ج(

خر المشاار المتأخالل المهلة المشاار إليها في تلك الفقرة المبلغ المساتحق بالكامل، بما في ذلك رسام الدفع 
يلي بشاارط مراعاة  ، عند االقتضاااء، وجب على المكتب المذكور أن يباشاار ما2)ثانيا(16إليه في القاعدة 

 (:ه)الفقرة 
 (،3)14أن يصدر اإلعالن المنصوص عليه في المادة  "1"
 .29وأن يتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة  "2"

)أ(  الفقرةيعتبر كل مبلغ يتساااالمه مكتب تساااالم الطلبات قبل إرسااااال الدعوة المذكورة في  )د(
)و(، 16.1أو  15.3)ج( أو 14.1كما لو تم تسلمه قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القااااااااااااااعااااااااااااادة 

 حسب الحال.
يعتبر كل مبلغ يتسلمه مكتب تسلم الطلبات قبل إصدار اإلعالن المنصوص عليه في  )ه(

 ( كما لو تم تسلمه قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة )أ(.3)14المادة 
 رسم عن الدفع المتأخر 2)ثانيا(16

عن الدفع المتأخر على له ولحسااااااااااابه يجوز لمكتب تساااااااااالم الطلبات أن يفرض رسااااااااااما  ) أ (
 ويبلغ هذا الرسم:)أ(. 1)ثانيا(16الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجهة بناء على القاعدة 

 من مقدار الرسوم غير المدفوعة المحدد في الدعوة، 50٪ "1"
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أو ما يعادل مقدار رسااااااام التحويل إذا كان مقدار الرساااااااوم المحساااااااوب بناء على  "2"
 " أقل منه.1البند "

٪ من مقدار رسم اإليداع الدولي 50يجب أال يكون مقدار رسم الدفع المتأخر أعلى من  )ب(
من جدول الرساوم من غير أن يؤخذ في الحسابان أي رسام عن كل ورقة من أوراق  1في البند المشاار إليه 

 الطلب الدولي بعد الورقة الثالثين.
 17القاعدة 

 وثيقة األولوية
 االلتزام بتقديم نسخة عن الطلب الوطني أو الدولي السابق 17.1

، يجب على 8في حالة المطالبة بأولوية طلب وطني أو دولي سااااااااابق بناء على المادة  ) أ (
اإلدارة  مودع الطلب أن يقدم للمكتب الدولي أو لمكتب تساالم الطلبات نسااخة عن ذلك الطلب السااابق مصاادقة من

ن بالطلب الدولي التي أودع لديها )"وثيقة األولوية"(، ما لم يساابق إيداعها لدى مكتب تساالم الطلبات باالقترا
(، بعد انقضاااااااء تاريخ األولوية بسااااااتة عشاااااار ثانيا.)بالمطالب فيه باألولوية وشاااااارط مراعاة الفقرتين )ب( و

شاااهرا على األكثر، علما بأن كل نساااخة عن الطلب الساااابق المذكور يتسااالمها المكتب الدولي بعد انقضااااء 
األخير من تلك المهلة إذا بلغته قبل تاريخ  تلك المهلة تعد كما لو كان ذلك المكتب قد تساااااااااااااالمها في اليوم

 النشر الدولي للطلب الدولي.
إذا كان  وثيقة األولوية صااااااااااااااادرة عن مكتب تساااااااااااااالم الطلبات، جاز لمودع الطلب أن  )ب(

يلتمس من المكتب المذكور إعداد تلك الوثيقة وتحويلها إلى المكتب الدولي بدال من تقديمها بنفساااه. ويجب 
ماس بعد انقضاء تاريخ األولوية بستة عشر شهرا على األكثر، ويجوز لمكتب تسلم الطلبات تقديم ذلك االلت

 أن يفرض رسما عليه.
للتعليمااات اإلداريااة، من مكتبااة لمكتااب الاادولي، وفقااا لإذا كاااناا  وثيقااة األولويااة متاااحااة  (ثانيا.ب)

 يساااتعيض عن تقديم وثيقة األولوية، جاز لمودع الطلب أن قبل تاريخ النشااار الدولي للطلب الدولي رقمية
الحصاااااااااول على وثيقة األولوية من تلك المكتبة  المكتب الدولي، قبل تاريخ النشااااااااار الدولي،أن يلتمس من ب

 .الرقمية
إذا لم ُتستوَف شروط أي من الفقرات الثالث السابقة، يجوز ألي مكتب معي ن أال يأخذ  )ج(

عاة الفقرة )د(، علما بأنه ال يجوز ألي مكتب معي ن أن يمتنع المطالبة باألولوية بعين االعتبار شاااااااااااااارط مرا 
عن أخذ المطالبة باألولوية بعين االعتبار قبل أن يتيح لمودع الطلب فرصاة لتقديم وثيقة األولوية في مهلة 

 تكون معقولة حسب ظروف الحال.
اء على ال يجوز ألي مكتاااب معي ن أال ياااأخاااذ المطاااالباااة بااااألولوياااة بعين االعتباااار بنااا )د(

)ج( إذا كان الطلب السااابق المشااار إليه في الفقرة )أ( قد أودع لديه بصاافته مكتبا وطنيا أو إذا كان   الفقرة
 وثيقة األولوية متاحة، وفقا للتعليمات اإلدارية، انطالقا من مكتبة رقمية.
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 إتاحة النسخ 17.2
(، على المكتااب انياااً ثاا.)أ( أو )ب( أو )ب17.1في حااال امتثاال مودع الطلااب للقاااعاادة  ) أ (

د المكتب المعي ن، بناء على التماس صريح منه، بنسخة عن وثيقة األولوية في أقرب فرصة  الدولي أن يزو 
ده  ولكن ليس قبل النشاار الدولي للطلب الدولي. ويجب أال يطلب أي مكتب معي ن إلى مودع الطلب أن يزو 

بترجمة قبل انقضااااء المهلة المطبقة بناء على المادة  بنساااخة. وال يلتزم مودع الطلب بتزويد المكتب المعي ن
( قبل النشر الدولي 2)23. وإذا تقدم مودع الطلب بالتماس صريح إلى المكتب المعي ن بناء على المادة 22

صااريح منه، بنسااخة عن وثيقة  للطلب الدولي، تولى المكتب الدولي تزويد المكتب المعي ن، بناء على التماس
 رب فرصة بعد تسلمها.األولوية في أق
يحظر على المكتب الدولي أن يوفر لعامة الجمهور أية نسااااااخة عن وثيقة األولوية قبل  )ب(

 النشر الدولي للطلب الدولي.
د أي شخص 21إذا نشر الطلب الدولي وفقا للمادة  )ج( ، وجب على المكتب الدولي أن يزو 

 التكلفة، ما لم يتم قبل هذا النشر:تسديد بنسخة عن وثيقة األولوية بناء على طلبه ومقابل 
 سحب الطلب الدولي، "1"
)ب( كما 2)ثانيا(26أو سحاب المطالبااة باألولويااة أو اعتبااارها بنااء على القاعدة  "2"

 لو لم تقدم.
 18القاعدة 

 مودع الطلب
 محل اإلقامة والجنسية 18.1

دياااد محااال إقااااماااة مودع الطلاااب أو مع مراعااااة أحكاااام الفقرتين )ب( و)ج(، يتوقف تحااا ) أ (
جنساااااااااااااايته على القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي يزعم أنه مقيم فيها أو أنه من مواطنيها. ويب  مكتب 

 تسلم الطلبات في هذه المسألة.
 على كل حال،  )ب(

يعد امتالك منشااااأة صااااناعية أو تجارية حقيقية وفعلية في أية دولة متعاقدة محل  "1"
 ا،إقامة فيه

 يعد أي شاااااااخص معنوي مؤساااااااس وفقا للقانون الوطني لدولة متعاقدة واحدًا من "2"
 مواطنيها.

إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتساااااااالم الطلبات، تعين على  )ج(
المكتاااب الااادولي، في الظروف المحاااددة في التعليماااات اإلدارياااة، أن يلتمس من المكتاااب الوطني للااادولاااة 

لمتعاقدة المعني ة أو المكتب العامل نيابة عنها أن يب  في المسااااااااااااااألة المشااااااااااااااار إليها في الفقرة )أ(. وعلى ا
المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلب بذلك االلتماس، وُيمنح مودع الطلب فرصااااااة لتقديم حججه مباشاااااارة 

 قرب فرصة.إلى المكتب الوطني. وعلى المكتب الوطني أن يب  في المسألة المذكورة في أ
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 ]تحذف[ 18.2
 تعدد مودعي الطلبات 18.3

إذا كان هناك أكثر من مودع، فإن الحق في إيداع طلب دولي ينشاااااااااااااااأ إذا كان واحد منهم على 
 .9األقل مؤهال إليداع طلب دولي وفقا للمادة 

 معلومات عن الشروط المنصوص عليها في القوانين الوطنية بشأن المودعين 18.4
 ]تحذفان[ ) أ ( و)ب(

ينشر المكتب الدولي من وق  آلخر معلومات عن مختلف القوانين الوطنية التي يجوز  )ج(
بمقتضااااااااااها معرفة الشاااااااااخص المؤهل إليداع طلب وطني )المخترع أو خلفه أو صااااااااااحب االختراع، إلخ.(. 

ي نة قد تتوقف ويصاااااااااااااحب تلك المعلومات بتنبيه يفيد أن اآلثار المترتبة على الطلب الدولي في أية دولة مع
على معرفة ما إذا كان الشااخص المعين في الطلب الدولي كمودع طلب ألغراض تلك الدولة مؤهال إليداع 

 طلب وطني بناء على القانون الوطني لتلك الدولة.
 19القاعدة 

 مكتب تسلم الطلبات المختص
 جهة إيداع الطلب 19.1

 حسب اختيار مودع الطلب،مع مراعاة الفقرة )ب(، يودع الطلب الدولي  ) أ (
لاادى المكتااب الوطني للاادولااة المتعاااقاادة التي يقيم فيهااا مودع الطلااب أو المكتااب  "1"

 الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة؛
أو لدى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة التي هو واحد من مواطنيها أو المكتب  "2"

 الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة؛
 لدولي، بصااااااارف النظر عن الدولة المتعاقدة التي يكون مودعأو لدى المكتب ا "3"

 الطلب من مواطنيها أو المقيمين فيها.
يجوز لكل دولة متعاقدة أن تتفق مع دولة متعاقدة أخرى أو مع منظمة حكومية دولية  )ب(

غراض أو على أن يقوم المكتب الوطني للدولة األخيرة أو تقوم المنظمة الحكومية الدولية بالعمل لكل األ
للبعض منها نيابة عن المكتب الوطني للدولة األولى كمكتب لتساااالم الطلبات بالنساااابة إلى مودعي الطلبات 
الذين يقيمون في تلك الدولة األولى أو يكونون من مواطنيها. وبالرغااااااااااااااااااااااااااااام من ذلك االتفاق، يعد المكتب 

 (.5)15 لمادةالوطني للدولة األولى مكتب تسلم الطلبات المختص ألغراض تطبيق ا
(، تختاااار الجمعياااة المكتاااب الوطني 2)9فيماااا يخص أي قرار يتخاااذ بنااااء على الماااادة  )ج(

الذي يعمل أو المنظمة الحكومية الدولية التي تعمل كمكتب لتساااااااااااااالم طلبات مواطني الدول التي تحددها 
ساااااااابقة لذلك المكتب الجمعية أو المقيمين في تلك الدول. ويتطلب ذلك االختيار الحصاااااااول على الموافقة ال

 الوطني أو لتلك المنظمة الحكومية الدولية.
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 تعدد مودعي الطلبات 19.2
 في حالة تعدد مودعي الطلبات،

مستوفاة إذا كان المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب  19.1تعد شروط القاعدة  "1"
نيابة عنها، وكان واحد من مودعي الدولي هو المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو المكتب الوطني الذي يعمل 

 الطلبات على األقل من مواطنيها أو المقيمين فيها؛
" 3)أ("19.1يجاااوز إيداع الطلاااب الااادولي لاااااادى المكاااتب الااادولي بناء على القاعدة  "2"

 إذا كان أحد مودعي الطلب على األقل من المقيمين في إحدى الدول المتعاقدة أو من مواطنيها.
 ار عن إحالة مهمات مكتب تسلم الطلباتاإلشه 19.3

تخطر الدولة المتعاقدة التي تحيل مهمات مكتب تسااااااالم الطلبات ساااااااواء إلى المكتب الوطني  ) أ (
لدولة متعاقدة أخرى أو إلى المكتب الذي يعمل نيابة عنها، أو إلى منظمة حكومية دولية، المكتب الدولي باالتفاق 

 في أقرب فرصة. )ب(19.1المشار إليه في القاعدة 
 ينشر المكتب الدولي اإلخطار في الجريدة في أقرب فرصة بعد تسلمه. )ب(

 تحويل الطلب إلى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 19.4
إذا أودع طلاااب دولي لااادى مكتاااب وطني يعمااال كمكتاااب لتساااااااااااااالم الطلباااات بنااااء على  ) أ (

 ة:المعاهدة، لكنه ثبت  إحدى الحاالت التالي
لتسااااالم ذلك  19.2أو  19.1أن المكتب الوطني ليس مختصاااااا بناء على القاعدة  "1"

 الطلب الدولي،
أو أن الطلب الدولي محرر بلغة غير مقبولة في ذلك المكتب الوطني بناء على  "2"

)أ( ولكنااه محرر بلغااة مقبولااة في المكتااب الاادولي العاااماال كمكتااب 12.1القاااعاادة 
 ك القاعدة، لتسلم الطلبات بناء على تل

أو أن المكتب الوطني والمكتب الدولي وافقا على ضاااااااااااااارورة مباشاااااااااااااارة اإلجراء  "3"
المنصااااااوص عليه في هذه القاعدة ألي ساااااابب خالف ما ورد تحديده في البندين 

 " وبتصريح من مودع الطلب،2" و"1"
 الدولي باعتباره مكتبافإن ذلك الطلب الدولي يعتبر كما لو كان ذلك المكتب تسااااالمه بالنيابة عن المكتب 

 "، شرط مراعاة الفقرة )ب(.3)أ("19.1لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 
إذا تساااالم مكتب وطني بالنيابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتساااالم الطلبات بناء  )ب(
يحول الطلب  "، طلبا دوليا بناء على الفقرة )أ(، تعين على ذلك المكتب الوطني أن3)أ("19.1على القاعدة 

الدولي إلى المكتب الدولي في أقرب فرصااااااااااااااة، ما لم تحل مقتضاااااااااااااايات األمن القومي دون تحويل الطلب 
ويساوي رسم لحسابه له و وُيدفع الدولي. ويجوز أن يخضع هذا التحويل لرسم يفرضه ذلك المكتب الوطني 

. ويعتبر الطلب الدولي المحول بهذا الشكل 14التحويل الذي يطلبه ذلك المكتب الوطني بناء على القاعدة 
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" في 3)أ("19.1كما لو كان المكتب الدولي قد تساااااااااااااالمه باعتباره مكتبا لتساااااااااااااالم الطلبات بناء على القاعدة 
 التاريخ الذي تسلم فيه ذلك المكتب الوطني الطلب الدولي.

)و(، يعتبر تاريخ تساااااااااااالم الطلب الدولي هو 16.1و 15.4)ج( و14.1ألغراض القواعد  ج()
التاريخ الذي يتساااااااااااااالم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي فعال إذا تم تحويله إلى المكتب الدولي بناء على 

 الفقرة )ب(. وألغراض هذه الفقرة، ال تطبق الجملة األخيرة من الفقرة )ب(.
 20القاعدة 

 الدوليخ اإليداع تاري
 (1)11المعاينة بناء على المادة  20.1

أن  بعدما يتسلم مكتب تسلم الطلبات المستندات المزعوم أنها طاااااااااااااالب دولي، يتعين عليه ) أ (
الشاااااااااااااروط المنصاااااااااااااوص عليها في  تساااااااااااااتوفييعاين تلك المساااااااااااااتندات في أقرب فرصاااااااااااااة ليتأكد من أنها 

 (.1)11 المادة
")ج(، يكفي بيان اساااام مودع الطلب على وجه يساااامح 3("1)11ألغراض تطبيق المادة  )ب(

بإثبات هويته، حتى إذا كان هناك خطأ في إمالء ذلك االساام، أو لم يكن االساام الشااخصااي كامال، أو كان 
 االسم مبينا باختصار أو على وجه غير كامل إن تعلق األمر بشخص معنوي.

جزء الذي يبدو وصاااااااااااااافا )ما عدا ال أن يكون "، يكفي 2("1)11ألغراض تطبيق المادة  )ج(
بلغة مقبولة لمكتب تسااالم  محررين الجزء الخاص بأي كشاااف تسااالسااالي( والجزء الذي يبدو مطلبا أو مطالب

 )أ(.12.1الطلبات بناء على القاعدة 
إذا لم تكن الفقرة )ج( متمشية مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في  )د(

القانون،  ذلك، فإنها ال تطبق على المكتب المذكور ما دام  غير متمشااااااااااااااية مع 1997األول من أكتوبر 
على أكثر تقدير.  1997ديساااااااااااااامبر  31شاااااااااااااارط أن يحيط المكتب المذكور المكتب الدولي علمًا بذلك في 

 2يتعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتسلمة بهذا الشأن في الجريدة في أقرب فرصة.و 
 (1)11بناء على المادة ة المعاينة اإليجابي 20.2

إذا رأى مكتب تسااااااااالم الطلبات، وق  تسااااااااالم المساااااااااتندات المزعوم أنها طلب دولي، أن  ) أ (
تساالم الطلبات أن يعتمد تاريخ تساالم الطلب الدولي بمثابة ( مسااتوفاة، تعي ن على مكتب 1)11 شااروط المادة

 تاريخ اإليداع الدولي.
يختم مكتب تساالم الطلبات عريضااة الطلب الدولي الذي اعتمد له تاريخا لإليداع الدولي  )ب(

كما هو مقرر في التعليمات اإلدارية. وتعد نسخة الطلب الدولي التي تكون عريضتها مختومة بذلك الشكل 
 ة األصلية عن الطلب الدولي.النسخ

ر مكتب تساااااااااااااالم الطلبات مودع الطلب برقم الطلب الدولي وبتاريخ اإليداع الدولي  )ج( ُيخط 
في أقرب فرصااة. ويرساال في الوق  ذاته صااورة عن هذا اإلخطار إلى المكتب الدولي، ما لم يكن قد ساابق 

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 2

<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 
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ى المكتاب الادولي بنااء على لاه أن أرسااااااااااااااال النسااااااااااااااخاة األصاااااااااااااالياة أو ماا لم يرساااااااااااااالهاا في الوقا  ذاتاه إل
 )أ(.22.1 القاعدة

 (1)11أوجه النقص بناء على المادة  20.3
إذا رأى مكتب تسااااااالم الطلبات، عند معاينة المساااااااتندات المزعوم أنها طلب دولي للتأكد  ) أ (

( لم ُيساااتوف أو ال يبدو مساااتوفى، 1)11 (، أن أيا من شاااروط المادة1)11 من أنها تساااتوفي شاااروط المادة
 ي ن عليه أن يدعو المودع في أقرب فرصة إلى أحد األمرين حسب اختيار المودع:تع

 (؛2)11أن يقدم التصحيح الالزم بناء على المادة  "1"
")د( 3("1)11 المادة )أ( أن العنصر المشار إليه في20.6أو أن يؤكد وفقا للقاعدة  "2"

الشااااااروط المعنية تتعلق ، إذا كان  4.18 مضاااااام ن باإلحالة بناء على القاعدة)ه( أو 
 بعنصر من ذلك القبيل؛

. وإذا كان  تلك المهلة 20.7 وأن يدلي بأية مالحظات، في غضااااااااااااااون المهلة المطبقة بناء على القاعدة
شااهرا من تاريخ إيداع أي طلب يطالب بأولويته، وجب على مكتب تساالم الطلبات  12تنقضااي بعد انقضاااء 

 .أن ُيلف  عناية المودع إلى ذلك الظرف
)أ( أو خالفااا  إذا قاااماا  إحاادى الحااالتين التاااليتين عقااب دعوة موجهااة بناااء على الفقرة )ب(

 لذلك:
م المودع إلى مكتب تسااااالم الطلبات التصاااااحيح الالزم بناء على المادة "1" ( 2)11 قدَّ

بعد تاريخ تسااااااااالم الطلب الدولي المزعوم ولكن في تاريخ الحق يقع في غضاااااااااون المهلة المطبقة بناء على 
، وجب على مكتب تساااااااالم الطلبات أن يعتمد ذلك التاريخ الالحق بمثابة تاريخ اإليداع الدولي 20.7 القاعدة

 )ب( و)ج(؛20.2 ويتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة
، بناء على ه(")د( أو)3("1)11 اعُتبر أحد العناصااااااااااار المشاااااااااااار إليها في المادة "2"

الدولي في التاريخ الذي تساالم فيه مكتب تساالم الطلبات أصااال عنصاارا  )ب(، واردا في الطلب20.6 القاعدة
"، وجب على مكتب تساالم الطلبات أن يعتمد 3("1)11 واحدا أو أكثر من العناصاار المشااار إليها في المادة

( بمثابة تاريخ اإليداع الدولي وأن يتخذ اإلجراءات 1)11 التاريخ الذي تسااااااااااااتوفى فيه جميع شااااااااااااروط المادة
 )ب( و)ج(.20.2 عليها في القاعدة المنصوص

إذا تبي ن للمكتب الدولي الحقا، أو أدرك باالسااااااتناد إلى رد المودع، أنه أخطأ بإصاااااادار  )ج(
( كان  مسااااتوفاة عند تساااالم المسااااتندات، وجب عليه أن 1)11 )أ( ألن شااااروط المادة دعوة بناء على الفقرة

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

أو  التصااحيح ،7-20المطبقة بناء على القاعدة خالل المهلة  ،إذا لم يتساالم مكتب تساالم الطلبات
شااااروط أو التأكيد ولكنه لم يكن يسااااتوفي التصااااحيح  تساااال مأو إذا  ،)أ(20.3 التأكيد المشااااار إليه في القاعدة

 (:1)11 المادة
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يخطر مودع الطلااب في أقرب فرصااااااااااااااااة بااأنااه ال يعااد طلبااه في وجااب عليااه أن  "1"
 الحاضر وفي المستقبل كطلب دولي، وأن يوضح له أسباب هذا القرار؛

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

ولي، وكااذلااك بااأيااة وجااب عليااه أن يحتفظ بااالمسااااااااااااااتناادات المزعوم أنهااا طلااب د "3"
 ؛93.1مراسالت متعلقة بها كما هو منصوص عليه في القاعدة 

 وجب عليه أن يرسااال صاااورة عن تلك المساااتندات إلى المكتب الدولي، إن كان "4"
مودع المقااادم بنااااء على لطلاااب الذلاااك المكتاااب في حااااجاااة إلى تلاااك الصااااااااااااااورة وطلبهاااا صااااااااااااااراحاااة، تلبياااة 

 (.1)25 المادة
 جودةاألجزاء غير المو  20.5

إذا رأى مكتب تسااااااالم الطلبات، عند معاينة المساااااااتندات المزعوم أنها طلب دولي للتأكد  ) أ (
(، أن جزءًا من الوصف أو المطالب أو الرسوم ليس موجودا أو يبدو 1)11 من أنها تستوفي شروط المادة

بدو غير موجودة، أنه ليس موجودا، بما في ذلك الحالة التي تكون فيها جميع الرسااااااااااااااوم غير موجودة أو ت
غير موجود )ه( ")د( أو 3("1)11 ولكن عدا الحالة التي يكون فيها أحد العناصاااار المشااااار إليها في المادة

أو يباادو غير موجود، على اإلطالق، تعي ن أن ياادعو ذلااك المكتااب المودع إلى أحااد األمرين التاااليين في 
 أقرب فرصة، حسب اختيار المودع:

 ولي المزعوم بتقديم الجزء غير الموجود؛أن يستكمل الطلب الد "1"
)أ(، أن الجزء مضم ن باإلحالة بناء على القاعدة 20.6 أو أن يؤكد، وفقا للقاعدة "2"

 ؛4.18
. وإذا كان  تلك المهلة 20.7 وأن يدلي بأية مالحظات، في غضااااااااااااااون المهلة المطبقة بناء على القاعدة

طلب يطالب بأولويته، وجب على مكتب تساالم الطلبات شااهرا من تاريخ إيداع أي  12تنقضااي بعد انقضاااء 
 أن ُيلف  عناية المودع إلى ذلك الظرف.

م المودع لمكتب تساااااااااالم الطلبات الجزء غير الموجود المشااااااااااار إليه في الفقرة )ب( )أ(  إذا قدَّ
تكون )أ( أو خالفا لذلك، في التاريخ الذي  السااااااااااااااتكمال الطلب الدولي، عقب دعوة موجهة بناء على الفقرة

، تعين 20.7 المهلة المطبقة بناء على القاعدة( أو قبله ولكن في غضاااااااااااون 1)11 فيه جميع شاااااااااااروط المادة
مكتب تساااااااااااااالم الطلبات التاريخ الذي تكون فيه جميع شااااااااااااااروط  إدراج ذلك الجزء في الطلب ووجب أن يعتمد

نصااااااااااااااوص عليهاااا في ( مسااااااااااااااتوفااااة بمثااااباااة تااااريخ اإلياااداع الااادولي وأن يتخاااذ اإلجراءات الم1)11 الماااادة
 )ب( و)ج(.20.2 القاعدة

م المودع لمكتب تساااااااااالم الطلبات الجزء غير الموجود المشااااااااااار إليه في الفقرة )ج( )أ(  إذا قدَّ
)أ( أو خالفا لذلك، بعد التاريخ الذي تكون  السااااااااااااتكمال الطلب الدولي، عقب دعوة موجهة بناء على الفقرة

، تعين 20.7 ي غضاااون المهلة المطبقة بناء على القاعدة( مساااتوفاة ولكن ف1)11 فيه جميع شاااروط المادة
إدراج ذلك الجزء في الطلب ووجب أن يصاااااحح مكتب تسااااالم الطلبات تاريخ اإليداع الدولي ليصااااابح التاريخ 
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الذي تساالم فيه مكتب تساالم الطلبات ذلك الجزء، وأن يخطر المودع بذلك وأن يتخذ اإلجراءات المنصااوص 
 رية.عليها في التعليمات اإلدا

)أ( أو  )أ(، عقب دعوة موجهة بناء على الفقرة إذا اعُتبر الجزء المشااااااااااار إليه في الفقرة )د(
)ب(، في التاريخ الذي يكون فيه 20.6 خالفا لذلك، مضااااااام نا في الطلب الدولي المزعوم، بناء على القاعدة

"، تعي ن 3("1)11 ي المادةمكتب تساالم الطلبات قد تساالم أصااال واحدا أو أكثر من العناصاار المشااار إليها ف
( مساااااااتوفاة بمثابة 1)11 على مكتب تسااااااالم الطلبات أن يعتمد التاريخ الذي تكون فيه جميع شاااااااروط المادة

 .)ب( و)ج(20.2 تاريخ اإليداع الدولي وأن يتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة
ز للمودع أن يلتمس، )ج(، جا إذا تم تصااااااااااااااحيح تاريخ اإليداع الدولي بناء على الفقرة )ه(

م إلى مكتب تسااااااااالم الطلبات في غضاااااااااون شاااااااااهر واحد من تاريخ اإلخطار بناء على  بموجب إشاااااااااعار مقد 
)ج(، اعتبار الجزء المعني غير الموجود كما لو لم يكن. وفي هذه الحالة، يعتبر الجزء غير الموجود  الفقرة

م ويعتبر تصحيح تاريخ اإليداع الدولي بناء  على تلك الفقرة كما لو لم يتم، ويتخذ مكتب تسلم كما لو لم يقد 
 الطلبات اإلجراءات المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية.

 تأكيد تضمين العناصر واألجزاء باإلحالة 20.6
م لمكتب تساااااااااالم الطلبات، في غضااااااااااون المهلة المطبقة بناء على  ) أ ( يجوز للمودع أن يقد 

فيه أن عنصااارا أو جزءًا قد تم تضااامينه باإلحالة في الطلب الدولي بناء ، إشاااعارا مكتوبا يؤكد 20.7 القاعدة
 ، مشفوعا بما يلي:4.18 على القاعدة

ورقة واحدة أو عدة أوراق تكون بمثابة العنصاااااااااااااار المكتمل كما ورد في الطلب  "1"
 السابق أو بمثابة الجزء المعني؛

ثانيا( فيما يتعلق .أو )ب)أ( أو )ب( 17.1 إذا لم يكن المودع قد امتثل للقاعدة "2"
 بوثيقة األولوية، صورة عن الطلب السابق كما تم إيداعه؛

إذا لم يكن الطلب الساااااااااااااااابق محررا باللغة التي أودع بها الطلب الدولي، ترجمة  "3"
)أ( أو 12.3 للطلب السااااااااااااااابق إلى تلك اللغة، أو إذا كان  ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة

 رجمة للطلب السابق إلى اللغة التي أودع بها الطلب الدولي ولغة تلك الترجمة؛)أ(، ت12.4
إذا تعلق األمر بجزء من الوصاااااااف أو المطالب أو الرساااااااوم، بيان بالمكان الذي  "4"

 " عند االقتضاء.3" يرد فيه ذلك الجزء في الطلب السابق، وفي أي ترجمة مشار إليها في البند
)أ( قد اساااااااااتوفي  وأن  والفقرة 4.18 طلبات أن شاااااااااروط القاعدةإذا رأى مكتب تسااااااااالم ال )ب(

)أ( يرد بكامله في الطلب السااااابق المعني، فإن ذلك العنصاااار أو  العنصاااار أو الجزء المشااااار إليه في الفقرة
الجزء يعتبر كما لو كان واردا في الطلب الدولي المزعوم في التاريخ الذي كان مكتب تساااااااااااااالم الطلبات قد 

 ".3("1)11 واحدا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة تسلم فيه أصال
)أ( لم  أو الفقرة 4.18 إذا رأى مكتب تسااااااااااالم الطلبات أن شااااااااااارطا من شاااااااااااروط القاعدة )ج(

)أ( لم يرد بالكامل في الطلب السابق المعني، تعي ن  يستوف أو أن العنصر أو الجزء المشار إليه في الفقرة
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بات  قاعدةعلى مكتب تسااااااااااااااالم الطل  " أو1)ب("20.3 أن يتخذ اإلجراءات المنصاااااااااااااااوص عليها في ال
 )ج(، حسب الحال.20.5)ب( أو 20.5
 المهلة 20.7

 20.4 )أ( و)ب( والقااااعااادة20.3 تكون المهلاااة المطبقاااة المشاااااااااااااااااار إليهاااا في القااااعااادة ) أ (
 )أ( كما يلي:20.6 ج( والقاعدة)أ( و)ب( و)20.5 والقاعدة

)أ(، حساااب ما 20.5)أ( أو 20.3 المودع بناء على القاعدةإذا أرسااال  دعوة إلى  "1"
 يقتضيه الحال، شهرين اعتبارا من تاريخ الدعوة؛

إذا لم ترسااااال دعوة من ذلك القبيل إلى المودع، شاااااهرين اعتبارا من التاريخ الذي  "2"
يكون فيه مكتب تساااااااااااااالم الطلبات قد تساااااااااااااالم أصااااااااااااااال واحدا أو أكثر من العناصاااااااااااااار المشااااااااااااااار إليها في 

 ".3("1)11 مادةال
( أو إشااااااعارا بناء 2)11 تساااااالم مكتب تساااااالم الطلبات تصااااااحيحا بناء على المادةي لم إذا )ب(

باإلحالة، )ه( ")د( أو 3("1)11 يؤكد تضاامين أحد العناصاار المشااار إليها في المادة )أ(20.6 على القاعدة
من هذا القبيل يتساااااالمه ذلك  فإن أي تصااااااحيح أو إشااااااعار)أ(  انقضاااااااء المهلة المطبقة بناء على الفقرة قبل

" 1"20.4 ولكن قبل أن ُيرسل المكتب إخطارا إلى المودع بناء على القاعدةالمكتب بعد انقضاء هذه المهلة 
 يعتبر كما لو كان متسلما في غضون تلك المهلة.

 عدم التماشي مع القوانين الوطنية 20.8
، في 20.6" و)د( و2)أ("20.5و" 2" و)ب("2)أ("20.3 إذا لم تكن أي من القواعااااااد ) أ (

تتماشاااااااااااى مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسااااااااااالم الطلبات، فإن القواعد المعنية ال  2005أكتوبر  5
دام  ال تتماشااااااااااااااى مع ذلك القانون، شاااااااااااااارط أن يعلم  تطبق على طلب دولي مودع لدى ذلك المكتب ما

المكتب الدولي المعلومة . وينشااااااار 2006يل أبر  5المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقصااااااااه 
 3التي يتسلمها في الجريدة في أقرب فرصة.

إذا اساااااتحال تضااااامين الطلب الدولي باإلحالة عنصااااارا أو جزءًا غير موجود، بناء على  (ثانيا.)أ
)أ( من هذه القاعدة، يتخذ مكتب تساااااااااالم الطلبات اإلجراءات  بساااااااااابب إعمال الفقرة 20.6و 4.18القاعدتين 

)ج(، حساااااااب الحال. وإذا اتخذ مكتب 20.5)ب( أو 20.5" أو 1)ب("20.3 نصاااااااوص عليها في القاعدةالم
)ج(، جاز للمودع أن يتخذ اإلجراءات 20.5 تساااااااااااااالم الطلبات اإلجراءات المنصااااااااااااااوص عليها في القاعدة

 )ه(.20.5 المنصوص عليها في القاعدة
، في 20.6" و)د( و2)أ("20.5" و2" و)ب("2)أ("20.3إذا لم تكن أي من القواعااااااد  )ب(

، متماشاية مع القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعي ن، ال تنطبق القواعد المعنية على 2005أكتوبر  5
لدى ذلك المكتب،  22 ذلك المكتب فيما يتعلق بطلب دولي بوشاارت بشااأنه األفعال المشااار إليها في المادة

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 3

<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 
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علم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه دام  ال تتماشى مع ذلك القانون، شرط أن ي ما
 4في الجريدة في أقرب فرصة.. وينشر المكتب الدولي المعلومة المتسلمة 2006أبريل  5

إذا كان عنصر أو جزء يعتبر مضمنا باإلحالة في الطلب الدولي بموجب نتيجة خلص  )ج(
ولكن ذلك التضمين باإلحالة ال ينطبق على الطلب )ب( 20.6 إليها مكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة

جاز للمكتب )ب( من هذه القاعدة،  الدولي ألغراض اإلجراء المباشر لدى مكتب معي ن بسبب إعمال الفقرة
" أو 1)ب("20.3 المعي ن أن يعامل الطلب كما لو كان تاريخ إيداعه الدولي قد تم اعتماده بناء على القاعدة

)ج( 1)ثالثا(82 )ج(، حسااااب الحال، شاااارط تطبيق القاعدة20.5 بناء على القاعدة)ب( أو تصااااحيحه 20.5
 و)د( مع ما يلزم من تبديل.

 21القاعدة 
 إعداد النسخ

 مسؤولية مكتب تسلم الطلبات 21.1
إذا وجب إيداع الطلب الدولي في نسااااااااااخة واحدة، تعين على مكتب تساااااااااالم الطلبات أن  ) أ (

 (.1)12الخاصة به وصورة البحب المطلوبتين بناء على المادة يكون مسؤوال عن إعداد الصورة 
إذا وجب إيداع الطلب الدولي في نسااااااختين، تعين على مكتب تساااااالم الطلبات أن يكون  )ب(

 مسؤوال عن إعداد الصورة الخاصة به.
إذا جرى إيداع الطلب الدولي بعدد من النسااااخ أقل مما هو منصااااوص عليه في القاعدة  )ج(

تعين على مكتب تسااالم الطلبات أن يباشااار إعداد العدد المطلوب من النساااخ في أقرب فرصاااة. )ب(، 11.1
له من مودع الطلب.  ويحق له في هذه الحالة أن يفرض رسما على تنفيذ هذه المهمة وأن يحص 

 إصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب 21.2
الطلبات نسااخا تب تساالم بناء على طلب مودع الطلب ومقابل تسااديد الرساام المقرر، يصاادر له مك

 مصدقة عن الطلب الدولي كما جرى إيداعه، وكذلك أية تصحيحات متعلقة به.
 22القاعدة 

 تحويل النسخة األصلية والترجمة
 اإلجراءات 22.1

 ( إيجااابيااة، وال تحول التعليمااات1)11إذا كاااناا  المعاااينااة المنصااااااااااااااوص عليهااا في المااادة  ) أ (
ول الطلب الدولي على هذا األساااااااس، وجب على مكتب تساااااالم الطلبات أن المتعلقة باألمن القومي دون تنا

ل النسااااخة األصاااالية إلى المكتب الدولي. ويجب إجراء هذا التحويل في أقرب فرصااااة بعد تساااالم الطلب  يحو 
الدولي، أو الحصااااااول على اإلذن إن كان  المراقبة ضاااااارورية للحفاظ على األمن القومي. وعلى كل حال، 

ل النساااخة األصااالية في الوق  المناساااب بحيب تصااال إلى المكتب يجب على مكتب ت سااالم الطلبات أن يحو 
لدولي بعد انقضااااء الشاااهر الثالب عشااار على األكثر اعتبارا من تاريخ األولوية. وإذا جرى التحويل بالبريد، 

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 4

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



 

 (2019يوليو  1من )نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

60 

 وجب على مكتب تساااالم الطلبات أن يرساااال النسااااخة األصاااالية قبل انقضاااااء الشااااهر الثالب عشاااار من تاريخ
 األولوية بخمسة أيام على األكثر.

تكون  )ج(، دون أن20.2إذا تساااالم المكتب الدولي صااااورة عن اإلخطار بناء على القاعدة  )ب(
النساااخة األصااالية في حوزته بعد انقضااااء الشاااهر الثالب عشااار من تاريخ األولوية، تعين عليه تذكير مكتب 

 تسلم الطلبات بأن يرسل إليه النسخة األصلية في أقرب فرصة.
تكون  )ج(، دون أن20.2إذا تساااالم المكتب الدولي صااااورة عن اإلخطار بناء على القاعدة  )ج(

ته بعد انقضاء الشهر الرابع عشر من تاريخ األولوية، تعين عليه أن يخطر مودع النسخة األصلية في حوز 
 الطلب ومكتب تسلم الطلبات بذلك.

بعد انقضاااااااااء الشااااااااهر الرابع عشاااااااار من تاريخ األولوية، يجوز لمودع الطلب أن يلتمس من  )د(
ب الدولي المودع، ويجوز له مكتب تساالم الطلبات أن يصااد ق على صااورة عن طلبه الدولي باعتبارها مطابقة للطل

 أن يرسل هذه الصورة المصدق عليها إلى المكتب الدولي.
يجري التصاااااااااديق بناء على الفقرة )د( بالمجان، وال يجوز رفضاااااااااه إال ألحد األساااااااااباب  )ه(

 اآلتية:
إذا كان  الصاااااااورة التي التمس من مكتب تسااااااالم الطلبات التصاااااااديق عليها غير  "1"

 دع؛مطابقة للطلب الدولي المو 
إذا كان  التعليمات المتعلقة باألمن القومي تحظر تناول الطلب الدولي بصااااااافته  "2"

 هذه؛
إذا سااابق لمكتب تسااالم الطلبات أن أرسااال النساااخة األصااالية إلى المكتب الدولي،  "3"

 وأبلغه المكتب األخير بأنه تسلمها.
تعتبر النسااااخة ها، ما لم يتساااالم المكتب الدولي النسااااخة األصاااالية أو إلى حين أن يتساااالم )و(

 والمتسلمة من المكتب الدولي النسخة األصلية.)ه( المصدق عليها بناء على الفقرة 
عند انقضاااء الفترة  22إذا كان مودع الطلب قد باشاار األعمال المشااار إليها في المادة  )ز(

النساااااااااخة ن بتسااااااااالم المطبقة بناء على المادة المذكورة، دون أن يكون المكتب الدولي قد أخبر المكتب المعي  
حوزة في  األصااااالية، تعين على المكتب المعي ن أن يخبر المكتب الدولي بذلك. وإذا لم تكن النساااااخة األصااااالية
لم يكن  ما المكتب الدولي، تعين عليه أن يخطر مودع الطلب ومكتب تسااااااالم الطلبات بذلك في أقرب فرصاااااااة،

 قد سبق له أن أخطرهما بذلك بناء على الفقرة )ج(.
، 12.4أو  12.3إذا كان من المقرر نشاااااااااااااار الطلب الدولي مترجمًا بناء على القاعدة  )ح(

لة بناء على  تولى مكتب تسااالم الطلبات تحويل تلك الترجمة إلى المكتب الدولي مع النساااخة األصااالية المحو 
ل النسخة األ صلية إلى الفقرة )أ( أو في أقرب فرصة بعد تسلم الترجمة إن كان مكتب تسلم الطلبات قد حو 

 المكتب الدولي بناء على تلك الفقرة.
 ]تحذف[ 22.2
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 (3)12المهلة المشار إليها في المادة  22.3
اإلخطار الذي يرسااااااله ( هي ثالثة أشااااااهر اعتبارا من تاريخ 3)12المهلة المشااااااار إليها في المادة 

 )ج( أو )ز(.22.1المكتب الدولي إلى مودع الطلب بناء على القاعدة 
 23القاعدة 

 إرسال صورة عن البحث والترجمة والكشف التسلسلي
 اإلجراءات 23.1

يرساااااال  )أ(،12.3إذا لم يكن من المطالب به تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة  ) أ (
مكتب تساالم الطلبات صااورة البحب إلى إدارة البحب الدولي في اليوم ذاته الذي ترساال فيه النسااخة األصاالية 

ولي على األكثر، إال إذا لم يدفع رساااااام البحب. وفي هذه الحالة، ترساااااال الصااااااورة في أقرب إلى المكتب الد
 فرصة بعد دفع رسم البحب.

، يرسااااااااااااااال مكتب تساااااااااااااالم 12.3في حال تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة  )ب(
ختان معا بمثابة الطلبات إلى إدارة البحب الدولي نسخة عن تلك الترجمة ونسخة عن العريضة وتعتبر النس

(، إال إذا لم يدفع رسااااام البحب. وفي هذه الحالة، ترسااااال نساااااخة عن 1)12صاااااورة البحب بناء على المادة 
 الترجمة والعريضة في أقرب فرصة بعد دفع رسم البحب.

ماً  يكون  يرسل مكتب تسلم الطلبات أي كشف تسلسلي )ج( إلكتروني ألغراض في شكل  مقدَّ
في  دارةتلك اإل إلى موجه إلى مكتب تساااااااااالم الطلبات بدال من إدارة البحب الدولي، )ثالثا( ولكنه13 القاعدة

 .أقرب فرصة
 )ثانيا(23القاعدة 

 إرسال وثائق تتعلق ببحث أو تصنيف سابق
م  بموجب القاعدة  1)ثانيا(23  12.4إرسال وثائق تتعلق ببحب سابق في حال عريضة قد  

إدارة البحب الدولي، مع صاااااااورة البحب، أي صاااااااورة يرسااااااال مكتب تسااااااالم الطلبات إلى  ( أ )
)أ( وتتعلق ببحب سابق قدم مودع الطلب عريضة بشأنه بموجب القاعدة 1)ثانيا(12مشار إليها في القاعدة 

 على أن تستوفي تلك الصورة الشروط التالية: 12.4
 تقديم مودع الطلب لها إلى مكتب تسلم الطلبات مع الطلب الدولي؛ "1"
س مودع الطلب من مكتب تسااااااااااااالم الطلبات إعدادها وإرساااااااااااااالها إلى اإلدارة التما "2"

 الدولية؛
توافرها لدى مكتب تساااااالم الطلبات بشااااااكل وطريقة يقبلهما، مثال من مكتبة رقمية  "3"

 )د(.1)ثانيا(12وفقا للقاعدة 
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يرسااال مكتب تسااالم الطلبات أيضاااا إلى إدارة البحب الدولي، مع صاااورة البحب، صاااورة  ()ب
ائج أي تصاانيف سااابق أجراه هذا المكتب، إن كان  متوافرة فعال وإن لم تكن مدرجة في صااورة نتائج عن نت

 )أ(.1)ثانيا(12البحب السابق المشار إليها في القاعدة 
 2.41أو تصنيف سابق وفقا ألحكام القاعدة بحب إرسال الوثائق المتعلقة ب 2)ثانيا(23

يطاَلب في طلب دولي بأولوية طلب ساااااابق أو أكثر ، عندما 2.41 وفقا ألحكام القاعدة ( أ )
المكتب قد أجرى بحثا ساااااابقا  ذلكويكون الطلبات تسااااالم ا لأودع لدى المكتب ذاته الذي يعمل بصااااافته مكتب

الطلبات، مع مراعاة الطلب الساااااااااابق، يرسااااااااال مكتب تسااااااااالم  ذلكالطلب الساااااااااابق أو صااااااااانَّف ذلك يتعلق ب
إلى إدارة البحب الدولي، مع ( والفقرات )ب( و)د( و)ه(، 3)30 ادة()أ( المنطبقة بموجب الم2)30 المادة

، صااااااااااااورة عن نتائج البحب السااااااااااااابق أيا كان الشااااااااااااكل الذي تكون متاحة به لدى المكتب صااااااااااااورة البحب
المعني)مثال، بشااكل تقرير بحب أو قائمة بحالة التقنية الصااناعية السااابقة المسااتشااهد بها أو تقرير فحص(، 

م . ويجوز كذلك لمكتب تساااالكان  متوافرة فعالإن  ،ي تصاااانيف سااااابق وضااااعه المكتبوصااااورة عن نتائج أ
أن يرسااااااااااال إلى إدارة البحب الدولي  (،3)30 ()أ( المنطبقة بموجب المادة2)30 الطلبات، مع مراعاة المادة

 اإلدارة ألغراض إجراء البحب الدولي تلكيعتبرها مفيدة لو أي وثائق إضافية تتعلق ببحب سابق 
الرغم من الفقرة )أ(، يجوز لمكتاب تساااااااااااااالم الطلباات إخطاار المكتاب الادولي في أجال با )ب(

بأنه يمكنه، بناء على التماس يقدمه المودع مع الطلب الدولي، تقرير عدم إرساال  2016أبريل  14أقصااه 
نتائج بحب ساااااااااااابق إلى هي ة البحب الدولي. وينشااااااااااار المكتب الدولي أي إخطار بناء على هذا الحكم في 

 5لجريدة.ا
حسااااااااااااااب اختيار مكتب تساااااااااااااالم الطلبات، تطبَّق الفقرة )أ( مع ما يلزم من تبديل عندما  )ج(

يطاَلب في طلب دولي بأولوية طلب ساااااااااااااااابق أو أكثر أودع لدى مكتب يختلف عن المكتب الذي يعمل 
صنَّف  السابق أوبصفته مكتبا لتسلم الطلبات، ويكون ذلك المكتب قد أجرى بحثا سابقا يتعلق بذلك الطلب 

ذلك الطلب الساااااابق، وتكون نتائج ذلك البحب أو التصااااانيف الساااااابق متاحة لمكتب تسااااالم الطلبات بشاااااكل 
 وطريقة يقبلهما، مثال من مكتبة رقمية.

ال تطبَّق الفقرتان )أ( و)ج( في حال أجرت البحب السااااااااااابق إدارة البحب الدولي ذاتها،  )د(
بصااااافته إدارة للبحب الدولي أو إذا علم مكتب تسااااالم الطلبات بأن صاااااورة أو أجراه المكتب ذاته الذي يعمل 

عن البحب أو التصنيف السابق متاحة إلدارة البحب الدولي بالشكل والطريقة التي تقبلهما، مثال من مكتبة 
 رقمية.

في حال كان إرساااال الصاااور المشاااار إليها في الفقرة )أ( أو إرساااال تلك الصاااور بشاااكل  )ه(
ال المشاااااار إليها في الفقرة )أ( دون الحصاااااول على إذن مودع الطلب متعارضاااااا مع القانون معين كاألشاااااك

، ال تطبَّق تلك الفقرة على إرساااااااال تلك 2015أكتوبر  14الوطني المنطبق على مكتب تسااااااالم الطلبات في 
الصاااور أو إرساااال تلك الصاااور بالشاااكل المعين المعني فيما يخص أي طلب دولي أودع لدى مكتب تسااالم 
الطلبات المذكور طالما ظل  اإلرسااااااااال دون إذن مودع الطلب متعارضااااااااا مع ذلك القانون، شاااااااارط أن يبل غ 
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. وينشر المكتب الدولي المعلومات 2016أبريل  14المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه 
 5المستلمة بهذا الشأن في الجريدة في أقرب فرصة.

 24القاعدة 
 لي للنسخة األصليةتسلم المكتب الدو 

 ]تحذف[ 24.1
 اإلخطار بتسلم النسخة األصلية 24.2

 على المكتب الدولي أن يخطر في أقرب فرصة: ) أ (
 مودع الطلب، "1"
 ومكتب تسلم الطلبات، "2"
 تخطر(، وإدارة البحب الدولي )ما لم تبلغ المكتب الدولي أنها ال ترغب في أن "3"

التساالم. ويجب تحديد الطلب الدولي في اإلخطار ببيان رقمه وتاريخ اإليداع بتساالم النسااخة األصاالية وتاريخ 
الدولي واساااااااام المودع. كما يجب أن يبين فيه تاريخ إيداع كل طلب سااااااااابق مطالب بأولويته. وفضااااااااال عن 
ذلك، يجب أن يتضاااااااااااااامن اإلخطار المرساااااااااااااال إلى مودع الطلب قائمة بالمكاتب المعي نة وبالدول المتعاقدة 

 للحصول على براءة إقليمية في حال تعيين مكتب مسؤول عن منح براءات إقليمية. المعي نة
 ]تحذف[ )ب(
إذا تسااالم المكتب الدولي النساااخة األصااالية بعد انقضااااء المهلة المحااااااااااااااااااددة في القاعدة  )ج(

 وجب عليه أن يبلغ ذلك لمودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات وإدارة البحب الدولي في أقرب فرصة. ،22.3
 25القاعدة 

 تسلم إدارة البحث الدولي صورة عن البحث
 اإلخطار بتسلم صورة عن البحب 25.1

تبلغ إدارة البحب الدولي، في أقرب فرصة، المكتب الدولي ومودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات، 
ما لم تكن اإلدارة المذكورة مكتب تسااااالم الطلبات بالذات، أنها تسااااالم  صاااااورة عن البحب وتخطرهم أيضاااااا 

 بتاريخ التسلم. 



 

 (2019يوليو  1من )نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

64 

 26القاعدة 
 التحقق من بعض عناصر الطلب الدولي وتصحيحها

 م الطلباتفي مكتب تسل
 ()ب( إلجراء التصحيح1)14 الدعوة الموجهة بناء على المادة 26.1

يرساااااااااااااال مكتب تساااااااااااااالم الطلبات الدعوة إلى إجراء التصااااااااااااااحيح، كما هو منصااااااااااااااوص عليه في 
ويدعو  ()ب(، في أقرب وق  ممكن وعلى األفضل خالل شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي.1)14 المادة

المطلوب، ويتيح للمودع فرصاااااة تصاااااحيح تقديم الإلى ، الدعوة ب، في تلكمودع الطل مكتب تسااااالم الطلبات
 .26.2لإلدالء بمالحظاته في غضون المهلة المنصوص عليها في القاعدة 

 مهلة التصحيح 26.2
اعتبارا من تاريخ الدعوة إلى إجراء  مدة شاااااااااهرين 26.1القاعدة المهلة المشاااااااااار إليها في  تسااااااااارى 

 التصحيح. ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يمدد المهلة في أي وق  قبل اتخاذ أي قرار.
 "2" و"1()أ("1)14التحقق من الشروط بناء على المادة  )ثانيا(26.2

"، أن تكون 1()أ("1)14إذا كااان هناااك أكثر من مودع واحااد، يكفي، ألغراض المااادة  ) أ (
 عريضة موقعة من أحدهم فقط.ال

"، تقااااديم 2()أ("1)14إذا كااااان هناااااك أكثر من مودع واحااااد، يكفي، ألغراض المااااادة  )ب(
 19.1" بخصااااوص أحدهم فقط ممن يكون مؤهال وفقا للقاعدة 3" و"2)أ("4.5البيانات المطلوبة في القاعدة 

 إليداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات.
 "5()أ("1)14وط المادية بناء على المادة التحقق من الشر  26.3

 إذا أودع الطلب الدولي بلغة نشر، تولى مكتب تسلم الطلبات التثب  مما يلي: ) أ (
في  11أن الطلب الدولي يسااااااااتوفي الشااااااااروط المادية المشااااااااار إليها في القاعدة  "1"

 حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد أي نشر دولي موحد بما فيه الكفاية؛
تساااتوفي الشاااروط المادية المشاااار  12.3أن أية ترجمة مقدمة بناء على القاعدة و  "2"

 في حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد نسخة مرضية؛ 11إليها في القاعدة 
إذا أودع الطلب الدولي بلغة ليس  من لغات النشر، تول ى مكتب تسلم الطلبات التثب   )ب(

 مما يلي:
في  11الشااااااااروط المادية المشااااااااار إليها في القاعدة أن الطلب الدولي يسااااااااتوفي  "1"

 حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد نسخة مرضية،
والرسااااااااااااااوم تسااااااااااااااتوفي  12.4أو  12.3وأن أية ترجمة مقدمة بناء على القاعدة  "2"

في حدود ما يلزم اسااااتيفاؤه إلعداد أي نشاااار دولي موحد بما  11الشااااروط المادية المشااااار إليها في القاعدة 
 كفاية.فيه ال
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 11 ()ب( لتصحياح أوجاه النقاص بنااء علاى القاعدة1)14توجيه دعوة بناء على المادة  )ثانيا(26.3
()ب( لتصاااحيح 1)14ال يلتزم مكتب تسااالم الطلبات بإرساااال الدعوة المنصاااوص عليها في المادة 

قاعدة مساااتوفاة في إذا كان  الشاااروط المادية المذكورة في تلك ال 11أي وجه نقص مشاااار إليه في القاعدة 
 .26.3الحدود المشترطة في القاعدة 

 "1("4)3الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص بناء على المادة  )ثالثا(26.3
إذا أودع الملخص أو أي نص يصااااااحب الرساااااوم بلغة خالف لغة الوصاااااف والمطالب  ) أ (

 وما لم تقم إحدى الحالتين التاليتين:
 )أ(،12.3الدولي بناء على القاعدة أن يتعين تقديم ترجمة للطلب  "1"
أو أن يكون الملخص أو النص الذي يصاااااااحب الرسااااااوم محررا بلغة من المقرر  "2"

 نشر الطلب الدولي بها،
وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يدعو مودع الطلب إلى تقديم ترجمة للملخص أو النص الذي يصاحب 

 26.3و 26.2و 26.1الاادولي بهااا. وتطبق القواعااد الرسااااااااااااااوم إلى اللغااة التي من المقرر نشاااااااااااااار الطلااب 
 مع ما يلزم من تبديل. 29.1و 26.5)ثانيا( و26.3و

شى مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في اإذا كان  الفقرة )أ( ال تتم )ب(
قانون، شرط مع ذلك ال ال تتماشىدام   ، فإنها ال ُتطبق على المكتب المذكور ما1997األول من أكتوبر 

المكتب الدولي  . وينشر1997ديسمبر  31 موعد أقصاه المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في يعلمأن 
 6فرصة.المتسلمة في الجريدة في أقرب  ةالمعلوم

)ج(، تعين على مكتب تسااااالم الطلبات أن 12.1إذا لم تكن العريضاااااة تساااااتوفي القاعدة  )ج(
 26.5و 26.2و 26.1و 3اسااااااااااااااتيفاااًء لتلااك القاااعاادة. وتطبق القواعااد ياادعو مودع الطلااب إلى إيااداع ترجمااة 

 مع ما يلزم من تبديل. 29.1و
شااااااى مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تساااااالم الطلبات اإذا كان  الفقرة )ج( ال تتم )د(

 مع ذلك القانون، ال تتماشااااااااىدام   ، فإنها ال تطبق على المكتب المذكور ما1997في األول من أكتوبر 
المكتب  وينشاار. 1997ديساامبر  31 موعد أقصاااه في المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك يعلمشاارط أن 

 6المتسلمة في الجريدة في أقرب فرصة. ةالدولي المعلوم
 اإلجراءات 26.4

 لكمرفوع إلى مكتب تسااالم الطلبات في كتاب يرسااال إلى ذ في العريضاااة يجوز ذكر أي تصاااحيح
لورقة التي يجب نقل ادون اإلضرار بوضوح  العريضةإلى  من الكتاب سمح بنقلهالمكتب، إن كان طابعه ي

وكان التصااااحيح ينصااااب على أي  . وإذا لم تكن الحال كذلكالمباشاااار هاوبإمكانية نسااااخ التصااااحيح عليها
، وجب على مودع الطلب أن يقدم ورقة بديلة عنصاااااااااااار من عناصاااااااااااار الطلب الدولي خالف العريضااااااااااااة

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 6

<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 
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 لف  النظر في الكتاب المرفق بالورقة البديلة إلى الفروق بين الورقة المبدلة تتضااااااامن التصاااااااحيح. ويجب
 والورقة البديلة.

 قرار مكتب تسلم الطلبات 26.5
ة بناء قتصااااااااااحيح في المهلة المطباليقرر مكتب تساااااااااالم الطلبات ما إذا كان مودع الطلب قد قدم 

ب الدولي المصااااحح على أنه مسااااحوب أو ال ، وما إذا كان من الواجب النظر إلى الطل26.2على القاعدة 
إذا قدم التصاااحيح في المهلة المنصاااوص عليها أعاله، مع العلم بأن الطلب الدولي ال يعتبر مساااحوبا لعدم 

إذا اسااتوفى هذه الشااروط في الحدود الضاارورية إلعداد أي  11مراعاة الشااروط المادية المذكورة في القاعدة 
 نشر دولي بما فيه الكفاية.

 )ثانيا(26عدة القا

 تصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها
 تصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها 1)ثانيا(26

مطالبة باألولوية إلى  يجوز لمودع الطلب أن يصااحح المطالبة باألولوية أو أن يضاايف ) أ (
شهرا من تاريخ  16بموجب إشعار يقدمه إلى مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي في غضون  العريضة

شهرا من تاريخ األولوية المعدل بسبب التصحيح أو اإلضافة، مع األخذ بمهلة  16األولوية أو في غضون 
بعة أشهر من تاريخ الستة عشر التي تنقضي أوال وعلما بأنه يجوز تقديم ذلك اإلشعار حتى انقضاء أر األشهر 

اإليداع الدولي. ويجوز أن يشمل تصحيح المطالبة باألولوية إضافة أي بيان من البيانات المشار إليها في 
 .4.10القاعدة 

يعد أي إشعار مشار إليه في الفقرة )أ( يتسلمه مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي  )ب(
()ب( كما لو لم يقدم، ما لم يسحب 2)21بناء على المادة بعد أن يكون مودع الطلب قد التمس نشرا مبكرا 

 ذلك االلتماس قبل االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.
في حال تساااابب تصااااحيح المطالبة باألولوية أو إضااااافتها في تغيير في تاريخ األولوية،  )ج(

ق ولم تنقض بعد اعتبارا من تاريخ األولوية تعين حساب كل مهلة محسوبة انطالقا من تاريخ األولوية الساب
 المعدل.

 أوجه النقص في المطالبة باألولوية 2)ثانيا(26
ما يلي إذا تبين لمكتب تساااااااااااااالم الطلبات أو للمكتب الدولي إن لم يتبين للمكتب األول  ) أ (

 فيما يتعلق بالمطالبة باألولوية:
يخ الذي تنقضااي فيه فترة األولوية أن للطلب الدولي تاريخ إيداع دولي الحقا للتار  "1"

م؛ 3)ثانيا(26وأن التماسا لرد حق األولوية بناء على القاعدة   لم يقدَّ
 ؛4.10أو أن المطالبة باألولوية ال تستوفي شروط القاعدة  "2"
أو أن أي بيااان في المطااالبااة باااألولويااة يختلف عن البيااان المقاااباال لااه في وثيقاة  "3"

 األولوية؛
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 مكتب تساالم الطلبات أو المكتب الدولي، حسااب الحال، مودع الطلب إلى تصااحيح المطالبة باألولوية. دعا
"، يخطر مكتب تساااااااااالم الطلبات أو المكتب الدولي، حسااااااااااب الحال، 1" وفي الحالة المشااااااااااار إليها في البند

ا كان تاريخ اإليداع ، إذ3)ثانيا(26 المودع أيضاااااااااااااااا بإمكانية تقديم التماس لرد حق األولوية وفقا للقاعدة
الدولي يقع في غضاااون شاااهرين اعتبارا من التاريخ الذي تنقضاااي فيه فترة األولوية، ما لم يكن مكتب تسااالم 

)أ( 3)ثانيا(26 )ي( بعدم تماشااااااااااااي القاعدة3)ثانيا(26 الطلبات قد أخطر المكتب الدولي، بناء على القاعدة
 الطلبات.إلى )ط( مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم 

مودع الطلب عن تقديم إشاااااعار يصاااااحح فيه المطالبة باألولوية قبل انقضااااااء  تخل فإذا  )ب(
)أ(، تعااد تلااك المطااالبااة باااألولويااة، ألغراض اإلجراء 1)ثااانيااا(26المهلااة المنصااااااااااااااوص عليهااا في القاااعاادة 

ويتولى مكتب تسالم  )"تعد باطلة"(. ، كما لو لم تقدم)ج( وشارط مراعاة الفقرة المنصاوص عليه في المعاهدة
. ويعتبر أي إشعار تصحح الطلبات أو المكتب الدولي، حسب الحال، إعالن ذلك وإخطار مودع الطلب به

فيه المطالبة باألولوية ويتسااااااااالمه مكتب تسااااااااالم الطلبات أو المكتب الدولي، حساااااااااب الحال، ويعلن ذلك في 
 لما قبل انقضاء تلك المهلة.تاريخ أقصاه شهر واحد بعد انقضاء تلك المهلة كما لو كان متس

 ال تعتبر المطالبة باألولوية باطلة لمجرد أحد األسباب التالية: )ج(
 "؛2)أ("4.10 إذا لم يبيَّن رقم الطلب السابق المشار إليه في القاعدة "1"
أو إذا كان أحد البيانات في المطالبة باألولوية ال يتماشاااااااى مع البيان المقابل له  "2"

 األولوية؛في وثيقة 
أو إذا كان للطلب الدولي تاريخ إيداع دولي الحق للتاريخ الذي تنقضي فيه مهلة  "3"

 األولوية، شريطة أن يكون تاريخ اإليداع الدولي ضمن مدة شهرين من ذلك التاريخ.
)ب( أو إذا  إذا أصاااااادر مكتب تساااااالم الطلبات أو المكتب الدولي إعالنا بناء على الفقرة )د(

)ج(، يتولى المكتب الدولي نشاار المعلومات المتعلقة  مطالبة باألولوية باطلة لمجرد تطبيق الفقرةلم تعتبر ال
بالمطالبة باألولوية مع الطلب الدولي كما هو مقرر في التعليمات اإلدارية، وكذلك أي معلومات يقدمها 

من إعداد النشااااااار الدولي من المودع بشاااااااأن تلك المطالبة باألولوية ويتسااااااالمها المكتب الدولي قبل االنتهاء 
إذا لم يكن الطلااب  20 الناااحيااة التقنيااة. وتاادرج تلااك المعلومااات في اإلبالغ المنصااااااااااااااوص عليااه في المااادة

 (.3)64 الدولي منشورا بموجب المادة
إذا كان المودع يرغب في تصاااحيح مطالبة باألولوية أو إضاااافة مطالبة من ذلك القبيل  )ه(

كان  قد انقضاااااااااااااا ، جاز للمودع أن يلتمس من  1)ثانيا(26 في القاعدةولكن المهلة المنصااااااااااااااوص عليها 
شااهرا من تاريخ األولوية وشاارط  30المكتب الدولي نشاار المعلومات المتعلقة بذلك الموضااوع، قبل انقضاااء 

تسديد رسم خاص يحدد مقداره في التعليمات اإلدارية، ويتولى المكتب الدولي نشر تلك المعلومة في أقرب 
 فرصة.

 رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات 3)ثانيا(26
إذا كان للطلب الدولي تاريخ إيداع دولي الحق للتاريخ الذي تنقضاااااااااي فيه فترة األولوية  ) أ (

ولكنه يقع ضمن فترة شهرين اعتبارا من ذلك التاريخ، على مكتب تسلم الطلبات أن يرد حق األولوية، بناء 
ة الفقرات من )ب( إلى )ز( من هذه القاعدة، إذا رأى المكتب أن المعيار على التماس المودع وشااارط مراعا
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الذي يطبقه )"معيار الرد"( قد اسااااااتوفي، أي أن التخلف عن إيداع الطلب الدولي في غضااااااون فترة األولوية 
 كان كما يلي:

 وقع بالرغم من إيالء العناية الواجبة التي تقتضيها ظروف الحال؛ "1"
 مقصود.أو كان غير  "2"

 ويطبق كل مكتب لتسلم الطلبات أحد هذين المعيارين على األقل ويجوز له أن يطبق االثنين معا.
 يستوفي االلتماس بناء على الفقرة )أ( الشروط التالي: )ب(

 ؛ه() يودع لدى مكتب تسلم الطلبات في غضون المهلة المطبقة بناء على الفقرة "1"
 إيداع الطلب الدولي في غضون فترة األولوية؛ ويذكر األسباب وراء التخلف عن "2"
 )و(. ومن المحبذ أن يكون مشفوعا بأي إعالن أو دليل آخر تقتضيه الفقرة "3"

إذا لم تكن المطالبة بأولوية الطلب الساااااااااااااااابق ترد في الطلب الدولي، على المودع أن  )ج(
ة باألولوية، في غضااااااااااااون المهلة )أ( يضاااااااااااايف بموجبه المطالب1)ثانيا(26 يقدم إشااااااااااااعارا بناء على القاعدة

 .ه() المطبقة بناء على الفقرة
)أ( دفع رساااااام له  لمكتب تساااااالم الطلبات أن يفرض مقابل تقديم التماس بناء على الفقرة )د(

ويحدد مكتب . (ه) ولحساااابه نظير التماس الرد، يساااتحق دفعه في غضاااون المهلة المطبقة بناء على الفقرة
سم إن وجد. ويجوز تمديد مهلة دفع الرسم حسب اختيار مكتب تسلم الطلبات، تسلم الطلبات مقدار ذلك الر 

 .(ه)لمدة ال تتجاوز شهرين بعد انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة 
" و)ج( و)د( شاااااااهرين اعتبارا من التاريخ 1تكون المهلة المشاااااااار إليها في الفقرات )ب(" )ه(

()ب( أو 2)21يعتبر أي التماس للنشر المبكر بناء على المادة  الذي تنقضي فيه فترة األولوية، شريطة أن
)ج( مقدما، أو أي رسااام مشاااار إليه في  )أ( أو أي إشاااعار مشاااار إليه في الفقرة أي التماس بناء على الفقرة

)د( مساااددا، بعد االنتهاء من إعداد النشااار الدولي من الناحية التقنية، كما لو لم يقدم أو لم يسااادد في  الفقرة
 ()ب(.2)21 موعده، إذا كان المودع قد طلب النشر المبكر بناء على المادة

لمكتب تساااااالم الطلبات أن يشااااااترط أن يودع لديه إعالن أو دليل آخر يدعم بيان األسااااااباب  )و(
 "، في غضون مهلة تكون معقولة في ظروف الحال.2المشار إليه في الفقرة )ب("

)أ(، بالكامل  ض التماسااااااا مقدما بناء على الفقرةال يجوز لمكتب تساااااالم الطلبات أن يرف )ز(
أو في جزء منه، دون أن يتيح للمودع فرصااااااة اإلدالء بمالحظاته حول الرفض المزمع، في غضااااااون مهلة 
تكون معقولة في ظروف الحال. ويجوز إرسال إشعار بالرفض المزمع من جانب مكتب تسلم الطلبات إلى 

 )و(. ن أو دليل آخر بناء على الفقرةالمودع مشفوعا بدعوة إلى إيداع إعال
 يلي في أقرب فرصة: يباشر مكتب تسلم الطلبات ما )ح(

 )أ(؛ إخطار المكتب الدولي بتسلم التماس بناء على الفقرة "1"
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 والب  في االلتماس؛ "2"
 وإخطار المودع والمكتب الدولي ببته ومعيار الرد الذي استند إليه في الب ؛ "3"
ثانيا(، تزويد المكتب الدولي بكل الوثائق المسااااااااااااااتلمة من -الفقرة )حمع مراعاة  "4"

المودع بخصااااااااااااوص االلتماس بناء على الفقرة )أ( )بما في ذلك نسااااااااااااخة عن االلتماس نفسااااااااااااه، وأي بيان 
( وأي إعالن أو دليل آخر كما هو مشااااااااااااااار إليه في 2لألسااااااااااااااباب على النحو المشااااااااااااااار إليه في الفقرة ب)

 )و(. الفقرة
يجوز لمكتب تساااااااااااااالم  الطلبات، بناء على التماس مساااااااااااااابَّب من المودع أو على قراره   (ثانيا-)ح

الخاص، عدم أرسااااااال وثائق أو أجزاء من وثائق يسااااااتلمها بخصااااااوص التماس ُقدم بناء على الفقرة )أ(، إذا 
 رأى أن:

" تلك الوثائق أو أجزاء منها تبدو أنها ال تلبي الغرض المنشااااااااااود المتمث ل في إطالع 1"
 جمهور على الطلب الدولي؛ال

" ونشاااااااااااااار تلك الوثائق أو أجزاء منها أو اطالع الجمهور عليها أو على أجزاء منها 2"
 سيؤدي بوضوح إلى اإلضرار بالمصالح الشخصية أو االقتصادية لشخص ما؛

 " وال توجد مصلحة عامة سائدة في االطالع على تلك الوثائق أو أجزاء منها.3"
ر مكتب تسااااااااااااا لم الطلبات عدم إرساااااااااااااال وثائق أو أجزاء منها إلى المكتب الدولي، وجب عليه وفي حال قر 

 إخطار المكتب الدولي بذلك.
يخطر كل مكتب لتساالم الطلبات المكتب الدولي بمعيار الرد الذي يطبقه وبأي تغييرات  )ط(

 الحقة في ذلك الشأن. وينشر المكتب الدولي تلك المعلومة في الجريدة في أقرب فرصة.
، تتماشاااااااى مع القانون 2005أكتوبر  5إذا لم تكن أي من الفقرات من )أ( إلى )ط(، في  ()ي

الوطني الذي يطبقه مكتب تساااااااااااااالم الطلبات، فإن القواعد المعنية ال تطبق على طلب دولي مودع لدى ذلك 
ي موعد دام  ال تتماشاااى مع ذلك القانون، شااارط أن يعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك ف المكتب ما

 7.فرصة. وينشر المكتب الدولي المعلومة التي يتسلمها في الجريدة في أقرب 2006أبريل  5أقصاه 
 )ثالثا(26القاعدة 

 أو إضافتها 4.17تصحيح اإلعالنات المقدمة بناء على القاعدة 
 تصحيح اإلعالنات أو إضافتها 1)ثالثا(26

أو أن يضااااااااااايفه إلى  4.17القاعدة يجوز لمودع الطلب أن يصاااااااااااحح أي إعالن مشاااااااااااار إليه في 
شااااهرًا من تاريخ األولوية، شااااريطة أن  16العريضااااة بموجب إشااااعار يوجه إلى المكتب الدولي في غضااااون 

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 7

<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 
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يعتبر أي إشاااعار يتسااال مه المكتب الدولي بعد انقضااااء تلك المهلة كما لو كان متسااالَّمًا في اليوم األخير من 
 إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.تلك المهلة إذا بلغه قبل االنتهاء من 

 معالجة اإلعالنات 2)ثالثا(26
 4.17 إذا رأى مكتب تسل م الطلبات أو المكتب الدولي أن أي إعالن مشار إليه في القاعدة ) أ (

ال يفي بالصااااااااااااااياغة المطلوبة أو ال يحمل التوقيع المطلوب في حال إعالن األبو ة المشااااااااااااااار إليه في القاعدة 
"، جاز لمكتب تسااااال م الطلبات أو المكتب الدولي، حساااااب الحال، أن يدعو مودع الطلب إلى تصاااااحيح 4"4.17

 شهرًا من تاريخ األولوية. 16اإلعالن في غضون 
بعد انقضااااااااء  1)ثالثا(26إذا تسااااااال م المكتب الدولي أي إعالن أو تصاااااااحيح بناء على القاعدة  )ب(

، تعي ن على المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلب بذلك وأن 1)ثالثا(26المهلة المنصاااااااااااااوص عليها في القاعدة 
 يباشر اإلجراءات المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية.

 27القاعدة 
 التخلف عن تسديد الرسوم

 الرسوم 27.1
"" رساااام 4("4)3()أ(، يقصااااد بعبارة "الرسااااوم المقررة بناء على المادة 3)14ألغراض المادة  ) أ (
(، ورسااااام الدفع المتأخر 16( ورسااااام البحب )القاعدة 15.1 ( ورسااااام اإليداع الدولي )القاعدة14ة التحويل )القاعد

 (.2)ثانيا(16عند االقتضاء )القاعدة 
(" 2)4 ()أ( و)ب(، يقصاااد بعبارة "الرسااام المقرر بناء على المادة3)14ألغراض المادة  )ب(

 (.2)ثانيا(16 عند االقتضاء )القاعدة(، ورسم الدفع المتأخر 15.1رسم اإليداع الدولي )القاعدة 
 28القاعدة 

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

إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي ال يسااااااتوفي أحد الشااااااروط المشااااااار إليها في المادة  ) أ (
 تسلم الطلبات. "، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمكتب5" أو "2" أو "1()أ("1)14

()ب( والقاعدة 1)14يتخذ مكتب تسلم الطلبات اإلجراءات المنصوص عليها في المادة  )ب(
 ، ما لم يعارض ذلك الرأي.26

 29القاعدة 
 الطلبات الدولية التي تعد مسحوبة

 مالحظة مكتب تسلم الطلبات 29.1
)التخلف عن تصحيح  26.5()ب( والقاعدة 1)14إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات بناء على المادة 

()أ( )التخلف عن تساااااااااديد الرساااااااااوم المنصاااااااااوص عليها في 3)14بعض أوجه النقص( أو بناء على المادة 
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( )المالحظة الالحقة بعدم اسااااااتيفاء الشااااااروط الواردة في البنود 4)14)أ(( أو بناء على المادة 27.1القاعدة 
)د( )التخلف عن تقااديم الترجمااة 12.4)د( أو 12.3(( أو بناااء على القاااعاادة 1)11" من المااادة 3" إلى "1"

" )التخلف عن تقديم 1)ز("92.4المطلوبة أو عن تسااديد رساام التأخير عند االقتضاااء( أو بناء على القاعدة 
 النسخة األصلية( أن الطلب الدولي يعد مسحوبا:

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

وجااب عليااه أن يبلغ ذلااك اإلعالن لكاال من مودع الطلااب والمكتااب الاادولي في  "2"
 أقرب فرصة، على أن يبلغه المكتب الدولي بدوره لكل مكتب معين سبق له أن تسلم إخطارا بتعيينه؛

لقاعدة وجب عليه أال يرساااااااال صااااااااورة عن البحب كما هو منصااااااااوص عليه في ا "3"
 ، أو وجب عليه أن يبلغ ذلك اإلعالن إلدارة البحب الدولي إن سبق إرسال صورة عن البحب؛23

مودع الطلب بتساااااااااااااالم النسااااااااااااااخة وجب عليه أال يطالب المكتب الدولي بتبليغ  "4"
 ؛األصلية

ال يجرى النشااااااااار الدولي للطلب الدولي إذا وصااااااااال اإلبالغ بذلك اإلخطار الذي  "5"
 .االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنيةيرسله مكتب تسلم الطلبات إلى المكتب الدولي قبل 

 ]تحذف[ 29.2
 تنبيه مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع 29.3

حب الدولي أنه يتعين على مكتب تساااااااالم الطلبات أن يتبين ما إذا رأى المكتب الدولي أو إدارة الب
 (، وجب عليه أن ينبه مكتب تسلم الطلبات إلى الوقائع المعنية.4)14هو منصوص عليه في المادة 

 (4)14تبليغ النية عن إصدار إعالن بناء على المادة  29.4
(، يجب عليه تبليغ 4)14قبل أن يصدر مكتب تسلم الطلبات أي إعالن بناء على المادة  ) أ (

مودع الطلب بنيته وبدوافعه. ويجوز لمودع الطلب، إن لم يوافق على االسااااااااااااااتبيان المؤق  لمكتب تساااااااااااااالم 
 التبليغ.تاريخ من  ينالطلبات، أن يقدم الحجج التي يستند إليها خالل شهر 

في حال كان  لدى مكتب تساااااااااااااالم الطلبات النية عن إصااااااااااااااادار إعالن بناء على المادة  )ب(
، تعي ن على مكتب تساااااااالم الطلبات أن )ه(")د( أو 3("1)11( فيما يتعلق بعنصاااااااار مذكور في المادة 4)14

يدعو مودع الطلب، في اإلخطار المشاااااااااااااااار إليه في الفقرة )أ( من هذه القاعدة، إلى التأكيد وفقا للقاعدة 
"، تعد  1)أ("20.7القاعدة . وألغراض 4.18)أ( أن العنصااااااااااااار قد تم تضااااااااااااامينه باإلحالة وفقا للقاعدة 20.6

هة إلى مودع الطلب بموجب هذه الفقرة على أنها دعوة موجهة بموجب القاعدة   ".2)أ("20.3الدعوة الموج 
ال تطب ق الفقرة )ب( في حال كان مكتب تساااااااااااااالم الطلبات قد أعلم المكتب الدولي، وفقا  )ج(

مع القانون الوطني الذي يطبقه  20.6و "2" و)ب("2)أ("20.3)أ(، بعدم تماشااااااااااااااي القاعدتين 20.8للقاعدة 
 ذلك المكتب لتسلم الطلبات.
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 30القاعدة 
 (4)14المهلة المحددة بناء على المادة 

 المهلة 30.1
 ( محددة بأربعة أشهر اعتبارا من تاريخ اإليداع الدولي.4)14المهلة المشار إليها في المادة 

 31القاعدة 
 13الصور المطلوبة بناء على المادة 

 طلب الصور 31.1
( بكاال الطلبااات الاادوليااة أو 1)13يجوز أن تتعلق طلبااات الصااااااااااااااور بناااء على المااادة  ) أ (

ببعض أنواع من الطلبات الدولية أو ببعض الطلبات الدولية المعينة التي يحدد فيها المكتب الوطني طالب 
إلى المكتب الدولي الصااااورة. ويجب تجديد طلبات الصااااور عن كل ساااانة بموجب تبليغ يرسااااله ذلك المكتب 

 نوفمبر من السنة المنصرمة. 30قبل 
()ب( رسم يغطي مصاريف إعداد 2)13يفرض على الطلبات المقدمة بناء على المادة  )ب(

 الصور وإرسالها بالبريد.
 إعداد الصور 31.2

 .13يعد المكتب الدولي مسؤوال عن إعداد الصور المشار إليها في المادة 
 32القاعدة 

 الطلب الدولي إلى بعض الدول الخلف تمديد آثار
 طلب تمديد الطلب الدولي إلى دولة خلف 32.1

تمتااد آثااار أي طلااب دولي يقع تاااريخ إيااداعااه الاادولي في الفترة المحااددة في الفقرة )ب(  ) أ (
إلى دولة )"الدولة الخلف"( كان إقليمها، قبل اسااااااااااااااتقاللها، جزءا من إقليم دولة متعاقدة معينة في الطلب 
الدولي وزال  عن الوجود فيما بعد )"الدولة السااااااااااالف"(، شااااااااااارط أن تكون الدولة الخلف قد أصااااااااااابح  دولة 

 متعاقدة عن طريق إيداع إعالن استمرار لدى المدير العام، يكون أثره تطبيق الدولة الخلف للمعاهدة.
جود الاادولااة تباادأ الفترة المشااااااااااااااااار إليهااا في الفقرة )أ( في اليوم الالحق لليوم األخير لو  )ب(

السااااااااااالف وتنتهي بعد شاااااااااااهرين من التاريخ الذي يبلغ فيه المدير العام اإلعالن المشاااااااااااار إليه في الفقرة )أ( 
لحكومات الدول األطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصاااااااااااااناعية. وإذا كان تاريخ اساااااااااااااتقالل الدولة 

ة السااالف، جاز للدولة الخلف أن تعلن أن الفترة الخلف ساااابقا لتاريخ اليوم الالحق لليوم األخير لوجود الدول
المذكورة تبدأ في تاريخ اسااتقاللها. ويتعين أن يأتي هذا اإلعالن مع اإلعالن المشااار إليه في الفقرة )أ( وأن 

 يحدد فيه تاريخ االستقالل.
ينشاار المكتب الدولي في الجريدة المعلومات المتعلقة بأي طلب دولي يقع تاريخ إيداعه  )ج(

 )ب( ويمتد أثره إلى الدولة الخلف. ي الفترة المطبقة بناء على الفقرةف
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 آثار التمديد إلى الدولة الخلف 32.2
 ،32.1في حالة تمديد أثر الطلب الدولي إلى الدولة الخلف وفقا للقاعدة  ) أ (

 تعتبر الدولة الخلف كما لو كان  معينة في الطلب الدولي، "1"
( باااالرتباااط بتلااك الاادولااة 1)39أو  22بناااء على المااادة  وتماادد المهلااة المطبقااة "2"

 )ج(.32.1حتى انقضاء ستة أشهر على األقل من تاريخ نشر المعلومات بناء على القاعدة 
يجوز للدولة الخلف أن تحدد مهلة تنقضاااااااااااي بعد المهلة المنصاااااااااااوص عليها في الفقرة  )ب(

 لقة بتلك المهلة في الجريدة.". وعلى المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتع2)أ("
 33القاعدة 

 حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة
 بالبحث الدولي

 حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبحب الدولي 33.1
(، تتكون حالة التقنية الصااااناعية السااااابقة المعنية من كل 2)15ألغراض تطبيق المادة  ) أ (

أي مكان في العالم عن طريق الكشاااااف الكتابي )بما في ذلك الرساااااوم وغير ذلك  ما هو متاح للجمهور في
من الصااااور(، األمر الذي من شااااأنه المساااااعدة على معرفة ما إذا كان االختراع المطلوب حمايته جديدا أو 
ال، وإذا كان ينطوي على نشااااااااط ابتكاري أو ال )أي إذا كان بديهيا أو ال(، شااااااارط أن يتوفر ذلك للجمهور 

 قبل تاريخ اإليداع الدولي.
إذا كان الكشااااف الكتابي يشااااير إلى كشااااف شاااافهي أو إلى اسااااتعمال أو إلى معرض أو  )ب(

إلى أية وسااااايلة أخرى من الوساااااائل التي أمكن بموجبها توفير محتوى الكشاااااف الكتابي للجمهور، وإذا توفر 
منفصااااااالة في تقرير البحب الدولي  ذلك للجمهور قبل تاريخ اإليداع الدولي، وجب ذكر تلك الواقعة بصاااااااورة

 وكذلك تاريخ حدوثها إن كان تاريخ توفير الكشف الكتابي للجمهور مماثال أو الحقا لتاريخ اإليداع الدولي.
يذكر في تقرير البحب الدولي بخاصاااااة كل طلب منشاااااور وكذلك كل براءة يكون تاريخ  )ج(

 -الدولي موضااااااع البحب، ولكن يقع تاريخ إيداعهما نشاااااارهما مماثال أو الحقا لتاريخ اإليداع الدولي للطلب 
في وق  ساااااااااااابق، ويكونان جزءا من حالة التقنية الصاااااااااااناعية  -أو تاريخ األولوية المطالب بها إن وجدت 

 ( لو كانا قد نشرا قبل تاريخ اإليداع الدولي.2)15السابقة المعنية ألغراض تطبيق المادة 
 حب الدوليالمجاالت التي يجب أن يغطيها الب 33.2

يجب أن يغطي البحب الدولي كل المجاالت التقنية التي قد تشاااااااااامل بعض العناصاااااااااار  ) أ (
ذات الصااااااالة بموضاااااااوع االختراع. كما يجب إجراء البحب الدولي باالساااااااتناد إلى كل ملفات البحب التي قد 

 تشمل العناصر السابق ذكرها.
الذي يمكن تصاااانيف االختراع وعليه، فإن البحب يجب أال ينصااااب على المجال التقني  )ب(

 فيه فحسب، بل كذلك على المجاالت التقنية المماثلة بغض النظر عن تصنيفها.
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د المجااالت التقنياة التي يجاب النظر إليهاا كمجااالت ممااثلاة في أياة حاالاة معيناة،  )ج( تحادَّ
ئف المحددة والمبينة على ضااوء ما يبدو أنه الوظيفة أو الفائدة الضاارورية واألساااسااية لالختراع، وليس الوظا

 صراحة في الطلب الدولي فقط.
يجب أن يشااااااامل البحب الدولي كل العناصااااااار التي يعترف عادة بأنها تعادل عناصااااااار  )د(

االختراع المطلوب حمايته بالنسبة إلى جميع خصائصه أو البعض منها، حتى إن كان االختراع مختلفا في 
 تفاصيله عما ورد وصفه في الطلب الدولي.

 تحديد مجاالت البحب الدولي 33.3
يجرى البحب الدولي اساااتنادا إلى مطالب الحماية، مع إيالء االعتبار الواجب للوصاااف  ) أ (

 والرسوم )إن وجدت(، والتركيز بصفة خاصة على المفهوم االبتكاري الذي تنطوي عليه مطالب الحماية.
يها مطالب الحماية أو يجب أن يغطي البحب الدولي مجموع العناصاااار التي تنطوي عل )ب(

التي يمكن التوقع بصاااااااافة معقولة بأن ينطوي عليها البحب الدولي بعد تعديل تلك المطالب، كلما كان ذلك 
 ممكنا ومعقوال. 

 34القاعدة 
 الحد األدنى لمجموعة الوثائق

 تعريف 34.1
 " ال تطبق ألغراض هذه القاعدة. 2" و"1"2التعاريف الواردة في المادة  ) أ (
( )"الحد األدنى لمجموعة الوثائق"( 4)15مجموعة الوثائق المشاااااااااااااااار إليها في المادة  )ب(

 تتكون مما يأتي:
 "الوثائق الوطنية للبراءات" المحددة في الفقرة )ج(؛ "1"
الطلبات الدولية المنشااااااااورة بناء على معاهدة التعاون بشااااااااأن البراءات، والطلبات  "2"

 دات المخترعين، والبراءات وشهادات المخترعين اإلقليمية المنشورة؛اإلقليمية المنشورة للبراءات وشها
كاال العناااصاااااااااااااار المنشااااااااااااااورة األخرى التي تتكون منهااا مجموعااة الوثااائق خالف  "3"

البراءات، والتي تتفق إدارات البحب الدولي بصاااااااددها وينشااااااار المكتب الدولي قائمة بها فور التوصااااااال إلى 
 تعديل عليها.اتفاق بشأنها ألول مرة وكلما أدخل 

 ، "الوثائق الوطنية للبراءات" هي:ه(مع مراعاة الفقرتين )د( و) )ج(
في االتحاد الساااوفياتي الساااابق واالمبراطورية  1920البراءات الصاااادرة منذ سااانة  "1"

 األلمانية )مكتب براءات الرايخ ساابقا( وساويسارا )باللغتين األلمانية والفرنساية فقط( وفرنساا والمملكة المتحدة
 والواليات المتحدة األمريكية واليابان؛

جمهورية و وجمهورية الصاااااااين الشاااااااعبية  البراءات الصاااااااادرة في االتحاد الروساااااااي "2"
 ؛جمهورية كورياألمانيا االتحادية و 
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في البلدان المشار إليها في البندين  1920أي طلبات للبراءات منشورة منذ سنة  "3"
 "؛2" و"1"

 الصادرة في االتحاد السوفياتي السابق؛شهادات المخترعين  "4"
 شهادات المنفعة الصادرة في فرنسا، وكذلك الطلبات المنشورة لتلك الشهادات؛ "5"
في أي بلد آخر، إن كان  محررة باإلسااابانية  1920البراءات الصاااادرة بعد سااانة  "6"

وكذلك طلبات تلك البراءات أو األلمانية أو اإلنكليزية أو الفرنسااااااااااااااية وال تتضاااااااااااااامن أي مطالبة باألولوية، 
، شاااارط أن يفرز المكتب الوطني للبلد المعني تلك البراءات والطلبات، ويضااااعها 1920المنشااااورة بعد ساااانة 

 تح  تصرف كل إدارة من إدارات البحب الدولي.
إذا أعيد نشااااااار طلب مرة واحدة أو أكثر، فإن إدارات البحب الدولي ال تلتزم بحفظ كافة  )د(

عة وثائقها، وُيساامح بالتالي لكل إدارة من إدارات البحب الدولي بحفظ نص واحد فقط. النصااوص في مجمو 
وإذا تم قبول طلب ما ومنح  بموجبه براءة أو شاااااااهادة منفعة )فرنساااااااا(، فإن إدارات البحب الدولي ال تلتزم 

لي لكل إدارة من بحفظ كل من الطلب والبراءة أو شهادة المنفعة )فرنسا( في مجموعة وثائقها. وُيسمح بالتا
 إدارات البحب الدولي بحفظ الطلب أو البراءة أو شهادة المنفعة )فرنسا( في ملفاتها.

يحق إلدارات البحب الدولي التي ال تكون لغتها الرسااااااااااااامية أو إحدى لغاتها الرسااااااااااااامية  )ه(
وثائق براءات االتحاد  أو اليابانية أال تدرج في مجموعة وثائقها أو الكوريةأو الصينية  اإلسبانية أو الروسية

واليابان أو وثائق البراءات  وجمهورية كورياوجمهورية الصااين الشااعبية  الروسااي واالتحاد السااوفياتي السااابق
باإلنكليزية. وإذا توفرت ملخصات إنكليزية بوجه عام المحررة باإلسبانية والتي ال تتوفر لها عموما ملخصات 

البراءات التي تتعلق بها تلك الملخصااااااات تدرج في مجموعة  ، فإن وثائقبعد تاريخ نفاذ هذه الالئحة التنفيذية
الوثائق خالل الساااتة أشاااهر التالية للتاريخ الذي تصااابح فيه الملخصاااات متوفرة بوجه عام. وفي حالة توقف 
تقديم الملخصااااااات باإلنكليزية في المجاالت التقنية التي كان  تتوفر فيها عموما ملخصااااااات إنكليزية، على 

 معية أن تتخذ التدابير المناسبة إلعادة تقديم تلك الخدمات في المجاالت المذكورة في أقرب فرصة.الج
ألغراض تطبيق هذه القاعدة، ال تعد الطلبات التي وضاااااااااع  تح  تصااااااااارف الجمهور  )و(

 لالطالع عليها فقط بمثابة طلبات منشورة.
 35القاعدة 

 اإلدارة المختصة بالبحث الدولي
 حدة مختصة بالبحب الدوليإدارة وا 35.1

()ب(، يتعين على مكتب تساااااااااااالم 3)16وفقا لشااااااااااااروط االتفاق المطبَّق والمشااااااااااااار إليه في المادة 
الطلبات أن يخطر المكتب الدولي بإدارة البحب الدولي المختصاااااااااااااااة ببحب الطلبات الدولية المودعة لديه. 

 وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في أقرب فرصة.
 يدة مختصة بالبحب الدوليإدارات عد 35.2

()ب(، يجوز لمكتب تساااالم 3)16وفقا لشااااروط االتفاق المطبَّق والمشااااار إليه في المادة  ) أ (
 الطلبات أن يختار عدة إدارات للبحب الدولي:
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بإعالن أن كل هذه اإلدارات مختصاااااااااة بالطلبات الدولية المودعة لديه، وإتاحة  "1"
 فرصة االختيار بينها لمودع الطلب،

أو بإعالن أن إدارة واحدة أو أكثر من هذه اإلدارات مختصاااااااااااة ببعض أنواع من  "2"
الطلبات الدولية المودعة لديه، وبإعالن أن إدارة واحدة أو أكثر من اإلدارات األخرى مختصااة بأنواع أخرى 

الطلبات من الطلبات الدولية المودعة لديه، شااااااااااااارط ترك حرية االختيار لمودع الطلب بالنسااااااااااااابة إلى أنواع 
 الدولية التي يعلن اختصاص عدة إدارات للبحب الدولي بها.

على مكتب تساااااااالم الطلبات الذي ينتفع بالحق المنصااااااااوص عليه في الفقرة )أ( أن يبلغ  )ب(
 ذلك للمكتب الدولي في أقرب فرصة. وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في أقرب فرصة أيضا.

 "3)أ("19.1لتسلم الطلبات بناء على القاعدة  عندما يكون المكتب الدولي مكتبا 35.3
إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتساااااااااااااالم الطلبات بناء على  ) أ (

"، فإن إدارة البحب الدولي المختصة ببحب ذلك الطلب الدولي هي اإلدارة التي تكااااااااااااون 3)أ("19.1القاعدة 
لاااااااااادى مااااااااااكتب لتسلم الطلبات يكون مختصًا بناء على القاعدة مختصااااااااااة لو أودع ذلك الطلااااااااااب الاااااااااادولي 

 ".1"19.2" أو )ب( أو )ج( أو القاعدة 2" أو "1)أ("19.1
إذا كاانا  إدارتاان أو أكثر من إدارات البحاب الادولي مختصاااااااااااااااة بنااء على الفقرة )أ(،  )ب(

 وجب ترك الخيار لمودع الطلب.
ب الدولي باعتباره مكتبا لتسااااااااااالم الطلبات على المكت 35.2و 35.1ال تنطبق القاعدتان  )ج(

 ".3)أ("19.1بناء على القاعدة 
 36القاعدة 

 المتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البحث الدولي
 تعريف المتطلبات الدنيا 36.1

 ()ج( هي كاآلتي:3)16المتطلبات الدنيا المشار إليها في المادة 
الحكومية الدولية مائة مسااتخدم على يجب أن يضاام المكتب الوطني أو المنظمة  "1"

 األقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية، ويملكون المؤهالت التقنية الالزمة إلجراء البحوث؛
يجاااب أن يكون في حوزة المكتاااب الوطني أو المنظماااة الحكومياااة الااادولياااة على  "2"

كون في إمكانهما الحصااااااااااول عليه، أو ي 34األقل الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشااااااااااار إليه في القاعدة 
 على أن يكون مرتبا على الوجه السليم ألغراض البحب على ورق أو بطاقات مصغرة أو دعامة إلكترونية؛

يجاب أن يكون تحا  تصاااااااااااااارف المكتاب الوطني أو المنظماة الحكومياة الادولياة  "3"
للغات الضاارورية على األقل موظفون قادرون على البحب في المجاالت التقنية المطلوب بحثها، وملمون با

 ؛34 لفهم اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار إليها في القاعدة
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يجاب أن يكون لادى المكتاب الوطني أو المنظماة الحكومياة الادولياة نظاام إلدارة  "4"
 تركة؛الجودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحب الدولي المش

معيناااا كاااإدارة  المكتاااب الوطني أو المنظماااة الحكومياااة الااادولياااة يجاااب أن يكون  "5"
 للفحص التمهيدي الدولي.

 37القاعدة 
 االسم الناقص أو المعيب

 االسم الناقص 37.1
إذا لم يتضااااامن الطلب الدولي أي اسااااام، وأبلغ مكتب تسااااالم الطلبات إدارة البحب الدولي بأنه دعا 

تصاااااحيح هذا الساااااهو، وجب على اإلدارة المذكورة أن تجري البحب الدولي، ما لم تتسااااالم مودع الطلب إلى 
 إخطارا يفيد أن ذلك الطلب الدولي يعد مسحوبا.

 وضع االسم 37.2
إذا لم يتضاااااامن الطلب الدولي أي اساااااام، ولم تتساااااالم إدارة البحب الدولي إخطارا من مكتب تساااااالم 

تقديم االسااااام، أو إذا تبين لإلدارة المذكورة أن االسااااام ال يتمشاااااى  الطلبات يفيد أنه قد دعا مودع الطلب إلى
باللغة التي ينشاااار بها  ، وجب عليها أن تضااااع االساااام بنفسااااها. ويتعين وضااااع االساااام4.3مع أحكام القاعدة 

)ب( وشاااااااااءت ذلك إدارة 23.1الطلب الدولي، أو باللغة التي ترجم إليها، إذا أرساااااااال  الترجمة وفقا للقاعدة 
 دولي.البحب ال

 38القاعدة 
 الملخص الناقص أو المعيب

 الملخص الناقص 38.1
إذا لم يتضااامن الطلب الدولي أي ملخص، وأخطر مكتب تسااالم الطلبات إدارة البحب الدولي بأنه 
دعا مودع الطلب إلى تصاااااااااااحيح هذا الساااااااااااهو، وجب على اإلدارة المذكورة أن تجري البحب الدولي، ما لم 

 الطلب الدولي يعد مسحوبا. تتسلم إخطارا يفيد أن ذلك
 وضع الملخص 38.2

إذا لم يتضاامن الطلب الدولي أي ملخص، ولم تتساالم إدارة البحب الدولي إخطارا من مكتب تساالم 
الطلبات يفيد أنه قد دعا مودع الطلب إلى تقديم الملخص، أو تبين لإلدارة المذكرة أن الملخص ال يتمشاااااى 

باللغة التي ينشر بها  ضع الملخص بنفسها. ويتعين وضع الملخص، وجب عليها أن ت8مع أحكام القاعدة 
)ب( وشاااااااااءت ذلك إدارة 23.1الطلب الدولي، أو باللغة التي ترجم إليها، إذا أرساااااااال  الترجمة وفقا للقاعدة 

 البحب الدولي.
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 الملخص تعديل 38.3
تبارا من تاريخ شااهر واحد اع حتى انقضاااءإدارة البحب الدولي،  إلىيجوز لمودع الطلب أن يقدم 

 ما يلي ذكره: ،إرسال تقرير البحب الدولي
 تعديالت مقترحة على الملخص؛ "1"
أو تعااااديالت مقترحااااة أو تعليقااااات على الملخص، أو النوعين معااااًا، إذا كااااان  "2"

 الملخص من إعداد اإلدارة؛
ل  اإلدارة  الملخص، تعي ن عليها أن وتب  اإلدارة  في تعديل الملخص وفقا لذلك من عدم تعديله. وإذا عد 

 تخطر المكتب الدولي بالتعديل الذي أجرته.
 39القاعدة 

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

 دام موضاااااااااوعه واحدا من ال تلتزم إدارة البحب الدولي بإجراء البحب بشاااااااااأن أي طلب دولي ما
 الموضوعات التالية الذكر:

 والرياضية؛النظريات العلمية  "1"
األصااناف النباتية أو السااالالت الحيوانية أو الطرائق البيولوجية أساااسااا السااتوالد  "2"

 النباتات والحيوانات، خالف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستولدة بتلك الطرائق؛
الخطط أو المبادئ أو المناهج الرامية إلى عقد الصاااااااااااااافقات أو إنجاز األعمال  "3"

 الصرفة أو اللعب؛الذهنية 
مناهج عالج جساااااااااام اإلنسااااااااااان أو الحيوان بالجراحة أو التطبيب، وكذلك مناهج  "4"

 التشخيص؛
 مجرد تقديم المعلومات؛ "5"
برامج الحاسااااااااااااااوب إن كان  إدارة البحب الدولي غير مجهزة لبحب حالة التقنية  "6"

 الصناعية السابقة المتعلقة بتلك البرامج.
 40القاعدة 

 دة االختراع )البحث الدولي(انعدام وح
 اإلضافية والمهلة الدعوة إلى تسديد الرسوم 40.1

 ما يلي: ()أ(3)17في الدعوة إلى تسديد الرسوم اإلضافية المنصوص عليها في المادة  يرد
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ال يتمشاااااااااى مع  على أنه األساااااااااباب التي دفع  إلى اعتبار الطلب الدوليتحديد  "1"
 ؛شرط وحدة االختراع

المودع إلى تساااديد الرساااوم اإلضاااافية في غضاااون شاااهر من تاريخ الدعوة ودعوة  "2"
 وبيان مقدار تلك الرسوم المطلوب تسديدها؛

ودعوة المودع، عند االقتضااااااااااااء، إلى تساااااااااااديد رسااااااااااام التحفظ المشاااااااااااار إليه في  "3"
 في غضون شهر من تاريخ الدعوة وبيان مقدر الرسم المطلوب تسديده. )ه(40.2 القاعدة

 م اإلضافيةالرسو  40.2
تحدد إدارة البحب الدولي المختصااة مقدار الرساام اإلضااافي المفروض على البحب بناء  ) أ (

 ()أ(.3)17على المادة 
()أ( إلدارة البحب 3)17الرساام اإلضااافي المفروض على البحب بناء على المادة  يساادد )ب(
 الدولي مباشرة.
يجوز لمودع الطلب أن يساادد الرسااوم اإلضااافية مع إبداء تحفظه، أي أن يصااحب ذلك  )ج(

بإعالن مسااااابب فحواه أن الطلب الدولي يتمشاااااى مع شااااارط وحدة االختراع أو أن مقدار الرساااااوم اإلضاااااافية 
إدارة البحب الدولي. فإذا رأت أن التحفظ للمراجعة مؤلفة في إطار المطلوب باهظ. وتفحص التحفظ هي ة 

ه ما يبرره، أمرت برد  الرسااااااااااااااوم اإلضاااااااااااااااافية كليا أو جزئيا لمودع الطلب. وبناء على التماس من مودع ل
الطلب، يبلَّغ نص التحفظ ونص القرار المتخذ بشااأنه للمكاتب المعينة، مع تقرير البحب الدولي. ويجب أن 

 .22 ى المادةيقدم مودع الطلب ترجمة لنص تحفظه مع ترجمة الطلب الدولي المطلوبة بناء عل
ة المشاااااااار إليها في الفقرة )ج( الموظف الذي اتخذ القرار مراجعهي ة اليجوز أن تضااااااام  )د(

 .، على أال تقتصر عليهموضع التحفظ
)ج(  يجوز إلدارة البحب الدولي أن تفرض على فحص التحفظ المشااااااااااار إليه في الفقرة )ه(

التحفظ المطلوب، في غضااااون المهلة المنصااااوص تسااااديد رساااام لها أو لفائدتها. وإذا لم يساااادد المودع رساااام 
"، يعتبر التحفظ كما لو لم يكن وتعلن إدارة البحب الدولي ذلك. وإذا رأت هي ة 3"40.1 عليها في القاعدة

 )ج( أن التحفظ له كل ما يبرره ُيرد رسم التحفظ إلى المودع. المراجعة المشار إليها في الفقرة
 41القاعدة 

 نيف سابقمراعاة نتائج بحث وتص
م  بموجب القاعدة  41.1  12.4مراعاة نتائج بحب سابق في حال عريضة قد  

، أن تراعي إدارة البحب الدولي نتائج بحب ساااااااااااااااابق 4.12في حال التمس المودع، وفقا للقاعدة 
 :1)ثانيا(12وامتثل ألحكام القاعدة 

ذاته الذي يعمل بصفته وأجرت البحب السابق إدارة البحب الدولي ذاتها أو أجراه المكتب  "1"
إدارة للبحااب الاادولي، فااإن على إدارة البحااب الاادولي أن تراعي في حاادود اإلمكااان تلااك النتااائج عنااد إجراء 

 البحب الدولي؛
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وأجرت البحب السااااااااااااااابق إدارة أخرى للبحب الدولي أو أجراه مكتب غير ذاك الذي يعمل  "2"
 ي أن تراعي تلك النتائج عند إجراء البحب الدولي.بصفته إدارة للبحب الدولي، جاز إلدارة البحب الدول

 مراعاة نتائج بحب وتصنيف سابق في الحاالت األخرى  2.41
في حال طولب، في طلب دولي، بأولوية طلب سااااااااااااااابق أو أكثر أجرت بشااااااااااااااأنه إدارة  ( أ )

بحثا سااابقا، تعين البحب الدولي ذاتها أو أجرى بشااأنه المكتب ذاته الذي يعمل بصاافته إدارة للبحب الدولي 
 على إدارة البحب الدولي أن تراعي قدر اإلمكان تلك النتائج عند إجراء البحب الدولي.

في حال أرسل مكتب تسلم الطلبات إلى إدارة البحب الدولي صورة عن نتائج أي بحب  )ب(
إلدارة البحب ( أو كان  هذه الصاااورة متاحة ج)أ( أو )2)ثانيا(23ساااابق أو تصااانيف ساااابق بموجب القاعدة 

الدولي بالشااااااااااااااكل والطريقة التي تقبلهما، مثال من مكتبة رقمية، جاز إلدارة البحب الدولي أن تراعي تلك 
 النتائج عند إجراء البحب الدولي.

 42القاعدة 
 المهلة المحددة إلعداد البحث الدولي

 المهلة المحددة إلعداد البحب الدولي 42.1
()أ( ثالثة أشاااهر 2)17دولي أو اإلعالن المشاااار إليه في المادة تكون مهلة إعداد تقرير البحب ال

اعتبارا من تسااااااالم إدارة البحب الدولي لصاااااااورة عن البحب أو تساااااااعة أشاااااااهر اعتبارا من تاريخ األولوية، مع 
 األخذ بالمهلة التي تنقضي آخر األمر.

 43القاعدة 
 تقرير البحث الدولي

 التعيينات 43.1
ولي تحديد إدارة البحب الدولي التي وضعته ببيان اسمها. ويرد فيه كذلك َير د في تقرير البحب الد

 تحديد الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ اإليداع الدولي.
 التواريخ 43.2

يؤرَّخ تقرير البحااب الاادولي، ويبيَّن فيااه تاااريخ إنجاااز البحااب الاادولي بااالفعاال. كمااا يبيَّن فيااه تاااريخ 
يطالب بأولويته أو تاريخ إيداع أقدم طلب إذا تعددت الطلبات موضااااااااااااااع المطالبة  إيداع أي طلب سااااااااااااااابق

 باألولوية.
 التصنيف 43.3

يبيَّن في تقرير البحب الدولي الصاااانف الذي ينتمي إليه االختراع تبعا للتصاااانيف الدولي  ) أ (
 للبراءات على األقل.

 ُتجري إدارة البحب الدولي هذا التصنيف. )ب(
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 اللغة 43.4
()أ( باللغة 2)17جب وضااااااع كل تقرير عن البحب الدولي وكل إعالن صااااااادر بناء على المادة ي

 شرط ما يلي: التي ينشر بها الطلب الدولي المتعلق بهما،
)ب(، 23.1إذا أرساااااااااااااال  ترجمة للطلب الدولي إلى لغة أخرى بناء على القاعدة  "1"

()أ( بلغااة تلااك الترجمااة إن 2)17 على المااادةجاااز أن يكون تقرير البحااب الاادولي وأي إعالن مقاادم بناااء 
 رغب  إدارة البحب الدولي في ذلك؛

وال  12.4إذا كان الطلب الدولي لينشاااااااااااااار بلغة ترجمة مقدمة بناء على القاعدة  "2"
()أ( 2)17 تقبلها إدارة البحب الدولي، جاز أن يكون تقرير البحب الدولي وأي إعالن مقدم بناء على المادة

 )أ( إن رغب  اإلدارة في ذلك.48.3 ة تقبلها تلك اإلدارة ولغة النشر المشار إليها في القاعدةبلغة تكون لغ
 النصوص المستشهد بها 43.5

 يستشهد في تقرير البحب الدولي بالوثائق التي تعد ذات صلة بالموضوع. ) أ (
 تحدد طريقة تحديد كل وثيقة مستشهد بها في التعليمات اإلدارية. )ب(
 على وجه الخصوص النصوص المستشهد بها ذات الصلة الخاصة بالموضوع. تذكر )ج(
تذكر النصااااااوص المسااااااتشااااااهد بها التي ال تتعلق بكل المطالب باالتصااااااال بالمطلب أو  )د(

 بالمطالب التي تتعلق بها.
إذا كان  بعض مقاطع الوثيقة المساااااااااتشاااااااااهد بها ذات صااااااااالة أو ذات صااااااااالة خاصاااااااااة  )ه(

لمقاطع، مثال، ببيان الصااااافحة أو العمود أو األساااااطر التي ورد فيها المقطع بالموضاااااوع، وجب تحديد هذه ا
المعني. وإذا كان  الوثيقة كلها ذات صاالة بالموضااوع وبعض المقاطع منها ذات صاالة خاصااة بالموضااوع، 

 وجب تحديد هذه المقاطع إال إذا كان ذلك صعبا.
 مجاالت البحب 43.6

أجري موز التصاانيف في تقرير البحب الدولي. وإذا يجب تحديد مجاالت البحب بوساااطة ر  ) أ (
هذا التحديد على أسااااااااس تصااااااانيف خالف التصااااااانيف الدولي للبراءات، وجب على إدارة البحب الدولي أن 

 تنشر التصنيف المستعمل.
إذا تناول البحب الدولي البراءات أو شااهادات المخترعين أو شااهادات المنفعة أو نماذج  )ب(

ت أو الشهادات اإلضافية أو شهادات المخترعين اإلضافية أو شهادات المنفعة اإلضافية المنفعة أو البراءا
اللغات غير أو الطلبات المنشااااااورة ألي من سااااااندات الحماية السااااااابقة والمتعلقة ببعض الدول أو الفترات أو 

رير البحب الدولي تق ، وجب أن يرد في34الواردة في الحد األدنى لمجموعة الوثائق كما هو محدد في القاعدة 
تحادياد نوع الوثاائق والادول والفترات واللغاات التي يتنااولهاا البحاب الادولي كلماا كاان ذلاك ممكناا. وألغراض 

 ".2"2تطبيق هذه الفقرة، ال تطبق المادة 
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أن  إذا اساااتند البحب الدولي إلى إحدى قواعد البيانات اإللكترونية أو اشاااتمل عليها، جاز )ج(
حب الدولي اسم تلك القاعدة، ومصطلحات البحب المستعملة كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا يبين في تقرير الب

 للغير.
 النظر في تصحيح األخطاء السافرة )ثانيا(43.6

تأخذ إدارة البحب الدولي بعين االعتبار أي تصاااحيح لخطأ ساااافر مصااارح به بناء على  ) أ (
البحب الدولي، ويرد بيان التصاااااااااحيح في تقرير البحب )ب(، ألغراض  ، شااااااااارط مراعاة الفقرة91.1 القاعدة
 الدولي.

ال تكون إدارة البحب الدولي ملزمة بأن تأخذ باعتبارها تصاااحيحا لخطأ ساااافر ألغراض  )ب(
البحب الدولي إذا صااااااارح  تلك اإلدارة بذلك أو أخطرت به، حساااااااب ما يقتضاااااااي الحال، بعد أن تكون قد 

وفي هذه الحال، يرد بيان ذلك في التقرير إن أمكن، وإال فإن إدارة شاااارع  في إعداد تقرير البحب الدولي. 
البحب الدولي تخطر المكتب الدولي بذلك ويباشاااااااااااااار المكتب الدولي اإلجراءات المنصااااااااااااااوص عليها في 

 التعليمات اإلدارية.
 مالحظات بخصوص وحدة االختراع 43.7

ذكر ذلك في تقرير البحب  إذا دفع مودع الطلب رسااااااااااااوما إضااااااااااااافية مقابل البحب الدولي، وجب
()أ((، 3)17الدولي. وإذا أجري البحب الدولي بخصوص االختراع الرئيسي فقط أو االختراعات فقط )المادة 

وجااب أن يرد في تقرير البحااب الاادولي تحااديااد أجزاء الطلااب الاادولي التي تناااولهااا البحااب واألجزاء التي لم 
 يتناولها.

 الموظف المصرح له 43.8
في تقرير البحب الدولي اسااام موظف إدارة البحب الدولي المساااؤول عن إعداد ذلك  يجب أن يبين

 التقرير.
 عناصر إضافية 43.9

يجب أال يشاااتمل تقرير البحب الدولي على أي عنصااار خالف العناصااار الوارد ذكرها في القواعد 
في المااادة والبيااان المشااااااااااااااااار إليااه  44.2و 43.8إلى  43.5ومن  43.3إلى  43.1)ب( و)ج( ومن 33.1
()ب(. على أنه يجوز أن تساااااامح التعليمات اإلدارية بأن تدرج في تقرير البحب الدولي أي عناصاااااار 2)17

إضااااااااااافية محددة في تلك التعليمات. ويجب أال يشااااااااااتمل تقرير البحب الدولي على أي تعبير عن الرأي أو 
 التفكير أو الحجج أو الشرح، وأال تسمح التعليمات اإلدارية بذلك.

 الشكل 43.10
 تحدد الشروط المادية لشكل تقرير البحب الدولي في التعليمات اإلدارية.
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 )ثانيًا(43القاعدة 

 الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي
 الرأي المكتوب 1)ثانيًا(43

تقرير  فيه يلي، في الوق  ذاته الذي تعد تعد إدارة البحب الدولي رأيًا مكتوبًا بشاااااااااأن ما ) أ (
 (:ثانياً .ب)69.1وشرط مراعاة القاعدة  ()أ(2)17 أو اإلعالن المشار إليه في المادة البحب الدولي

ما إذا كان االختراع المطالب به، في ظاهره، جديدًا وينطوي على نشاط ابتكاري  "1"
 )أي ليس بديهيًا( وقاباًل للتطبيق في الصناعة؛

الالئحة التنفيذية في ما إذا كان الطلب الدولي يساااااااااتوفي شاااااااااروط المعاهدة وهذه  "2"
 حدود ما تتحقق منه إدارة البحب الدولي.

 ويكون الرأي المكتوب مصحوبًا أيضًا بما تنص عليه هذه الالئحة التنفيذية من مالحظات أخرى.
( والقواعد 3( و)2)35( و6( إلى )2)33ألغراض إعاداد الرأي المكتوب، تطبق المواد  )ب(

)أ( 70.5" و2"70.4و 70.3)ب( و)د( و70.2و 67و 66.7وه( )66.1و 65و 64و)ثانيا( 43.6و 43.4
 يلزم من تبديل. )أ( مع ما70.15و 70.14و 70.12و 70.10إلى  70.6و

يحتوي الرأي المكتوب على إخطااار يعلم مودع الطلااب بااأن الرأي المكتوب يعتبر رأيااًا  )ج(
)ثانيًا()أ( ولكن 66.1بناء على القاعدة )أ(، 66.2مكتوبًا إلدارة الفحص التمهيدي الدولي ألغراض القاعدة 

)ثانيًا()ب(، في حال طلب الفحص التمهيدي الدولي. ويكون مودع الطلب، في 66.1شااااارط مراعاة القاعدة 
تلك الحالة، مدعوًا إلى تقديم رد مكتوب مع ما يناساااااااااب من تعديالت إلى تلك اإلدارة قبل انقضااااااااااء المهلة 

 )أ(.1.ًا()ثاني54المنصوص عليها في القاعدة 
 44القاعدة 

 إرسال تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب، الخ.
 صور عن التقرير أو عن اإلعالن والرأي المكتوب 44.1

ترسل إدارة البحب الدولي صورة عن تقرير البحب الدولي أو عن اإلعالن المشار إليه في المادة 
في اليوم ذاتااه إلى كاال من  1)ثااانيااًا(43 دةالرأي المكتوب المعااد  بناااء على القاااعااوصااااااااااااااورة عن  ()أ(2)17

 المكتب الدولي ومودع الطلب.
 االسم أو الملخص 44.2

يجااب أن ياذكر في تقرير البحااب الادولي أن إدارة البحااب الادولي توافق على االساااااااااااااام والملخص 
المقدمين من مودع الطلب، أو يجب أن يرفق بالتقرير االساااااااااااااام والملخص أو أحدهما مما وضااااااااااااااعته إدارة 

 .38و 37لبحب الدولي بناء على القاعدتين ا
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 صور عن الوثائق المستشهد بها 44.3
( في أي وق  كان خالل سبع سنوات 3)20يجوز تقديم الطلب المشار إليه في المادة  ) أ (

 من تاريخ اإليداع الدولي للطلب الدولي الذي يتعلق به تقرير البحب الدولي.
تطااالااب َمنس أرساااااااااااااااال إليهااا الطلااب )المودع أو المكتااب يجوز إلدارة البحااب الاادولي أن  )ب(

المعي ن( بدفع نفقات إعداد الصاااااور وإرساااااالها بالبريد. ويحدد مقدار هذه النفقات في االتفاقات المشاااااار إليها 
 ()ب( والمعقودة بين إدارات البحب الدولي والمكتب الدولي.3)16في المادة 

 ]تحذف[ )ج(
أن تعهد بالمهمات المشاااار إليها في الفقرتين )أ( و)ب( إلى يجوز إلدارة البحب الدولي  )د(

 أي هي ة أخرى، على أن تكون مسؤولة أمامها.
 )ثانيًا(44القاعدة 

 التقرير التمهيدي الدولي إلدارة البحث الدولي
 عن األهلية للبراءة

 إرسال التقرير إلى المودع –إصدار التقرير  1)ثانيًا(44
تقريرًا نيابة عن إدارة البحب الدولي )ويشار إليه في هذه القاعدة يصدر المكتب الدولي  ) أ (

)أ(، ما لم يعد تقرير عن الفحص 1)ثانيًا(43باصااطالح "التقرير"( بشااأن المسااائل المشااار إليها في القاعدة 
التمهيدي الدولي أو يكن من المعتزم إعداده. ويكون محتوى التقرير هو ذاته محتوى الرأي المكتوب المعد 

 .1)ثانيًا(43بناء على القاعدة 
يكون عنوان التقرير "التقرير التمهيدي الدولي بشااااأن األهلية للبراءة )الفصاااال األول من  )ب(

معاهدة التعاون بشااااااااااااااأن البراءات(" مع بياٍن فحواه أن التقرير صااااااااااااااادر بناء على هذه القاعدة عن المكتب 
 الدولي نيابة عن إدارة البحب الدولي.

كتب الدولي نساخة عن التقرير الصاادر بناء على الفقرة )أ( إلى مودع الطلب يرسال الم )ج(
 في أقرب فرصة.

 تحويل التقرير إلى المكاتب المعينة 2)ثانيًا(44
ل المكتب الدولي التقرير الصااادر بناء على القاعدة  ) أ ( إلى كل مكتب من  1)ثانيًا(44يحو  

 شهرًا من تاريخ األولوية. 30، على أال يكون ذلك قبل انقضاء 1)ثانيًا(93 المكاتب المعينة وفقًا للقاعدة
إذا قدم مودع الطلب التماساااااااااااااااًا صااااااااااااااريحًا إلى أحد المكاتب المعينة بناء على المادة  )ب(

ل المكتب الدولي نساااااخة عن الرأي المكتوب الذي أعدته إدارة البحب الدولي بناء على 2)23 القاعدة (، حو 
 المكتب في أقرب فرصة بناء على التماس من ذلك المكتب أو من مودع الطلب.إلى ذلك  1)ثانيًا(43



 

 (2019يوليو  1من )نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

85 

 الترجمة لفائدة المكاتب المعينة 3)ثانيًا(44
بلغة خالف اللغة الرساااااااامية أو  1)ثانيًا(44في حال صاااااااادور تقرير بناء على القاعدة  ) أ (

إلى  ة أن تطالب بترجمة للتقريرإحدى اللغات الرسااااامية للمكتب الوطني ألية دولة معينة، جاز لتلك الدول
 اللغة اإلنكليزية. ويخطر المكتب الدولي بأية مطالبة من ذلك القبيل لينشره في الجريدة في أقرب فرصة.

إذا كان  الترجمة مطلوبة بناء على الفقرة )أ(، وجب إعدادها بمعرفة المكتب الدولي  )ب(
 أو تح  مسؤوليته.

الترجمة إلى أي مكتب معين مهتم وإلى مودع الطلب يرساال المكتب الدولي نسااخة عن  )ج(
 في الوق  ذاته الذي يرسل فيه التقرير إلى ذلك المكتب.

إلى اللغة اإلنكليزية بمعرفة  1)ثانيًا(43يترجم الرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة  )د(
على التماس )ب(، بناء 2يًا()ثان44المكتب الدولي أو تح  مسااؤوليته، في الحالة المشااار إليها في القاعدة 

المعني في  من المكتب المعين المعني. ويرسااااااال المكتب الدولي نساااااااخة عن الترجمة إلى المكتب المعين
 غضون شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة، ويرسل نسخة إلى مودع الطلب في الوق  ذاته.

 مالحظات عن الترجمة 4)ثانيًا(44
مالحظات كتابية بشااااااااأن صااااااااحة الترجمة المشااااااااار إليها في القاعدة يجوز لمودع الطلب أن يعد 

)ب( أو )د(، على أن يرسل نسخة عن المالحظات إلى كل مكتب من المكاتب المعينة المهتمة 3)ثانيًا(44
 وإلى المكتب الدولي.

 45القاعدة 
 ترجمة تقرير البحث الدولي

 اللغات 45.1
()أ( إلى اإلنكليزية إن لم 2)17المشاااااااااااار إليها في المادة تترجم تقارير البحب الدولي واإلعالنات 

 تكن محررة بهذه اللغة.
 )ثانيا(45القاعدة 

 البحوث اإلضافية الدولية
 التماس البحب اإلضافي 1)ثانيا(45

شااااااااااااااهرا اعتبااارا من تاااريخ  22يجوز للمودع أن يلتمس، في أي وقاا  قباال انقضااااااااااااااااء  ) أ (
بشأن الطلب الدولي من قبل إدارة البحب الدولي المختصة بذلك وفقا  األولوية، إجراء بحوث إضافية دولية

 . ويجوز تقديم ذلك االلتماس فيما يتعلق بأكثر من إدارة واحدة مختصة.9)ثانيا(45للقاعدة 
م االلتماس بناء على الفقرة )أ( )"التماس البحب اإلضاااااااااااااااافي"( إلى المكتب الدولي  )ب( يقد 

 ويبي ن فيه ما يلي:
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المودع وعنوانه واسااااااااام الوكيل )إن وجد( وعنوانه واسااااااااام االختراع وتاريخ اسااااااااام  "1"
 اإليداع الدولي ورقم الطلب الدولي؛

إدارة البحااب الاادولي الملتمس منهااا إجراء البحااب اإلضاااااااااااااااافي الاادولي )"اإلدارة  "2"
دة للبحب الدولي"(؛  المحدَّ

مة إلى  إذا كان الطلب الدولي مودعا بلغة ال تقبلها تلك اإلدارة، "3" أي  ترجمة مقد 
 تشك ل أساس البحب اإلضافي الدولي. 12.4أو  12.3مكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة 

 يكون التماس البحب اإلضافي مصحوبا بما يلي، عند االقتضاء: )ج(
دة للبحب اإلضاااااااااااااااافي ال تقبل ال اللغة التي أودع بها  "1" إذا كان  اإلدارة المحدَّ

م  وفقا للقاعدة الطلب الدولي وال  ، ترجمة الطلب الدولي إلى 12.4أو  12.3الترجمة )إن وجدت( التي قد  
 لغة تقبلها تلك اإلدارة؛
ومن المستحسن تقديم صورة من الكشف التسلسلي في شكل إلكتروني يستوفي  "2"

دة للبحب اإلضاف  ي تقتضي ذلك.المعيار المنصوص عليه في التعليمات اإلدارية، إذا كان  اإلدارة المحدَّ
إذا رأت إدارة البحب الدولي أن الطلب الدولي ال يستوفي شرط وحدة االختراع، جاز أن  )د(

واحد من على البحب اإلضااااااافي الدولي قصاااااار يشااااااار في التماس البحب اإلضااااااافي إلى رغبة المودع في 
دها إدارة البحب الدولي خالف االختراع الرئيسي المشار إلي  ()أ(.3)17ه في المادة االختراعات التي تحد 

م ويعلن المكتب الدولي ذلك: )ه(  يعتبر التماس البحب اإلضافي كما لو لم يقد 
 إذا استلم بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة )أ(؛ "1"
دة للبحاب اإلضاااااااااااااااافي، في االتفااق المطبق وفقا  "2" أو إذا لم تاذكر اإلدارة المحادَّ

إلجراء تلاااك البحوث أو إذا لم تكن مختصاااااااااااااااااة باااذلاااك وفقاااا للقااااعااادة ()ب(، اسااااااااااااااتعااادادهاااا 3)16للماااادة 
 )ب(.9)ثانيا(45
 ضافياإلالمعالجة للبحب رسم  2)ثانيا(45

د لفائدة المكتب الدولي )"رسااااام المعالجة  ) أ ( يخضاااااع التماس البحب اإلضاااااافي لرسااااام يساااااد 
د في جدول الرسوم.  للبحب اإلضافي"( كما هو محد 

د رسم المعالجة  )ب( د بها الرسم في جدول الرسوم أو يسد  للبحب اإلضافي بالعملة التي يحد 
د في جدول  رها المكتب الدولي. ويكون المبلغ بتلك العملة األخرى معادال للمبلغ المحد  بأية عملة أخرى يقر 

ده المكتب الدولي، وينشر في الجريدة الرسمية.  الرسوم، بال كسور وكما يحد 
د رساااام المعالجة لل )ج( بحب اإلضااااافي لفائدة المكتب الدولي في غضااااون شااااهر اعتبارا يسااااد 

من تاريخ اساااااااااااااتالم التماس البحب اإلضاااااااااااااافي. ويكون المقدار المساااااااااااااتحق هو المقدار المطبق في تاريخ 
 التسديد.
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حب الطلب  )د( يرد  المكتب الدولي رساااااااااام المعالجة للبحب اإلضااااااااااافي إلى المودع إذا سااااااااااُ
مالدولي أو اعتبر مساااااااااااااحوبا أو إذا ساااااااااااااُ  بناء على  حب التماس البحب اإلضاااااااااااااافي أو اعتبر كما لو لم يقد 

" إلى اإلدارة 4" إلى "1)ه("4)ثانيا(45، قبل إرسااال الوثائق المشااار إليها في القاعدة )ه(1)ثانيا(45 القاعدة
دة للبحب اإلضافي.  المحدَّ

 ضافياإلالبحب رسم  3)ثانيا(45
الدولي التي تجري البحوث اإلضاااااااااااااااافية الدولية أن يجوز لكل إدارة من إدارات البحب  ) أ (

 تطالب مودع الطلب بتسديد رسم لفائدتها )"رسم البحب اإلضافي"( مقابل إجراء ذلك البحب.
ل المكتب الدولي رسااام البحب اإلضاااافي. وتطبَّق القاعدة  )ب( مع )ه( )ب( إلى 16.1يحصااا 

 ما يلزم من تبديل.
حب اإلضافي والمقدار المستحق، تطبَّق أحكام القاعدة بالنسبة إلى مهلة تسديد رسم الب )ج(

 )ج( مع ما يلزم من تبديل.2)ثانيا(45
حب الطلب الدولي أو  )د( يرد  المكتب الدولي رسااااااااام البحب اإلضاااااااااافي إلى المودع إذا ساااااااااُ

م حااااب التماااااس البحااااب اإلضااااااااااااااااااافي أو اعتبر كمااااا لو لم يقااااد  بناااااء على  اعتبر مسااااااااااااااحوبااااا أو إذا سااااااااااااااُ
، قباال إرسااااااااااااااااال الوثااائق المشااااااااااااااااار إليهااا في القاااعاادة (د)4)ثااانيااا(45 أو القاااعاادة)ه( 1يااا()ثااان45 القاااعاادة

دة أل4" إلى "1)ه("4)ثانيا(45  لبحب اإلضافي.غراض ا" إلى اإلدارة المحدَّ
دة أل )ه( لبحب اإلضااااااااااافي رساااااااااام البحب اإلضااااااااااافي، في الحدود غراض اترد  اإلدارة المحدَّ

()ب(، إذا اعتبر التماس 3)16المطب ق وفقا للمادة االتفاق في المسااااااموح بها والشااااااروط المنصااااااوص عليها 
م  قبل أن تشااااااااارع في البحب اإلضاااااااااافي )ز(، 5)ثانيا(45 القاعدة بناء علىالبحب اإلضاااااااااافي كما لو لم يقد 

 )أ(.5)ثانيا(45الدولي وفقا للقاعدة 
وتصااااحيح أوجه النقص والتأخير في تسااااديد الرسااااوم  اإلضااااافيالتحق ق من التماس البحب  4)ثانيا(45

 اإلدارة المحددة ألغراض البحب اإلضافيواإلرسال إلى 
يتحقق المكتب الدولي، في أقرب فرصة بعد استالم التماس البحب اإلضافي، من أن أنه  ) أ (

لى تصحيح " ويدعو مودع الطلب إ1)ب( و)ج("1)ثانيا(45يستوفي الشروط المنصوص عليها في القاعدة 
 أية أوجه نقص في غضون مهلة تسري مدة شهر اعتبارا من تاريخ الدعوة.

في حال تبي ن للمكتب الدولي، مع حلول تاريخ اسااااااااااااتحقاق الرسااااااااااااوم بناء على القاعدتين  )ب(
دا 3)ثانيا(45)ج( و2)ثانيا(45 )ج(، أن رسااااام المعالجة للبحب اإلضاااااافي ورسااااام البحب اإلضاااااافي لم يسااااادَّ

د إليه المقدار المطلوب لتغطية الرساااااامين إلى جانب الرساااااام  بالكامل، فإنه يدعو مودع الطلب إلى أن يسااااااد 
 عن الدفع المتأخر وفقا للفقرة )ج(، في غضون مهلة تسري مدة شهر اعتبارا من تاريخ الدعوة.

دة استجابة لدعوة موجهة بناء على الفقرة )ب( تسديد رسم عن  )ج( ُيفرض على الرسوم المسد 
 ٪ من رسم المعالجة للبحب اإلضافي.50المتأخر للمكتب الدولي ولفائدته يكون مقداره الدفع 
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د المقدار الكامل للرسوم المستحقة، بما  )د( م المودع التصحيح المطلوب أو لم يسد  إذا لم يقد 
، اعتبر فيها الرساااام عن الدفع المتأخر، قبل انقضاااااء المهلة المطبقة بموجب الفقرة )أ( أو )ب( على التوالي

م وأعلن المكتب الدولي ذلك وأخطر المودع بذلك. ضافيالتماس البحب اإل  كما لو لم يقد 
)ج( 2)ثانيا(45" و1)ب( و)ج("1)ثانيا(45إذا رأى المكتب الدولي استيفاء شروط القاعدة   )ه(

دولي أو )ج(، تعي ن عليه، في أقرب فرصاااااااااااة ولكن ليس قبل تاريخ اساااااااااااتالمه لتقرير البحب ال3)ثانيا(45و
شااااااااااهرا اعتبارا من تاريخ األولوية، مع األخذ بالتاريخ الذي يأتي أوال، أن يرساااااااااال إلى اإلدارة  17انقضاااااااااااء 

دة للبحب اإل  نسخة عن ما يلي: ضافيالمحدَّ
 ؛ضافيالتماس البحب اإل "1"
 الطلب الدولي؛ "2"
م وفقا للقاعدة  "3"  "؛2)ج("1)ثانيا(45أي كشف تسلسلي مقدَّ
مة وفقا للقاعدة أية ترجم "4" " وتسااااااااااااااتخدم 1)ج("1.)ثانيا(45أو  12.4أو  12.3ة مقدَّ

 الدولي؛ ضافيكأساس للبحب اإل
 وفي الوق  ذاته أو في أقرب فرصة بعد أن يستلمها المكتب الدولي الحقا:

 ؛1)ثانيا(43تقرير البحب الدولي والرأي المكتوب المعد  وفقا للقاعدة  "5"
البحب الدولي إلى دفع رسااااوم إضااااافية المشااااار إليها في المادة أية دعوة من إدارة  "6"

 ()أ(؛3)17
)ج( والقرار الصاااااااااااااادر بشاااااااااااااأنه من هي ة 40.2أي تحفظ من المودع وفقا للقاعدة  "7"

 المراجعة المؤلفة في إطار إدارة البحب الدولي.
دة للبحب اإل  )و( المكتوب المشااااااااار إليه ، يترَجم الرأي ضااااااااافيبناء على التماس اإلدارة المحدَّ

" إلى اللغاااة اإلنكليزياااة إن لم يكن بتلاااك اللغاااة أو بلغاااة أخرى تقبلهاااا تلاااك اإلدارة، بمعرفاااة 5)ه("في الفقرة 
المكتب الدولي أو تح  مسااؤوليته. ويرساال المكتب الدولي نسااخة عن الترجمة إلى تلك اإلدارة في غضااون 

 إلى مودع الطلب في الوق  ذاته.شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة ويرسل نسخة 
)ثانيا(45

 الدولي وأساسه ونطاقه اإلضافيبدء البحب  5.
دة للبحب اإلضااااااافي أن تبدأ البحب اإلضااااااافي الدولي في أقرب  ) أ ( يتعي ن على اإلدارة المحدَّ

دة في القاعدة  لإلدارة تأجيل "، على أنه يجوز 4" إلى "1)ه("4)ثانيا(45فرصاااااااة بعد اساااااااتالم الوثائق المحد 
" أو حتى 5)ه("4)ثانيا(45بدء البحب اإلضافي الدولي إلى حين استالم الوثائق المحددة أيضا في القاعدة 

 شهرا من تاريخ األولوية إن أرادت، مع األخذ بالتاريخ الذي يأتي أوال. 22انقضاء 
مة المشاااار يجرى البحب اإلضاااافي الدولي على أسااااس الطلب الدولي كما أودع أو الترج )ب(

"، مع مراعاة تقرير البحب الدولي والرأي المكتوب 1)ج("1)ثانيا(45" أو 3)ب("1)ثانيا(45إليها في القاعدة 
دة للبحب اإلضاااافي قبل أن تبدأ البحب. 1.)ثانيا(43المعد  وفقا للقاعدة  وإذا تضااام ن  إذا أتيحا لإلدارة المحدَّ
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الدولي على  ضااافي)ب(، جاز أن يقتصاار البحب اإل1ثانيا()43بيانا وفقا للقاعدة  ضااافيالتماس البحب اإل
ده المودع وفقا للقاعدة   )د( وأجزاء الطلب الدولي المتصلة بذلك االختراع.1)ثانيا(45االختراع الذي يحد 

 39و 33و 1)ثالثا(13( والقواعد 2)17ألغراض البحب اإلضااااااااافي الدولي، تطبق المادة  )ج(
 مع ما يلزم من تبديل.

دة للبحب اإلضااااااافي الدولي قبل أن تبدأ إذا  )د( كان تقرير البحب الدولي متاحا لإلدارة المحدَّ
البحب وفقا للفقرة )أ(، جاز لتلك اإلدارة أن تستثني من البحب اإلضافي الدولي أية مطالب لم تكن موضع 

 البحب الدولي.
()أ( وكان ذلك 2)17إذا أصااااااااادرت إدارة البحب الدولي اإلعالن المشاااااااااار إليه في المادة   ()ه

دة للبحب اإل قبل أن تبدأ البحب وفقا للفقرة )أ(، جاز لتلك اإلدارة أن  ضااااااااااااااافياإلعالن متاحا لإلدارة المحدَّ
ر عدم إعداد تقرير البحب اإل الدولي، وتعي ن عليها في تلك الحالة أن تعلن ذلك في أقرب فرصة  ضافيتقر 

 وأن تخطر المودع والمكتب الدولي بذلك.
جب أن يشااااااااااامل البحب اإلضاااااااااااافي الدولي على األقل الوثائق المبي نة لذلك الغرض في ي  )و(

 ()ب(.3)16االتفاق المطبق بناء على المادة 
دة أل )ز( تماما لبحب اإلضاااااااااااااااافي أن إجراء البحب مسااااااااااااااتبعد غراض اإذا رأت اإلدارة المحدَّ

( كما 2)17 يد مشار إليه في المادةخالف تقي )أ(،9)ثانيا(45بموجب تقييد أو شرط مشار إليه في القاعدة 
م وتعي ن  (،ج)9)ثانيا(45 هي مطبقة بموجب القاعدة تعي ن اعتبار التماس البحب اإلضاااااااااااااافي كما لو لم يقدَّ

 على اإلدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر المودع والمكتب الدولي بذلك في أقرب فرصة.
، وفقا لتقييد أو شرط مشار إليه أن تقرر يجوز لإلدارة المحددة ألغراض البحب اإلضافي )ح(
بين ذلك في تقرير ت، على أن صاااااااااااااار البحب على بعض المطالب فقطتق)أ(، أن ي9)ثانيا(45 في القاعدة

 البحب الدولي اإلضافي.
 وحدة االختراع 6)ثانيا(45

دة للبحب اإل ) أ ( أن الطلب الدولي ال يسااااااااااااتوفي شاااااااااااارط وحدة  ضااااااااااااافيإذا رأت اإلدارة المحد 
 االختراع، تعي ن عليها ما يلي:

الدولي بشاااااااااااااأن أجزاء الطلب المتصااااااااااااالة باالختراع  ضاااااااااااااافيإعداد تقرير البحب اإل "1"
 المذكور أوال في المطالب )"االختراع الرئيسي"(؛

يد إخطار المودع برأيها أن الطلب الدولي ال يسااااااااااتوفي شاااااااااارط وحدة االختراع وتحد "2"
 أسباب ذلك الرأي؛
م، في غضون المهلة المشار إليها في  "3" )ج(،  الفقرةإطالع المودع على إمكانية التقد 

 بالتماس لمراجعة الرأي.
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عند النظر في مدى اسااااتيفاء الطلب الدولي لشاااارط وحدة االختراع، يتعين على اإلدارة أن  )ب(
 ضااااااافي" قبل أن تبدأ البحب اإل7" و"6)ه("4)ثانيا(45 تأخذ بعين االعتبار أية وثائق تسااااااتلمها وفقا للقاعدة

 الدولي.
في غضااون شااهر من تاريخ اإلخطار بموجب الفقرة ، يجوز للمودع أن يلتمس من اإلدارة )ج(

"، مراجعة الرأي المشااااااااااار إليه في الفقرة )أ(. ويجوز أن تشااااااااااترط اإلدارة تسااااااااااديد رساااااااااام المراجعة لها 2)أ("
 راجعة وتحدد مقدار الرسم.ولفائدتها مقابل التماس الم

إذا التمس المودع، في غضااااااااون المهلة المنصااااااااوص عليها في الفقرة )ج(، مراجعة رأي  )د(
اإلدارة ودفع أي رساااااااااااام مشااااااااااااترط للمراجعة، تعي ن على اإلدارة أن تراجع الرأي. ويتعي ن أال يجري المراجعة 

 دارةالشخص وحده الذي اتخذ القرار موضع المراجعة. وفي حال رأت اإل
ر كليا، تعي ن عليها أن تخطر المودع بذلك؛ "1"  أن الرأي له ما يبر 
ره جزئيا واعتبرت مع ذلك أن الطلب الدولي ال يسااااااااتوفي شاااااااارط  "2" أن الرأي له ما يبر 

" عند 1)أ(" الفقرةوحدة االختراع، تعي ن عليها أن تخطر المودع بذلك وأن تنف ذ ما هو منصاااااااااااوص عليه في 
 االقتضاء؛

ره على اإلطالق، تعي ن عليها أن تخطر المودع بذلك وتعد  أ "3" ن الرأي ليس له ما يبر 
 الدولي عن كل أجزاء الطلب الدولي وترد  للمودع رسم المراجعة. ضافيتقرير البحب اإل

بناء على طلب المودع، يرسااااااال نص التماس المراجعة ونص القرار بشاااااااأنه إلى المكاتب   )ه(
م أية ترجمة لتلك النصاااوص  الدولي. ضاااافير البحب اإلالمعي نة إلى جانب تقري ويتعين على المودع أن يقد 

 .22مع تقديم ترجمة الطلب الدولي المطلوبة بموجب المادة 
دة )ه(تطب ق الفقرات )أ( إلى  )و( ، مع مااااا يلزم من تباااادياااال، في حااااال قررت اإلدارة المحاااادَّ

الاادولي وفقااا للجملااة الثااانيااة من القاااعاادة  ضااااااااااااااااافيالبحااب اإلأن يقتصاااااااااااااار  ضااااااااااااااااافياإلألغراض البحااب 
ر أية إشاااااارة في )ح(5)ثانيا(45 أو القاعدة )ب(5)ثانيا(45 المذكورة إلى "الطلب الفقرات ، شاااااريطة أن تفساااااَّ

ده المودع وفقا للقاعدة  الدولي" على أنها إشااااااااااااااارة إلى أجزاء الطلب الدولي المتصاااااااااااااالة باالختراع الذي يحد 
بشااااااأنها بحثا إضااااااافيا أو المتصاااااالة بالمطالب أو أجزاء الطلب الدولي التي سااااااتجري اإلدارة  )د(1)ثانيا(45

 .دوليا، على التوالي
 الدولي البحب اإلضافيتقرير  7)ثانيا(45

دة للبحب اإل ) أ ( شاااهرا من تاريخ األولوية،  28، في غضاااون ضاااافييتعي ن على اإلدارة المحدَّ
()أ( وفق ما هو 2)17لي أو تصااااااادر اإلعالن المشاااااااار إليه في المادة الدو  ضاااااااافيأن تعد  تقرير البحب اإل

. ضافي)ج( بأن تقرير البحب اإل5)ثانيا(45منصوص عليه في القاعدة   الدولي لن ُيعد 
الدولي وأي إعالن مشااااااااار إليه في المادة  ضااااااااافييجب وضااااااااع كل تقرير عن البحب اإل )ب(

)ج( وأي إعالن بنااااء على القااااعااادة 5ثاااانياااا()45()أ( وفق ماااا هو منصااااااااااااااوص علياااه في القااااعااادة 2)17
 بلغة النشر.)ه( 5)ثانيا(45
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 43.5و 43.2و 43.1الدولي، تطب ق القواعد  ضاااااااااااافيألغراض وضاااااااااااع تقرير البحب اإل )ج(
وتطب ق ه(. ، مع ماااا يلزم من تباااديااال مع مراعااااة الفقرتين )د( و)43.10و 43.8)ثاااانياااا( و34.6و 43.6و

التي  44.2و 43.7و 43.3تبديل فيما عدا اإلحاالت الواردة فيها إلى القواعد مع ما يلزم من  43.9القاعدة 
 مع ما يلزم من تبديل. 44.3والقاعدة  20.3تعتبر كما لو لم تكن موجودة. وتطب ق المادة 

الدولي على ذكر أية وثيقة  ضاااااااااااااااافيليس من الضااااااااااااااروري أن يحتوي تقرير البحب اإل )د(
لي، إال إذا تعي ن االستشهاد بالوثيقة بموازاة مع وثائق أخرى غير مذكورة مستشهد بها في تقرير البحب الدو 

 في تقرير البحب الدولي.
 الدولي على إيضاحات بشأن ما يلي: ضافييجوز أن يحتوي تقرير البحب اإل )ه(

 مقاطع الوثائق المعنية المستشهد بها؛ "1"
 الدولي. ضافينطاق البحب اإل "2"

 الدولي وأثره اإلضافيالبحب  إرسال تقرير 8)ثانيا(45
دة للبحب اإل ) أ ( الدولي أو عن  ضااافيصااورة عن تقرير البحب اإل ضااافيترساال اإلدارة المحدَّ

، حساااااااااب الحال، إلى المكتب الدولي وإلى المودع في  ضاااااااااافياإلعالن بأن تقرير البحب اإل الدولي لن ُيعد 
 اليوم ذاته.

)أ( كما لو 70.7)د( و47.1و 45.1( والقواعد 1)20مع مراعاة الفقرة )ج(، تطب ق المادة  )ب(
 الدولي جزءا من تقرير البحب الدولي. ضافيكان تقرير البحب اإل

 ضااااااااااااااافيليس من الضااااااااااااااروري أن تأخذ إدارة الفحص التمهيدي الدولي تقرير البحب اإل )ج(
مته تلك اإلدارة بعد الدولي بعين االعتبار ألغراض رأي مكتوب أو تقرير الفحص التمهيدي الدولي إذا اسااتل

 الشروع في تحرير ذلك الرأي أو التقرير.
 الدولي اإلضافيإجراء البحب المختصة بإدارات البحب الدولي  9)ثانيا(45

ة الدولية إذا كان اسااااتعدادها ضااااافيتكون إدارة البحب الدولي مختصااااة بإجراء البحوث اإل ) أ (
()ب(، شاااااااارط مراعاة أية تقييدات أو شااااااااروط منصااااااااوص 3)16لذلك مبي نا في االتفاق المنطبق وفقا للمادة 

 عليها في ذلك االتفاق.
( فيماا يتعلق 1)16ال يجوز إلدارة البحاب الادولي التي تجري البحاب الادولي وفقاا للماادة  )ب(

 دولي فيما يتعلق بذلك الطلب. إضافيبطلب دولي أن تكون مختصة بإجراء بحب 
تقييدات على الها في الفقرة )أ(، على ساابيل المثال، يجوز أن تشاامل التقييدات المشااار إلي )ج(

خالف التقييدات المنصااااااااوص عليها في المادة ة الدولية ضااااااااافيالموضااااااااوع الذي تجري بشااااااااأنه البحوث اإل
ة الدولية ضاااافيتقييدات على مجموع البحوث اإلال، و )ج(5)ثانيا(45 كما هي مطبقة بموجب القاعدة( 2)17

ة الدولية على ضااااااااافيوالتقييدات التي مفادها أال تنسااااااااحب البحوث اإل، معي نة التي يمكن إجراؤها خالل فترة
 .أية مطالب ما بعد عدد معين من المطالب



 

 (2019يوليو  1من )نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

92 

 46القاعدة 
 تعديل المطالب لدى المكتب الدولي

 المهلة 46.1
شااااهرين اعتبارا من التاريخ الذي ترساااال فيه إدارة البحب  19تكون المهلة المشااااار إليها في المادة 

شااااااااااااااهرا  16لي تقرير البحب الدولي إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب، أو تكون هذه المهلة الدو 
اعتبارا من تاريخ األولوية، مع األخذ بالمهلة التي تنقضااااااااااااااي آخر األمر. ومع ذلك، فإن أي تعديل يجرى 

و تسااااااالمه المكتب ويصااااااال إلى المكتب الدولي بعد انقضااااااااء المهلة المطبقة يعد كما ل 19بناء على المادة 
المذكور في اليوم األخير من هذه المهلة إذا وصااااااااااااااله قبل االنتهاء من إعداد النشاااااااااااااار الدولي من الناحية 

 التقنية.
 مكان اإليداع 46.2

 لدى المكتب الدولي مباشرة.  19يجب إيداع التعديالت التي تجرى بناء على المادة 
 اللغة الواجب تحرير التعديالت بها 46.3

أودع الطلب الدولي بلغة خالف اللغة التي نشاار بها، وجب إجراء التعديالت بناء على المادة إذا 
 بلغة النشر. 19
 اإلعالن 46.4

( باللغة التي ينشااار بها الطلب الدولي، وال 1)19يعد  اإلعالن المشاااار إليه في المادة  ) أ (
يها. ويعرَّف اإلعالن بوضااااااااااع عنوان له يتجاوز خمساااااااااامائة كلمة إذا كان محررا باإلنكليزية أو مترجما إل

(" أو أي عبارة مقابلة لها باللغة التي أعد بها 1)19ويساااااتحسااااان اساااااتعمال عبارة "إعالن بناء على المادة 
 اإلعالن.

ال يتضااااامن اإلعالن أي تعليق محط بشاااااأن تقرير البحب الدولي أو جدوى النصاااااوص  )ب(
اإلشااااارة في اإلعالن إلى نصااااوص مسااااتشااااهد بها تتعلق بمطلب المسااااتشااااهد بها في ذلك التقرير. وال يجوز 

 معين وترد في تقرير البحب الدولي إال باالرتباط بتعديل لهذا المطلب.
 طريقة تقديم التعديالت 46.5

أو أوراقا بديلة أن يقدم ورقة ، 19، عند تقديم التعديالت وفقا للمادة على مودع الطلب ) أ (
 الب الحماية التي تحل محل  كل مطالب الحماية المودعة أصال.تحتوي على قائمة كاملة بمط

 يتعي ن أن تكون الورقة أو األوراق البديلة مصحوبة بكتاب )ب(
د مطالب الحماية التي تختلف عن مطالب الحماية المودعة أصااااااااااااااال، نتيجة  "1" يحد 

لة؛للتعديالت، وينب ه إلى االختالفات القائمة بين مطالب الحماية المودعة أص  ال ومطالب الحماية المعد 
د مطالب الحماية المودعة أصال والملغاة نتيجة للتعديالت "2"  ؛ويحد 
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 المدخلة على الطلب كما أودع.ويبي ن أساس التعديالت  "3"
 47القاعدة 

 إبالغ المكاتب المعينة
 اإلجراءات 47.1

كل مكتب من  إلى 20يرساااااااااااااال المكتب الدولي اإلبالغ المنصااااااااااااااوص عليه في المادة  ) أ (
، على أال يكون ذلك قبل النشااااااااااار الدولي للطلب الدولي، شااااااااااارط 1)ثانيًا(93المكاتب المعي نة، وفقًا للقاعدة 

 .47.4مراعاة القاعدة 
، بأنه 1)ثانيا(93ثانيا(  يخطر المكتب الدولي كل مكتب من المكاتب المعينة، وفقا للقاعدة .)أ

 ، وبأنه تسلم وثيقة األولوية وتاريخ تسلمه إياها. تسلم النسخة األصلية وتاريخ تسلمه إياها
المهلة يبلغ المكتب الدولي المكاتب المعينة، في أقرب فرصة، أية تعديالت تسلمها في  )ب(

ويخطر  ،20 والتي لم يتضااااااامنها اإلبالغ المنصاااااااوص عليه في المادة 46.1المنصاااااااوص عليها في القاعدة 
 مودع الطلب بذلك.

شااااهرًا من  28دولي إلى مودع الطلب، في أقرب فرصااااة بعد انقضاااااء ال يرساااال المكتب 8)ج(
 تاريخ األولوية، إشعارا يبين فيه ما يلي:

 ،20المكاتب المعي نة التي التمسااا  إجراء اإلبالغ المنصاااوص عليه في المادة  "1"
 ، وتاريخ إبالغ تلك المكاتب؛1)ثانيا(93بناء على القاعدة 

 ،20س إجراء اإلبالغ المنصااااااااااااوص عليه في المادة المكاتب المعي نة التي تلتم "2"
 .1)ثانيا(93بناء على القاعدة 

 (  تقبل المكاتب المعي نة اإلشعار المشار إليه في الفقرة )ج(:ثانيا.ج)
قد أجري في التاريخ  20كدليل قاطع بأن اإلبالغ المنصاااااااااااااوص عليه في المادة  "1"

 ؛"1ة المشار إليها في الفقرة )ج("المعي نالمحدد في اإلشعار، بالنسبة إلى المكاتب 
كدليل قاطع بأن الدولة المتعاقدة التي يتصااارف باسااامها مكتب معي ن ال تقتضاااي  "2"

، بالنساااااااااااااابة إلى المكاتب المعينة 22من مودع الطلب تقديم صااااااااااااااورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 
 ".2المشار إليها في الفقرة )ج("

                                                           
على كل طلب دولي يكون تاريخ إيداعه الدولي في األول من  ه())ج( و47.1تطبق القاعدة  مالحظة الناشر: 8

ردة في ( من قرارات الجمعية الوا2) أو بعد ذلك التاريخ وعلى أي مكتب معي ن يقدم إخطارا بناء على الفقرة 2004 يناير
( ال يتماشى مع القانون الوطني 1)22 )بما معناه أن تعديل المهلة المحددة في المادة PCT/A/30/7المرفق الرابع للوثيقة 

( من تلك القرارات، كما لو 3) ( ولم يسحب ذلك اإلخطار بناء على الفقرة2001أكتوبر  3الذي يطبقه ذلك المكتب في 
شهرا" مع ما يقتضيه ذلك من إرسال  19شهرا" هي إشارة إلى " 28إلى " ه())ج( و47.1 كان  اإلشارة في كل من القاعدة

 )ج(، عند االقتضاء، بخصوص طلب من ذلك القبيل.47.1 إخطارين بناء على القاعدة
وينشر المكتب الدولي المعلومة المتعلقة بأي حالة من عدم التماشي في الجريدة وعلى موقع الويبو التالي: 

<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 
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ينة، إن رغب  في ذلك، تقارير البحب الدولي واإلعالنات المشااااااار تتساااااالم المكاتب المع )د(
 .45.1()أ( بنصوصها المترجمة أيضا بناء على القاعدة 2)17إليها في المادة 

إذا لم يلتمس أحد المكاتب المعينة من المكتب الدولي إجراء اإلبالغ المنصاااااوص عليه   8)ه(
شاااهرا من تاريخ األولوية، تعتبر الدولة المتعاقدة  28نقضااااء ، قبل ا1)ثانيا(93، وفقا للقاعدة 20في المادة 

على التي يتصاااااااااااااارف باساااااااااااااامها ذلك المكتب كمكتب معي ن كما لو كان  قد أخطرت المكتب الدولي، بناء 
م صاااااااااورة عن الطلب الدولي بناء ثانيا.)أ49.1القاعدة  على (، بأنها ال تقتضاااااااااي من مودع الطلب أن يقد 

 .22 المادة
 الصور 47.2

يعد المكتب الدولي الصور المطلوبة لإلبالغ. ويجوز النص في التعليمات اإلدارية على تفاصيل 
 إضافية بشأن الصور المطلوبة لإلبالغ.

 اللغات 47.3
رًا باللغة التي نشر بها. 20يكون الطلب الدولي المبل غ بناء على المادة  ) أ (  محر 
م المكتب إذا كان  اللغة التي نشاااااااااااااار بها الطلب الدو  )ب( لي غير اللغة التي أودع بها، يقد  

 الدولي نسخة عن ذلك الطلب باللغة التي أودع فيها إلى أي مكتب معين يلتمسها.
 ( قبل النشر الدولي2)23االلتماس الصريح بناء على المادة  47.4

ل ( قب2)23إذا تقدم مودع الطلب بالتماس صااااااااااااااريح إلى أحد المكاتب المعينة بناء على المادة 
النشاااااااااااااار الدولي للطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي أن يرساااااااااااااال اإلبالغ إلى ذلك المكتب في أقرب 

 فرصة، بناء على طلب المودع أو المكتب المعين.
 48القاعدة 

 النشر الدولي
 ل والوسائلالشك 48.1

 في التعليمات اإلدارية. من حيب الشكل والوسائل الطلبات الدولية نشرتحدد التفاصيل المتعلقة ب
 المحتويات 48.2

 ما يأتي: يشمل نشر الطلب الدولي ) أ (
 صفحة غالف موحدة؛ "1"
 الوصف؛ "2"
 المطالب؛ "3"
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 الرسوم إن وجدت؛ "4"
مراعاة ()أ(، شاارط 2)17تقرير البحب الدولي أو اإلعالن المشااار إليه في المادة  "5"

 ؛الفقرة )ز(
(، إال  إذا رأى المكتااااب الاااادولي أن 1)19المااااادة  كاااال إعالن مودع بناااااء على "6"

 ؛46.4اإلعالن ال يتمشى مع أحكام القاعدة 
)د( قبل االنتهاء 91.3 إذا تسااالم المكتب الدولي التماس النشااار بناء على القاعدة "7"

 خطأ ساافر وأي أساباب وأي تعليقات مما تصاحيحلكل التماس من إعداد النشار الدولي من الناحية التقنية، 
 (؛د)91.3مشار إليه في القاعدة  هو

)ثانيا( 13 تتعلق بمادة بيولوجية مودعة وتقدم بناء على القاعدةالتي  شاااااااااااراتاإل "8"
 ؛تلك اإلشارة بمعزلة عن الوصف، وإشارة إلى التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي

 (؛د)2)ثانيا(26القاعدة  مشار إليها فيأي معلومات تتعلق بمطالبة باألولوية  "9"
، وأي تصااااااااااااحيح له بناء على القاعدة 4.17أي إعالن مشااااااااااااار إليه في القاعدة  "10"

 ؛1)ثالثا(26، تسلَّمه المكتب الدولي قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 1)ثالثا(26
ة لرد حق األولوياا 3)ثااانيااا(26 أي معلومااات تتعلق بااالتماااس بناااء على القاااعاادة "11"

وقرار مكتب تسااااالم الطلبات بناء على ذلك االلتماس، بما فيها المعلومات المتعلقة بمعيار الرد الذي يساااااتند 
 إليه القرار.

 مع مراعاة الفقرة )ج(، تتضمن صفحة الغالف ما يأتي: )ب(
بيانات مسااتخلصااة من ورقة العريضااة وغير ذلك من البيانات المنصااوص عليها  "1"
 ة؛في التعليمات اإلداري
صااااورة واحدة أو أكثر إن اشااااتمل الطلب الدولي على رسااااوم إال في حالة تطبيق  "2"

 )ب(؛8.2القاعدة 
الملخص، علما بأنه إذا كان الملخص موضااااااوعا باإلنكليزية وبلغة أخرى، وجب  "3"

 أن يظهر النص اإلنكليزي أوال.
ساااااااااالَّمه ت 4.17بيان بأن العريضااااااااااة تحتوي على إعالن مشااااااااااار إليه في القاعدة  "4"

 ، عند االقتضاء؛1)ثالثا(26المكتب الدولي قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 
 إذا اعتمااد مكتااب تسااااااااااااااالم الطلبااات تاااريخ اإليااداع الاادولي بناااء على القاااعادة "5"

 4.18)د( على أساااااااااااااس تضاااااااااااامين عنصاااااااااااار أو جزء باإلحالة بناء على القاعدتين 20.5" أو 2)ب("20.3
"، على 2)أ("20.6 لك باإلضافة إلى بيان يؤكد إن كان المودع قد اعتمد، ألغراض القاعدة، بيان بذ20.6و

يا( في ما يتعلق بوثيقة األولوية أو على نسااااااااااااااخة عن الطلب ثان.أو )ب( أو )ب )أ(17.1 االمتثال للقاعدة
مة وحدها؛  السابق المعني مقدَّ
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المعلومااااات المااااذكورة في بيااااان بااااأن الطلااااب الاااادولي المنشااااااااااااااور يحتوي على  "6"
 )د(، عند االقتضاء؛2)ثانيا(26 القاعدة

بيان بأن الطلب الدولي المنشاااور يحتوي على معلومات بشاااأن التماس بناء على  "7"
 .على ذلك االلتماس، عند االقتضاء لرد حق األولوية وقرار مكتب تسلم الطلبات بناء 3)ثانيا(26القاعدة 

()أ(، وجب بيان ذلك في صاااااااااااااافحة الغالف 2)17المادة إذا صاااااااااااااادر إعالن بناء على  )ج(
 بوضوح. وال تتضمن هذه الصفحة أي رسم أو ملخص.

" كما هو منصااوص عليه 2يتم اختيار الصااورة أو الصااور المشااار إليها في الفقرة )ب(" )د(
 . ويجوز نسخ هذه الصورة أو الصور على صفحة الغالف بعد تصغيرها.8.2في القاعدة 

" بكامله، 3ن في صااااافحة الغالف ساااااعة للملخص المشاااااار إليه في الفقرة )ب("إذا لم تك )ه(
وجب وضاااااعه على ظهر هذه الصااااافحة. وينطبق ذلك على ترجمة الملخص، إن اقتضاااااى األمر نشااااار هذه 

 )ج(.48.3الترجمة بناء على القاعدة 
 الطلب الدولي ، وجب أن يتضاااااامن نشاااااار19إذا جرى تعديل المطالب بناء على المادة  )و(

(، 1)19النص الكامل للمطالب كما جرى إيداعها وتعديلها. ويجب إدراج اإلعالن المشاااااااااار إليه في المادة 
. ويجب بيان تاريخ تساااااااااااااالم المكتب الدولي 46.4ما لم ير المكتب الدولي أنه ال يتفق مع أحكام القاعدة 

 للمطالب المعدلة.
نتهاء من إعداد النشاااااااااار الدولي من إذا لم يكن تقرير البحب الدولي متوفرا في تاريخ اال )ز(

على بيان يفيد أن ذلك التقرير ال يتوفر بعد وأن تقرير صاااااااااااااافحة الغالف حتوي تالناحية التقنية، وجب أن 
 .مع صفحة الغالف معدلة البحب الدولي سوف ينشر بصورة منفصلة )عندما يصبح متوفرا(

في تاريخ االنتهاء  19لمادة إذا لم تنقض مهلة تعديل المطالب المنصااااوص عليها في ا )ح(
، وتوضاااايح أنه إذا اسااااتلزم صاااافحة الغالفمن إعداد النشاااار الدولي من الناحية التقنية، وجب بيان ذلك في 

معدلة مع صفحة الغالف لمطالب ل ُينشر النص الكامل، سوف 19األمر تعديل المطالب بناء على المادة 
الدولي التعديالت في غضااون المهلة المنصااوص عليها في معدلة، في أقرب فرصااة بعد أن يتساالم المكتب 

(، ينشاااااااااااااار ذلك اإلعالن أيضاااااااااااااااا، ما لم ير 1)19وفي حالة إيداع إعالن بناء على المادة  .46.1 القاعدة
 .46.4المكتب الدولي أنه ال يتفق مع أحكام القاعدة 

الطلبات أو إذا تساالم المكتب الدولي أو أعطى عند االقتضاااء تصااريحا من مكتب تساالم  )ط(
بعد  91.1 القاعدة بناء علىإدارة البحب الدولي أو المكتب الدولي بتصااحيح خطأ سااافر في الطلب الدولي 

االنتهاء من إعداد النشااار الدولي من الناحية التقنية، ينشااار بيان يوضاااح كل التصاااحيحات مع األوراق التي 
م  ، حسااااااااب ما قد يكون 91.2بناء على القاعدة تحتوي على التصااااااااحيحات أو األوراق البديلة والكتاب المقدَّ

 عليه الحال، ويعاد نشر صفحة الغالف.
م بناء على القاعدة )ي( يزال  لرد حق األولوية ال 3)ثانيا(26 في حال كان االلتماس المقد 

قيااد النظر، عنااد االنتهاااء من إعااداد النشاااااااااااااار الاادولي من الناااحيااة التقنيااة، وجااب أن يحتوي الطلااب الاادولي 
، بدال من قرار مكتب تسلم الطلبات بناء على ذلك االلتماس، بيانا بأن ذلك القرار ليس متوفرا وأن المنشور

 القرار سُينشر منفصال عندما يصبح متوفرا.
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)د( بعد االنتهاء 91.3 في حال تسااااالم المكتب الدولي التماساااااا للنشااااار بناء على القاعدة )ك(
ينشاار التماس التصااحيح وكل األسااباب وكل التعليقات المشااار من إعداد النشاار الدولي من الناحية التقنية، 

إليها في تلك القاعدة، إن وجدت، في أقرب فرصاااااة بعد تسااااالم التماس النشااااار وُيعاد نشااااار صااااافحة الغالف 
 جديد. من

بناء على التماس مسااااابَّب من المودع يتلقاه المكتب الدولي قبل اساااااتكمال التحضااااايرات  )ل(
 يحذف المكتب الدولي من المنشورات أي معلومات، إذا رأى أن:التقنية للنشر الدولي، 
" تلك المعلومات تبدو أنها ال تلبي الغرض المنشااااااااااااااود المتمث ل في إطالع الجمهور 1"
 على الطلب الدولي؛
" ونشااااار تلك المعلومات سااااايؤدي بوضاااااوح إلى اإلضااااارار بالمصاااااالح الشاااااخصاااااية أو 2"

 االقتصادية لشخص ما؛
 عامة سائدة في االطالع على تلك المعلومات." وال توجد مصلحة 3"

مع مااا يلزم من تباادياال بخصااااااااااااااوص الطريقااة التي يعرض بهااا المودع المعلومااات  4.26وُتطبق القاااعاادة 
 موضوع االلتماس المقَدم بموجب أحكام هذه الفقرة.

دة ألغراض )م(  في حال أحاط مكتب تسلم الطلبات أو إدارة البحب الدولي أو اإلدارة المحدَّ
البحب اإلضاااااافي أو المكتب الدولي بأي معلومات تساااااتوفي المعيارين المنصاااااوص عليهما في الفقرة )ل(، 
جاز ألي من المكتبين أو اإلدارتين االقتراح على المودع بالتماس حذفها من المنشاااور الدولي طبقا ألحكام 

 الفقرة )ل(.
بقا ألحكام الفقرة )ل( في حال حذف المكتب الدولي معلومات من المنشااااااااااااور الدولي ط )ن(

وكان  تلك المعلومات واردة أيضاااااااااااا في ملف الطلب الدولي المحفوظ لدى مكتب تسااااااااااالم الطلبات أو إدارة 
دة ألغراض البحب اإلضاااافي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، وجب على  البحب الدولي أو اإلدارة المحدَّ

 في أقرب فرصة.المكتب الدولي إخطار ذلك المكتب وتلك اإلدارة بذلك 
 النشر لغات 48.3

بانية أو األلمانية أو اإلنكليزية أو ) أ ( أو  البرتغالية إذا أودع الطلب الدولي باللغة اإلساااااااااااااا
أو اليابانية )"لغات النشر"(، وجب نشر ذلك الطلب أو الكورية أو الفرنسية  أو العربية الروسية أو الصينية

 باللغة التي أودع بها.
الطلب الدولي بإحدى لغات النشاااااار وقدم  ترجمة له بإحدى لغات النشاااااار  إذا لم يودع )ب(

 ، وجب نشر ذلك الطلب بلغة تلك الترجمة.12.4أو  12.3بناء على القاعدة 
إذا نشاااااااااااااار الطلااب الاادولي بااأي لغااة خالف اإلنكليزيااة، فااإن تقرير البحااب الاادولي في  )ج(

()أ(، وكذلك اساااااااااااام 2)17لمشااااااااااااار إليه في المادة " أو اإلعالن ا5)أ("48.2نشااااااااااااره بناء على القاعدة  حالة
االختراع والملخص وكل نص يتصل بالصورة أو الصور المصحوب بها الملخص ينشر بهذه اللغة األخرى 

 .12.3 ، إذا لم يقدمها المودع بناء على القاعدةوباإلنكليزية. وتعد الترجمة تح  مسؤولية المكتب الدولي
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 ب مودع الطلبالنشر المسبق بناء على طل 48.4
"، ولم يكن 1()ج("3)64()ب( و2)21إذا طلب مودع الطلب النشر بناء على المادتين  ) أ (

()أ( متوفرا للنشااااار باالقتران بالطلب الدولي، 2)17تقرير البحب الدولي أو اإلعالن المشاااااار إليه في المادة 
د مقداره في  ل رسما خاصا عن النشر، يحدَّ  التعليمات اإلدارية.جاز للمكتب الدولي أن يحص 

" في أقرب 1()ج("3)64()ب( و2)21يجري المكتب الدولي النشااااار بناء على المادتين  )ب(
 )أ(. فرصة بعد أن يطلب ذلك مودع الطلب، وبعد تسلم الرسم الخاص في حال فرضه بناء على الفقرة

 تبليغ النشر الوطني 48.5
"، وجب 2()ج("3)64خاضاااعا ألحكام المادة إذا كان نشااار الطلب الدولي بمعرفة المكتب الدولي 

على المكتب الوطني الذي يجري النشااااااار الوطني المشاااااااار إليه في تلك المادة أن يبلغ ذلك للمكتب الدولي 
 في أقرب فرصة.

 نشر بعض الوقائع 48.6
" في موعد ال يسااااااااااااامح له 2"29.1إذا تسااااااااااااالم المكتب الدولي إخطارا بناء على القاعدة  ) أ (
الدولي للطلب الدولي، وجب عليه أن ينشااااار إشاااااعارا في الجريدة في أقرب فرصاااااة وينقل فيه بوقف النشااااار 

 النقاط األساسية لإلخطار.
 ]تحذف[ )ب(
حب الطلب الدولي أو تعيين أي دولة معينة أو المطالبة باألولوية بناء على  )ج( إذا سااااااااااااااُ

ية التقنية، وجب نشاااااااااار إخطار بذلك في )ثانيا( بعد االنتهاء من إعداد النشاااااااااار الدولي من الناح90القاعدة 
 الجريدة.

 49القاعدة 
 22الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة 

 اإلخطار 49.1
يتعين على كل دولة متعاقدة تشاااااترط تقديم ترجمة أو بدفع رسااااام وطني أو بكليهما بناء  ) أ (

 أن تخطر المكتب الدولي بما يأتي: 22على المادة 
 تطالب بترجمة لها، ولغة الترجمة؛اللغات التي  "1"
 مقدار الرسم الوطني. "2"

ثانيًا(  يتعين على كل دولة متعاقدة ال تشااااااترط على مودع الطلب أن يقدم صااااااورة عن الطلب .)أ
)حتى إن لم يكن المكتب الدولي قد أرساال صااورة عن الطلب الدولي بناء على  22الدولي بناء على المادة 

 ( أن تخطر المكتب الدولي بذلك.22المهلة المطبقة بناء على المادة عند انقضاء  47القاعدة 
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( باآلثار المنصااااااااااااااوص 2)24ثالثًا(  يتعين على كل دولة متعاقدة تحتفظ وفقا ألحكام المادة .)أ
م صااااااااااااااورة عن الطلب 3)11عليها في المادة  ( إذا كان  دولة معينة، حتى إن لم يكن مودع الطلب قد قد 

 ، أن تخطر المكتب الدولي بذلك.22المهلة المطبقة بناء على المادة الدولي عند انقضاء 
ثالثًا( .ثانيًا( أو )أ.ينشاااار المكتب الدولي كل إخطار يتساااالمه بناء على الفقرات )أ( أو )أ )ب(

 في الجريدة في أقرب فرصة.
إذا جرى تعاادياال المتطلبااات المشااااااااااااااااار إليهااا في الفقرة )أ( الحقااًا، وجااب على الاادولااة  )ج(

متعاقدة أن تخطر المكتب الدولي بهذا التعديل. وينشاااااااااااااار المكتب الدولي اإلخطار في الجريدة في أقرب ال
فرصااااة. وإذا ترتب على هذا التعديل اشااااتراط إعداد ترجمة بإحدى اللغات غير المنصااااوص عليها من قبل، 

لجريدة بشاااااااااااهرين، وإال فإن هذا التعديل ال يؤثر إال في الطلبات الدولية المودعة بعد نشااااااااااار اإلخطار في ا
 وجب على الدولة المتعاقدة أن تحدد تاريخ تطبيق أي تعديل.

 اللغات 49.2
يجب أن تكون اللغة التي يجوز اشااااتراط إعداد الترجمات بها اللغة الرساااامية للمكتب المعين. وإذا 

را بواحدة كان  هناك عدة لغات رساااااااااااااامية، فإنه ال يجوز المطالبة بأي ترجمة إن كان الطلب الدولي محر 
منها. وإذا كان  هناك عدة لغات رسمية ووجب تقديم الترجمة، جاز لمودع الطلب أن يختار أي لغة منها. 
وبالرغم من األحكام السااابقة في هذه الفقرة، إذا كان  هناك عدة لغات رساامية، ولكن القانون الوطني ينص 

 إلى تلك اللغة.على استعمال األجانب لواحدة منها، جاز اشتراط إعداد ترجمة 
 4)ثانيا(13البيانات المقدمة بناء على القاعدة  - 19اإلعالنات الصادرة بناء على المادة  49.3

( 1)19وهذه القاعدة، ينظر إلى كل إعالن صااااااااااادر بناء على المادة  22ألغراض تطبيق المادة 
لدولي، مع مراعاة القاعدة على أنهما جزء من الطلب ا 4)ثانيا(13وإلى كل بيان مقدم بناء على القاعدة 

 )ج( و)ح(.49.5
 استعمال استمارة وطنية 49.4

 .22 ال ُيلزم مودع الطلب باستعمال استمارة وطنية عند إجراء األعمال المشار إليها في المادة
 محتويات الترجمة وشروطها المادية 49.5

مراعاة الفقرة ، تتضمن ترجمة الطلب الدولي الوصف )شرط 22ألغراض تطبيق المادة  )أ(
ثانيًا(( والمطالب ونص الرسااوم إن وجد والملخص. وتشااتمل الترجمة أيضااا على ما يلي إن اقتضااى ذلك .)أ

 (:ه( و)ثانياً .جالمكتب المعين وشرط مراعاة الفقرات )ب( و)
 على العريضة، "1"
وعلى المطالب حسااااااااب ما أودع  وعدل  )تقدَّم المطالب حسااااااااب ما عد  ل  بشااااااااكل  "2"

)أ( وتحل  محل  جميع المطالب المودعة 46.5للمجموعة الكاملة من المطالب المقدمة بناء على القاعدة ترجمة 
 ،19في األصل(، إن كان  قد عدل  بناء على المادة 
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 وتصحب بصورة عن الرسوم. "3"
ثانيًا(  ال يجوز ألي مكتب معين أن يطلب إلى مودع الطلب تزويده بترجمة عن أي ناااااااااااااااااص .)أ

)د( وإذا 12.1الجاااازء الخاااااص بالكشف التسلسلي من الوصف إذا كان ذلك الجزء يستوفي القاعدة  ياااارد فااااي
 )ب(.5.2كان الوصف يستوفي القاعدة 

يتعين على كل مكتب معين يشاااااااترط تقديم ترجمة للعريضاااااااة أن يسااااااالم للمودع نساااااااخا  )ب(
شاااكل ومحتوى اساااتمارة العريضاااة  مجانية عن اساااتمارة العريضاااة باللغة التي ترجم  إليها. ويجب أال يكون 

. وعلى 4و 3المعدة باللغة التي ترجم  إليها مختلفين عن شاااااااكل ومحتوى العريضاااااااة بناء على القاعدتين 
وجه الخصاااوص، يجب أال تتضااامن ترجمة اساااتمارة العريضاااة أسااا لة بشاااأن أي معلومات غير مطلوبة في 

 ة اختياريا.العريضة كما أودع . ويكون استعمال ترجمة استمارة العريض
(، جاز للمكتب 1)19إذا لم يقدم المودع ترجمة لإلعالن الصاااااااااااااااادر بناء على المادة  )ج(

 المعين أن يهمل هذا اإلعالن.
(  إذا قدم المودع إلى المكتب المعين الذي يشااااااااااااااترط ترجمة للمطالب المودعة وترجمة ثانياً .ج)

" إحدى الترجمتين المطلوبتين فقط، جاز للمكتب المعين أن يهمل 2للمطالب المعدلة بناء على الفقرة )أ("
لة حسااااااااب المطالب المقدمة دون ترجمة أو أن يدعو المودع إلى تقديم الترجمة الناقصااااااااة خالل مهلة معقو 

الحااال، على أن تحاادد في كتاااب الاادعوة. وإذا اختااار المكتااب المعين أن ياادعو المودع إلى تقااديم الترجمااة 
 الناقصااااااااااااااة ولم يقدمها المودع في المهلة المحددة في كتاب الدعوة، جاز للمكتب المعين أن يهمل المطالب

 المقدمة دون ترجمة أو أن يعتبر الطلب الدولي مسحوبا.
 وى أي رسااااام على نص ما، فإن ترجمة هذا النص تقدم في شاااااكل صاااااورة عنإذا احت )د(

 الرسم األصلي مع الترجمة ملصوقة على النص األصلي، أو في شكل رسم تم إعداده من جديد.
على كل مكتب معين يشاااترط تقديم نساااخة عن الرساااوم بناء على الفقرة )أ(، إذا لم يقدم  )ه(

، أن يدعو المودع إلى تقديم هذه النساااااخة في 22ة بناء على المادة المودع هذه النساااااخة في المهلة المطبق
 مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.

 إلى أي لغة. ”.Fig“ليس من الضروري أن يترجم المصطلح  )و(
م بناء على الفقرة  )ز( إذا لم يكن أي من نسخ الرسوم أو يكن الرسم المعد من جديد، مم ا ُقد  

، جاز للمكتب المعين أن يدعو المودع إلى 11، يفي بالشروط المادية المشار إليها في القاعدة )ه(د( أو )
 تصحيح أوجه النقص في مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.

م بناااء على القاااعاادة  )ح( د   ، 4)ثااانيااا(13إذا لم يقاادم المودع ترجمااة للملخص أو ألي بيااان قااُ
لى المكتب المعين إذا رأى أن الترجمة ضاااااارورية أن يدعو المودع إلى تقديم هذه الترجمة في مهلة وجب ع

 معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.
ينشااااار المكتب الدولي في الجريدة معلومات عن متطلبات وممارساااااات المكاتب المعينة  )ط(

 وفقا للجملة الثانية من الفقرة )أ(.
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وز ألي مكتب معين أن يشاااااااااااااترط أن تفي ترجمة الطلب الدولي بشاااااااااااااروط مادية ال يج )ي(
 خالف تلك المنصوص عليها بالنسبة إلى الطلب الدولي حسب ما أودع.

، وجب أن تتضاااااااااامن 37.2إذا وضااااااااااع  إدارة البحب الدولي اسااااااااااما بناء على القاعدة  )ك(
 الترجمة االسم الذي وضعته تلك اإلدارة.

( أو الفقرة )ك( متمشاااااااااااااايااة مع القااانون الوطني الااذي يطبقااه ثااانياااً .)جة إذا لم تكن الفقر  )ل(
دام  ال تتمشااااااااااااااى مع  ، ال تطبق الفقرة المعنية على ذلك المكتب ما1991 ويولي 12المكتب المعين في 

. 1991ديسمبر  31ذلك القانون، شريطة أن يخطر المكتب المعي ن المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه 
 9بعد أن يتسلمه.وعلى المكتب الدولي أن ينشر اإلخطار في الجريدة في أقرب فرصة 

 2210أداء األعمال المشار إليها في المادة رد  الحقوق بعد إغفال  49.6
( ألن مودع الطلب 3)11إذا زال أثر الطلب الدولي المنصاااااااااااااااوص عليه في المادة  ( أ )

في غضاااون المهلة المطبقة، وجب على المكتب المعيَّن،  22أداء األعمال المشاااار إليها في المادة  أغفل
من هااذه القاااعاادة، أن يرد  حقوق )ه( على التماااس من مودع الطلااب ومع مراعاااة الفقرات )ب( إلى  بناااء

مودع الطلب الدولي فيما يتعلق بذلك الطلب إذا تبي ن له أن عدم االمتثال للمهلة قد حدث عن غير قصااااااااد 
ف الحال، حسب اختيار أو أن عدم االمتثال لتلك المهلة قد حدث بالرغم من إبداء العناية الالزمة في ظرو 

 المكتب المعيَّن.
م االلتماااس المنصااااااااااااااوص عليااه في الفقرة )أ( إلى المكتااب المعيَّن وتؤدَّى األعمااال  )ب( يقاادَّ

 في غضون إحدى الفترتين التاليتين، مع األخذ بالفترة التي تنقضي أوال: 22المشار إليها في المادة 
دم االمتثال للمهلة المطبقة بناء على المادة فترة شااااااااهرين اعتبارا من تاريخ إزالة ساااااااابب ع "1"

22، 
 ؛22شهرا اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة  12فترة  "2"

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 9

<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 
يكون تاريخ إيداعه الدولي على أي طلب دولي  49.6من القاعدة  )ه(ال تطبق الفقرات من )أ( إلى  مالحظة الناشر: 10

 يلي: ، شريطة ما2003قبل األول من يناير 
"، على أي طلب دولي يكون تاريخ إيداعه 3، شرط مراعاة البند ")ه()أ( إلى 49.6تنطبق القاعدة  "1" 

أو  2003بشأنه في األول من يناير  22 وتنقضي المهلة المطبقة بناء على المادة 2003الدولي سابقًا لألول من يناير 
 بعده؛

"، على أي طلب دولي يكون تاريخ إيداعه الدولي سابقًا 3، شرط مراعاة البند "76.5تنطبق القاعدة  "2" 
أو بعده، في  2003( بشأنه في األول من يناير 1)39 وتنقضي المهلة المطبقة بناء على المادة 2003لألول من يناير 

 ؛76.5 بموجب القاعدة)ه( )أ( إلى 49.6حدود تطبيق القاعدة الجديدة 
من  ، بأن الفقرات49.6 )و( من القاعدة إذا أخطر المكتب المعي ن المكتب الدولي، بناء على الفقرة "3" 

" من هذه الفقرة 2" و"1من تلك القاعدة ال تتمشى مع القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب، فإن البندين ")ه( )أ( إلى 
" 2003لى أن يستعاض عن كل إشارة في البندين المذكورين إلى "األول من يناير تطبق في ما يخص ذلك المكتب، ع

 حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك المكتب.)ه( )أ( إلى 49.6 بإشارة إلى تاريخ دخول القاعدة
لي: وينشر المكتب الدولي أي معلومات يتسلمها بشأن عدم التمشي مع تلك القاعدة في الجريدة وعلى موقع الويبو التا

<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 
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م االلتماس في أي وق  الحق إذا ساامح بذلك القانون الوطني الذي  شااريطة أنه يجوز لمودع الطلب أن يقد 
 يطبقه المكتب المعيَّن.

م بناااء على الفقرة )أ( األسااااااااااااااباااب التي أد ت إلى عاادم يجااب أن يبي ن  )ج( االلتماااس المقااد 
 .22االمتثال للمهلة المطبقة بناء على المادة 

 يجوز أن يشترط القانون الوطني الذي يطب قه المكتب المعيَّن ما يلي: )د(
 تسديد رسم لقاء تقديم التماس بناء على الفقرة )أ(؛ "1"
 يدعم األسباب المشار إليها في الفقرة )ج(. إيداع إعالن أو دليل آخر "2"

ما بناء على الفقرة )أ( دون إتاحة الفرصة  )ه( ال يجوز للمكتب المعيَّن أن يرفض التماسا مقد 
في غضااااااااااااااون مهلة تكون معقولة في ظروف  زمعلمودع الطلب كي يدلي بمالحظاته بشااااااااااااااأن الرفض الم

 الحال.
المكتب المعيَّن،  متمشااااااااااية مع القانون الوطني الذي يطبقه)ه( إذا لم تكن الفقرات )أ( إلى  )و(

المكتب المعيَّن ما دام  ال تتمشااااااااااااااى مع ذلك  ، فإنها ال تطبق فيما يتعلق بذلك2002في األول من أكتوبر 
على أكثر  2003الدولي علمًا بذلك في األول من يناير  القانون، شاااااااااارط أن يحيط المكتب المذكور المكتب

الجريدة في أقرب على المكتب الدولي أن ينشااااااااااااار المعلومات المتسااااااااااااالمة بهذا الشاااااااااااااأن في تقدير. ويتعي ن 
 11فرصة.

 )ثانيًا(49القاعدة 
 البيانات المتعلقة بالحماية المنشودة

 ألغراض المعالجة الوطنية
 اختيار أنواع معينة من الحماية 1)ثانيًا(49

إذا رغااب مودع الطلااب في أن يعاااماال الطلااب الاادولي، في دولااة معينااة تنطبق عليهااا  ) أ (
 ، كما لو كان طلبًا للحصاااااااااااااااول على أحد أنواع الحماية المشاااااااااااااااار إليها في تلك المادة، وليس43 المادة

للحصاااااول على براءة، على مودع الطلب أن يبي ن ذلك للمكتب المعي ن عند أداء األعمال المشاااااار إليها في 
 .22 لمادةا

إذا رغااب مودع الطلااب في أن يعاااماال الطلااب الاادولي، في دولااة معينااة تنطبق عليهااا  )ب(
، 43 ، كما لو كان طلبًا للحصااول على نوعين أو أكثر من أنواع الحماية المشااار إليها في المادة44 المادة

وأن يحدد  22 المادة على مودع الطلب أن يبي ن ذلك للمكتب المعين عند أداء األعمال المشاااااااااااااار إليها في
 نوع الحماية المنشودة في المرتبة األولى ونوع الحماية المنشودة في المرتبة الثانية، عند االقتضاء.

طلبًا إذا رغب مودع الطلب في أن يعامل الطلب الدولي، في دولة معي نة، كما لو كان  )ج(
في  ية أو نموذج منفعة إضاااااافي،للحصاااااول على براءة إضاااااافية أو شاااااهادة إضاااااافية أو شاااااهادة مخترع إضااااااف

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 11
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الحالتين المشااااااااااااار إليهما في الفقرتين )أ( و)ب(، على مودع الطلب أن يبي ن الطلب الرئيسااااااااااااي المعني أو 
 .22 البراءة الرئيسية المعنية أو السند الرئيسي اآلخر المعني، عند أداء األعمال المشار إليها في المادة

الطلب الدولي، في دولة متعاقدة، كما لو كان طلب إذا رغب مودع الطلب في أن يعامل  )د(
تكملاة أو تكملاة جزئياة لطلاب ساااااااااااااااابق، على مودع الطلاب أن يبي ن ذلك للمكتاب المعين عناد أداء األعماال 

 وأن يذكر الطلب الرئيسي المعني. 22 المشار إليها في المادة
عند أداء األعمال إذا لم يرد من مودع الطلب أي بيان صااااااااااااااريح بناء على الفقرة )أ(  )ه(

والذي سدده مودع الطلب كان  22 ، ولكن الرسم الوطني المشار إليه في المادة22 المشار إليها في المادة
معاداًل للرسم الوطني المحدد لنوع معين من الحماية، فإن تسديد ذلك الرسم يعتبر بيانًا برغبة مودع الطلب 

ذلااك النوع من الحمااايااة، ويتولى المكتااب المعين إخطااار في أن يعاااماال الطلااب الاادولي كمااا لو كااان طلبااًا لاا
 مودع الطلب بذلك.

 موعد تقديم البيانات 2)ثانيًا(49
 ال يجوز ألي مكتب معين أن يشااااااترط على مودع الطلب أن يقدم، قبل أداء األعمال ) أ (

مودع  أو أي بيان بأن 1()ثانياً 49 ، أي بيان من البيانات المشار إليها في القاعدة22 المشار إليها في المادة
 وطنية أو براءة إقليمية عند االقتضاء. الطلب ينشد الحصول على براءة

يجوز لمودع الطلب أن يقدم بيانًا من ذلك القبيل أو يتحول من نوع إلى نوع آخر من  )ب(
معين الحماية، عند االقتضااااااااء، في أي وق  الحق، إذا سااااااامح بذلك القانون الوطني الذي يطبقه المكتب ال

 المعني.
 ا(لث)ثا49القاعدة 

 أثر رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات
 ورد حق األولوية لدى المكتب المعّين

 أثر رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات 1(ثالثا)49
على أسااااس ما  3)ثانيا(26 إذا رد مكتب تسااالم الطلبات حق األولوية بناء على القاعدة ) أ (

إيداع الطلب الدولي في غضااااااااااااااون مهلة األولوية قد حدث بالرغم من إيالء العناية الواجبة رآه من أن عدم 
 )ج(. المطلوبة في ظروف الحال، يكون ذلك الرد نافذا في كل دولة معي نة، شرط مراعاة الفقرة

على أسااااس ما  3)ثانيا(26 إذا رد مكتب تسااالم الطلبات حق األولوية بناء على القاعدة )ب(
عدم إيداع الطلب الدولي في غضاااااون فترة األولوية كان غير مقصاااااود، يكون ذلك الرد نافذا في  رآه من أن

أي دولة معي نة ينص قانونها الوطني المطبق على رد حق األولوية على أسااااااااااااااااس ذلك المعيار أو معيار 
 )ج(. آخر يكون أكثر مؤاتاة من ذلك المعيار من وجهة نظر المودعين، شرط مراعاة الفقرة

نافذا  3)ثانيا(26 ال يكون قرار مكتب تسلم الطلبات برد حق األولوية بناء على القاعدة ج()
في دولة معي نة يرى فيها المكتب المعي ن أو محكمة أو أي هي ة مختصاااااااااة أخرى في تلك الدولة المعي نة أو 

و )ج( لم يسااتوف " أ1)أ( أو )ب("3)ثانيا(26 تعمل باساامها أن أحد الشااروط المنصااوص عليها في القاعدة
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)أ( 3)ثانيا(26 مع مراعاة األسباب المذكورة في االلتماس المقدم إلى مكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة
 ".3)ب("3)ثانيا(26 وأي إعالن أو دليل آخر مودع لدى مكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة

يكن باإلمكان أن يكون لديه ال يراجع المكتب المعي ن قرار مكتب تسااااااااالم الطلبات ما لم  )د(
)ج(. وفي هذه الحالة، يخطر المكتب المعي ن  شااك معقول في اسااتيفاء أحد الشااروط المشااار إليها في الفقرة

المودع بذلك ذاكرا األساااباب الداعية إلى ذلك الشاااك ومتيحا للمودع فرصاااة لإلدالء بمالحظاته في غضاااون 
 مهلة معقولة.
مة بقرار صااااااادر عن مكتب تساااااالم الطلبات برفض التماس ال تكون أي دولة معي نة ملز  )ه(

 لرد حق األولوية. 3)ثانيا(26 بناء على القاعدة
إذا رفض مكتب تسلم الطلبات التماسا لرد حق األولوية، جاز ألي مكتب معي ن اعتبار  )و(

)أ( في 2ثااا()ثااال49 ذلااك االلتماااس بمثااابااة التماااس للرد مقاادم إلى ذلااك المكتااب المعي ن بناااء على القاااعاادة
 غضون المهلة المنصوص عليها في تلك القاعدة.

، تتماشى مع القانون الوطني 2005أكتوبر  5إذا لم تكن الفقرات من )أ( إلى )د(، في  )ز(
دام  ال تتماشااااااى مع  الذي يطبقه المكتب المعي ن، فإن تلك الفقرات ال تطبق بالنساااااابة إلى ذلك المكتب ما

. وينشر 2006أبريل  5لمكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه ذلك القانون، شرط أن يعلم ا
 12المكتب الدولي المعلومة التي يتسلمها في الجريدة في أقرب فرصة.

 المعي نرد حق األولوية في المكتب  2(ثالثا)49
إذا وردت في الطلب الدولي مطالبة بأولوية طلب ساااااااااااااااابق وكان لذلك الطلب الدولي  ) أ (

إيداع دولي الحق للتاريخ الذي انقضاااااا  فيه فترة األولوية ولكنه يقع ضاااااامن فترة شااااااهرين اعتبارا من  تاريخ
)ب(، حق األولوية إذا رأى المكتب  ذلك التاريخ، يرد المكتب المعي ن، بناء على التماس المودع وفقا للفقرة

 الدولي في غضون فترة األولوية: أن المعيار الذي يطبقه )"معيار الرد"( مستوفى، أي أن عدم إيداع الطلب
 قد حدث بالرغم من إيالء العناية الواجبة في ظروف الحال؛ "1"
 أو كان غير مقصود. "2"

 ويطبق كل مكتب معي ن واحدا على األقل من هذين المعيارين ويجوز له أن يطبق كليهما.
 )أ( بما يلي: يجب أن يفي االلتماس المقدم بناء على الفقرة )ب(

يودع االلتماس لدى المكتب المعي ن في مهلة شااااااااااااااهر اعتبارا من المهلة المطبقة  "1"
أو يودع، في حال قدم مودع الطلب التماسااااااااا صااااااااريحا إلى المكتب المعي ن بناء على  22 بناء على المادة

 ؛تسلم المكتب المعي ن لذلك الطلب (، في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ2)23القاعدة 
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فترة األولوية ومن الداعية إلى عدم إيداع الطلب الدولي في غضااون  ويذكر األسااباب "2"
 )ج(؛ المحبذ أن يكون مشفوعا بأي إعالن أو دليل آخر تقتضيه الفقرة

 )د(. وأن يكون مصحوبا بأي رسم مقابل التماس الرد وتقتضيه الفقرة "3"
ن األسااباب المشااار يجوز للمكتب المعي ن أن يقتضااي إيداع إعالن أو دليل آخر يؤيد بيا )ج(
 مع ذلك البيان في غضون مهلة تكون معقولة في ظروف الحال. "2)ب(" إليه في الفقرة
)أ( محل رساااااااااام يفرضااااااااااه المكتب المعي ن  يجوز أن يكون تقديم التماس بناء على الفقرة )د(

 وُيدفع له أو لفائدته نظير التماس الرد.
)أ(، بالكامل أو  دما بناء على الفقرةال يجوز للمكتب المعي ن أن يرفض التماساااااااااااااااا مق )ه(

جزئيا، من غير أن يتيح للمودع فرصاااااااة اإلدالء بمالحظات حول الرفض المزمع في غضاااااااون مهلة تكون 
معقولة في ظروف الحال. ويجوز للمكتب المعي ن أن يرسااااااااااااااال إخطارا بالرفض المزمع إلى المودع مع أي 

 )ج(. دعوة إليداع إعالن أو دليل آخر بناء على الفقرة
إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعي ن ينص على شااااااروط بشااااااأن رد حق  )و(

و)ب( من وجهة نظر المودعين، جاز األولوية هي أفضااال من الشاااروط المنصاااوص عليها في الفقرتين )أ( 
ني للمكتب المعي ن، عند الب  في حق األولوية، أن يطبق الشااااااااااااااروط المنصااااااااااااااوص عليها في القانون الوط

 المطبق بدال من شروط هاتين الفقرتين.
ُيعلم كل مكتب معي ن المكتب الدولي بالمعيار الذي يطبقه على رد الحق وبأي شااااااروط  )ز(

)و(، عند االقتضااااء، وبأي تغييرات الحقة في ذلك الشاااأن.  ينص عليها القانون الوطني المطبق وفقا للفقرة
 الجريدة في أقرب فرصة.وينشر المكتب الدولي تلك المعلومة في 

، تتماشى مع القانون الوطني 2005أكتوبر  5إذا لم تكن الفقرات من )أ( إلى )ز(، في  )ح(
دام  ال تتماشااااااااااااااى مع ذلك  الذي يطبقه المكتب المعي ن، فإن تلك الفقرات ال تطبق في ذلك المكتب ما

. وينشاااااااار 2006أبريل  5أقصاااااااااه  القانون، شاااااااارط أن يعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد
 13المكتب الدولي المعلومة التي يتسلمها في الجريدة في أقرب فرصة.

 50القاعدة 
 (3)22الحق المنصوص عليه في المادة 

 ممارسة الحق 50.1
على الدول المتعاقدة التي تمنح مهال تنقضاااااااااااااااي بعد المهل المنصاااااااااااااااوص عليها في  ) أ (

 المكتب الدولي بالمهل المحددة بهذا الشكل.( أن تخطر 2( أو )1)22 المادة
ينشاااااااااااار المكتب الدولي اإلخطارات التي يتساااااااااااالمها بناء على الفقرة )أ( في الجريدة في  )ب(
 أقرب فرصة.

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 13
<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 



 

 (2019يوليو  1من )نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

106 

تصاااااااااابح اإلخطارات المتعلقة بتخفيض المهل المحددة سااااااااااابقا نافذة بالنساااااااااابة إلى الطلبات  )ج(
 المكتب الدولي اإلخطار بثالثة أشهر.الدولية المودعة بعد التاريخ الذي ينشر فيه 

تصااااااابح اإلخطارات المتعلقة بتمديد المهل المحددة ساااااااابقا نافذة ما أن ينشااااااارها المكتب  )د(
الدولي في الجريدة بالنساااااااابة إلى الطلبات الدولية التي تكون قيد النظر في تاريخ ذلك النشاااااااار أو تودع بعد 

 ة المتعاقدة التي تجري اإلخطار ذلك التاريخ الالحق.ذلك التاريخ، أو في تاريخ الحق إن حددت الدول
 51القاعدة 

 المراجعة بمعرفة المكاتب المعينة
 المهلة المحددة لطلب إرسال الصور 51.1

()ج( بشااااااهرين اعتبارا من تاريخ اإلخطار المرساااااال إلى 1)25تحدد المهلة المشااااااار إليها في المادة 
 ".2"29.1)ج( أو 24.2" أو 1"20.4مودع الطلب بناء على القاعدة 

 صورة عن اإلخطار 51.2
(، وطلب إلى المكتب الدولي بناء على 1)11إذا تسااالم مودع الطلب قرارا سااالبيا بناء على المادة 

( أن يرسااااااااال صاااااااااورا عن ملف الطلب الدولي المزعوم إلى أحد المكاتب التي ساااااااااماها بغرض 1)25المادة 
 ".1"20.4ة عاان اإلخطار المشار إليه في القاعدة تعيينها، وجب عليه أن يرفق بهذا الطلب صااور 

 المهلة المحددة لتسديد الرسم الوطني وتقديم الترجمة 51.3
()أ( في الوق  نفسااااااااه الذي تنقضااااااااي فيه المهلة 2)25تنقضااااااااي المهلة المشااااااااار إليها في المادة 

 .51.1المنصوص عليها في القاعدة 
 )ثانيا(51القاعدة 

 مقبولةبعض المتطلبات الوطنية ال
 27بناء على المادة 

 المقبولةبعض المتطلبات الوطنية  1)ثانيا(51
يجوز أن ُيطلااب من المودع بناااء على القااانون الوطني الااذي يطبقااه المكتااب المعين أن  ) أ (

 :2)ثانيا(51وشرط مراعاة القاعدة  27يقدم بخاصة ما يأتي وفقا للمادة 
 أي وثيقة تتعلق بهوية المخترع، "1"
 وثيقة تتعلق بحق المودع في طلب البراءة أو الحصول عليها، أي "2"
 أي وثيقة تتضااامن أي دليل على حق المودع في المطالبة بأولوية طلب ساااابق "3"

 إذا لم يكن هو الذي أودع الطلب السابق أو إذا تغير اسمه بعد تاريخ إيداع الطلب السابق،
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وة االختراع إذا ورد في الطلااب أي وثيقااة تحتوي على حلف لليمين أو إعالن بااأب "4"
، توفير حلف لليمين أو إعالن بااأبوة 2012أكتوبر  9الاادولي تعيين دولااة يقتضااااااااااااااي قااانونهااا الوطني، في 

 االختراع،
الجدة، أي إثبات بخصااوص حاالت الكشااف غير الضااارة أو االسااتثناءات لعدم توفر  "5"

الكشاااف التي  الكشاااف في بعض المعارض وحاالتنظير حاالت الكشاااف الناجمة عن ساااوء االساااتعمال وحاالت 
 يكون المودع مسؤوال عنها وتقع في فترة معينة،

توقيع مودع الطلب الذي لم يوقع العريضااااااااااة بالنساااااااااابة إلى الدولة المعي نة تأكيدًا  "6"
 للطلب الدولي،

" 3" و"2)أ("4.5 أي بيان غير متوفر في البيانات المشااااااااااااترطة بناء على القاعدة "7"
 ودع الطلب بالنسبة إلى الدولة المعي نة.بشأن م

(، بما 7)27يجوز أن يقضااااااي القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، وفقا للمادة  )ب(
 يأتي:

أن يمثل المودَع وكيٌل معترف به لدى ذلك المكتب أو أن يبين المودع عنوانا له  "1"
 ،في الدولة المعينة بغرض تسلم اإلخطارات أو االثنين معاً 

 أن يفوض المودع الوكيل الذي يمثله عند الضرورة على الوجه الصحيح. "2"
(، 1)27يجوز أن يقضااااااااااااااي القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، وفقا للمادة  )ج(

 بتقديم الطلب الدولي أو ترجمته أو أي وثيقة أخرى تتعلق به بعدة نسخ.
"، 2("2)27 المكتب المعين، وفقا للمادةيجوز أن يقضاااااااااي القانون الوطني الذي يطبقه  )د(

 بما يلي:
أن يتحقق المودع أو الشااااااااااااااخص الذي ترجم الطلب الدولي من صااااااااااااااحة ترجمة  "1"

، في إعالن يفيد أن الترجمة كاملة وساااااااليمة في حد  22الطلب الدولي المقدمة من المودع بناء على المادة 
 علمه،

 لف على تلك الترجمة.أن تصدق إحدى السلطات العامة أو مترجم مح "2"
، بأن 27يجوز أن يقضااااااااااااااي القانون الوطني الذي ُيطبقه المكتب المعين، وفقا للمادة  )ه(

 في الحالتين التاليتين: يقدم المودع ترجمة لوثيقة األولوية، علما بأن تلك الترجمة ال يجوز المطالبة بها إال
هلية االختراع للبراءة من إذا كان  صاااااااحة المطالبة باألولوية تؤثر في الب  في أ  "1"

 ؛عدم أهليته
أو إذا كاااان مكتاااب تساااااااااااااالم الطلباااات قاااد اعتماااد تااااريخ اإلياااداع الااادولي بنااااء على  "2"

 4.18)د( على أسااااس تضااامين عنصااار أو جزء باإلحالة بناء على القاعدتين 20.5" أو 2)ب("20.3 القاعدة
في أن ذلك العنصاااااااار أو الجزء وارد بالكامل في  )ب(،1)ثالثا(82ألغراض الب ، بناء على القاعدة  20.6و
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وثيقة األولوية المعنية من عدمه. وفي هذه الحالة، جاز أن يقتضااااااااااااي أيضااااااااااااا القانون الوطني الذي يطبقه 
م، إن تعل ق األمر بجزء من الوصااااااااااااااف أو المطالب أو الرسااااااااااااااوم، بيانًا  المكتب المعيَّن من المودع أن يقد  

 لجزء في ترجمة وثيقة األولوية.بالمكان الذي يرد فيه ذلك ا
 بعض الظروف التي ال يجوز فيها المطالبة بوثائق أو أدلة 2)ثانيا(51

ال يجوز للمكتااب المعي ن أن يطااالااب بااأي وثااائق أو أدلااة، مااا لم يكن من الممكن أن  ) أ (
 ،يكون لديه شك معقول في صحة البيانات المعنية أو اإلعالن المعني 

"( )ما عدا الوثيقة التي تحتوي على 1)أ("1)ثانيا(51المخترع )القاعدة بشاااأن هوية  "1"
"(، إذا وردت بيااانااات تتعلق بااالمخترع، وفقااا 4)أ("1)ثااانيااا(51حلف لليمين أو إعالن بااأبوة االختراع )القاااعاادة 

م "، في العريضاااااااة 1"17.4، في العريضاااااااة، أو إذا ورد إعالن بهوية المخترع، وفقا للقاعدة 6.4للقاعدة  أو ُقد  
 ذلك اإلعالن مباشرة إلى المكتب المعي ن؛

بشاااااااأن حق المودع، في تاريخ اإليداع الدولي، في طلب براءة والحصاااااااول عليها  "2"
"، في العريضة أو ُقدم ذلك اإلعالن 2"4.17"(، إذا ورد إعالن بذلك، وفقا للقاعدة 2)أ("1)ثانيا(51)القاعدة 

 مباشرة إلى المكتب المعي ن؛
ن حق المودع، في تاريخ اإليداع الدولي، في المطالبة بأولوية طلب سااااااابق بشااااااأ "3"

عالن "، في العريضة أو ُقدم ذلك اإل3"4.17"(، إذا ورد إعالن بذلك، وفقا للقاعدة 3)أ("1)ثانيا(51)القاعدة 
 ؛مباشرة إلى المكتب المعي ن

 مااماااااااا يااحااتااوي عاالااى حاالااف لاالااياامااياان أو إعااالن باااااااأبااوة االخااتااراع )الااقااااااااعااااااادة "4"
"، في العريضة أو ُقدم ذلك اإلعالن 4"17.4"(، إذا ورد إعالن بأبوة االختراع، وفقا للقاعدة 4)أ("1)ثانيا(51

 ن.مباشرة إلى المكتب المعي  
 إمكانية استيفاء المتطلبات الوطنية 3)ثانيا(51

" 4"" إلى 1)أ("1)ثانيا(51إذا لم ُيساااااااتوف أي من المتطلبات المشاااااااار إليها في القاعدة  ) أ (
أو أي من المقتضاااااااااااااايات األخرى في القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعي ن مما قد )ه( و)ج( إلى 

(، خالل الفترة ذاتها التي يتعي ن فيها االمتثال لمقتضاااااااااااااايات 2( أو )1)27يطبقه ذلك المكتب وفقا للمادة 
 لك المقتضيات خالل مهلة ال تقل، تعي ن على المكتب المعي ن أن يدعو المودع إلى االمتثال لت22 المادة

عن شااااااهرين اعتبارا من تاريخ الدعوة. ويجوز للمكتب المعي ن أن يطالب المودع بدفع رساااااام مقابل االمتثال 
 للمقتضيات الوطنية بناء على الدعوة.

إذا لم تستوف أي من مقتضيات القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعي ن مما يجوز  )ب(
(، خالل الفترة ذاتها التي يتعي ن االمتثال فيها لمقتضااااايات 7( أو )6)27يطبقه وفقا للمادة لذلك المكتب أن 

 ، تعي ن أن تتاح للمودع فرصة لالمتثال لتلك المقتضيات بعد انقضاء تلك الفترة.22المادة 
، ال تتمشااااى مع القانون الوطني الذي يطبقه 2000مارس  17إذا كان  الفقرة )أ(، في  )ج(

المكتب المعي ن على المهلة المشاااااااااااااااار إليها في تلك الفقرة، فإن الفقرة المذكورة ال تطبق على ذلك المكتب 
طر المكتب فيما يتعلق بتلك المهلة ما دام  الفقرة المذكورة ال تتمشااااااااااااى مع ذلك القانون، شااااااااااااريطة أن يخ
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. ويتعين على المكتب الدولي نشر الخبر 2000نوفمبر  30المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه 
 14الوارد إليه في الجريدة في أقرب فرصة.

 52القاعدة 
 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

 المهلة 52.1
الادولي أو معااالجتااه دون التماااس خااص، في كال دولاة معينااة يباادأ فيهااا فحص الطلااب  ) أ (

أن يمارس ذلك الحق  28يجب على مودع الطلب الراغب في ممارساااااة الحق المنصاااااوص عليه في المادة 
. أما إذا لم يتم اإلبالغ المشار إليه في القاعدة 22خالل شهر من إتمام اإلجراءات المشار إليها في المادة 

، فإنه يجب على مودع الطلب أن يمارس ذلك 22على المادة عند انقضااااااااااااااااء المهلة المطبقة بناء  47.1
الحق بعد تاريخ انقضاااااااااااء هذه المهلة بأربعة أشااااااااااهر على األكثر. وفي كلتا الحالتين، يجوز له أن يمارس 

 ذلك الحق في أي تاريخ الحق إن كان القانون الوطني للدولة المعينة يسمح بذلك.
ني على عدم الشااااااااااااااروع في الفحص إال بناء على في كل دولة معينة ينص قانونها الوط )ب(

التماااس خاااص، تكون المهلااة أو الفترة التي يجوز فيهااا لمودع الطلااب أن يمااارس الحق الممنوح بناااء على 
حالة فحص هي ذاتها المهلة أو الفترة المنصاااوص عليها في القانون الوطني إليداع التعديالت في  28المادة 

انقضااااااااء المهلة لتماس خاص، شااااااارط أال تنقضاااااااي تلك المهلة أو تقع الفترة قبل الطلبات الوطنية نزوال عند ا
 المطبقة بناء على الفقرة )أ(.

 الجزء جيم
 القواعد المتعلقة بالفصل الثاني من المعاهدة

 53القاعدة 
 طلب الفحص التمهيدي الدولي

 الشكل 53.1
عة أو نموذج مطبوع يجب تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي على اسااااااااااااااتمارة مطبو  ) أ (

على الحاسااااوب. وتحدد في التعليمات اإلدارية تفاصاااايل االسااااتمارة المطبوعة والطلب المقدم بشااااكل نموذج 
 مطبوع على الحاسوب.

على مكتب تسااااااااالم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي تقديم نساااااااااخ مجانية عن  )ب(
 االستمارة المطبوعة لطلب الفحص التمهيدي الدولي.

 المحتويات 53.2
 يجب أن يحتوي طلب الفحص التمهيدي الدولي على ما يأتي: ) أ (

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 14
<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 
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 التماس؛ "1"
 بيانات عن مودع الطلب، وعن الوكيل إن وجد؛ "2"
 بيانات عن الطلب الدولي الذي يتعلق به؛ "3"
 بيان عن التعديالت، عند االقتضاء. "4"

 يجب توقيع طلب الفحص التمهيدي الدولي. )ب(
 االلتماس 53.3

يجب أن يكون الغرض من االلتماس ما هو منصوص عليه فيما بعد، ويستحسن أن يحرر على 
يلتمس الموقع أدناه  -من معاهدة التعاون بشاااااااااااااأن البراءات  31الوجه اآلتي: "طلب مقدم بناء على المادة 

اون بشاااااااااااااااأن أن يكون الطلاب الادولي المحادد فيماا بعاد موضااااااااااااااع فحص تمهيادي دولي وفقاا لمعااهادة التعا
 البراءات".

 مودع الطلب 53.4
، وتطبق كذلك القاعدة 4.16و 4.4بالنسبة إلى البيانات المتعلقة بمودع الطلب، تطبق القاعدتان 

 مع ما يلزم من تبديل. 4.5
 الوكيل أو الممثل العام 53.5

ق في حالة تعيين وكيل أو ممثل عام، يجب بيان ذلك في طلب الفحص التمهيدي الدولي. وتطبَّ 
 مع ما يلزم من تبديل. 4.7، وتطبَّق كذلك القاعدة 4.16و 4.4القاعدتان 

 تحديد الطلب الدولي 53.6
يجب تحديد الطلب الدولي باسم وعنوان مودع الطلب، واسم االختراع، وتاريخ اإليداع الدولي )إن 

أودع لديه الطلب الدولي كان مودع الطلب يعرفه( ورقم الطلب الدولي أو اسااااام مكتب تسااااالم الطلبات الذي 
 إذا كان مودع الطلب ال يعرف ذلك الرقم.

 اختيار الدول 53.7
يترتب على إيداع طلب للفحص التمهيدي الدولي اختيار جميع الدول المتعاقدة التي تكون معي نة 

 وملتزمة بالفصل الثاني من المعاهدة.
 التوقيع 53.8

المودع أو المودعون الااذين يتقاادمون بااذلااك يجااب أن يوقع طلااب الفحص التمهياادي الاادولي إمااا 
 الطلب إن كان هناك أكثر من مودع.
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 بيان عن التعديالت 53.9
، وجب أن يوضاااااااااااح في البيان عن التعديالت 19إذا أجري  تعديالت بناء على المادة  ( أ )

 ما إذا كان المودع يريد ألغراض الفحص التمهيدي الدولي:
االعتبار. ومن المستحسن في هذه الحالة أن تقدم أن تؤخذ تلك التعديالت بعين  "1"

مع طلاااب الفحص التمهيااادي الااادولي صااااااااااااااورٌة عن التعاااديالت وعن الكتااااب المطلوب بموجاااب القااااعااادة 
 )ب(؛46.5

 .34أو أن تهمل تلك التعديالت بتعديل يجرى وفقا للمادة  "2"
حااددة إليااداع تلااك ولم تنقض المهلااة الم 19إذا لم تجر أي تعااديالت بناااء على المااادة  )ب(

التعديالت، جاز أن يذكر في البيان أن المودع يرغب في تأجيل بدء الفحص التمهيدي الدولي وفقا للقاعدة 
، إذا كاااناا  إدارة الفحص التمهياادي الاادولي ترغااب في باادء الفحص التمهياادي الاادولي في الوقاا  )د(69.1

 .)ب(69.1 ذاته لبدء البحب الدولي وفقا للقاعدة
مع طلب الفحص التمهيدي الدولي، وجب ذكر  34قدم  أي تعديالت وفقا للمادة إذا  )ج(

 ذلك في البيان.
 54القاعدة 

 مودع الطلب المصرح له بتقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي
 محل اإلقامة والجنسية 54.1

(، يحدد محل إقامة مودع الطلب أو تحدد جنسااااااااايته وفقا 2)31ألغراض تطبيق المادة  ) أ (
 )أ( و)ب(، شرط مراعاة أحكام الفقرة )ب(.18.1قاعدة لل

على إدارة الفحص التمهياادي الاادولي أن تلتمس، في الظروف المحااددة في التعليمااات  )ب(
اإلدارية، من مكتب تساااااااااااااالم الطلبات أو من المكتب الوطني للدولة المتعاقدة المعنية أو المكتب الوطني 

لي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتساااااااااالم الطلبات، أن يقرر ما العامل نيابة عنها إذا أودع الطلب الدو 
إذا كااان مودع الطلااب من المواطنين أو المقيمين في الاادولااة المتعاااقاادة التي ياادعي أنااه من المواطنين أو 
المقيمين فيها. وعلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تخطر مودع الطلب بأي التماس من ذلك القبيل. 

مودع الطلب فرصااااااة لتقديم حججه مباشاااااارة إلى المكتب المعني. وعلى المكتب المعني أن يب  في وتتاح ل
 المسألة في أقرب فرصة.

 الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 54.2
( إذا كااان المودع 2)31يقوم الحق في تقااديم طلااب الفحص التمهياادي الاادولي بناااء على المااادة 

واحااد على األقاال من المودعين الااذين قاادموه إذا تعاادد المودعون مقيمااا في دولااة الااذي قاادم ذلااك الطلااب أو 
متعاقدة ملتزمة بالفصااااااااال الثاني أو من مواطنيها، وإذا كان الطلب الدولي قد أودع لدى أحد مكاتب تسااااااااالم 

 الطلبات القائمة في إحدى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني أو العاملة نيابة عنها.
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 الطلبات الدولية المودعة لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 54.3
إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتساااااااااااااالم الطلبات بناء على القاعدة 

"، تعين اعتباار المكتاب الدولي كماا لو كان يعمال نياابة عن الدولة المتعااقدة التي يكون مودع 3)أ("19.1
 ()أ(.2)31ب من مواطنيها أو من المقيمين فيها، ألغراض المادة الطل
 مودع الطلب غير المصرح له بتقديم طلب للفحص التمهيدي الدولي 54.4

إذا كان ال يحق للمودع أن يقدم طلبا للفحص التمهيدي الدولي، أو إذا كان ال يحق ألي مودع 
 ، فإن هذا الطلب يعد كما لو لم يقدم.54.2للقاعدة إن كان هناك أثر من مودع أن يقدم ذلك الطلب وفقا 
 )ثانيًا(54القاعدة 

 مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي
 مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 1)ثانيًا(54

يجوز تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي في أي وق  قبل انقضااااااااااااااااء أي المدتين  ) أ (
 مر:التاليتين التي تنقضي آخر األ

ثالثة أشااااهر اعتبارًا من تاريخ إرسااااال تقرير البحب الدولي أو اإلعالن المشااااار  "1"
 إلى مودع الطلب؛ 1)ثانيًا(43 ()أ( والرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة2)17إليه في المادة 

 شهرًا اعتبارًا من تاريخ األولوية. 22أو  "2"
يكون مقدمًا بعد انقضااااااااااااااااء المهلة المطبقة يعتبر أي طلب للفحص التمهيدي الدولي  )ب(

 )أ( كما لو لم يقدم وتتولى إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعالن ذلك. بناء على الفقرة
 55القاعدة 

 اللغات )الفحص التمهيدي الدولي(
 لغة طلب الفحص التمهيدي الدولي 55.1

الطلب الدولي، أو باللغة التي يجب تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي باللغة التي وضااااااااع بها 
نشاااااااااااااار بها هذا الطلب إذا كان قد أودع بلغة خالف لغة النشاااااااااااااار. ولكن، إذا كان  ترجمة الطلب الدولي 

 ، تعين أن يكون طلب الفحص التمهيدي الدولي بلغة تلك الترجمة.55.2مطلوبة بناء على القاعدة 
 ترجمة الطلب الدولي 55.2

أودع بها الطلب الدولي أو نشاااااااااااااار بها لغة تقبلها إدارة الفحص  إذا لم تكن اللغة التي ) أ (
التمهيدي الدولي المكلفة بفحص ذلك الطلب فحصااااااااا تمهيديا دوليا، وجب على مودع الطلب أن يقدم، إلى 
جانب طلب الفحص التمهيدي الدولي، ترجمة للطلب الدولي بلغة تفي بالشاارطين التاليين، مع مراعاة الفقرة 

 )ب(:
 تكون لغة تقبلها تلك اإلدارة،أن  "1"
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 أن تكون إحدى لغات النشر. "2"
)أ( أي عنصااار  يجب أن تشااامل ترجمة الطلب الدولي إلى اللغة المشاااار إليها في الفقرة ثانيا(.)أ

مه المودع بناء على القاعدة )ه(")د( أو 3("1)11 مشااااااااااااااار إليه في المادة )أ( وأي 20.6 )ب( أو20.3 يقد  
مه المودع بناء على القاعدة  )أ( يعتبر 20.6)ب( أو 20.5جزء من الوصااااااااااااف أو المطالب أو الرسااااااااااااوم قدَّ

 )ب(.20.6 بناء على القاعدةواردا في الطلب الدولي 
مة بناء على الفقرة ا(لثثا.)أ )أ(  تتأكد إدارة الفحص التمهيدي الدولي من صاااااااااااحة أي ترجمة مقدَّ

دام امتثالها لتلك الشااااااااروط ضااااااااروريا  ما 11 ط المادية المشااااااااار إليها في القاعدةمن حيب امتثالها للشاااااااارو 
 ألغراض الفحص التمهيدي الدولي.

إذا أرساااااااال  ترجمة للطلب الدولي بإحدى اللغات المشااااااااار إليها في الفقرة )أ( إلى إدارة  )ب(
ي، شااااااااااااااأنها شااااااااااااااأن إدارة )ب(، وكان  إدارة الفحص التمهيدي الدول23.1البحب الدولي بناء على القاعدة 

البحب الدولي، جزءا من المكتب الوطني ذاته أو المنظمة الحكومية الدولية ذاتها، فليس من الضاااروري أن 
يقدم مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة )أ(. وفي هذه الحالة، يباشاااااااااااااار الفحص التمهيدي الدولي على 

 م يقدم مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة )أ(.)ب(، ما ل23.1أساس الترجمة المرسلة بناء على القاعدة 
ولم  ثالثا(.ثانيا( و)أ.و)أ في الفقرة )أ( اط المنصاااااااوص عليهو الشااااااار أحد  إذا لم يساااااااتوف )ج(

تكن الفقرة )ب( قابلة للتطبيق، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم 
. وال الحال ظروففي خالل مهلة تكون معقولة  وب، حساااااب الحال،أو التصاااااويب المطل الترجمة المطلوبة

تقل هذه المهلة عن شاااااااااااااهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة. وإلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في 
 أي وق  قبل اتخاذ أي قرار.

)ج(،  إذا اسااااتجاب مودع الطلب للدعوة في غضااااون المهلة المنصااااوص عليها في الفقرة )د(
فإن الشاااااااااااااارط المذكور يعتبر كما لو كان قد اسااااااااااااااتوفي. وإذا لم يفعل مودع الطلب ذلك، وجب اعتبار طلب 

 الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم وتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعالن ذلك.
 لغة التعديالت والكتب وترجمتها 55.3

اللغة التي ُينشااااااااار بها، تعي ن تقديم أي تعديل إذا كان الطلب الدولي قد أودع بلغة غير  ( أ )
)ب( والقاعدة 66.8)أ( والقاعدة 66.8وأي كتاب مشاااااااااااااااار إليه في القاعدة  34ُيباشاااااااااااااار بناء على المادة 

 )ج(، بلغة النشر، مع مراعاة الفقرة )ب(.66.8)ب( المطبقة بموجب القاعدة 46.5
ر بلغة 55.2قاعدة إذا كان  ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على ال )ب( ، تعين أن يحرَّ
 تلك الترجمة:

 أي تعديل وأي  كتاب مشار إليه في الفقرة )أ(، "1"
ومن الواجااب مراعاااتااه بناااء على  19وأي تعاادياال منصااااااااااااااوص عليااه في المااادة  "2"

 )ب(.46.5)ج( أو )د( وأي كتاب مشار إليه في القاعدة 66.1القاعدة 
 غة أخرى، تعين تقديم ترجمة لها أيضا.وإذا قدم  تلك التعديالت أو الكتب بل
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م التعديل أو الكتاب باللغة المطلوبة بموجب الفقرتين )أ( أو )ب(، تعي ن على  )ج( إذا لم يقد 
إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم التعديل أو الكتاب باللغة المطلوبة خالل 

هذه المهلة عن شااااااااهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة. وإلدارة  مهلة تكون معقولة حسااااااااب الظروف. وال تقل
 الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وق  قبل اتخاذ أي قرار.

إذا لم يسااااااااااااااتجااب مودع الطلااب للاادعوة إلى تقااديم التعاادياال باااللغااة المطلوبااة في المهلااة  )د(
ألغراض الفحص التمهيدي الدولي. وإذا المنصاااااوص عليها في الفقرة )ج(، ال يؤخذ التعديل بعين االعتبار 

لم يسااااااااااااتجب مودع الطلب للدعوة إلى تقديم الكتاب المشااااااااااااار إليه في الفقرة )أ( باللغة المطلوبة في المهلة 
 المنصوص عليها في الفقرة )ج(، ال يتعي ن أخذ التعديل بعين االعتبار ألغراض الفحص التمهيدي الدولي.

 56القاعدة 
 ]تحذف[
 57القاعدة 

 رسم المعالجة
 االلتزام بالدفع 57.1

ل إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي يقدم إليها طلب الفحص التمهيدي الدولي رساااما عن  تحصااا  
 كل طلب فحص )"رسم المعالجة"( لمصلحة المكتب الدولي.

 مقدار الرسم 57.2
 مقدار رسم المعالجة محدد في جدول الرسوم. ) أ (
لعملة أو إحدى العمالت التي تقررها إدارة الفحص التمهيدي يسااااااااااادد رسااااااااااام المعالجة با )ب(

 الدولي )"العملة المقررة"(. 
الرسااااااااااام المذكور إلى دارة اإلحيل ت ،الفرنك الساااااااااااويساااااااااااري كان  العملة المقررة هي إذا  )ج(
 .وبالفرنك السويسري في أقرب فرصة  المكتب الدولي
 وكان  تلك العملة: السويسري الفرنك إذا كان  العملة المقررة عملة خالف  )د(

دون قيد أو شاااااااااارط، يحدد المدير العام، الفرنك السااااااااااويسااااااااااري قابلة للتحويل إلى  "1"
، مبلغا معادال لذلك الرساااااام بالعملة المعالجةقر بعملة من ذلك القبيل لتسااااااديد رساااااام ت إدارةبالنساااااابة إلى كل 

 ؛في أقرب فرصة اإلدارةلعملة إلى المبلغ بتلك ا اإلدارةحيل تالمقررة وفقا لتوجيهات الجمعية، و 
اإلدارة كون تغير قابلة للتحويل إلى الفرنك السااااااااااااويسااااااااااااري دون قيد أو شاااااااااااارط،  "2"

بالفرنك حيل ذلك الرساااااام تو الفرنك السااااااويسااااااري من العملة المقررة إلى  المعالجةعن تحويل رساااااام  مسااااااؤولة
أن  ولإلدارة .في جدول الرساااااااومالمحدد ، بمقدار المبلغ في أقرب فرصاااااااة الدولي المكتبإلى  الساااااااويساااااااري 

سااتعيض عن ذلك بتحويل رساام المعالجة من العملة المقررة إلى اليورو أو الدوالر األمريكي، إن رغب في ت
في أقرب  ذلك، على أن يحيل المبلغ المعادل لذلك الرساااااااام باليورو أو الدوالر األمريكي إلى المكتب الدولي

 ".1" جيهات الجمعية المشار إليها في البند، كما يحدده المدير العام وفقا لتو فرصة
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إذا كان سااااااااعر الصاااااااارف بين العملة السااااااااويساااااااارية وأي عملة مقررة مختلفا عن سااااااااعر  )ه(
الصاااااااااااااارف المطبق آلخر مرة، وجااب أن يحاادد الماادير العااام المبلغ الجااديااد بااالعملااة المقررة تبعااا لتعليمااات 

بعد نشاره في الجريدة بشاهرين، ما لم يتفق كل من الجمعية. ويصابح المبلغ المحدد من جديد قابال للتطبيق 
إدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية والمدير العام على تاريخ يقع خالل هذين الشاااااااااهرين، فيصااااااااابح ذلك 

 المبلغ نافذا عندئذ في تلك اإلدارة اعتبارا من ذلك التاريخ.
 المبلغ المستحق -مهلة التسديد  57.3

التمهيدي ي غضون شهر اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الفحص يسدد رسم المعالجة ف ) أ (
وشاااااااارط مراعاة  شااااااااهرًا اعتبارًا من تاريخ األولوية، مع األخذ بالمهلة التي تنقضااااااااي آخر األمر 22الدولي أو 

 الفقرتين )ب( و)ج(.
في حال إرساااااااااااااال طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي  )ب(

، يسااادد رسااام المعالجة في غضاااون شاااهر اعتبارًا من التاريخ الذي تتسااالم فيه تلك 59.3 القاعدةبناء على 
شااااااااهرًا اعتبارًا من تاريخ األولوية، مع األخذ بالمهلة التي تنقضااااااااي آخر األمر  22اإلدارة ذلك الطلب أو 

 وشرط مراعاة الفقرة )ج(.
الفحص التمهيدي الدولي في إذا كان  إدارة الفحص التمهيدي الدولي ترغب في بدء  )ج(

)ب(، يجب على تلك اإلدارة أن تدعو مودع 69.1 الوق  ذاته الذي يبدأ فيه البحب الدولي، وفقًا للقاعدة
 الطلب إلى تسديد رسم المعالجة في غضون شهر اعتبارًا من تاريخ الدعوة.

 يكون مقدار رسم المعالجة المستحق المبلغ المطبق في تاريخ التسديد. )د(
 رد الرسم 57.4

يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن ترد رسااااااااام المعالجة إلى مودع الطلب في الحالتين 
 التاليتين:

إذا سااحب طلب الفحص التمهيدي الدولي قبل أن ترسااله إدارة الفحص التمهيدي  "1"
 الدولي إلى المكتب الدولي،

 54.4دة لم يقدم، وفقا للقاع ي كما لوأو إذا اعتبر طلب الفحص التمهيدي الدول "2"
 )ب(.1)ثانيًا(54أو 

 58القاعدة 
 رسم الفحص التمهيدي

 الحق في طلب دفع الرسم 58.1
يجوز لكاال إدارة من إدارات الفحص التمهياادي الاادولي أن تطااالااب مودع الطلااب باادفع  ) أ (

وإنجاز كل المهمات )"رساااااااااااام الفحص التمهيدي"( إلجراء الفحص التمهيدي الدولي ولحسااااااااااااابها رساااااااااااام لها 
 األخرى المعهودة إلى إدارات الفحص التمهيدي الدولي بموجب المعاهدة وهذه الالئحة التنفيذية.
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تحادد إدارة الفحص التمهيادي الدولي مقادار رساااااااااااااام الفحص التمهيادي إن وجد. وفيما  )ب(
بشاااااأن  57.3 عدةيخص مهلة تساااااديد رسااااام الفحص التمهيدي الدولي ومقداره المساااااتحق، فتطبق أحكام القا

 رسم المعالجة مع ما يلزم من تبديل.
يجب تسديد رسم الفحص التمهيدي مباشرة إلدارة الفحص التمهيدي الدولي. وإذا كان   )ج(

تلك اإلدارة مكتبا وطنيا، وجب أن يدفع الرساااااااااااااام بالعملة التي يقررها ذلك المكتب. وإذا كان  تلك اإلدارة 
الرساااااااااااااام بعملة الدولة التي يقع فيها مقر المنظمة المذكورة أو بأي  منظمة حكومية دولية، وجب أن يدفع

 عملة أخرى قابلة للتحويل إلى عملة تلك الدولة بال شرط وال قيد.
 ]تحذف[ 58.2
 رد الرسم 58.3

يتعين على إدارات الفحص التمهيدي الدولي أن تحيط المكتب الدولي علما إن لزم األمر بالقدر 
أي مبلغ مدفوع لها كرساااااااااااااام عن الفحص التمهيدي وشااااااااااااااروط رده، إذا كان طلب الذي يمكن أن ترده من 

الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو لم يقدم. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشاااااااااااااار تلك المعلومات في 
 أقرب فرصة.

 )ثانيا(58القاعدة 

 تمديد مهلة تسديد الرسوم
 دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي 1)ثانيا(58

 إذا تبين إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أحد األمرين التاليين: ( ) أ
د لها ال يكفي لتغطية رساااااام المعالجة ورساااااام الفحص  "1" أن مقدار الرسااااااوم المسااااااد 

 التمهيدي الدولي،
د لها وق  اسااااااااااااتحقاقها بناء على القاعدتين  "2"  57.3أن أي رسااااااااااااوم لم تسااااااااااااد 

 )ب(،58.1و
د لها في غضااااون شااااهر من الدعوة المبلغ المطلوب وجب على اإلدارة أن تدعو مودع  الطلب إلى أن يسااااد 

 ، عند االقتضاء.2)ثانيًا(58 لتغطية الرسمين، عالوة على رسم عن الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة
إذا أرسااااااااااال  إدارة الفحص التمهيدي الدولي الدعوة إلى المودع بناء على الفقرة )أ( ولم  )ب(
د المودع  خالل المهلة المشاااااار إليها في تلك الفقرة المبلغ المساااااتحق بالكامل، بما في ذلك الرسااااام عن يساااااد 

عند االقتضااااااااااء، وجب اعتبار طلب الفحص التمهيدي  2)ثانيا(58الدفع المتأخر المشاااااااااار إليه في القاعدة 
 لي أن تعلن ذلك.الدولي كما لو لم يقدم، شرط مراعاة الفقرة )ج(، وتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدو 

يعتبر كل مبلغ تتسااااالمه إدارة الفحص التمهيدي الدولي قبل أن ترسااااال الدعوة بناء على  )ج(
)ب(، 58.1 أو 57.3الفقرة )أ( كما لو كان  تسلمته قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القااااااااااااعااااااااااادة 

 حسب الحال.
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الشااااااااااااااروع في تطبيق  يعتبر كاال مبلغ تتساااااااااااااالمااه إدارة الفحص التمهياادي الاادولي قباال )د(
 )ب( كما لو كان  تسلمته قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة )أ(. الفقرة
 رسم عن الدفع المتأخر 2)ثانيا(58

لحسااااابها عن الدفع لها و يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تفرض رسااااما يساااادد  ) أ (
 )أ(. ويبلغ هذا الرسم:1)ثانيا(58بناء على القاعدة  المتأخر على الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجهة

 ٪ من مقدار الرسوم غير المدفوعة المحدد في الدعوة،50 "1"
أو ما يعادل مقدار رساااااام المعالجة إذا كان مقدار الرسااااااوم المحسااااااوب بناء على  "2"

 " أقل منه.1البند "
 سم المعالجة.يجب أال يكون مقدار الرسم عن الدفع المتأخر أعلى من ضعف ر  )ب(

 59القاعدة 
 اإلدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي 

 ()أ(2)31طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة  59.1
()أ(، يتعين 2)31بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة  ) أ (

متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصاااااااااااال الثاني أو يعمل نيابة عنها أن على كل مكتب لتساااااااااااالم الطلبات يتبع دولة 
(، بإدارة أو 3( و)2)32يحيط المكتب الدولي علما، وفقا ألحكام االتفاق المطبق والمشاااااااااااار إليه في المادة 

بإدارات الفحص التمهيدي الدولي المختصاااااااااااااااة بإجراء الفحص التمهيدي الدولي للطلبات الدولية المودعة 
المكتب الدولي أن ينشاااااااااااار تلك المعلومات في أقرب فرصااااااااااااة. وإذا كان  عدة إدارات للفحص لديه. وعلى 

 مع ما يلزم من تبديل. 35.2التمهيدي الدولي مختصة بهذا الشأن، وجب تطبيق القاعدة 
إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتساااااااااااااالم الطلبات بناء على  )ب(

)أ( و)ب( مع ما يلزم من تبديل. وال تنطبق الفقرة )أ( من 35.3تعين تطبيق القاعدة  "،3)أ("19.1القاعدة 
 ".3)أ("19.1هذه القاعدة على المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 

 ()ب(2)31طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة  59.2
()ب(، يجب على 2)31لتمهيدي الدولي المشاااااااااار إليها في المادة بالنسااااااااابة إلى طلبات الفحص ا

الجمعية عند تحديد إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصاااااااااااااااة بالطلبات الدولية المودعة لدى أي مكتب 
وطني يكون هو ذاته إدارة للفحص التمهيدي الدولي أن تمنح األفضاااااااااالية لتلك اإلدارة. وإذا لم يكن المكتب 

للفحص التمهيدي الدولي، وجب على الجمعية أن تمنح األفضاااااااااااااالية إلدارة الفحص التمهيدي الوطني إدارة 
 الدولي التي يوصي بها ذلك المكتب.

 تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى اإلدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي 59.3
دم طلااب الفحص التمهياادي الاادولي إلى مكتااب لتساااااااااااااالم الطلبااات أ ) أ ( و إدارة للبحااب إذا قااُ

على  الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي غير مختص بفحص الطلب الدولي فحصااا تمهيديا دوليا، فإن
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المكتب ذلك المكتب أو تلك اإلدارة وضاااااااع تاريخ تسااااااالم طلب الفحص التمهيدي الدولي، وتحويل الطلب إلى 
 ألحكام المنصوص عليها في الفقرة )و(.الدولي في أقرب فرصة، ما لم يقرر المكتب أو اإلدارة تطبيق ا

دم طلااب الفحص التمهياادي الاادولي إلى المكتااب الاادولي، تعين على ذلااك المكتااب  )ب( إذا قااُ
 وضع تاريخ تسلمه على الطلب ذاته.

في حال تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي بناء على الفقرة )أ(  )ج(
 الفقرة )ب(، تعين على المكتب الدولي أن يباشر ما يلي في أقرب فرصة:أو تقديمه إليه بناء على 

أن يحول طلاااب الفحص التمهيااادي الااادولي إلى اإلدارة المختصاااااااااااااااااة باااالفحص  "1"
التمهياادي الاادولي وأن يخطر مودع الطلااب بااذلااك، إذا كاااناا  تلااك اإلدارة هي وحاادهااا اإلدارة المختصااااااااااااااااة 

 بالفحص التمهيدي الدولي، 
مودع الطلااب إلى أن يبين في غضااااااااااااااون المهلااة المطبقااة بناااء على أو ياادعو  "2"

يوما من تاريخ الدعوة، مع األخذ بالمهلة التي تنقضااااااااااااااي آخر األمر، اإلدارة  15)أ( أو 1)ثانيًا(54 القاعدة
المختصاااااااااااااااة بالفحص التمهيدي الدولي التي ينبغي تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي إليها، إن كان  

 للفحص التمهيدي الدولي مختصة.أكثر من إدارة 
يحول "، على المكتب الدولي أن 2في حال تقديم بيان كما هو مشااااااااترط في الفقرة )ج(" )د(

التي بينها  في أقرب فرصاااااة طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى اإلدارة المختصاااااة بالفحص التمهيدي الدولي
لب الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم مودع الطلب. وإذا لم يقدم أي بيان من ذلك القبيل، يعتبر ط

 وعلى المكتب الدولي أن يعلن ذلك.
في حال تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى إدارة مختصااااااااة بالفحص التمهيدي  )ه(

عليه الدولي بناء على الفقرة )ج(، تعين اعتبار ذلك الطلب كما لو تساااااااااالمته تلك اإلدارة في التاريخ المحدد 
كان   لفقرة )أ( أو )ب(، حسااااااااااااااب الحال، ويعتبر طلب الفحص التمهيدي الدولي المحول كما لوبناء على ا

 تلك اإلدارة قد تسلمته في ذلك التاريخ.
إذا قرر المكتب أو اإلدارة الذي أرسااااااااااااال إليه طلب الفحص التمهيدي الدولي بناء على  )و(

فحص التمهيدي الدولي، تعين تطبيق الفقرات الفقرة )أ( تحويل ذلك الطلب مباشاارة إلى اإلدارة المختصااة بال
 مع ما يلزم من تبديل.)ه( من )ج( إلى 

 60القاعدة 
 بعض أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي

 أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي 60.1
إذا كان طلب الفحص التمهيدي الدولي ال يتمشاااااااااااى مع الشاااااااااااروط المحددة في القواعد  ) أ (

، وجااب على إدارة الفحص التمهياادي 55.1و 53.8إلى  53.3)ب( و53.2" و3" إلى "1)أ("53.2و 53.1
الدولي أن تدعو المودع إلى تصاااحيح أوجه النقص خالل مهلة تكون معقولة حساااب الحال. ويجب أال تقل 

ن تمددها في هذه المهلة عن شااهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة. ويجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أ
 أي وق  قبل اتخاذ أي قرار.
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تقاديم البياانات المشاااااااااااااااار إليهاا في  53.4 ثانياًا(  إذا تعادد المودعون، يكفي ألغراض القااعدة.)أ
" بشااااااااااااااااأن أحاادهم ممن لااه الحق في تقااديم طلااب للفحص التمهياادي الاادولي وفقااًا 3" و"2)أ("4.5 القاااعاادة
 .54.2 للقاعدة

أن يوقع أحدهم على طلب الفحص  53.8يكفي ألغراض القاعدة  ثالثًا(  إذا تعدد المودعون،.)أ
 التمهيدي الدولي.

إذا اسااااااااااااااتجاااب المودع للاادعوة في المهلااة المحااددة وفقااا للفقرة )أ(، فااإن طلااب الفحص  )ب(
التمهيدي الدولي يعد كما لو كان متسااااااااااااالَّمًا في التاريخ الفعلي لإليداع، شااااااااااااارط أن يسااااااااااااامح طلب الفحص 

ما ُقدم بتحديد الطلب الدولي، وإال فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو كان التمهيدي الدولي ك
 متسلَّمًا في التاريخ الذي تتسلم فيه إدارة الفحص التمهيدي الدولي التصحيح.

إذا لم يستجب المااااااااااااودع للدعوة في المهلة المحددة وفقااااااا للفقرة )أ(، فإن طلب الفحص  )ج(
 ما لو لم يقدم وتتولى إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعالن ذلك.التمهيدي الدولي يعد ك

 ]تحذف[ )د(
إذا الحظ المكتااااب الاااادولي وجااااه النقص، وجااااب عليااااه أن يلفاااا  نظر إدارة الفحص  )ه(

التمهياادي الاادولي إليااه. ويتعين على اإلدارة المااذكورة عناادئااذ أن تتخااذ اإلجراءات المنصااااااااااااااوص عليهااا في 
 الفقرات من )أ( إلى )د(.

إذا لم يتضاااااااااااااامن طلااب الفحص التمهياادي الاادولي بيااانااا عن التعااديالت، وجااب على إدارة  )و(
 )ب(. )أ( أو69.1و 66.1الفحص التمهيدي الدولي أن تتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدتين 

إذا تضاااااااااااامن البيان عن التعديالت إشااااااااااااارة إلى أن التعديالت المنصااااااااااااوص عليها في  )ز(
دماا   34 المااادة )ج((، دون أن تقاادم تلااك التعااديالت 53.9مع طلااب الفحص التمهياادي الاادولي )القاااعاادة قااُ

بالفعل، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو المودع إلى تقديم التعديالت في مهلة محددة 
 )ه(.69.1في الدعوة وتتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة 

 61القاعدة 
 تمهيدي الدولي واالختياراتتبليغ طلب الفحص ال

 تبليغ المكتب الدولي ومودع الطلب 61.1
يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبين تاريخ تسااالم طلب الفحص التمهيدي  ) أ (

)ب( إن كان  هذه القاعدة مطبقة. 60.1الدولي على الطلب أو تبين عليه التاريخ المشااااار إليه في القاعدة 
ب الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي في أقرب فرصاااة وتحتفظ بصاااورة عنه وعليها أن ترسااال طل

 في ملفاتها أو ترسل صورة عنه إلى المكتب الدولي وتحتفظ به في ملفاتها.
يجااب على إدارة الفحص التمهياادي الاادولي أن تبلغ مودع الطلااب تاااريخ تساااااااااااااالم طلااب  )ب(

الفحص التمهيااادي الااادولي في أقرب فرصاااااااااااااااااة. وإذا ُنظر إلى ذلاااك الطلاااب كماااا لو لم يقااادم بنااااء على 
ذلك لمودع  )ج(، وجب على اإلدارة المذكورة أن تبلغ60.1)ب( أو 1)ثانيا(58)د( أو 55.2أو  54.4 القاعدة
 وللمكتب الدولي.الطلب 
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 تبليغ المكاتب المختارة 61.2
 (.7)31يجري المكتب الدولي التبليغ المنصوص عليه في المادة  ) أ (
يجب أن يذكر في التبليغ رقم الطلب الدولي وتاريخ إيداعه، واسم مودع الطلب، وتاريخ  )ب(

خ الاذي تتساااااااااااااالم فياه إدارة الفحص إياداع الطلاب المطاالاب باأولويتاه )في حاالاة المطاالباة بااألولوياة(، والتااري
 التمهيدي الدولي طلب الفحص التمهيدي الدولي.

. 20يجب إرسال التبليغ إلى المكتب المختار مصحوبا باإلبالغ المنصوص عليه في المادة  )ج(
 وتبلغ االختيارات التي تجرى بعد ذلك اإلبالغ في أقرب فرصة بعد إجرائها.

( 2)40حا إلى أحد المكاتب المختارة بناء على المادة إذا قدم مودع الطلب طلبا صاااااااري )د(
 20قبل النشر الدولي للطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي إجراء اإلبالغ المنصوص عليه في المادة 

 في أقرب فرصة، بناء على طلب المودع أو المكتب المختار.
 المعلومات المقدمة لمودع الطلب 61.3

، 61.2يخطر مودع الطلااب كتااابااة بااالتبليغ المشاااااااااااااااار إليااه في القاااعاادة يجااب على المكتااب الاادولي أن 
 (.7)31والمكاتب المختارة التي تم إخطارها بناء على المادة 

 النشر في الجريدة 61.4
على المكتب الدولي أن ينشاااااااااار في الجريدة في أقرب فرصااااااااااة بعد تقديم طلب الفحص التمهيدي 

الدولي، معلومات عن طلب الفحص التمهيدي الدولي والدول  الدولي ولكن ليس قبل النشاااااااار الدولي للطلب
 المختارة المعنية وفقا لما هو منصوص عليه في التعليمات اإلدارية.

 
 62القاعدة 

 صورة عن الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي
 19وعن التعديالت التي تّمت بناء على المادة 

 إلدارة الفحص التمهيدي الدولي
لرأي المكتوب إلدارة البحااب الاادولي وعن التعااديالت التي تماا   قباال إيااداع طلااب صااااااااااااااورة عن ا 62.1

 الفحص التمهيدي الدولي
يتعين على المكتب الدولي، عند تساااااااالم طلب للفحص التمهيدي الدولي أو صااااااااورة عنه من إدارة 

 الفحص التمهيدي الدولي، أن يرسل الصورتين التاليتين في أقرب فرصة:
، مااا لم يكن 1)ثااانيااًا(43المكتوب المعااد  بناااء على القاااعاادة صااااااااااااااورة عن الرأي  "1"

المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصااااااافة إدارة للبحب الدولي يعمل أيضاااااااًا بصااااااافة 
 إدارة للفحص التمهيدي الدولي؛
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وأي إعالن مشااار إليه في تلك  19صااورة عن أي تعديل ُأجري بناء على المادة  "2"
 )ب(، ما لم تبي ن تلك اإلدارة أنها تسلم  تلك الصورة.46.5والكتاب المطلوب بموجب القاعدة المادة 
 التعديالت التي تم   بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي 62.2

إذا سبق أن قدم طلب للفحص التمهيدي الدولي وق  إيداع التعديالت التي تم   بناء على المادة 
دما يودع مودع الطلب التعديالت لدى المكتب الدولي أن يقدم أيضاا إلى إدارة ، فإن من المساتحسان عن19

الفحص التمهيدي الدولي صاااااااااااورة عن تلك التعديالت وعن أي إعالن مشاااااااااااار إليه في تلك المادة والكتاب 
)ب(. وأيا كان الحال، يتعين على المكتب الدولي أن يرسااااااااااال صاااااااااااورة عن 46.5المطلوب بموجب القاعدة 

 واإلعالن والكتاب إلى تلك اإلدارة في أقرب فرصة. التعديالت
 )ثانيًا(62القاعدة 

 ترجمة الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي
 لفائدة إدارة الفحص التمهيدي الدولي

 الترجمة والمالحظات 1)ثانيًا(62
رًا باللغة  1)ثانيًا(43إذا لم يكن الرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة  ) أ ( اإلنكليزية محر 

أو بلغااة تقبلهااا إدارة الفحص التمهياادي الاادولي، وجااب ترجمااة الرأي المكتوب إلى اللغااة اإلنكليزيااة بمعرفااة 
 المكتب الدولي أو تح  مسؤوليته، بناء على التماس من تلك اإلدارة.

ل المكتااب الاادولي صااااااااااااااورة عن الترجمااة إلى إدارة الفحص التمهياادي الاادولي في  )ب( يحو 
ل صورة إلى مودع الطلب في الوق  ذاته.غضون شهرين   من تاريخ تسلم التماس الترجمة ويحو 

صااورة  لمودع الطلب أن ُيعدَّ مالحظات مكتوبة بشااأن صااحة الترجمة، على أن يرساال )ج(
 عن المالحظات إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي وإلى المكتب الدولي.

 63القاعدة 
 الفحص التمهيدي الدوليالشروط الدنيا المطلوبة من إدارة 

 تعريف الشروط الدنيا 63.1
 ( هي كاآلتي:3)32الشروط الدنيا المشار إليها في المادة 

يجب أن يعمل في المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية مائة موظف  "1"
 الفحوص؛ على األقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية، ويملكون المؤهالت التقنية الالزمة إلجراء

يجاااب أن يكون في حوزة المكتاااب الوطني أو المنظماااة الحكومياااة الااادولياااة على  "2"
، على أن يكون مرتبا على الوجه السااااااليم 34األقل الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشااااااار إليه في القاعدة 

 لغرض الفحص؛
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يجاااب أن يعمااال في المكتاااب الوطني أو المنظماااة الحكومياااة الااادولياااة موظفون  "3"
قادرون على الفحص في المجاالت التقنية المطلوب فحصاااها، وملمون باللغات الضااارورية على األقل لفهم 

 ؛34 اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة
نظاام إلدارة  المكتاب الوطني أو المنظماة الحكومياة الادولياة لادى يجاب أن يكون  "4"

 لجودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا للقواعد المشتركة بشأن الفحص التمهيدي الدولي؛ا
معي نا كإدارة للبحب  يجب أن يكون المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية "5"

 الدولي.
 64القاعدة 

 تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة
 ألغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي

 لة التقنية الصناعية السابقةحا 64.1
(، كل ما وضااااااع تح  تصاااااارف الجمهور في أي 3( و)2)33ألغراض تطبيق المادة  ) أ (

مكان في العالم بالكشااااف الكتابي )بما في ذلك الرسااااوم وغير ذلك من الصااااور التوضاااايحية( يعد جزءا من 
 حالة التقنية الصناعية السابقة، شرط وقوع ذلك قبل التاريخ المعني.

 ألغراض تطبيق الفقرة )أ(، يكون التاريخ المعني هو: )ب(
تاريخ اإليداع الدولي للطلب الدولي موضع الفحص التمهيدي الدولي، مع مراعاة  "1"

 ؛"3و" "2" ينالبند
المطالبة في الطلب الدولي موضاااااااع الفحص  في حالتاريخ إيداع طلب ساااااااابق،  "2"

وكان للطلب الدولي تاريخ إيداع دولي يقع في غضااااااااون فترة  التمهيدي الدولي بأولوية ذلك الطلب السااااااااابق
 األولوية، ما لم تر إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن المطالبة باألولوية ليس  سليمة؛

تاريخ إيداع طلب ساااااااابق، في حال المطالبة في الطلب الدولي موضاااااااع الفحص  "3"
لدولي تاريخ إيداع دولي الحق للتاريخ الذي التمهيدي الدولي بأولوية ذلك الطلب الساااااااااااااااابق وكان للطلب ا

تنقضااااااااااي فيه فترة األولوية ولكنه يقع في غضااااااااااون فترة شااااااااااهرين من ذلك التاريخ، ما لم تر إدارة الفحص 
التمهيدي الدولي أن المطالبة باألولوية ليسااااا  ساااااليمة ألساااااباب خالف أن للطلب الدولي تاريخ إيداع دولي 

 .ترة األولويةالحقًا للتاريخ الذي تنقضي فيه ف
 الحاالت التي ال يجرى فيها الكشف كتابة 64.2

في الحاالت التي يحصااال فيها الجمهور على المعلومات بوسااااطة كشاااف شااافهي أو اساااتعمال أو 
عرض أو بأي وسااائل أخرى غير مكتوبة )"الكشااف غير المكتوب"( قبل التاريخ المعني كما هو معر ف في 

ذلاك الكشااااااااااااااف غير المكتوب مبيناا في كشااااااااااااااف مكتوب جرى توفيره  )ب(، وإذا كاان تااريخ64.1القااعادة 
للجمهور في التاريخ المعني أو بعده، فإن الكشاااااااف غير المكتوب ال يعد جزءا من حالة التقنية الصاااااااناعية 

(. ومع ذلااك، يجااب أن يااذكر في تقرير الفحص التمهياادي 3( و)2)33السااااااااااااااااابقااة ألغراض تطبيق المااادة 
 .70.9كتوب بالطريقة المنصوص عليها في القاعدة الدولي ذلك الكشف غير الم
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 بعض الوثائق المنشورة 64.3
ألغراض في الحاالت التي يكون فيها أي طلب أو براءة جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة 

 ، ونشااااااااار ذلك64.1(، لو أنه نشااااااااار قبل التاريخ المعني المشاااااااااار إليه في القاعدة 3( و)2)33تطبيق المادة 
أو تلك البراءة في التاريخ المعني أو بعده بالرغم من إيداعه قبل هذا التاريخ أو المطالبة فيه بأولوية  الطلب

طلب سااااااااابق مودع قبله، فإن ذلك الطلب المنشااااااااور أو تلك البراءة المنشااااااااورة ال يعد جزءا من حالة التقنية 
يتعين اإلشااارة إلى ذلك الطلب أو (. ومع ذلك، فإنه 3( و)2)33الصااناعية السااابقة ألغراض تطبيق المادة 

 .70.10تلك البراءة في تقرير الفحص التمهيدي الدولي على الوجه المنصوص عليه في القاعدة 
 65القاعدة 

 النشاط االبتكاري أو عدم البداهة
 العالقة بحالة التقنية الصناعية السابقة 65.1

(، يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي بعين االعتبار العالقة 3)33ألغراض تطبيق المادة 
القائمة بين أي مطلب محدد وحالة التقنية الصااااناعية السااااابقة ككل. ويجب أال يأخذ بعين االعتبار العالقة 

من  طلب ومجموعاتبين المطلب والوثائق أو األجزاء منها كل على حدة فحساااااااب، بل كذلك العالقة بين الم
 تلك الوثائق أو بعض األجزاء منها، إن كان  هذه المجموعات بديهية في نظر رجل المهنة.

 التاريخ المعني 65.2
التاريخ  (، يكون التاريخ المعني لتقدير النشاااااااااااااط االبتكاري )عدم البداهة(3)33ألغراض تطبيق المادة 

 .64.1المنصوص عليه في القاعدة 
 66عدة القا

 اءات الواجب اتخاذهااإلجر 
 لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

 أساس الفحص التمهيدي الدولي 66.1
يجب إجراء الفحص التمهيدي الدولي على أساااااااااس الطلب الدولي كما أودع مع مراعاة  ) أ (

 الفقرات من )ب( إلى )د(.
طلاااب الفحص عناااد إياااداع  34يجوز لمودع الطلاااب أن يقااادم أي تعاااديالت بنااااء على الماااادة  )ب(

 )ثانيا(. 66.4التمهيدي الدولي، أو إلى أن يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي مع مراعاة أحكام القاعدة 
قبل إيداع طلب  19يجب أن تؤخذ بعين االعتبار أي تعديالت تجرى بناء على المادة  )ج(

الغية بموجب تعديل يجرى الفحص التمهيدي الدولي ألغراض ذلك الفحص، ما لم يسااااااتعض عنها أو تعد 
 .34وفقا للمادة 

بعد إيداع طلب  19يجب أن تؤخذ بعين االعتبار أي تعديالت تجرى بناء على المادة  )د(
وتقااادم إلى إدارة الفحص التمهيااادي  34الفحص التمهيااادي الااادولي وأي تعاااديالت تجرى بنااااء على الماااادة 

 ص التمهيدي الدولي.)ثانيا(، ألغراض الفح66.4الدولي مع مراعاة القاعدة 
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 91.1 تأخذ إدارة الفحص التمهيدي في حسابانها تصاحيح خطأ ساافر بناء على القاعدة ثانيا(.)د
 )ثانيا(.66.4 ألغراض الفحص التمهيدي الدولي، شرط مراعاة القاعدة

ليس من الضااااااااااروري أن تكون المطالب المتعلقة باختراعات لم ُيعد  بشااااااااااأنها تقرير عن  )ه(
 موضع فحص تمهيدي دولي. البحب الدولي

 الرأي المكتوب إلدارة البحب الدولي )ثانيًا(66.1
، 1)ثااانيااًا(43 يكون الرأي المكتوب الااذي تعااده إدارة البحااب الاادولي بناااء على القاااعاادة ) أ (

 )أ(.66.2 شرط مراعاة الفقرة )ب(، بمثابة رأي مكتوب إلدارة الفحص التمهيدي الدولي ألغراض القاعدة
يجوز إلدارة الفحص التمهياااادي الاااادولي أن تخطر المكتااااب الاااادولي بااااأن الفقرة )أ( ال  )ب(

تنطبق على اإلجراءات المتبعااة لااديهااا فيمااا يخص اآلراء المكتوبااة التي تعاادهااا إدارات الفحص التمهياادي 
 ، كمااا هي محااددة في اإلخطااار، على أال ينطبق اإلخطااار على1)ثااانيااًا(43 الاادولي بناااء على القاااعاادة

حاالت التي يكون فيها المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصاااااااااااااافة إدارة للبحب ال
 الدول يعمل أيضاااااااااًا بصااااااااافة إدارة للفحص التمهيدي الدولي. ويتولى المكتب الدولي نشااااااااار ذلك اإلخطار في

 15فرصة.الجريدة في أقرب 
 1)ثانيًا(43ولي بناء على القاعدة إذا كان الرأي المكتوب الذي أعدته إدارة البحب الد )ج(

)ب(، بمثااباة رأي مكتوب إلدارة الفحص التمهيادي الادولي  ال يعاد، بموجاب إخطاار موجاه بنااء على الفقرة
 )أ(، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي إخطار مودع الطلب بذلك كتابة.66.2ألغراض القاعدة 

ار اإلجراءات المنصااااااااااااااوص عليهاااا في تاااأخاااذ إدارة الفحص التمهيااادي الااادولي في إطااا )د(
)أ(، بعين االعتباااااااار الرأي المكتوب الاااااااذي تعاااااااده إدارة البحاااااااب الااااااادولي بنااااااااء على 66.2 القااااااااعااااااادة

)ب(،  حتى إذا كااان الرأي المكتوب ال يعتبر، بموجااب إخطااار موجااه بناااء على الفقرة 1)ثااانيااًا(43 القاااعاادة
 )أ(.66.2 القاعدة رأيًا مكتوبًا إلدارة الفحص التمهيدي الدولي ألغراض

 البحب التكميلي ًا(لث)ثا66.1
تجري إدارة الفحص التمهيدي الدولي بحثا )"البحب التكميلي"( الساااااااتطالع الوثائق المشاااااااار إليها 

والتي نشاارت أو أصاابح  متاحة لإلدارة المذكورة إلجراء البحب عقب التاريخ الذي أعد فيه  64في القاعدة 
تعتبر أن بحثا من ذلك القبيل ال يخدم غرضا مفيدا. وإذا اكتشف  اإلدارة وجود تقرير البحب الدولي، ما لم 

)ه(، فال يشاااامل البحب التكميلي 1.66( أو القاعدة 4( أو )3)34أية من الحاالت المشااااار إليها في المادة 
 إال األجزاء الخاضعة للفحص التمهيدي الدولي من الطلب الدولي.

 حص التمهيدي الدوليالرأي المكتوب إلدارة الف 66.2
 إذا كان  إدارة الفحص التمهيدي الدولي: ) أ (

 ( قائمة،4)34ترى أن إحدى الحاالت المشار إليها في المادة  "1"

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 15
<www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html>. 
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 أو ترى أن تقرير الفحص التمهيدي الدولي ينبغي أن يكون ساااالبيا بالنساااابة إلى "2"
مطلب من المطالب على أساااس أن االختراع المطلوب حمايته بمقتضاااه ال يبدو 
جديدا، أو ال يبدو أنه ينطوي على نشاط ابتكاري )أي ال يبدو أنه غير بديهي(، 

 أو ال يبدو صالحا للتطبيق الصناعي، 
 أو يتبين لها أن الطلب الدولي غير صااحيح من حيب الشااكل أو المحتوى بناء "3"

 اهدة أو هذه الالئحة التنفيذية،على المع
أو ترى أن ثمة تعديال يتجاوز الكشااااااااااااااف عن االختراع في الطلب الدولي كما تم  "4"

 إيداعه،
أو ترغب في أن ترفق بتقرير الفحص التمهيدي الدولي بعض المالحظات بشأن  "5"

وضااوح المطالب أو الوصااف أو الرسااوم، أو معرفة ما إذا كان  المطالب تسااتند 
 إلى الوصف،كليا 

أو ترى أن أحد المطالب يتعلق باختراع لم ُيعد  بشاااااااااااأنه تقرير عن البحب الدولي  "6"
 وقررت االمتناع عن مباشرة الفحص التمهيدي الدولي بشأن ذلك المطلب،

أو ترى أنه ال يتوفر لديها كشاااااف عن تسااااالسااااال للنوويدات أو الحوامض األمينية  "7"
 ي مفيد،بشكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دول

وجب على اإلدارة المذكورة أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة. وإذا كان القانون الوطني للمكتب الوطني 
الذي يتصاااااااااااااارف كإدارة للفحص التمهيدي الدولي ال ُيجيز تحرير المطالب التابعة المتعددة بطريقة مختلفة 

)أ(، جاز إلدارة الفحص التمهيدي 6.4ة عن الطريقة المنصااااااااااوص عليها في الجملتين الثانية والثالثة للقاعد
()ب( إذا لم تكن المطااالااب محررة بهااذه الطريقااة. وفي هااذه الحااالااة، يجااب 4)34الاادولي أن تطبق المااادة 

 عليها أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة.
يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تسرد األسباب وراء رأيها بالتفصااااااااااايل في  )ب(

 اإلخطار.
يجب دعوة مودع الطلب في اإلخطار إلى تقديم رد كتابي مصاااااااحوب عند الضااااااارورة  )ج(

 بالتعديالت.
يجب أن تحدد مهلة الرد في اإلخطار. ويجب أن تكون المهلة معقولة حساااااااااااااااب كل  )د(

حالة. ويجب أن تحدد عادة بشااااااااهرين اعتبارا من تاريخ اإلخطار، على أال تقل عن شااااااااهر اعتبارا من ذلك 
حال من األحوال. وإذا أرساااااااااال تقرير البحب الدولي واإلخطار في آن واحد، وجب أن تحدد  التاريخ في أي

المهلة بشااااااااااااهرين على األقل، اعتبارا من تاريخ اإلخطار. ويجب أال تتجاوز ثالثة أشااااااااااااهر اعتبارا من ذلك 
 التاريخ.
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 .يجوز تمديد مهلة الرد  على اإلخطار إذا التمس مودع الطلب ذلك قبل انقضائها )ه(
 الرد الرسمي على إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66.3

يجوز لمودع الطلب أن يرد  على دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي المشااار إليها في  ) أ (
)ج( بإجراء التعديالت أو بتقديم الحجج إن كان ال يوافق على وجهة نظر اإلدارة المذكورة، 66.2القاعدة 

 الحال.أو بهاتين الوسيلتين، حسب 
 يجب تقديم الرد مباشرة إلدارة الفحص التمهيدي الدولي. )ب(

 الفرص اإلضافية لتقديم التعديالت أو الحجج 66.4
 يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تصااااااادر رأيًا مكتوبًا إضاااااااافيًا واحدًا أو أكثر ) أ (

 في هذه الحالة. 66.3و 66.2إن رغب  في ذلك. وتطبق القاعدتان 
يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمنح مودع الطلب، بناء على التماس منه،  )ب(

 فرصة إضافية واحدة أو أكثر لتقديم التعديالت أو الحجج.
 بعين االعتبار وتصحيحات األخطاء السافرة أخذ التعديالت والحجج )ثانيا(66.4

وتصااااااااااااحيحات  يالت والحججليس من الضااااااااااااروري أن تأخذ إدارة الفحص التمهيدي الدولي التعد
 بعين االعتبار إلصاادار رأي مكتوب أو إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي إذا تساالمتها األخطاء السااافرة

 بعد الشروع في تحرير ذلك الرأي أو التقرير. تلك اإلدارة أو صرح  بها أو ُأخطرت بها، حسب االقتضاء،
 التعديالت 66.5

أو الرسااااااااااوم، بما في ذلك كل حذف في المطالب أو حذف كل تغيير في المطالب أو الوصااااااااااف 
 مقاطع من الوصف أو إسقاط بعض الرسوم، خالف تصويب األخطاء السافرة، يعد تعديال.

 االتصاالت غير الرسمية بمودع الطلب 66.6
يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تتصاااااااال بمودع الطلب في أي وق  كان بصااااااااورة غير 

أو كتابة أو بإجراء مقابلة شاااخصاااية معه. ويجوز لها أن تقرر إن كان  ترغب في مقابلة  رسااامية إما هاتفيا
 مودع الطلب أكثر من مرة بناء على التماس منه، أو ترغب في الرد على أي كتاب غير رسمي وارد منه.

 صورة وترجمة عن الطلب السابق المطالب بأولويته 66.7
الدولي في حاجة إلى صااااااااااااااورة عن الطلب السااااااااااااااابق إذا كان  إدارة الفحص التمهيدي  ) أ (

المطالب بأولويته في الطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي أن يرسال تلك الصاورة إلى اإلدارة المذكورة 
بناء على التماس منها، في أقرب فرصاااااااااة. وإذا لم تقدم هذه الصاااااااااورة إلدارة الفحص التمهيدي الدولي ألن 

، وإذا لم يكن ذلك الطلب الساااااااااااااااابق قد أودع لدى تلك اإلدارة 17.1القاعدة مودع الطلب لم يتقيد بأحكام 
بصاااااااااافتها مكتبًا وطنيًا أو لم تكن وثيقة األولوية متاحة لتلك اإلدارة انطالقًا من مكتبة رقمية وفقًا للتعليمات 

 اإلدارية، جاز وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطاَلب باألولوية.
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ن الطلب المطالب بأولويته في الطلب الدولي محررا بلغة خالف اللغة أو اللغات إذا كا )ب(
المعمول بها في إدارة الفحص التمهيدي الدولي، جاز لإلدارة المذكورة أن تدعو مودع الطلب إلى أن يقدم 

طالبة لها ترجمة إلى هذه اللغة أو إحدى هذه اللغات خالل شاااااهرين من تاريخ الدعوة، إذا كان  صاااااحة الم
(. وإذا لم تقدم الترجمة في هذه المهلة، جاز 1)33باألولوية تؤثر في تكوين الرأي المشاااااااااار إليه في المادة 

 وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطاَلب باألولوية.
 شكل التعديالت 66.8

أن يقدم ورقة بديلة عن كل ورقة  ، عند تعديل الوصاااااف أو الرساااااوم،على مودع الطلب ) أ (
)ب(.  الفقرةمن الطلب الدولي تكون مختلفة عن الورقة المودعة ساااااااابقا بسااااااابب أي تعديل، بشااااااارط مراعاة 

لف  النظر إلى الفروق بين األوراق المبدلة ويتعين أن تكون الورقة أو األوراق البديلة مصااااااااااااااحوبة بكتاب ي
ومن المساااااااتحسااااااان أيضاااااااا شااااااارح  المدخلة على الطلب كما أودع، ويبي ن أسااااااااس التعديالت واألوراق البديلة
 أسباب التعديل.
إذا أريااد بااالتعاادياال حااذف بعض المقاااطع أو إدخااال بعض التغييرات أو اإلضااااااااااااااااافااات  )ب(

الطفيفة، جاز تقديم الورقة البديلة المشار إليها في الفقرة )أ( في شكل صورة عن الورقة المعنية من الطلب 
للتغييرات أو اإلضافات، شرط أال يمس ذلك من وضوح الورقة وإمكانية نسخها مباشرة. الدولي والمتضمنة 

وإذا ترتب على تعديل ما إلغاء ورقة بالكامل، وجب إبالغ التعديل في كتاب من المساااااتحسااااان أن يتضااااامن 
 أيضا شرحا ألسباب التعديل.

باادياال. وتحاال  كاال مع مااا يلزم من ت 46.5عنااد تعاادياال مطااالااب الحمااايااة، تطب ق القاااعاادة  )ج(
مة بناء على القاعدة  وفقا لما هو منصااااااوص عليه في هذه الفقرة، محل  جميع  46.5مطالب الحماية، المقد 

لة سابقا وفقا للمادتين   ، حسب الحال.34أو  19مطالب الحماية المودعة أصال أو المعد 
 67القاعدة 

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

تلتزم أي إدارة للفحص التمهيدي الدولي بإجراء الفحص التمهيدي الدولي ألي طلب دولي أو ال 
 أي جزء منه يكون موضوعه أحد الموضوعات اآلتية:

 النظريات العلمية والرياضية؛ "1"
األصااناف النباتية أو السااالالت الحيوانية أو الطرائق البيولوجية أساااسااا السااتوالد  "2"

 ات خالف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستحضرة بتلك الطرائق؛النباتات والحيوان
الخطط أو المبادئ أو المناهج الرامية إلى عقد الصاااااااااااااافقات أو إنجاز األعمال  "3"

 الذهنية الصرفة أو اللعب؛
مناااهج عالج جسااااااااااااام اإلنساااااااااااااااان أو الحيوان بااالجراحااة أو التطبيااب، وكااذلااك مناااهج  "4"

 التشخيص؛
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 يم المعلومات؛مجرد تقد "5"
برامج الحاسااااااااااااااوب إن كان  إدارة الفحص التمهيدي الدولي غير مجهزة إلجراء  "6"

 فحص تمهيدي دولي لهذه البرامج.
 68القاعدة 

 انعدام وحدة االختراع )الفحص التمهيدي الدولي(
 عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68.1

رط وحدة االختراع لم يساااااااااااتوف، وقررت أال تدعو إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن شااااااااااا
مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو دفع رسوم إضافية، تعين عليها أن تجري الفحص التمهيدي الدولي 

، على أن ُتبي  ن في أي )ه(66.1()ب( والقاعدة 4)34بالنساااااااااابة إلى الطلب الدولي بأكمله مع مراعاة المادة 
التمهيدي الدولي أنها ترى أن شااااااااااااارط وحدة االختراع لم يساااااااااااااتوف، وتحدد  رأي مكتوب وفي تقرير الفحص

 أسباب ذلك.
 الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68.2

إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن شااااااااااارط وحدة االختراع لم يساااااااااااتوف، وقررت أن تدعو 
في الدعوة  نه، تعين عليها أن تبي  مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو دفع رساااوم إضاااافية حساااب اختيار 

 ما يلي:
 ؛على األقل للحد  من المطالب تتمشى في نظرها مع ذلك الشرطإمكانية واحدة  "1"
في الطلب  األسااباب التي دفعتها إلى القول بأن شاارط وحدة االختراع لم يسااتوفو  "2"

 الدولي؛
 ؛شهر اعتبارا من تاريخ الدعوة في غضون للدعوة  ودعوة المودع إلى االمتثال "3"
 ومقدار الرسوم اإلضافية المطلوب دفعها، إن اختار المودع ذلك؛ "4"
في  )ه(68.3ودعوة المودع إلى دفع رساااااااااااااام التحفظ المشااااااااااااااار إليه في القاعدة  "5"

 غضون شهر اعتبارا من تاريخ الدعوة، ومقدار ذلك الرسم.
 الرسوم اإلضافية 68.3

حص التمهيدي الدولي المختصة مقدار الرسوم اإلضافية المفروضة على تحدد إدارة الف ) أ (
 ()أ(.3)34الفحص التمهيدي الدولي والمنصوص عليها في المادة 

يجب دفع الرساااااوم اإلضاااااافية المفروضاااااة على الفحص التمهيدي الدولي والمنصاااااوص  )ب(
 ()أ( إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي مباشرة.3)34عليها في المادة 

يجوز لمودع الطلب أن يدفع الرساااااااااوم اإلضاااااااااافية مع إبداء تحفظاته، أي أن يتقدم في  )ج(
الوق  ذاته بإعالن مسااابب إلثبات أن الطلب الدولي يتمشاااى مع شااارط وحدة االختراع أو أن مقدار الرساااوم 
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مهيدي إدارة الفحص الت في التحفظ هي ة للمراجعة تنشااااااااااأ في إطاراإلضااااااااااافية المطلوب مبالغ فيه. وتنظر 
له ما يبرره تعين عليها أن تأمر برد الرسااااااااااوم اإلضااااااااااافية كليا أو جزئيا  أن التحفظ الهي ة الدولي. فإن رأت

لمودع الطلب. ويرفق نص كل من التحفظ والقرار المتخذ بهذا الصاااااااااااااادد بتقرير الفحص التمهيدي الدولي، 
 وتخطر به المكاتب المختارة، بناء على التماس من مودع الطلب.

يجوز أن تضم هي ة المراجعة المشار إليها في الفقرة )ج(، ضمن عضويتها، الشخص  )د(
 الذي اتخذ القرار محل التحفظ، على أال تقتصر العضوية على ذلك الشخص.

يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تفرض تسااااااااااديد رسااااااااااما لها أو لفائدتها مقابل  )ه(
وإذا لم يدفع المودع أي رسم مطلوب مقابل التحفظ في غضون  )ج(. فحص التحفظ المشار إليه في الفقرة

"، يعتبر التحفظ كما لو يكن وتتولى إدارة الفحص التمهيدي 5"68.2 المهلة المنصاااااااااوص عليها في القاعدة
)ج( أن  الدولي إعالن ذلك. وُيرد رسااااااام التحفظ إلى المودع إذا رأت هي ة المراجعة المشاااااااار إليها في الفقرة

 يبرره كليا.للتحفظ ما 
 اإلجراءات المتخذة في حالة الحد من المطالب على وجه غير كاف 68.4

إذا حد  المودع من المطالب على وجه غير كاف الستيفاء شرط وحدة االختراع، وجب على إدارة 
 ()ج(.3)34الفحص التمهيدي الدولي أن تتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

 االختراع الرئيسي 68.5
()ج(، يجب النظر إلى 3)34في حالة التردد في تحديد االختراع الرئيسااااااااااي ألغراض تطبيق المادة 

 االختراع المذكور أوال في المطالب على أنه االختراع الرئيسي.
 69القاعدة 

 بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة له
 بدء الفحص التمهيدي الدولي 69.1

، يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي )ه(الفقرات من )ب( إلى مع مراعاة أحكام  ) أ (
 أن تبدأ الفحص المذكور عندما يتوفر لديها كل ما يلي:

 طلب الفحص التمهيدي الدولي "1"
المبلغ المستحق )بالكامل( لرسم المعالجة ورسم الفحص التمهيدي، بما في ذلك و  "2"

 ، عند االقتضاء؛2)ثانيًا(58 اعدرسم الدفع المتأخر المنصوص عليه في الق
اإلعالن الذي تصاااادره إدارة البحب الدولي بناء على  أو إما تقرير البحب الدوليو "3"

والرأي المكتوب  ،()أ( بعااادم اعتزامهاااا أن تعاااد تقريرًا للبحاااب الااادولي2)17 الماااادة
 ،1)ثانيًا(43 المعد بناء على القاعدة

إرجاء بدء الفحص التمهيدي الدولي حتى انقضاااااء المهلة المطبقة بناء ما لم يلتمس مودع الطلب صااااراحة 
 .)أ(1)ثانيا(54على القاعدة 
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للبحب  إذا كان المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصفته إدارة )ب(
الدولي والبحب الدولي يعمل أيضااااااااااااًا بصاااااااااااافته إدارة للفحص التمهيدي الدولي، جاز بدء الفحص التمهيدي 

وشااااارط مراعاة أحكام  الدولي في الوق  ذاته، إن رغب في ذلك المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية
 ه(.)د( و) الفقرتين

الحكومية الدولية الذي يعمل بصااااااااااافة إدارة للبحب إذا كان المكتب الوطني أو المنظمة  ثانيًا(.)ب
)ب(، يرغب في بدء الفحص التمهيدي الدولي والبحب  الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وفقًا للفقرة

" مستوفاة، 3" إلى "1()ج("2)34 الدولي في الوق  ذاته وكان يعتبر أن كل الشروط المشار إليها في المادة
عد المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية، بصاافته إدارة للبحب الدولي، رأيًا ليس من الضااروري أن ي
 .1)ثانيًا(43 مكتوبًا بناء على القاعدة

 19إذا تضااااااامن البيان عن التعديالت إشاااااااارة إلى أن التعديالت التي تجرى وفقا للمادة  )ج(
ص التمهيدي الدولي أال تبدأ ذلك الفحص "(، وجب على إدارة الفح1)أ("53.9تؤخذ بعين االعتبار )القاعدة 

 قبل أن تتسلم صورة عن هذه التعديالت.
إذا تضااااااااااامن البيان عن التعديالت إشاااااااااااارة إلى أنه يتعين تأجيل بدء الفحص التمهيدي  )د(

 )ب((، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أال تبدأ الفحص المذكور قبل53.9الدولي )القاعدة 
 ،19صورة عن التعديالت التي تجرى وفقا للمادة أن تتسلم  "1"
أو أن تتساااااااالم إشااااااااعارا من المودع يفيد أنه ال يرغب في إجراء أي تعديالت وفقا  "2"

 ،19للمادة 
 .46.1 أو أن تنقضي المهلة المطبقة بناء على القاعدة "3"

 على أن يؤخذ بالشرط الذي يستوفى أوال.
 34ارة إلى أن التعديالت التي أجري  وفقا للمادة إذا تضااااامن البيان عن التعديالت إشااااا )ه(

)ج(( علمااا بااأنهااا لم تقاادم، وجااب على إدارة 53.9قااد قاادماا  مع طلااب الفحص التمهياادي الاادولي )القاااعاادة 
الفحص التمهيدي الدولي أال تبدأ ذلك الفحص قبل أن تتسااااااااااالم التعديالت أو تنقضاااااااااااي المهلة المحددة في 

 )ز(، على أن يؤخذ بالشرط الذي يستوفى أوال.60.1ة الدعوة المشار إليها في القاعد
 المهلة المحددة للفحص التمهيدي الدولي 69.2

 تبلغ المهلة المحددة إلعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي:
 شهرا اعتبارا من تاريخ األولوية، 28 "1"
لبدء  69.1 أو ساااااااااااتة أشاااااااااااهر اعتبارا من الموعد المنصاااااااااااوص عليه في القاعدة "2"

 الفحص التمهيدي الدولي،
أو سااتة أشااهر اعتبارا من التاريخ الذي تسااتلم فيه إدارة الفحص التمهيدي الدولي  "3"

 ،55.2الترجمة المقدمة بناء على القاعدة 
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 على أن يؤخذ بالمهلة التي تنقضي أخيرا. 
 70القاعدة 

 التقرير التمهيدي الدولي عن األهلية للبراءة
 لدولي )تقرير الفحص التمهيدي الدولي(إلدارة الفحص التمهيدي ا

 تعريف 70.1
 ألغراض تطبيق هذه القاعدة، يقصد بكلمة "التقرير" تقرير الفحص التمهيدي الدولي.

 أساس التقرير 70.2
 إذا جرى تعديل المطالب، وجب وضع التقرير على أساس المطالب كما تم تعديلها. ) أ (
)أ( أو )ب(، 66.7المطاالباة باألولوية وفقاا للقااعدة إذا وضااااااااااااااع التقرير كماا لو لم تتم  )ب(

 وجب تحديد ذلك في التقرير.
إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن ثمة تعديال يتجاوز الكشف الوارد في الطلب  )ج(

، وجب وضااااااااااااااع التقرير كما لو لم يكن ذلك التعديل قد أجري، وتحديد ذلك في التقرير. أودعالدولي كما 
بيان األسااااااباب التي دع  اإلدارة سااااااالفة الذكر إلى اعتبار أن التعديل يتجاوز الوصااااااف المكشااااااوف ويجب 

 عنه.
إذا جرى تعديل المطالب أو الوصاااف أو الرساااوم ولكن الورقة أو األوراق البديلة لم تكن  ثانيا(.)ج

عدة مصااااااااااااااحوبة بكتاب يبي ن أساااااااااااااااس التعديل المدخل على الطلب كما أودع، حسااااااااااااااب ما تقتضاااااااااااااايه القا
)أ(، حساااااااااااااااب ما 66.8)ج(، أو القاعدة 66.8" المطبقة بموجب القاعدة 3"46.5"، أو القاعدة 3)ب("46.5

 ينطبق، جاز إعداد التقرير كما لو لم يجَر التعديل، على أن يبي ن ذلك في التقرير.
 إذا تعلق  المطالب باختراعات لم ُيعد  بشاااأنها تقرير عن البحب الدولي ولم تكن بالتالي )د(

 موضع فحص تمهيدي دولي، وجب بيان ذلك في تقرير الفحص التمهيدي الدولي.
، وجب أن يبي ن 66.1إذا ُأخذ تصاااااااااحيح خطأ ساااااااااافر بعين االعتبار بناء على القاعدة  )ه(

)ثانيا(، وجب أن يبين التقرير ذلك إن 66.4التقرير ذلك. وإذا لم يؤخذ خطأ سافر بعين االعتبار وفقا للفقرة 
اساااااتحال، تتولى إدارة الفحص التمهيدي الدولي إخطار المكتب الدولي بذلك ويتصااااارف المكتب  أمكن. وإن

 الدولي حسب ما هو منصوص عليه في التعليمات اإلدارية.
)ثااالثااا(، أو يااذكر أن 1.66يبين التقرير تاااريخ إجراء البحااب التكميلي بموجااب القاااعاادة  )و(

 هذا البحب التكميلي لم ينجز.
 التحديد 70.3

تحدد في التقرير إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي وضااااعته ببيان اساااام تلك اإلدارة، ويحدد فيه 
 أيضا الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ اإليداع الدولي.
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 التواريخ 70.4
 يبين في التقرير

 تاريخ تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي؛ "1"
 ذلك التاريخ تاريخ إتمام التقرير. وتاريخ التقرير، على أن يكون  "2"

 التصنيف 70.5
إن وافق  عليه  43.3يذكر في التقرير من جديد التصاااااااااااااانيف المبين بناء على القاعدة  ) أ (

 إدارة الفحص التمهيدي الدولي.
وإال، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبين في التقرير التصنيف الذي تراه  )ب(

 التصنيف الدولي للبراءات على األقل.صحيحا بناء على 
 (2)35البيان الصادر بناء على المادة  70.6

( في كلمة "نعم" أو "ال"، أو في أي مقابل 2)35يتلخص البيان الوارد ذكره في المادة  ) أ (
 لهما باللغة التي حرر بها التقرير، أو في أي إشاااارة مالئمة أخرى منصاااوص عليها في التعليمات اإلدارية،

على أن يصااااحب عند الضاااارورة بالنصااااوص المسااااتشااااهد بها واإليضاااااحات والمالحظات المشااااار إليها في 
 (.2)35الجملة األخيرة من المادة 

( )أي الجدة والنشاااط 2)35إذا لم يسااتوف أحد المعايير الثالثة المشااار إليها في المادة  )ب(
البيان ساااااالبيا. وإذا اسااااااتوفي معيار أو معياران االبتكاري )عدم البداهة( وإمكانية التطبيق الصااااااناعي(، كان 

 من تلك المعايير، كل على حدة، وجب أن يحدد في التقرير المعيار المستوفى أو المعياران المستوفيان.
 (2)35النصوص المستشهد بها بناء على المادة  70.7

(، 2)35 المادة تذكر في التقرير الوثائق التي تعد مفيدة لدعم البيان الصاااادر بناء على ) أ (
سااااااااااااااواء كاانا  تلاك الوثاائق ماذكورة في تقرير البحاب الادولي أو لم تكن. وال ياذكر في التقرير من الوثاائق 

 المذكورة في تقرير البحب الدولي إال ما تعتبره إدارة الفحص التمهيدي الدولي مفيدا.
 على التقرير أيضا.ه( )ب( و)43.5تطبق أحكام القاعدة  )ب(

 (2)35المقدمة بناء على المادة  اإليضاحات 70.8
يجب أن تتضااااااااااامن التعليمات اإلدارية التوجيهات الواجب اتباعها في الحاالت التي تتطلب تقديم 

( والحاالت التي تتطلب عدم تقديمها، وكذلك التوجيهات الالزمة 2)35اإليضاحات المشار إليها في المادة 
 التوجيهات إلى المبادئ اآلتية: فيما يتعلق بشكل تلك اإليضاحات. ويجب أن تستند

يجب تقديم اإليضااااااااااااحات كلما كان البيان سااااااااااالبيا بالنسااااااااااابة إلى أي مطلب من  "1"
 المطالب؛
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يجب تقديم اإليضااااااااااحات كلما كان البيان إيجابيا، ما لم يكن من الساااااااااهل تخيل  "2"
 بها؛األسباب التي استدع  االستشهاد بإحدى الوثائق باالطالع على الوثيقة المستشهد 

يجب تقديم اإليضاااااااااحات بوجه عام بالنساااااااابة إلى الحالة المنصااااااااوص عليها في  "3"
 )ب(.70.6الجملة األخيرة من القاعدة 

 الكشف غير المكتوب 70.9
، ببيان نوعه، 64.2يجب ذكر كل كشااااااف غير مكتوب يشااااااار إليه في التقرير بناء على القاعدة 

 الكشاااااااااف المكتوب الذي يشاااااااااير إلى الكشاااااااااف غير المكتوب، والتاريخ الذي ُأتيح فيه للجمهور االطالع على
 والتاريخ الذي حدث فيه علنا ذلك الكشف.

 بعض الوثائق المنشورة  70.10
يجاااب ذكر كااال الطلباااات المنشااااااااااااااورة وكااال البراءات التي يشاااااااااااااااااار إليهاااا في التقرير بنااااء على 

المطالب بها )إن وجدت(. وبالنساااااااابة ، مع بيان تاريخ النشاااااااار وتاريخ اإليداع وتاريخ األولوية 64.3 القاعدة
إلى تاريخ األولوية، يجوز أن يبيَّن في التقرير أن إدارة الفحص التمهيدي الدولي ترى أنه لم يطالب بذلك 

 التاريخ على الوجه الصحيح.
 بيان التعديالت 70.11

وإذا ترتب يبين في التقرير ما إذا أجري  بعض التعديالت لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي. 
 على أي تعديل حذف ورقة كاملة، وجب تحديد ذلك في التقرير.

 ذكر بعض أوجه النقص ومسائل أخرى   70.12
 إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي في الوق  الذي تعد فيه التقرير:

أن الطلااااااب الاااااادولي يحتوي على بعض أوجااااااه النقص المشااااااااااااااااااااار إليهااااااا في  "1"
 ليها أن تبين ذلك الرأي في التقرير، وأن تبرر رأيها،"، وجب ع3)أ("66.2 القاعدة

أن الطلاااب الااادولي يسااااااااااااااتااادعي إباااداء إحااادى المالحظاااات المشاااااااااااااااااار إليهاااا في  "2"
 "، جاز لها أن تبين ذلك الرأي في التقرير، وأن تبرر رأيها؛5)أ("66.2 القاعدة

ذلك  أن تبين( قائمة، وجب عليها 4)34أن إحدى الحاالت المشاااار إليها في المادة  "3"
 الرأي في التقرير، وأن تبرر رأيها؛

أن كشاااااااافا عن تساااااااالساااااااال للنوويدات أو الحوامض األمينية غير متوفر لديها في  "4"
 شكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دولي مفيد، وجب عليها أن تبين ذلك في التقرير.

 مالحظات بشأن وحدة االختراع 70.13
لب قد دفع رسوما إضافية مقابل الفحص التمهيدي الدولي، يبين في التقرير ما إذا كان مودع الط

(. وفضااااااااااااااال عن 3)34أو ما إذا تم الحد من الطلب الدولي أو الفحص التمهيدي الدولي بناء على المادة 
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()أ(( أو على 3)34 المادةذلك، إذا أجري الفحص التمهيدي الدولي على أسااااااااااااااااس مطالب تم الحد منها )
()ج((، وجب أن تبين في التقرير أجزاء الطلب الدولي التي 3)34ط )المادة أساااااااااااس االختراع الرئيسااااااااااي فق

كان  موضاااااااع الفحص التمهيدي الدولي واألجزاء التي لم تكن موضاااااااع ذلك الفحص. ويجب أن يتضااااااامن 
، إذا قررت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أال تدعو 68.1التقرير البيانات المنصاااااااااااااوص عليها في القاعدة 

 الحد من المطالب أو دفع الرسوم اإلضافية.المودع إلى 
 الموظف المصرح له 70.14

 يجب أن يبين في التقرير اسم موظف إدارة الفحص التمهيدي الدولي المسؤول عن ذلك التقرير.
 العنوان -الشكل  70.15

 تحدد الشروط المادية لشكل التقرير في التعليمات اإلدارية. ) أ (
التالي: "التقرير التمهيدي الدولي عن األهلية للبراءة )الفصل يكون للتقرير العنوان  )ب(

الثاني في معاهدة التعاون بشأن البراءات(" مع بيان بأنه تقرير الفحص التمهيدي الدولي الذي وضعته 
 إدارة الفحص التمهيدي الدولي.

 مرفقات التقرير 70.16
 ُترفق بالتقرير الورقات البديلة والكتب التالية: )أ(

وتحتوي على تعديالت أجري  بناء  66.8كل ورقة بديلة مشار إليها في القاعدة  "1"
)ب( 46.5)ب( والقاااعاادة 66.8)أ( والقاااعاادة 66.8وكاال كتاااب مشااااااااااااااااار إليااه في القاااعاادة  34على المااادة 

 )ج(؛66.8المطبقة بموجب القاعدة 
ري  وتحتوي على تعديالت أج 46.5وكل ورقة بديلة مشااااااااااااااار إليها في القاعدة  "2"

 ؛46.5وكل كتاب مشار إليه في القاعدة  19بناء على المادة 
 91.2المطبقة بموجب القاعدة  26.4وكل وثيقة بديلة مشااااااااااااار إليها في القاعدة  "3"

" وكل كتاب مشااار 3)ب("91.1وتحتوي على تصااحيح خطأ سااافر تصاار ح به تلك اإلدارة بناء على القاعدة 
 ؛91.2القاعدة  المطبقة بموجب 26.4إليه في القاعدة 

ما لم يسااااااااااااااتعض عن الورقة البديلة أو ُتعتبر ملغاة بموجب أوراق بديلة الحقة أو بتعديل مفاده إلغاء ورقة 
 )ب(؛66.8بكاملها بناء على القاعدة 

وكل  ورقة وكتاب يتعلق بتصااااحيح خطأ سااااافر لم يؤخذ بعين االعتبار بناء على  "4"
 (.ه)70.2التقرير يحتوي على البيان المشار إليه في القاعدة )ثانيا(، في حال كان 66.4القاعدة 

بالرغم من الفقرة )أ(، ُيرفق بالتقرير أيضااااااااااااا كل ورقة بديلة مسااااااااااااتعاض عنها أو ملغاة  )ب(
ومشااااااااار إليها في تلك الفقرة وكل كتاب مشااااااااار إليه في تلك الفقرة ويتعلق بتلك الورقة البديلة المسااااااااتعاض 

 التين التاليتين:عنها أو الملغاة، في الح
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إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن التعديل الذي مفاده االساااااااتعاضاااااااة أو  "1"
اإللغاء إنما يتجاوز الكشااف الوارد في الطلب الدولي كما تم إيداعه وأن التقرير يتضاامن البيان المشااار إليه 

 )ج(؛70.2في القاعدة 
ساااااتعاضاااااة أو اإللغاء مصاااااحوبا بكاتب إذا لم يكن التعديل المعني الذي مفاده اال "2"

يبي ن أسااااس التعديل في الطلب كما تم إيداعه وأعد  التقرير كما لو لم يجر التعديل ويتضااامن البيان المشاااار 
 ثانيا(..)ج70.2إليه في القاعدة 

ر على الورقة البديلة المساااااتعاض عنها أو الملغاة على الوجه المنصاااااوص عليه في  وفي هذه الحالة، يؤشاااااَّ
 تعليمات اإلدارية.ال

 اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات 70.17
يوضااااااااااااااع التقرير وكل مرفق باللغة التي ينشاااااااااااااار بها الطلب الدولي المتعلق بهما أو بلغة ترجمة 

 ، باالستناد إلى تلك الترجمة.55.2الطلب الدولي، إذا بوشر الفحص التمهيدي الدولي، وفقا للقاعدة 
 71القاعدة 

 تقرير الفحص التمهيدي الدوليإرسال 
 المرسل إليه 71.1

ترسل إدارة الفحص التمهيدي الدولي صورة عن تقرير الفحص التمهيدي الدولي وعن مرفقاته إن 
 وجدت في اليوم ذاته إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب.

 صورة عن الوثائق المستشهد بها 71.2
( في أي وق  خالل ساااااااااااااابع 4)36اء على المادة يجوز تقديم الطلب المشااااااااااااااار إليه بن ) أ (

 سنوات من تاريخ اإليداع الدولي للطلب الدولي موضع التقرير.
م الطلب  )ب( )مودع يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تشااترط على الطرف الذي قد 

المصاااريف  الطلب أو المكتب المختار( دفع مصاااريف إعداد الصااور وإرسااالها بالبريد. ويحدد مقدار هذه
( والمعقودة بين إدارات الفحص التمهيادي الدولي والمكتب 2)32في االتفااقات المشاااااااااااااااار إليهاا في الماادة 

 الدولي.
 ]تحذف[ )ج(
يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن توكل المهمات المشاااااار إليها في الفقرتين )أ(  )د(

 و)ب( إلى أي هي ة أخرى تتحمل المسؤولية أمامها.
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 72دة القاع
 ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي
 والرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي

 اللغات 72.1
يجوز لكل دولة مختارة أن تقضااااااااااااااي بأن يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي المعد  ) أ (

 كليزية.بلغة خالف اللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية المعمول بها في مكتبها الوطني إلى اللغة اإلن
 يبلَّغ ذلك الشرط للمكتب الدولي الذي يتعين عليه أن ينشره في الجريدة في أقرب فرصة. )ب(

 إعداد صور عن الترجمات لمودع الطلب 72.2
على المكتب الدولي أن يرسل صورة عن ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في 

ذاته الذي يرساااااااااااااال فيه تلك الترجمة إلى المكتب أو المكاتب )أ( إلى مودع الطلب في الوق  72.1القاعدة 
 المختارة المعنية باألمر.

 1)ثانياً(43 ترجمة الرأي المكتوب إلدارة البحب الدولي كما هو مُعد  بناء على القاعدة )ثانيًا(72.2
بمعرفاااة  1)ثاااانياااًا(43 يترجم الرأي المكتوب الاااذي تعاااده إدارة البحاااب الااادولي بنااااء على القااااعااادة

المكتب الدولي أو تح  مسااؤوليته، بناء على التماس من المكتب المختار المعني، في الحالة المشااار إليها 
". ويرساااااااااااال المكتب الدولي صااااااااااااورة عن الترجمة إلى المكتب المختار المعني في 2)ب("73.2 في القاعدة

 ب في الوق  ذاته.غضون شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة، ويرسل صورة إلى مودع الطل
 مالحظات بشأن الترجمة 72.3

يجوز لمودع الطلب أن يعد  مالحظات مكتوبة بشاااااااااااااأن صاااااااااااااحة ترجمة تقرير الفحص التمهيدي 
 . ويجاااب علياااه1)ثاااانياااًا(43 الااادولي أو الرأي المكتوب الاااذي أعااادتاااه إدارة البحاااب الااادولي بنااااء على القااااعااادة

 كاتب المختارة المعنية باألمر وإلى المكتب الدولي.يرسل صورة عن مالحظاته إلى كل مكتب من الم أن
 73القاعدة 

 إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي
 أو الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي

 إعداد الصور 73.1
يشاااااااااااااارف المكتاااب الااادولي على إعاااداد صااااااااااااااور عن الوثاااائق التي يجاااب إرسااااااااااااااااالهاااا بنااااء على 

 ()أ(.3)36 المادة
 إلى المكاتب المختارةإرسال الوثائق  73.2

 ()أ( إلى كل مكتب مختار وفقاً 3)36 يرساااااااال المكتب الدولي الوثائق بناء على المادة ) أ (
 شهرًا اعتبارًا من تاريخ األولوية. 30على أال يكون ذلك قبل انقضاء  1)ثانيًا(93 للقاعدة
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(، 2)40 ى المادةإذا قدم مودع الطلب إلى أحد المكاتب المختارة طلبًا صاااريحًا بناء عل )ب(
 وجب على المكتب الدولي أن يباشر ما يلي بناء على طلب ذلك المكتب أو مودع الطلب:

()أ( إلى ذلك المكتب في أقرب فرصااة، 3)36 أن يرساال الوثائق بناء على المادة "1"
 ؛71.1إذا كان تقرير الفحص التمهيدي الدولي قد أرسل إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة 

أن يرساااااال صااااااورة عن الرأي المكتوب الذي أعدته إدارة البحب الدولي بناء على  "2"
إلى ذلك المكتب في أقرب فرصة، إذا لم يكن تقرير الفحص التمهيدي الدولي قد أرسل  1)ثانيًا(43 القاعدة

 .71.1 إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة
لدولي أو أي من االختيارات إذا كان مودع الطلب قد سااااااحب طلب الفحص التمهيدي ا )ج(

)أ( إلى المكتب المختار أو المكاتب المختارة التي  أو كلها، وجب مع ذلك إرساااااااااال الوثائق بناء على الفقرة
يطالها ساااااااااااحب طلب الفحص التمهيدي الدولي إذا كان المكتب الدولي قد تسااااااااااالم تقرير الفحص التمهيدي 

 الدولي.
 74القاعدة 
 التمهيدي الدولي وإرسالهاترجمة مرفقات تقرير الفحص 

 محتويات الترجمة ومهلة إرسالها 74.1
(، وجب 1)39إذا اشااااترط المكتب المختار تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على المادة  ) أ (

إليها في ( ترجمة لكل ورقة بديلة مشااااااار 1)39على المودع أن يرساااااال في المهلة المطبقة بناء على المادة 
الترجماااة  ومرفقاااة بتقرير الفحص التمهيااادي الااادولي، ماااا لم تكن تلاااك الورقاااة محررة بلغاااة 70.16القااااعااادة 

للمكتااب  المشااااااااااااااترطاة للطلاب الادولي. وتطبق المهلاة ذاتهاا إذا كاان من الواجاب تقاديم ترجماة للطلاب الادولي
 ".1()أ("2)64بسبب إعالن صادر بناء على المادة  22المختار في المهلة المطبقة بناء على المادة 

(، 1)39إذا لم يشااااااااااااااترط المكتب المختار تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على المادة  )ب(
 جاااز لااذلااك المكتااب أن يطلااب إلى مودع الطلااب أن يقاادم، في المهلااة المطبقااة بناااء على تلااك المااادة، ترجمااة

فقة بتقرير الفحص ومر  70.16باللغة التي ُنشاااار بها الطلب الدولي لكل ورقة بديلة مشااااار إليها في القاعدة 
 التمهيدي الدولي وليس  محررة بتلك اللغة.
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 75القاعدة 
 ]تحذف[
 76القاعدة 

 وتطبيق بعض القواعد ترجمة وثيقة األولوية
 على اإلجراءات لدى المكاتب المختارة

 ]تحذف[ 76.3إلى  76.1
 المهلة المحددة لترجمة وثيقة األولوية 76.4

لوثيقة األولوية ألي مكتب مختار قبل انقضاء المهلة المطبقة  ال يلتزم مودع الطلب بتقديم ترجمة
 .39بناء على المادة 

 المكاتب المختارةلدى  على اإلجراءات القواعد بعض تطبيق 76.5
 )ثاااااالثاااااا(49و )ثاااااانياااااًا(49و 49و 47.1)ز( و22.1)ج( و20.8و 3)ثاااااالثاااااا(13 تطبق القواعاااااد

 )ثانيا(، شرط أن يكون من المفهوم 51و
إشااااارة فيها إلى المكتب المعين أو الدولة المعينة يقصااااد بها اإلشااااارة إلى  أن كل "1"

 المكتب المختار أو الدولة المختارة على التوالي؛
( يقصااااد بها 2)24أو المادة  (2)23أو المادة  22أن كل إشااااارة فيها إلى المادة  "2"

 والي؛( على الت3)39أو المادة  (2)40أو المادة ( 1)39اإلشارة إلى المادة 
)ج( تحاال محلهااا 49.1أن عبااارة "الطلبااات الاادوليااة المودعااة" الواردة في القاااعاادة  "3"

 عبارة "طلبات الفحص التمهيدي الدولي المقدمة"؛
(، ال يجوز المطالبة بترجمة أي تعديل يجرى 1)39أنه ألغراض تطبيق المادة  "4"

الدولي، إال إذا أرفق ذلك التعديل بالتقرير  في حالة إعداد تقرير عن الفحص التمهيدي 19بناء على المادة 
 المذكور؛

يقصااااااااد بها اإلشااااااااارة إلى  47.4 )أ( إلى القاعدة47.1 أن كل إشااااااااارة في القاعدة "5"
 )د(.61.2 القاعدة

 77القاعدة 
 ()ب(1)39الحق المنصوص عليه في المادة 

 ممارسة الحق 77.1
المهلة المنصاااااااااااااوص عليها في المادة على كل دولة متعاقدة تمنح مهلة تنقضاااااااااااااي بعد  ) أ (

 ()أ( أن تخطر المكتب الدولي بالمهلة المحددة بهذا الشكل.1)39
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ينشاااااااااااار المكتب الدولي كل إخطار يتساااااااااااالمه بناء على الفقرة )أ( في الجريدة في أقرب  )ب(
 فرصة.

تصااابح اإلخطارات المتعلقة بتخفيض أي مهلة سااابق تحديدها نافذة بالنسااابة إلى طلبات  )ج(
 حص التمهيدي الدولي المقدمة بعد ثالثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه المكتب الدولي اإلخطار.الف

ما أن ينشااااااااااااار المكتب الدولي في الجريدة اإلخطارات المتعلقة بتمديد أي مهلة سااااااااااااابق  )د(
نشر أو تحديدها حتى تصبح نافذة بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي قيد النظر في تاريخ ذلك ال

المقدمة بعد ذلك التاريخ، أو في تاريخ الحق إن حددت الدولة المتعاقدة التي تجري اإلخطار ذلك التاريخ 
 الالحق.

 78القاعدة 
 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

 المهلة 78.1
 تعاديلإن رغاب في ذلاك، ل 41يماارس مودع الطلاب الحق الممنوح بنااء على الماادة  ) أ (

المطالب والوصاااااااااااف والرساااااااااااوم لدى المكتب المختار المعني خالل شاااااااااااهر من تاريخ اساااااااااااتيفاء الشاااااااااااروط 
()أ(، شاااااااريطة أن يمارس ذلك الحق بعد انقضااااااااء المهلة المطبقة بناء 1)39المنصاااااااوص عليها في المادة 

ناء على المادة بأربعة أشاااااااهر على األكثر، إذا لم يرسااااااال تقرير الفحص التمهيدي الدولي ب 39على المادة 
( قبل انقضاااء تلك المهلة. وفي كلتا الحالتين، يجوز له أن يمارس ذلك الحق في أي وق  الحق إن 1)36

 كان القانون الوطني للدولة المعنية يسمح بذلك.
في كاال دولااة مختااارة ينص قااانونهااا الوطني على أال يباادأ الفحص إال بناااء على طلااب  )ب(

لوطني على أن تكون المهلة أو المدة التي يجوز فيها لمودع الطلب أن خاص، يجوز النص في القانون ا
هي المهلة أو المدة ذاتها المنصااوص عليها في القانون الوطني  41يمارس الحق الممنوح بناء على المادة 

إليداع التعديالت في حالة فحص الطلبات الوطنية بناء على طلب خاص، شرط أال تنقضي تلك المهلة أو 
 ك المدة قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة )أ(.تقع تل
 ]تحذف[ 78.2
 نماذج المنفعة 78.3

مع مااا يلزم من تباادياال لاادى المكاااتااب المختااارة. وإذا جرى  13.5و 6.5تطبق أحكااام القاااعاادتين 
المادة  ء علىاالختيار قبل انقضاء تسعة عشر شهرا على تاريخ األولوية، فإن اإلشارة إلى المهلة المطبقة بنا

 .39تحل محلها إشارة إلى المهلة المطبقة بناء على المادة  22
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 الجزء دال
 القواعد المتعلقة بالفصل الثالب من المعاهدة

 79القاعدة 
 التقويم

 تحديد التواريخ 79.1
ألغراض تطبيق المعاهدة وهذه الالئحة التنفيذية، يتعين على كل من مودعي الطلبات والمكاتب 

ومكاتب تسااااااااااااالم الطلبات وإدارات البحب الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي الوطنية 
أن يحدد كل تاريخ بناء على التقويم الميالدي اليوناني. أما إذا استعمل غير ذلك من العصور أو التقاويم، 

 قويم الغريغوري.فإنه يتعين باإلضافة إلى ذلك تحديد كل تاريخ بناء على العصر الميالدي والت
 80القاعدة 

 حساب المهل
 المهل المحددة بالسنوات 80.1

إذا حددت مهلة ما بساااااااانة واحدة أو أكثر، فإن حساااااااااب المهلة يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لوقوع 
الحدث المعني وتنتهي المهلة في السااانة التالية المعنية وفي الشاااهر الذي يطلق عليه االسااام ذاته وفي اليوم 

يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين يكون الحدث المذكور قد وقع فيهما. وإذا لم يكن  الذي
 في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن المهلة تنتهي في اليوم األخير من ذلك الشهر.

 المهل المحددة باألشهر 80.2
مهلة يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لوقوع إذا حددت مهلة ما بشاااااااااهر واحد أو أكثر، فإن حسااااااااااب ال

الحدث المعني، وتنتهي المهلة في الشااااااااااااااهر التالي المعني وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته 
لوقوع الحدث المذكور. وإذا لم يكن في الشاااااااااااااهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن المهلة تنتهي في اليوم 

 األخير من ذلك الشهر.
 المهل المحددة باأليام 80.3

إذا حددت مهلة ما بعدد من األيام، فإن حساااااااااااااااب المهلة يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الحدث 
 المعني، وتنتهي المهلة في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم األخير من الحساب.

 التواريخ المحلية 80.4
بان لب ) أ ( داية حسااااااااااااااااب أي مهلة هو التاريخ يكون التاريخ الذي يجب أخذه في الحساااااااااااااا

 المستعمل في الجهة وق  وقوع الحدث المعني.
يكون تاريخ انقضااااء أي مهلة هو التاريخ المساااتعمل في الجهة التي يجب إيداع الوثيقة  )ب(

 المطلوبة فيها أو تسديد الرسم المطلوب.
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 انقضاء المهلة في غير أيام العمل أو في يوم عطلة 80.5
 المهلة التي يجب أن يصل فيها مستند أو رسم ما إلى أي مكتب وطني أو منظمةإذا انقض  

 حكومية دولية
في يوم ال تكون فيه أبواب ذلك المكتب أو تلك المنظمة مفتوحة لعامة الجمهور  "1"

 من أجل إجراء المعامالت الرسمية ؛
لك المكتب أو أو في يوم ال يساااااااااااااالم فيه البريد العادي في الجهة التي يقع فيها ذ "2"

 تلك المنظمة؛
أو في يوم يكون يوم عطلة رساااااامية في إحدى الجهات التي يقع فيها المكتب أو  "3"

المنظمة على األقل إن كان يقع المكتب أو المنظمة في أكثر من جهة واحدة، 
فيها القانون الوطني المطبق في ذلك المكتب أو تلك وفي الظروف التي ينص 

تلااك الحااالااة بااالنساااااااااااااابااة إلى  ة تنتهي في يوم الحق فيالمنظمااة على أن المهلاا
 الطلبات الوطنية؛

أو في يوم يكون يوم عطلااة رسااااااااااااااميااة في جزء من الاادولااة المتعاااقاادة التي يكون  "4"
مكتبها الساااااااااااالطة الحكومية المكلفة بمنح البراءات وفي الظروف التي ينص فيها 

تنتهي في يوم الحق القااانون الوطني المطبق في ذلااك المكتااب على أن المهلااة 
 في تلك الحالة بالنسبة إلى الطلبات الوطنية؛

 تنتهي المهلة في اليوم الالحق مباشرة الذي ال تقوم فيه أي من الظروف األربعة المذكورة.
 تاريخ المستندات 80.6

إذا بدأت مهلة في اليوم الموافق لتاريخ مساااااااااااااتند أو كتاب صاااااااااااااادر عن مكتب وطني أو منظمة 
ة، جاز ألي طرف معني إقامة الدليل على أن ذلك المستند أو الكتاب قد وضع في البريد بعد حكومية دولي

المهلة. ذلك التاريخ. وفي هذه الحالة، يؤخذ التاريخ الفعلي لإلرسال بالبريد بعين االعتبار ألغراض حساب 
للمنظمة  أو لمكتب الوطنيومهما كان تاريخ إرسااااال ذلك المسااااتند أو الكتاب بالبريد، إذا أثب  مودع الطلب ل

الدولية أنه تسااالم المساااتند أو الكتاب بعد أكثر من سااابعة أيام من التاريخ الصاااادر فيه ورضااايا بهذا الحكومية 
اإلثبات، وجب على المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية اعتبار أن المهلة الجارية اعتبارا من تاريخ 

إضاااافي من األيام يسااااوي عدد األيام الالحقة لأليام السااابعة المحساااوبة المساااتند أو الكتاب تنقضاااي بعد عدد 
 اعتبارا من التاريخ المذكور على المستند أو الكتاب.

 نهاية يوم العمل 80.7
تنقضااااااااااااااي المهلااة المنتهيااة في يوم محاادد في موعااد إغالق أبواب المكتااب الوطني أو  ) أ (

 ند أو تسديد الرسم.المنظمة الحكومية الدولية حيب يتم إيداع المست
يجوز ألي مكتب أو منظمة الخروج عن أحكام الفقرة )أ( بتمديد المهلة حتى منتصااااااف  )ب(

 ليل اليوم الواجب أخذه في الحسبان.
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 81القاعدة 
 تعديل المهل المحددة في المعاهدة

 اقتراحات 81.1
 (.2)47المادة يجوز ألي دولة متعاقدة أو للمدير العام اقتراح تعديل بناء على  ) أ (
 يجب تقديم االقتراحات الصادرة عن أي دولة متعاقدة للمدير العام. )ب(

 قرارات الجمعية 81.2
إذا عرض اقتراح ما على الجمعية، وجب على المدير العام أن يرسااال نصاااه إلى جميع  ) أ (

تراح في جدول أعمال الدول المتعاقدة قبل انعقاد دورة الجمعية بشاااااااااااهرين على األقل، على أن يرد ذلك االق
 الجمعية.

عنااد مناااقشااااااااااااااااة االقتراح في الجمعيااة، يجوز إدخااال تعااديالت على االقتراح أو اقتراح  )ب(
 تعديالت الحقة له.

يعد االقتراح معتمدا إن لم تصاااااوت ضاااااده أي دولة من الدول المتعاقدة الحاضااااارة وق   )ج(
 التصوي .

 التصوي  بالمراسلة 81.3
التصاااااااااوي  بالمراسااااااااالة، وجب أن يكون االقتراح موضاااااااااع تبليغ كتابي إذا جرى اختيار  ) أ (

 يرسله المدير العام إلى الدول المتعاقدة، ويدعوها فيه إلى التصوي  عليه بصورة خطية.
تحدد في الدعوة المهلة التي يجب أن تصاااال فيها الردود المتضاااامنة التصااااوي  بصااااورة  )ب(

 المهلة عن ثالثة أشهر اعتبارا من تاريخ الدعوة.خطية إلى المكتب الدولي. ويجب أال تقل هذه 
يجاب أن تكون الردود إيجاابياة أو ساااااااااااااالبياة، وال تعاد  اقتراحات التعاديل أو المالحظاات  )ج(

 الصرفة تصويتًا.
يعد االقتراح معتمدا إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة على التعديل، وإذا أبدى نصااااااااااااااف  )د(

 عدم مباالته أو امتناعه عن التصوي . عدد تلك الدول على األقل موافقته أو
 82القاعدة 

 عدم انتظام خدمات البريد
 التأخير في تسليم البريد أو فقده 82.1

يجوز ألي طرف معني أن يقيم الدليل على أنه أرسااااااال المساااااااتند أو الكتاب بالبريد قبل  ) أ (
ذا أرسااااال البريد جوا ما لم يكن البريد انقضااااااء المهلة المقررة بخمساااااة أيام. وال يكون ذلك الدليل مقبوال إال إ

البري أو البحري يصل عادة إلى المرسل إليه خالل يومين أو ما لم تكن خدمات البريد الجوي غير متوفرة. 
 وعلى كل حال، ال يجوز قبول ذلك الدليل إال إذا أرسل البريد مسجال.
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للفقرة )أ( وعلى وجه ُمرٍض إذا أقيم الدليل على إرسااااال مسااااتند أو كتاب ما بالبريد وفقا  )ب(
معذورا، وإن للمرساااااااااال إليه سااااااااااواء كان المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية، فإن تأخر البريد يعد 
يقدم الطرف  فقد، فإنه يسااااامح باالساااااتعاضاااااة عن المساااااتند أو الكتاب المفقود بصاااااورة جديدة عنه، شااااارط أن

ة على أن المساااااتند أو الكتاب البديل مطابق للمساااااتند أو المعني الدليل على وجه ُمرٍض للمكتب أو للمنظم
 للكتاب المفقود.
في الحاالت المشاااااار إليها في الفقرة )ب(، يجب تقديم الدليل على إرساااااال البريد خالل  )ج(

المهلة المقررة، وكذلك المسااااااااااتند أو الكتاب البديل والدليل على تطابقه مع المسااااااااااتند أو الكتاب المفقود في 
أو كان  -المسااااتند أو الكتاب األصاااالي، خالل شااااهر من التاريخ الذي يالحظ فيه الطرف المعني حالة فقد 

أن البريااد قااد تااأخر أو فقااد. وعلى كاال حااال، يجوز تقااديم كاال ذلااك بعااد  -عليااه أن يالحظ إن كااان يقظااا 
 انقضاء المهلة المطبقة في كل حالة بستة أشهر على األكثر.

منظمة حكومية دولية يكون قد أخطر المكتب الدولي  يتعين على كل مكتب وطني أو )د(
بأنه سااااوف يطبق أحكام الفقرات من )أ( إلى )ج( إذا أرساااال المسااااتند أو الكتاب بوساااااطة مؤسااااسااااة لتسااااليم 
البريد خالف مكتب البريد أن يفعل ذلك كما لو كان  تلك المؤسااسااة هي مكتب البريد. وفي هذه الحالة، ال 

لفقرة )أ(، على أنه ال يجوز قبول الدليل إال إذا ساااااااااااجل  المؤساااااااااااساااااااااااة المذكورة تطبق الجملة األخيرة من ا
تفاصااااايل إجراءات البريد عند إرسااااااله. ويجوز أن يتضااااامن اإلخطار بيانا يفيد أنه ال ينطبق إال على البريد 
المرسااال بوسااااطة مؤساااساااة محددة لتساااليم البريد أو مؤساااساااة تساااتوفي بعض المعايير المحددة. ويتعين على 

 مكتب الدولي أن ينشر مضمون اإلخطار في الجريدة.ال
يجوز لكااال مكتاااب وطني أو منظماااة حكومياااة دولياااة أن يتصاااااااااااااارف تبعاااا لإلجراءات  )ه(

 المنصوص عليها في الفقرة )د(:
حتى وإن لم تكن المؤسااااسااااة المكلفة بتسااااليم البريد مذكورة في قائمة المؤسااااسااااات  "1"

المشااار إليه في الفقرة )د( أو لم تكن تسااتوفي المعايير المبينة، عند المحددة، عند االقتضاااء، في اإلخطار 
 االقتضاء، في ذلك اإلخطار،

أو حتى وإن لم يرسل ذلك المكتب أو تلك المنظمة إلى المكتب الدولي اإلخطار  "2"
 المنصوص عليه في الفقرة )د(.

 )ثانيا(82القاعدة 

 اعتذار الدولة المعينة أو المختارة
 في مراعاة بعض المهلعن تأخرها 

 (2)48معنى "المهلة" في المادة  1)ثانيا(82
 ( على أنها تشمل إشارة إلى ما يلي:2)48تفسر كلمة "المهلة" المشار إليها في المادة 

 أي مهلة محددة في المعاهدة أو في هذه الالئحة التنفيذية؛ "1"
الدولي أو إدارة الفحص أي مهلة يحددها مكتب تسااااااااااالم الطلبات أو إدارة البحب  "2"

 التمهيدي الدولي أو المكتب الدولي أو أي مهلة يطبقها مكتب تسلم الطلبات بناء على قانونه الوطني؛
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أي مهلة يحددها المكتب المعين أو المختار أو أي مهلة ترد في القانون الوطني  "3"
 ذلك المكتب. الذي يطبقه هذا المكتب بالنسبة إلى أي إجراء يباشره مودع الطلب لدى

 (2)48استرداد الحقوق واألحكام األخرى التي تطبق عليها المادة  2)ثانيا(82
( التي تسمح للدولة المعينة أو المختارة 2)48تكون أحكام القانون الوطني المشار إليه في المادة 

ا، أو ردها بعذر التأخر في مراعاة بعض المهل هي األحكام التي تنص على اساااااااااااترداد الحقوق، أو إعادته
إلى أصاااالها، أو متابعة اإلجراءات بالرغم من عدم مراعاة أي مهلة، وكذلك أي حكم آخر ينص على تمديد 

 المهل أو يسمح بعذر التأخر في مراعاة المهل.
 )ثالثا(82القاعدة 

 تصحيح األخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي
 اريخ اإليداع الدولي وبالمطالبة باألولويةاألخطاء المتعلقة بت 1)ثالثا(82

مكتب معين أو مختار أن تاريخ اإليداع  ألي إذا أثب  مودع الطلب على وجه مرض ) أ (
الدولي غير صحيح بسبب خطأ ارتكبه مكتب تسلم الطلبات أو أن مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي 

إذا كان الخطأ خطأ لو كان المكتب المعين أو المختار ، و باطلةقد اعتبر عن غلط أن المطالبة باألولوية 
 أن قد ارتكبه بنفسااااه لصااااححه بناء على القانون الوطني أو الممارسااااات الوطنية، تعين على المكتب المذكور

يصاااحح الخطأ ويأخذ بالطلب الدولي كما لو كان تاريخ اإليداع الدولي المصاااحح قد خصاااص له أو كما لو 
 .باطلةكان  المطالبة بأولويته لم تعتبر 

" أو 2)ب("20.3إذا حدد مكتب تساااااااالم الطلبات تاريخ اإليداع الدولي بناء على القاعدة  )ب(
ولكن المكتب  20.6و 4.18ناء على القاعدتين )د( على أسااااااس تضااااامين عنصااااار أو جزء باإلحالة ب20.5

 المعي ن أو المختار رأى ما يلي:
ثانيا( في ما يتعلق بوثيقة .)أ( أو )ب( أو)ب17.1 أن المودع لم يمتثل للقاعدة "1"

 األولوية؛
" أو 1)أ("20.6أو  4.18أو أن أحد الشاااااااااااااروط المنصاااااااااااااوص عليها في القاعدة  "2"

 " لم يستوف؛2")ه(1.)ثانيا(51
 أو أن العنصر أو الجزء ليس واردا بالكامل في وثيقة األولوية المعنية؛ "3"

د بناء  جاز للمكتب المعي ن أو المختار أن يعامل الطلب الدولي كما لو كان تاريخ اإليداع الدولي قد حد  
حح بناء على القاعدة20.5" أو 1)ب("20.3على القاعدة  )ج(، حساااب االقتضااااء، شااارط 20.5 )ب( أو صاااُ

 )ج( مع ما يلزم من تبديل.17.1 )ج(، وعلى أن تطبق القاعدة راعاة الفقرةم
)ب( كما لو كان  ال يعامل المكتب المعي ن أو المختار الطلب الدولي بناء على الفقرة )ج(

د لااه تاااريخ اإليااداع الاادولي بناااء على القاااعاادة د   حح بناااء على 20.5" أو 1)ب("20.3 قااد حااُ )ب( أو صااااااااااااااُ
، من غير أن يتيح للمودع فرصاااااااااااااااة اإلدالء بمالحظاته حول المعاملة المزمعة أو تقديم )ج(20.5 القاعدة

 )د(، في غضون مهلة تكون معقولة في ظروف الحال. التماس بناء على الفقرة
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إذا أخطر المكتااب المعين أو المختااار المودع بااأنااه يعتزم على معاااملااة الطلااب الاادولي  )د(
حح بناء على القاعدةكما لو كان تاريخ إيداعه الدولي  )ج(، جاز للمودع أن  )ج(، وفقا للفقرة20.5 قد صااااااااُ

م إلى ذلك المكتب في غضاااااااااون المهلة المشاااااااااار إليها في الفقرة )ج(، اعتبار  يلتمس، بموجب إشاااااااااعار مقدَّ
الجزء المعني غير المتوفر كماااا لو لم يكن ألغراض اإلجراءات الوطنياااة لااادى ذلاااك المكتاااب. وفي تلاااك 

م وال يعامل المكتب الطلب الدولي كما لو كان تاريخ إيداعه الدولي الحالة، يعتب ر ذلك الجزء كما لو لم يقدَّ
 قد ُصحح.

 )رابعا(82القاعدة 
 المهلمراعاة التأخر في عذر 

 المهلمراعاة التأخر في عذر  1)رابعا(82

التنفيذية للقيام )أ(  يجوز ألي طرف معني أن يقيم الدليل على أن المهلة المحددة في الالئحة 
بأي إجراء لدى مكتب تساااااااالم الطلبات أو إدارة البحب الدولي أو اإلدارة المحددة للبحب اإلضااااااااافي أو إدارة 
الفحص التمهيدي الدولي أو المكتب الدولي لم تراع بسااااابب حرب أو ثورة أو اضاااااطرابات أهلية أو إضاااااراب 

ي بشااكل عام أو غير ذلك من األسااباب المماثلة أو كارثة طبيعية أو عدم توافر خدمات التواصاال اإللكترون
في محل إقامة الطرف المعني أو مقر عمله أو محل نزوله، وأن اإلجراء المعني اتخذ في أساااااااااااااارع وق  

 معقول ممكن.
يوجه أي دليل من هذا القبيل إلى المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدولي، حسااااب الحال،  )ب(

أقيم الدليل على وجه في فترة ال تزيد على ساااتة أشاااهر بعد انقضااااء المهلة المطبقة في الحالة المعنية. وإذا 
 المهلة.مراعاة التأخر في قبول اعتذار ، وجب ُمرٍض للمرسل إليه

قبول مكتب معي ن أو منتخب قام المودع لديه، في وق  صدور قرار  ال يتعين على أي )ج(
 .االعتذار، أن يراعي هذا 39أو المادة  22التأخر، باإلجراءات المشار إليها في المادة اعتذار 

 83القاعدة 
 حق التصرف أمام اإلدارات الدولية

 إثبات الحق 83.1
مختصاااااااااااااااة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي يجوز لكل من المكتب الدولي وإدارة البحب الدولي ال
 .49المختصة المطالبة بإثبات حق التصرف المشار إليه في المادة 

 عندما يكون المكتب الدولي مكتبا لتسلم الطلبات )ثانيا(83.1
يحق ألي شااااااااااااااخص له الحق في التصاااااااااااااارف أمام المكتب الوطني الذي يتبع الدولة  ) أ (
يكون مودع الطلب، أو أحد مودعي الطلب، إذا كان هناك أكثر من مودع، من المقيمين  المتعاقدة التي

 أمام المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، أن يتصاااااارف فيما يتعلق بالطلب فيها أو من مواطنيها، أو
 ".3)أ("19.1الدولي أمام المكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 
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يحق ألي شاااااخص له الحق في التصااااارف فيما يتعلق بطلب دولي أمام المكتب الدولي  )ب(
بصااااافته مكتبا لتسااااالم الطلبات، أن يتصااااارف فيما يتعلق بذلك الطلب أمام المكتب الدولي بأي صااااافة أخرى 

 يتمتع بها وأمام إدارة البحب الدولي المختصة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة.
 اإلبالغ 83.2

على المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يزعم أن للشااااااااااااااخص المعني  أ () 
الحق في التصاااااااااااااارف لادياه أن يبلغ المكتااب الادولي أو إدارة البحااب الادولي المختصاااااااااااااااة أو إدارة الفحص 

 التمهيدي الدولي المختصة بناء على الطلب ما إذا كان لذلك الشخص الحق في التصرف لديه.
ك اإلبالغ ملز مااااًا للمكتااااب الاااادولي أو إدارة البحااااب الاااادولي أو إدارة الفحص يكون ذلاااا )ب(

 التمهيدي الدولي حسب الحال.
 الجزء هاء

 القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاهدة
 84القاعدة 

 مصاريف الوفود
 المصاريف التي تتحملها الحكومات 84.1

المعاهدة أو تنشاااأ بموجبها الحكومة التي تتحمل مصااااريف كل وفد مشاااترك في أي هي ة تنشااا ها 
 اختارته.

 85القاعدة 
 عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية

 التصوي  بالمراسلة 85.1
()ب(، يبلغ المكتب الدولي قرارات الجمعية 5)53بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 
عاااقاادة التي لم تكن ممثلااة، وياادعوهااا إلى اإلعالن )خالف القرارات المتعلقااة بااإجراءات الجمعيااة( للاادول المت

عن تصويتها أو امتناعها عن التصوي  بصورة خطية خالل ثالثة أشهر من تاريخ ذلك اإلبالغ. وإذا كان 
عدد الدول المتعاقدة المصااااااوتة أو الممتنعة عن التصااااااوي  بهذا الشااااااكل عند انقضاااااااء المهلة اآلنف ذكرها 

لناقص لكي يتوفر النصااااااب القانوني في الدورة، فإن القرارات المذكورة تصااااابح يعادل عدد الدول المتعاقدة ا
 نافذة شرط الحصول على األغلبية المطلوبة في الوق  ذاته.

 86القاعدة 
 الجريدة

 المحتويات 86.1
 ( ما يأتي:4)55تتضمن الجريدة المشار إليها في المادة 
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نشرة الطلب البيانات المحددة في التعليمات اإلدارية والمنقولة من صفحة غالف  "1"
 ، وأي رسم يرد في صفحة الغالف المذكورة، والملخص، بالنسبة إلى كل طلب دولي منشور؛الدولي

جدول الرسااااااااااااوم الواجب دفعها لكل من مكاتب تساااااااااااالم الطلبات والمكتب الدولي  "2"
 الفحص التمهيدي الدولي؛ وإدارات البحب الدولي وإدارات

 اإلشعارات المطلوب نشرها بناء على المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية؛ "3"
المعلوماات المتعلقاة بحادوث اإلجراءات في المكااتاب المعي ناة والمكااتاب المختاارة  "4"

 ؛ما يخص الطلبات الدولية المنشورةفي 1.95والُمبلغة للمكتب الدولي بموجب القاعدة 
ير ذلك من المعلومات المفيدة المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية، شرط غ "5"

 أال يكون االنتفاع بها محظورا بناء على المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية.
 التوقي  -شكل النشر وسائله  –اللغات  86.2

المكتب الدولي في الوق  ذاته ويتكفل تنشاااااااااااااار الجريدة باللغتين اإلنكليزية والفرنسااااااااااااااية  ) أ (
 .بالترجمة باللغتين اإلنكليزية والفرنسية

 يجوز للجمعية أن تقرر نشر الجريدة بأي لغات خالف اللغات المشار إليها في الفقرة )أ(. )ب(
 ترعى التعليمات اإلدارية الشكل الذي تنشر فيه الجريدة ووسائل نشرها. )ج(
"، فيما 1"86.1 شااااااااااااااار إليها في القاعدةبأن تكون المعلومات المالمكتب الدولي يتكفل  )د(

في تاريخ نشااااار الطلب الدولي أو في أقرب فرصاااااة  يخص كل طلب دولي منشاااااور، قد نشااااارت في الجريدة
 ممكنة بعد ذلك التاريخ.

 النشر الدوري  86.3
 يحدد المدير العام النظام الدوري لنشر الجريدة.

 البيع 86.4
 وأسعار البيع األخرى للجريدة.يحدد المدير العام قيمة االشتراكات 

 العنوان 86.5
 يحدد المدير العام عنوان الجريدة.

 التفاصيل األخرى  86.6
 يجوز النص في التعليمات اإلدارية على تفاصيل أخرى بشأن الجريدة.
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 87القاعدة 
 المنشورات تبليغ

 تبليغ المنشورات بناء على التماس 87.1
الدولي وإدارات الفحص الدولي والمكاتب الوطنية، بناء على  ُيبل  غ المكتب الدولي إدارات البحب

التماس من اإلدارة أو المكتب المعني، بالمجان، كل طلب دولي منشور والجريدة وأي منشورات أخرى ذات 
أهمية عامة يتولى المكتب الدولي نشااااااااارها في ما يخص المعاهدة وهذه الالئحة التنفيذية. وترعى التعليمات 

 تفاصيل اإلضافية المتعلقة بالشكل الذي تبلَّغ به المنشورات ووسائل التبليغ.اإلدارية ال
 88القاعدة 

 تعديل الالئحة التنفيذية
 شرط التصوي  باإلجماع 88.1

يتطلب تعديل األحكام التالية الذكر لهذه الالئحة التنفيذية أال تصوت أي دولة لها حق التصوي  
 في الجمعية ضد التعديل المقترح:

 )رسم التحويل(؛ 14.1القاعدة  "1"
 ]تحذف[ "2"
 ((؛3)12)المهلة المشار إليها في المادة  22.3القاعدة  "3"
 )حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبحب الدولي(؛ 33القاعدة  "4"
)تحديد حالة التقنية الصااااااااااااااناعية السااااااااااااااابقة ألغراض إجراء الفحص  64القاعدة  "5"

 الدولي(؛التمهيدي 
 )تعديل المهل المحددة في المعاهدة(؛ 81القاعدة  "6"
 (.88.1هذه الفقرة )القاعدة  "7"

 ]تحذف[ 88.2
 شرط عدم معارضة بعض الدول 88.3

يتطلب تعديل األحكام التالية الذكر لهذه الالئحة التنفيذية أال تصااوت أي دولة من الدول المشااار 
 لها حق التصوي  في الجمعية ضد التعديل المقترح:" والتي 2()أ("3)58إليها في المادة 

 )الحد األدنى لمجموعة الوثائق(؛ 34القاعدة  "1"
 "(؛1()أ("2)17)موضوع البحب بناء على المادة  39القاعدة  "2"
 "(؛1()أ("4)34)موضوع الفحص بناء على المادة  67القاعدة  "3"
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 (.88.3هذه الفقرة )القاعدة  "4"
 اإلجراءات 88.4

 88.3أو  88.1يجب إبالغ اقتراحات تعديل أي حكم من األحكام المشاااااااااااااااار إليها في القاعدتين 
لكل الدول المتعاقدة قبل شاااهرين على األقل من افتتاح دورة الجمعية التي تدعى إلى اتخاذ قرار بشاااأن تلك 

 االقتراحات، إن كان للجمعية أن تب  فيها.
 89القاعدة 

 التعليمات اإلدارية
 النطاق 89.1

 تتضمن التعليمات اإلدارية أحكاما بشأن ما يأتي: ) أ (
 المسائل التي تحيلها هذه الالئحة التنفيذية صراحة إلى التعليمات اإلدارية؛ "1"
 كل التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه الالئحة التنفيذية. "2"

اتفاق ة التنفيذية أو أي ال يجوز أن تتناقض التعليمات اإلدارية مع المعاهدة أو هذه الالئح )ب(
 يعقده المكتب الدولي مع إدارة للبحب الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي.

 المصدر 89.2
يضااع المدير العام التعليمات اإلدارية ويصاادرها بعد التشاااور مع مكاتب تساالم الطلبات  ) أ (

 وإدارات البحب الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي.
ل التعليمات اإلدارية بعد التشاااااااااااااور مع المكاتب أو اإلدارات يجوز للمدير  )ب( العام أن يعد  

 المعنية بالتعديل المقترح مباشرة.
يجوز للجمعية أن تدعو المدير العام إلى تعديل التعليمات اإلدارية. ويتخذ المدير العام  )ج(

 اإلجراءات الالزمة بناء على ذلك.
 النشر والدخول حيز التنفيذ 89.3

 تنشر التعليمات اإلدارية وأي تعديالت تدخل عليها في الجريدة. ( ) أ
يوضاااااح في كل منشاااااور التاريخ الذي تدخل فيه األحكام المنشاااااورة حيز التنفيذ. ويجوز  )ب(

أن تختلف التواريخ باختالف األحكام، على أنه ال يجوز اإلعالن عن دخول أي حكم حيز التنفيذ قبل نشره 
 في الجريدة.
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 واوالجزء 
 القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة

 )ثانيا(89القاعدة 

 إيداع الطلبات الدولية والمستندات األخرى ومعالجتها وتحويلها
 في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية

 الطلبات الدولية 1)ثانيا(89
رونية وفقا يجوز إيداع الطلبات الدولية ومعالجتها في شااااااااكل إلكتروني أو بوسااااااااائل إلكت ) أ (

، على أن يساااااااااااااامح مكتب تساااااااااااااالم الطلبات بإيداع )ه(للتعليمات اإلدارية، مع مراعاة الفقرات من )ب( إلى 
 الطلبات الدولية على الورق.

تطبق هذه الالئحة التنفيذية، مع ما يلزم من تبديل، على الطلبات الدولية المودعة في  )ب(
 أي أحكام خاصة في التعليمات اإلدارية. شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية شرط مراعاة

تتضااااامن التعليمات اإلدارية األحكام والشاااااروط المتعلقة بإيداع الطلبات الدولية المودعة  )ج(
كليا أو جزئيا في شااااااااكل إلكتروني أو بوسااااااااائل إلكترونية وبمعالجة تلك الطلبات، بما في ذلك على ساااااااابيل 

بإقرار التساااااااااالم واإلجراءات المتعلقة بتحديد تاريخ لإليداع  المثال ال الحصاااااااااار، األحكام والشااااااااااروط المتعلقة
الدولي والشاااااااااروط المادية واآلثار المترتبة على عدم االمتثال لتلك الشاااااااااروط وتوقيع المساااااااااتندات ووساااااااااائل 

 12التصااااااديق على المسااااااتندات وإثبات هوية األطراف التي تتراساااااال مع المكاتب واإلدارات وتطبيق المادة 
كتب تساااااااالم الطلبات والنسااااااااخة األصاااااااالية وصااااااااورة البحب. ويجوز أن تتضاااااااامن تلك فيما يخص صااااااااورة م

 التعليمات أحكاما وشروطا مختلفة بشأن الطلبات الدولية المودعة بلغات مختلفة.
ال يكون المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية ملزما بتساااااااااااااالم الطلبات الدولية  )د(

بأنه  لكترونية أو بمعالجة تلك الطلبات إال  إذا أخطر المكتب الدوليالمودعة في شاااكل إلكتروني أو بوساااائل إ
مساااااااتعد لذلك امتثاال لألحكام المطبقة من التعليمات اإلدارية. ويتولى المكتب الدولي نشااااااار تلك اإلفادة في 

 الجريدة.
ال يجوز لمكتااب تساااااااااااااالم الطلبااات الااذي وجااه إخطااارا إلى المكتااب الاادولي بناااء على  )ه(

أن يرفض معالجة طلب دولي مودع في شااااااااااااااكل إلكتروني أو بوسااااااااااااااائل إلكترونية إذا كان ذلك  )د( الفقرة
 الطلب يستوفي الشروط المطبقة بناء على التعليمات اإلدارية.

 المستندات األخرى  2)ثانيا(89
مع ما يلزم من تبديل على المساااااااااتندات والمراساااااااااالت األخرى المتعلقة  1)ثانيا(89تطبق القاعدة 

 الدولية. بالطلبات
 التحويل بين المكاتب 3)ثانيا(89

متى نصااااااااا  المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية أو التعليمات اإلدارية على تحويل طلب دولي أو 
مكتب وطني أو منظمة إخطار أو تبليغ أو كتاب أو مسااااااااااااااتند آخر أو تبليغه أو إرساااااااااااااااله )"التحويل"( من 
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أخرى، جاز أن يباشاار ذلك التحويل في شااكل إلكتروني أو بوسااائل حكومية دولية إلى مكتب آخر أو منظمة 
ل والمرَسل إليه على ذلك.  إلكترونية إذا اتفق المرس 

 )ثالثا(89القاعدة 

 النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق 
 النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق  1)ثالثا(89

يجوز لكل مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية أن يجيز لمودع الطلب إيداع نساااااااااخة معدة في 
شاااكل إلكتروني عن طلبه الدولي أو غيره من المساااتندات المتعلقة بالطلب الدولي المودع على الورق، وفقا 

 للتعليمات اإلدارية.
 90القاعدة 

 الوكالء والممثلون العامون 
 تعيين الوكيل 90.1

يجوز للمودع أن يعين شااخصااا له حق التصاارف أمام المكتب الوطني الذي يودع لديه  ) أ (
الطلب الدولي أو له حق التصااااااااااارف فيما يتعلق بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسااااااااااالم 
 الطلبات إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي كوكيل يمثله أمام مكتب تساااااااااااااالم الطلبات والمكتب

دة للبحب اإلضافي الدولي وإدارة البحب الدولي   وإدارة الفحص التمهيدي الدولي.وأية إدارة محدَّ
يجوز للمودع أن يعين شاااااااااخصاااااااااا له حق التصااااااااارف أمام المكتب الوطني أو المنظمة  )ب(

 التحديد.الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للبحب الدولي كوكيل يمثله أمام تلك اإلدارة على وجه 
يجوز للمودع أن يعين شاااااااااخصاااااااااا له حق التصااااااااارف أمام المكتب الوطني أو المنظمة  (ثانيا.)ب

دة الحكومية الدولية الذي يعمل بصااااافة إدارة  كوكيل يمثله أمام تلك اإلدارة على وجه اإلضاااااافي للبحب محدَّ
 التحديد.

المنظمة  يجوز للمودع أن يعين شاااااااااخصاااااااااا له حق التصااااااااارف أمام المكتب الوطني أو )ج(
الحكومية الدولية الذي يعمل بصاااافة إدارة للفحص التمهيدي الدولي كوكيل يمثله أمام تلك اإلدارة على وجه 

 التحديد.
يجوز للوكياال المعين وفقااا للفقرة )أ( أن يعين بادوره وكيال ثاانوياا واحادا أو أكثر لتمثيال  )د(

 بموجبه. ويعتبر ذلك الوكيل الثانوي وكيال للمودع:المودع، ما لم يذكر خالف ذلك في المستند الذي ُعي  ن 
دة أمام مكتب تسااالم الطلبات والمكتب الدولي وإدارة البحب الدولي  "1" وأية إدارة محدَّ
وإدارة الفحص التمهيدي الدولي، شاااااااااارط أن يكون لكل شااااااااااخص ُيعيَّن وكيال ثانويا بهذا للبحب اإلضااااااااااافي 

ذي يودع لديه الطلب الدولي أو حق التصاااااااارف فيما يتعلق الشااااااااكل حق التصاااااااارف أمام المكتب الوطني ال
 ؛بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات، حسب الحال

دة للبحب اإلضااااااااااااافي أمام إدارة البحب الدولي  "2" أو إدارة الفحص أو أية إدارة محدَّ
عيَّن وكيال ثانويا بهذا الشااااااااااااكل حق التمهيدي الدولي على وجه التحديد، شاااااااااااارط أن يكون لكل شااااااااااااخص يُ 
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أو إدارة التصارف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصافة إدارة للبحب الدولي 
دة للبحب اإلضافي   .أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، حسب الحالمحدَّ

 الممثل العام 90.2
يمثلهم جميعاااااااا )أي "الوكيااااااال العاااااااام"( وفقاااااااا  إذا تعااااااادد المودعون ولم يعي  نوا وكيال ) أ (

من قبااال  9)أ(، جااااز تعيين أحاااد المودعين الاااذي يحق لاااه إياااداع طلاااب دولي وفقاااا للماااادة 90.1 للقااااعااادة
 المودعين اآلخرين كممثلهم العام.

)أ( أو ممثال عاما 90.1إذا تعدد المودعون ولم يعينوا جميعا وكيال عاما وفقا للقاعدة  )ب(
، أن يودع طلبا 19.1)أ(، فإن المودع المذكور أوال في العريضااااااااااااة والذي يحق له، وفقا للقاعدة وفقا للفقرة 

 دوليا لدى مكتب تسلم الطلبات يعتبر بمثابة الممثل العام لكل المودعين.
 اآلثار المترتبة على األعمال التي يباشرها الوكالء والممثلون العامون أو تباشر لمصلحتهم 90.3

على أي عمل يباشااره وكيل ما أو يباشاار لمصاالحته األثر ذاته المترتب على أي يترتب  ) أ (
 عمل يباشره المودع المعني أو المودعون المعنيون، أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم.

في حالة تعدد الوكالء الذين يمثلون المودع ذاته أو المودعين ذاتهم، يترتب على أي  )ب(
الوكالء أو يباشااار لمصااالحته األثر ذاته المترتب على العمل الذي يباشاااره عمل يباشاااره أي واحد من أول ك 

 المودع المذكور أو المودعون المذكورون، أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم.
ممثل ، يترتب على أي عمل يباشااااااره 5)ثانيا(90الثانية من القاعدة مع مراعاة الجملة  )ج(

المترتب على العمل الذي يباشاااااره كل المودعين أو يباشااااار  عام أو وكيله، أو يباشااااار لمصااااالحته األثر ذاته
 لمصلحتهم.

 طريقة تعيين الوكيل أو الممثل العام 90.4
يتولى تعيين الوكيل المودع الموق  ع على العريضاااااااااااة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي  ) أ (

عام كل مودع يوقع، حسااااب أو توكيل منفصاااال. وإذا تعدد المودعون، تولى تعيين الوكيل العام أو الممثل ال
 اختياره، على العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو توكيل منفصل.

، يجب تقديم التوكيل المنفصل لمكتب تسلم الطلبات أو 90.5مع مراعاة أحكام القاعدة  )ب(
دة للبحب اإلضااااااااللمكتب الدولي، شاااااااارط أن يقدم التوكيل إلدارة البحب الدولي  أو إدارة افي أو اإلدارة المحدَّ

ثانيا( .)ب)ب( أو 90.1الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال، إذا ُعي  ن وكيل بموجب توكيل وفقا للقاعدة 
 ".2)ج( أو )د("أو 

إذا لم يكن التوكيل المنفصااال موقعًا، أو إذا لم يكن التوكيل المنفصااال المطلوب متوفرًا،  )ج(
، فإن التوكيل يعد كما لو لم 4.4نه يتمشااااااى مع القاعدة أو إذا لم يكن بيان اساااااام الشااااااخص المعين أو عنوا

 يكن ما لم يصحح وجه النقص.
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واإلدارة المختصااااااااااااااة بإجراء بحوث يجوز لمكتب تساااااااااااااالم الطلبات وإدارة البحب الدولي  )د(
وإدارة الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي التخلي عن شااااااارط تقديم توكيل منفصااااااال له بناء إضاااااااافية 

 وفي هذه الحالة، ال تطبق الفقرة )ج(.ه(. ) )ب(، شرط مراعاة الفقرة الفقرةعلى 
إذا قدم الوكيل أو الممثل العام إشاااااااااعارًا بالساااااااااحب كما هو مشاااااااااار إليه في القواعد من  )ه(

بناء على  )د(، عن شرط تقديم توكيل منفصل ، ال يجوز التخلي، بناء على الفقرة4)ثانيًا(90إلى  1)ثانيًا(90
 )ب(. رةالفق
 التوكيل العام 90.5

يجوز تعيين وكيل باالرتباط بطلب دولي ما باإلشااااااااارة في العريضااااااااة أو طلب الفحص  ) أ (
التمهيدي الدولي أو إشاااااااااعار منفصااااااااال إلى وجود توكيل منفصااااااااال ُعي  ن بموجبه ذلك الوكيل لتمثيل المودع 

 م"(، شريطة أن:باالرتباط بأي طلب دولي قد يودعه ذلك المودع )أي "التوكيل العا
 يكون التوكيل العام قد أودع وفقا للفقرة )ب(، "1"
وترفق صااورة عن التوكيل العام بالعريضااة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو  "2"

 اإلشعار المنفصل، حسب الحال. وليس من الضروري أن تكون تلك الصورة موقعة.
وإذا ُعي  ن وكيل ما بموجب توكيل  يجب إيداع التوكيل العام لدى مكتب تسااااااالم الطلبات. )ب(

"، وجااب إيااداع التوكياال العااام لاادى إدارة البحااب 2أو )ج( أو )د("ثااانيااا(.أو )ب)ب( 90.1عااام وفقااا للقاااعاادة 
دة للبحب اإلضافي الدولي   أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال.أو اإلدارة المحدَّ

بحب الدولي أو إدارة مختصة بإجراء بحوث يجوز ألي مكتب لتسلم الطلبات أو إدارة لل )ج(
" القاضااااي 2)أ(" إضااااافية أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي التنازل عن الشاااارط المنصااااوص عليه في الفقرة

 بإرفاق صورة عن التوكيل العام بالعريضة أو طلب الفحص أو اإلشعار المنفصل، حسب الحال.
لتوكيل العام لمكتب تساااااااااالم الطلبات أو بالرغم من الفقرة )ج( يجب تقديم صااااااااااورة عن ا )د(

دة للبحب اإلضاااااااافي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي أو المكتب الدولي، حساااااااب الحال، إذا  اإلدارة المحدَّ
للمكتب أو  4)ثانيا(90إلى  1)ثانيا(90تقدم الوكيل بإشااااااعار بالسااااااحب كما هو مشااااااار إليه في القواعد من 

 اإلدارة أو المكتب الدولي.
 اإللغاء والعدول 90.6

يجوز لألشااااااااااااااخاص الذين عينوا وكيال أو ممثال عام أو لخلفهم أن يلغوا هذا التعيين.  ) أ (
)د( ملغيا أيضاااااااااااااااا. 90.1وفي هذه الحالة، يعد تعيين كل وكيل ثانوي من قبل ذلك الوكيل وفقا للقاعدة 

 )د(.90.1دة ويجوز كذلك للمودع المعني أن يلغي تعيين وكيل ثانوي تم بناء على القاع
)أ( إلغاء أي تعيين سااابق لوكيل يكون 90.1يترتب على تعيين وكيل بناء على القاعدة  )ب(

 قد أجري بناء على تلك القاعدة، ما لم يذكر خالف ذلك.
يترتب على تعيين ممثل عام إلغاء أي تعيين ساااااااااااااااابق لممثل عام، ما لم يذكر خالف  )ج(

 ذلك.
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 أن َيعدل عن تعيينه بموجب إخطار يوقعه بنفسه.يجوز للوكيل أو للمثل العام  )د(
)ب( و)ج(، مع ماا يلزم من تبااديال، على الوثيقااة التي تتضاااااااااااااامن 90.4تطبق القاااعادة  )ه(

 اإللغاء أو العدول المنصوص عليه في هذه القاعدة.
 )ثانيا(90القاعدة 

 السحب
 سحب الطلب الدولي 1)ثانيا(90

شااهرا اعتبارا من  30في أي وق  قبل انقضاااء  يجوز للمودع أن يسااحب الطلب الدولي ) أ (
 تاريخ األولوية.
يصااااابح الساااااحب نافذا عندما يتسااااالم المكتب الدولي، أو مكتب تسااااالم الطلبات، أو إدارة  )ب(

 (، حسب االختيار، إشعارا من المودع.1)39الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 
إذا وصاال اإلشااعار بسااحب الطلب الدولي، الذي ال يجرى النشاار الدولي للطلب الدولي  )ج(

يرساااااله المودع أو يحيله مكتب تسااااالم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، إلى المكتب الدولي، قبل 
 االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.

 سحب التعيينات 2)ثانيا(90
شاااااااهرا  30في أي وق  قبل انقضااااااااء  يجوز للمودع أن يساااااااحب تعيين أي دولة معينة ) أ (

اعتبارا من تاريخ األولوية. ويترتب على سااااااحب تعيين دولة تم اختيارها سااااااحب االختيار المقابل لذلك بناء 
 .4)ثانيا(90على القاعدة 

إذا تم تعيين دولااة مااا بغرض الحصااااااااااااااول على براءة وطنيااة وبراءة إقليميااة، تعين فهم  )ب(
يعني سحب التعيين بغرض الحصول على براءة وطنية فقط، ما لم يذكر  سحب تعيين تلك الدولة على أنه

 خالف ذلك.
يعاااد سااااااااااااااحاااب تعيين كااال الااادول المعيناااة بمثااااباااة سااااااااااااااحاااب للطلاااب الااادولي بنااااء على  )ج(

 .1)ثانيا(90 القاعدة
يصااااابح الساااااحب نافذا عندما يتسااااالم المكتب الدولي، أو مكتب تسااااالم الطلبات، أو إدارة  )د(

 (، حسب االختيار، إشعارا من المودع.1)39الدولي في حالة تطبيق المادة الفحص التمهيدي 
ال يجرى النشااااار الدولي للتعيين إذا وصااااال اإلشاااااعار بالساااااحب الذي يرساااااله المودع أو  )ه(

يحيله مكتب تساااااااااااااالم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي قبل االنتهاء من إعداد 
 لناحية التقنية.النشر الدولي من ا



 

 (2019يوليو  1من )نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

155 

 سحب المطالبة باألولوية 3)ثانيا(90
يجوز للمودع أن يساااااااااااحب المطالبة باألولوية التي تجرى في الطلب الدولي وفقا للمادة  ) أ (

 شهرا اعتبارا من تاريخ األولوية. 30( في أي وق  قبل انقضاء 1)8
يمااارس الحق  إذا تضاااااااااااااامن الطلااب الاادولي عاادة مطااالبااات باااألولويااة، جاااز للمودع أن )ب(

 المنصوص عليه في الفقرة )أ( فيما يخص مطالبة واحدة باألولوية أو عدة مطالبات أو كل المطالبات.
يصااااابح الساااااحب نافذا عندما يتسااااالم المكتب الدولي، أو مكتب تسااااالم الطلبات، أو إدارة  )ج(

 المودع.(، حسب االختيار، إشعارا من 1)39الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 
إذا ترتااب على سااااااااااااااحااب المطااالبااة باااألولويااة تغيير في تاااريخ األولويااة، فااإن أي مهلااة  )د(

محساوبة اعتبارا من تاريخ األولوية األصالي ولم تنقض بعد تحساب اعتبارا من تاريخ األولوية المترتب على 
 )ه(.ذلك التغيير، مع مراعاة أحكام الفقرة 

 ()أ(، يجوز للمكتب الدولي، مع2)21يها في المادة في حالة تطبيق المهلة المشااااااااااااااار إل )ه(
ذلك، أن يجري النشاااار الدولي على أساااااس تلك المهلة التي تحسااااب اعتبارا من تاريخ األولوية األصاااالي إذا 
وصااااال اإلشاااااعار بالساااااحب الذي يرساااااله المودع أو يحيله مكتب تسااااالم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي 

 االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية. الدولي إلى المكتب الدولي بعد
 ضافياإلالتماس البحب سحب  )ثانيا(3)ثانيا(90

قبل تاريخ إرسااااال تقرير في أي وق   ضااااافيالتماس البحب اإليجوز للمودع أن يسااااحب  ) أ (
، إلى المودع وإلى المكتااب الاادولي بموجاب  ضاااااااااااااااافيالبحااب اإل الاادولي أو إعالن بااأن ذلااك التقرير لن يعااد 

 )أ(.8)ثانيا(45القاعدة 
دة للبحب اإلتساااااالم تيصاااااابح السااااااحب نافذا عندما  (ب) المكتب أو يتساااااالم  ضااااااافياإلدارة المحدَّ

 يجوزقرة )أ(، وفي غضااااون المهلة المنصااااوص عليها في الف الدولي، حسااااب االختيار، إشااااعارا من المودع
( وفقا لما هو منصاااااااااااااوص عليه في القاعدة 1)20إرساااااااااااااال ذلك التقرير أو اإلعالن بموجب المادة  رغم ذلك

دة للبحب اإلاإلشاااااعار ذلك إذا وصااااال )ب( 8)ثانيا(45 في موعد ال يسااااامح بوقف  ضاااااافيإلى اإلدارة المحدَّ
 إرسال التقرير أو اإلشعار المشار إليهما في الفقرة )أ(.

 سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو االختيارات 4)ثانيا(90
يجوز للمودع أن يسااااااااااااااحاااب طلاااب الفحص التمهيااادي الااادولي أو أي اختياااار أو كااال  ) أ (

 شهرا اعتبارا من تاريخ األولوية. 30االختيارات في أي وق  قبل انقضاء 
 يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي إشعارا من المودع. )ب(
إذا قدم المودع اإلشاااااااااااعار بالساااااااااااحب إلدارة الفحص التمهيدي الدولي، وجب على تلك  )ج(

اإلدارة أن تضع على اإلشعار تاريخ تسلمه وتحيله إلى المكتب الدولي في أقرب فرصة. ويعد اإلشعار كما 
 لو كان قد قدم للمكتب الدولي في التاريخ الموضوع على اإلشعار.
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 التوقيع 5)ثانيا(90
إلى  1)ثانيا(90ى المودع أن يوقع أي إشاااااااااااعار بالساااااااااااحب مشاااااااااااار إليه في القواعد من يجب عل

. وفي حااال تعاادد المودعين، وجااب التوقيع على جميعهم. وال يحق للمودع الااذي يكون بمثااابااة 4)ثااانيااا(90
 )ب( أن يوقع ذلك اإلشعار بالنيابة عن سائر المودعين.2.90الممثل العام بناء على القاعدة 

 أثر السحب 6()ثانيا90
ال يترتب على سااااااااااااااحب الطلب الدولي أو أي تعيين أو أي مطالبة باألولوية أو طلب  ) أ (

)ثانيا( أي أثر في أي مكتب معين أو مختار 90الفحص التمهيدي الدولي أو أي اختيار بناء على القاعدة 
 (.2)40( أو المادة 2)23إذا بدأ بفحص الطلب الدولي أو معالجته وفقا للمادة 

، وجب وقف المعالجة الدولية للطلب 1)ثانيا(90إذا ساااااحب الطلب الدولي وفقا للقاعدة  )ب(
 الدولي.

تعي ن على اإلدارة ، )ثانيا(3)ثانيا(90وفقا للقاعدة  ضااااااافيالتماس البحب اإلإذا سااااااحب  (ثانيا.)ب
 الدولي. ضافيوقف البحب اإل
االختيااااارات وفقااااا إذا سااااااااااااااحااااب طلااااب الفحص التمهياااادي الاااادولي أو سااااااااااااااحباااا  كاااال  )ج(

 ، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي وقف معالجة الطلب الدولي.4)ثانيا(90 للقاعدة
 ()ب(4)37الحق المنصوص عليه في المادة  7)ثانيا(90

يجاب على كال دولاة متعااقادة ينص قاانونهاا الوطني على ماا ورد في الجزء الثااني من  ) أ (
 الدولي بذلك كتابة.()ب( أن تخطر المكتب 4)37المادة 

يجب على المكتب الدولي أن ينشر اإلخطار المشار إليه في الفقرة )أ( في الجريدة في  )ب(
أقرب فرصاااااة. ويصااااابح اإلخطار نافذا بالنسااااابة إلى الطلبات الدولية المودعة بعد تاريخ ذلك النشااااار بشاااااهر 

 واحد.
 91القاعدة 

 األخطاء السافرة الواردةتصحيح 
 األخرى  المستنداتو الطلب الدولي  في

 األخطاء السافرة تصحيح 91.1
مه المودع، وفقا لهذه  ) أ ( يجوز تصاااااحيح خطأ ساااااافر في الطلب الدولي أو مساااااتند آخر قدَّ

 القاعدة إذا التمس المودع ذلك.

 يكون تصحيح الخطأ رهنا بتصريح من "اإلدارة المختصة" أي: )ب(
إذا كان الخطأ في العريضاااااااااة المدرجة في الطلب الدولي أو في تصاااااااااويب لذلك  "1"

 مكتب تسلم الطلبات؛ –الجزء 
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إذا كان الخطأ في الوصااف أو المطالب أو الرسااوم أو في تصااويب فيها، وما لم  "2"
 إدارة البحب الدولي؛ –" 3" تكن إدارة الفحص التمهيدي الدولي هي المختصة بناء على البند

إذا كان الخطأ في الوصااف أو المطالب أو الرسااوم أو في تصااويب فيها، أو في  "3"
، وتم تقديم طلب للفحص التمهيدي الدولي ولم ُيسااااحب وانقضااااى التاريخ 34أو  19 تعديل بناء على المادة

 إدارة الفحص التمهيدي الدولي؛ – 69.1 الذي يبدأ فيه الفحص التمهيدي الدولي وفقا للقاعدة
م إلى 3" إلى "1ن الخطأ في مسااااااااااااااتند لم ُيشاااااااااااااار إليه في البنود من "إذا كا "4" " وقد  

مكتب تسااااااااااالم الطلبات أو إدارة البحب الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي أو المكتب الدولي، خالف 
ذلااك المكتااب أو تلااك اإلدارة أو المكتااب الاادولي،  – 19 خطااأ في الملخص أو في تعاادياال بناااء على المااادة

 لحال.حسب ا
ال تصاااااااااار  ح اإلدارة المختصااااااااااة بتصااااااااااحيح خطأ بناء على هذه القاعدة إال إذا كان من  )ج(

السااافر لإلدارة المختصااة أن ما كان مقصااودا شاايء غير ما يظهر في المسااتند المعني في التاريخ المطبق 
 ولم يكن من الممكن قصد شيء آخر سوى التصحيح المقترح. )و( بناء على الفقرة

ن الخطأ في الوصااااااااف أو المطالب أو الرسااااااااوم أو في تصااااااااويب أو تعديل فيها، إذا كا )د(
تأخذ اإلدارة المختصاااة في حسااابانها محتويات الوصاااف أو المطالب أو الرساااوم فقط والتصاااويب أو التعديل 

 )ج(. المعني عند االقتضاء، ألغراض الفقرة
ب فيها أو في مسااااتند إذا كان الخطأ في العريضااااة الواردة في الطلب الدولي أو تصااااوي )ه(

"، تأخذ اإلدارة المختصة في حسبانها محتويات الطلب الدولي نفسه والتصويب 4)ب(" مشار إليه في الفقرة
م مع العريضاااة 4)ب(" المعني عند االقتضااااء، أو المساااتند المشاااار إليه في الفقرة "، مع أي مساااتند آخر مقدَّ

لوية متوفرة لإلدارة بشأن الطلب الدولي وفقا للتعليمات أو التصويب أو المستند، حسب الحال، وأي وثيقة أو 
اإلدارية، وأي مسااااااااااااااتند آخر في ملف اإلدارة المخصااااااااااااااص للطلب الدولي في التاريخ المطبق بناء على 

 )ج(. )و(، وذلك ألغراض الفقرة الفقرة
 على النحو التالي: ه()يكون التاريخ المطبق ألغراض الفقرتين )ج( و )و(

 تاريخ اإليداع الدولي؛ –خطأ في جزء من الطلب الدولي كما تم إيداعه إذا كان ال "1"
إذا كان الخطأ في مستند خالف الطلب الدولي كما تم إيداعه، بما في ذلك خطأ  "2"

 تاريخ تقديم المستند المعني. –في تصويب أو تعديل للطلب الدولي 
 التالية:ال يجوز تصحيح خطأ بناء على هذه القاعدة في الحاالت  )ز(

إذا كان الخطأ عبارة عن إسااااااااقاط لعنصاااااااار واحد بالكامل أو أكثر من عناصااااااار  "1"
واحدة بالكامل أو أكثر من ( أو ورقة 2)3 الطلب الدولي المشاااار إليها في المادة

 الطلب الدولي؛
 إذا كان الخطأ في الملخص؛ "2"
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ة الفحص ، مااااا لم تكن إدار 19 إذا كااااان الخطااااأ في تعاااادياااال بناااااء على المااااادة "3"
التمهياادي الاادولي مختصااااااااااااااااة بااالتصااااااااااااااريح بتصااااااااااااااحيح ذلااك الخطااأ بناااء على 

 "؛3)ب(" الفقرة
إذا كان الخطأ في المطالبة باألولوية أو في إشاااعار بتصاااحيح المطالبة باألولوية  "4"

)أ( إذا كان تصااااحيح الخطأ من شااااأنه 1)ثانيا(26 أو إضااااافتها بناء على القاعدة
 األولوية؛أن يحدث تغييرا في تاريخ 

 .38.3)ثانيا( و26و 20.5و 20.4على أال تؤثر هذه الفقرة في إعمال القواعد 
إذا تبيَّن لمكتب تسلم الطلبات أو إدارة البحب الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي  (ح)

أو المكتب الدولي وجود خطأ ساااافر في ظاهره في الطلب الدولي أو مساااتند آخر يمكن تصاااحيحه، جاز له 
 دعوة المودع إلى التماس التصحيح بناء على هذه القاعدة.

 التماس التصحيح 91.2
م التماس التصاااحيح بناء على القاعدة شاااهرا من  26إلى اإلدارة المختصاااة في غضاااون  91.1 يقدَّ

تاريخ األولوية. ويحدد في االلتماس الخطأ المطلوب تصحيحه والتصحيح المقترح، ويجوز أن يحتوي على 
مع ما يلزم من تبديل على الطريقة التي يجب  26.4 ب إن اختار المودع ذلك. وتطبق القاعدةشاارح مقتضاا

 اعتمادها لبيان التصحيح المقترح.
 التصريح بالتصحيح وأثر التصحيح 91.3

أو رفض  91.1تب  اإلدارة المختصااااااااااة في التصااااااااااريح بالتصااااااااااحيح بناء على القاعدة  ) أ (
ودع والمكتب الدولي بالتصاااااريح أو الرفض في أقرب فرصاااااة، كما التصاااااريح في أقرب فرصاااااة، وتخطر الم

تخطر بأساااباب الرفض إن قررت رفض التصاااريح. ويتخذ المكتب الدولي اإلجراءات المنصاااوص عليها في 
التعليمات اإلدارية، بما في ذلك إخطار مكتب تسااااالم الطلبات وإدارة البحب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي 

 معيَّنة والمختارة بالتصريح أو الرفض حسب ما يقتضيه الحال.الدولي والمكاتب ال
، يصااااااحح المسااااااتند 91.1 في حال التصااااااريح بتصااااااحيح خطأ سااااااافر بناء على القاعدة )ب(

 المعني وفقا للتعليمات اإلدارية.
 في حال التصريح بتصحيح خطأ سافر، يكون التصحيح نافذا على النحو التالي: )ج(

الطلاااب الااادولي كماااا تم إياااداعاااه، اعتباااارا من تااااريخ اإلياااداع إذا كاااان الخطاااأ في  "1"
 الدولي؛

إذا كان الخطأ في مستند خالف الطلب الدولي كما تم إيداعه، بما في ذلك خطأ  "2"
 في تصويب أو تعديل في الطلب الدولي، اعتبارا من التاريخ الذي تم فيه تقديم المستند.

، يتولى 91.1 لتصاااااااحيح بناء على القاعدةإذا رفضااااااا  اإلدارة المختصاااااااة التصاااااااريح با )د(
مها  المكتب الدولي نشااااااااار التماس التصاااااااااحيح وأساااااااااباب رفض اإلدارة وأي تعليقات مقتضااااااااابة أخرى قد يقد  
مااه المودع إلى اإلدارة المختصااااااااااااااااة في  المودع، مع الطلااب الاادولي إن أمكن ذلااك، بناااء على التماااس يقااد  
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د مقداره في التعليمات اإلدارية. وتدرج نسخة غضون شهرين من تاريخ الرفض وشرط دفع رسم خا ص يحدَّ
إن أمكن، إذا لم ُينشااااااااااار  20 عن االلتماس واألساااااااااااباب والتعليقات )إن وجدت( في التبليغ بناء على المادة

 (.3)64 الطلب الدولي بموجب المادة
ليس من الضاااروري ألي مكتب معي ن أن يأخذ في حسااابانه تصاااحيح خطأ ساااافر إذا ما  )ه(

قد بدأ معالجة الطلب الدولي أو فحصااه قبل تاريخ إخطاره بالتصااريح بالتصااحيح من اإلدارة المختصااة كان 
 )أ(.91.3 بناء على القاعدة

ال يجوز للمكتب المعين االمتناع عن مراعاة تصااااااااااااااحيح تم التصااااااااااااااريح به بناء على  )و(
لو كان هو اإلدارة  91.1 عدةإال إذا رأى أن التصااااااااااااحيح ما كان ليصاااااااااااار  ح به بناء على القا 91.1 القاعدة

المختصااااااة، على أن من غير الجائز ألي مكتب معي ن أن يمتنع عن مراعاة أي تصااااااحيح تم التصااااااريح به 
من غير أن يتيح للمودع فرصاااااااااااة اإلدالء بمالحظاته بشاااااااااااأن إزماع المكتب على  91.1 بناء على القاعدة

 في ظروف الحال.االمتناع عن مراعاة التصحيح، في غضون مهلة تكون معقولة 
 92القاعدة 

 المراسالت
 ضرورة إرفاق كتاب بالمستند وتوقيعه 92.1

م مودع الطلب مسااااااااااااااتندا خالف الطلب الدولي ذاته عند اتخاذ اإلجراءات الدولية  ) أ ( إذا قد 
المنصااااااااوص عليها في المعاهدة وفي هذه الالئحة التنفيذية، ولم يكن المسااااااااتند في شااااااااكل كتاب، وجب عليه 

 ق به كتابا يذيله بتوقيعه ويحدد فيه الطلب الدولي الذي يتعلق به المستند.يرف أن
إذا لم تستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة )أ(، وجب إبالغ ذلك لمودع الطلب  )ب(

ودعوته إلى اسااااااتدراك السااااااهو خالل مهلة محددة في الدعوة. ويجب أن تكون المهلة المحددة بهذا الشااااااكل 
حتى إذا  الة. وحتى إذا انقضاااااا  تلك المهلة بعد المهلة المطبقة لتسااااااليم المسااااااتند )أومعقولة حسااااااب كل ح

كان  المهلة األخيرة قد انقض  بالفعل(، وجب أال تقل عن عشرة أيام أو تزيد على شهر اعتبارا من تاريخ 
عن أخذه بعين  إرسااال الدعوة بالبريد. وإذا اسااتدرك السااهو خالل المهلة المحددة في الدعوة، وجب االمتناع

 االعتبار، وإال تعين إخطار مودع الطلب بأن المستند لن يؤخذ بعين االعتبار.
إذا لم يالحظ أن الشاااروط المنصاااوص عليها في الفقرة )أ( لم تراع، وأخذ المساااتند بعين  )ج(

 االعتبار عند اتخاذ اإلجراءات الدولية، فإن عدم مراعاة تلك الشروط ال يؤخذ بعين االعتبار.
 اللغات 92.2

والفقرة )ب( من هاااذه القااااعااادة، يجاااب تحرير أي  55.3و 55.1مع مراعااااة القااااعااادتين  ( أ )
كتاب أو مساااااااااااااتند يقدمه مودع الطلب إلدارة البحب الدولي أو إلدارة الفحص التمهيدي الدولي باللغة ذاتها 

الاادولي بناااء على القاااعاادة التي يحرر بهااا الطلااب الاادولي المتعلق بااه. ولكن، إذا أرساااااااااااااالاا  ترجمااة للطلااب 
 ، وجب استعمال لغة تلك الترجمة.55.2)ب( أو قدم  بناء على القاعدة 23.1
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يجوز لمودع الطلب أن يحرر أي كتاب يرسااااااااااااااله إلى إدارة البحب الدولي أو إلى إدارة  )ب(
ارة الفحص التمهيدي الدولي بأي لغة خالف اللغة المحرر بها الطلب الدولي، شااااااااااااارط أن تصااااااااااااارح له اإلد

 المذكورة باستعمال تلك اللغة.
 ]تحذف[ )ج(
يجب أن يكون كل كتاب يرسااااله مودع الطلب إلى المكتب الدولي محررا باإلنكليزية أو  )د(

 بالفرنسية أو أي لغة نشر أخرى حسبما تجيزه التعليمات اإلدارية.
إلى يجب أن يكون كل كتاب أو إخطار يرسااااااااااااااله المكتب الدولي إلى مودع الطلب أو  )ه(

 أي مكتب وطني محررا باإلنكليزية أو بالفرنسية.
 إرسال البريد من المكاتب الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية  92.3

كل مساااااااااتند أو كتاب يصااااااااادره أو يرساااااااااله مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية ويعد حدثا يبدأ 
التنفيذية، يجب إرساااااله بالااااااااااااااااااابريد  انطالقا من تاريخه حساااااب أي مهلة بناء على المعاهدة أو هذه الالئحة

الجوي. ويجوز استعمال البريد العادي بدال من البريد الجوي، إذا كان البريد األول يصل عادة إلى المرسل 
 إليه خالل يومين من تاريخ إرساله أو إذا لم يكن البريد الجوي متوفرا.

 .لخإاستعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز الفاكس،  92.4
)أ(، ولكن مع مراعااااة الفقرة )ح( أدنااااه، 92.1و 11.14باااالرغم من أحكاااام القااااعااادتين  أ ( )

 يجوز إرساااااااااااااااال أي وثيقااة من وثااائق الطلااب الاادولي وأي وثيقااة أو كتاااب الحق للطلااب الاادولي بااالتلغراف أو
وعة أو المبرقة الكاتبة أو بجهاز الفاكس أو بأي وساااااااااااااايلة اتصاااااااااااااااال مماثلة أخرى تكفل تقديم الوثيقة مطب

 مكتوبة، كلما أمكن ذلك.
يعتبر التوقيع الظاااهر على وثيقااة مرساااااااااااااالااة بجهاااز الفاااكس ألغراض المعاااهاادة وهااذه  )ب(

 الالئحة التنفيذية بمثابة توقيع صحيح.
إذا حاول المودع إرساااال وثيقة بإحدى الوساااائل المشاااار إليها في الفقرة )أ(، واساااتحال   )ج(

دام  لم يتم تسااااالم جزء منها، فإن تلك الوثيقة تعتبر كما لو لم يتم تسااااالمها ما قراءة الوثيقة جزئيا أو كليا، أو
من المسااااااااااااااتحيل قراءتها أو إرساااااااااااااااالها. ويجب على المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية إخطار 

 المودع بذلك في أقرب فرصة.
ة عن أي يجوز للمكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية طلب النسااااااااااخة األصاااااااااالي )د(

وثيقة مرسلة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة )أ(، مصحوبة بكتاب يبين ذلك اإلرسال السابق خالل 
يوما من تاريخ اإلرساااااال، شااااارط أن يكون المكتب الدولي قد ُأخطر بذلك الطلب ونشااااار ذلك الخبر في  14

 وثائق أو بعضها.الجريدة. ويجب أن يحدد في اإلخطار ما إذا كان الطلب يتعلق بكل ال
إذا لم يقدم المودع النسااااااااااااااخة األصاااااااااااااالية عن وثيقة مطلوبة بناء على الفقرة )د(، جاز  )ه(

للمكتااب الوطني المعني أو للمنظمااة الحكوميااة الاادوليااة المعنيااة، تبعااا لنوع الوثيقااة المرساااااااااااااالااة ومع مراعاااة 
 ،26.3و 11القاعدتين 
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 (،التنازل عن الطلب المنصوص عليه في الفقرة )د "1"
أو دعوة المودع إلى تقديم النسااااااخة األصاااااالية عن الوثيقة المرساااااالة، خالل مهلة  "2"

 معقولة حسب كل حالة ومحددة في الدعوة،
علمااا بااأنااه يجوز للمكتااب المعني أو للمنظمااة المعنيااة إرسااااااااااااااااال دعوة التصااااااااااااااحيح مع اتخاااذ اإلجراءات 

تضااامن  الوثيقة المرسااالة أخطاء أو تبين منها " أو بدال من ذلك، إذا 2" أو "1المنصاااوص عليها في البند "
أن النساااااااااخة األصااااااااالية تتضااااااااامن أخطاء يجوز للمكتب الدولي أو المنظمة الحكومية الدولية إرساااااااااال دعوة 

 لتصحيحها.
إذا لم يكن تقديم النساااااااااخة األصااااااااالية عن وثيقة ما مطلوبًا وفقًا للفقرة )د(، لكن المكتب  )و(

ية رأى أن من الضاااااااروري تزويده بالنساااااااخة األصااااااالية عن تلك الوثيقة، الوطني أو المنظمة الحكومية الدول
 ".2ه(") جاز له دعوة المودع إلى ذلك حسب ما ورد في الفقرة

 )و(: " أو2)ه("منصوص عليها في الفقرة إذا لم يستجب المودع للدعوة ال )ز(
 فإن الطلب الدولي يعتبر مساااااااااحوبا ويتعين على مكتب تسااااااااالم الطلبات أن يعلن "1"

 ذلك إذا كان  الوثيقة المعنية هي ذلك الطلب الدولي؛
 .فإن الوثيقة المعنية تعتبر كما لو لم ُتقدم، إذا كان  الحقة للطلب الدولي "2"

 ال يلزم المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية بتساااااااااااالم أي وثيقة مرساااااااااااالة بإحدى )ح(
الوسااااااائل المشااااااار إليها في الفقرة )أ( ما لم يخطر المكتب الوطني أو المنظمة المكتب الدولي بأنه مسااااااتعد 

 لتسلم تلك الوثيقة بتلك الوسيلة ويكون المكتب الدولي قد نشر ذلك الخبر في الجريدة.
 )ثانيا(92القاعدة 

 تسجيل التغييرات المتعلقة ببعض البيانات في العريضة
 ص التمهيدي الدوليأو طلب الفح

 تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي 1)ثانيا(92
بناء على التماس من المودع أو مكتب تسلم الطلبات، يسجل المكتب الدولي التغييرات  ) أ (

 المتعلقة بالبيانات التالية الذكر والواردة في العريضة أو في طلب الفحص التمهيدي الدولي:
 اسمه أو محل إقامته أو جنسيته أو عنوانه؛ شخص مودع الطلب أو "1"
 شخص الوكيل أو الممثل العام أو المخترع أو اسمه أو عنوانه. "2"

ال يسااااااجل المكتب الدولي التغيير الملتمس إذا وصااااااله التماس التسااااااجيل بعد انقضاااااااء  )ب(
 شهرًا من تاريخ األولوية. 30



 

 (2019يوليو  1من )نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

162 

 93القاعدة 
 حفظ الملفات والسجالت

 الطلباتمكتب تسلم  93.1
 يحتفظ كل مكتب من مكاتب تسااااااااالم الطلبات بالساااااااااجالت المتعلقة بكل طلب دولي أو طلب دولي

مزعوم، بما في ذلك صاااورة له، طوال عشااار سااانوات على األقل اعتبارا من تاريخ اإليداع الدولي، أو اعتبارا 
 من تاريخ التسلم إن لم يمنح تاريخ لإليداع الدولي.

 المكتب الدولي 93.2
 30يحتفظ المكتب الدولي بملف كل طلب دولي، بما في ذلك النساخة األصالية، طوال  ) أ (

 سنة على األقل اعتبارًا من تاريخ تسلم النسخة األصلية.
 تحفظ الملفات والسجالت األساسية للمكتب الدولي ألجل غير مسمى. )ب(

 إدارات البحب الدولي والفحص التمهيدي الدولي 93.3
 10البحب الدولي والفحص التمهيدي الدولي بملف كل طلب دولي تتسلمه، طوال تحتفظ إدارات 

 سنوات على األقل من تاريخ اإليداع الدولي.
 النسخ 93.4

ألغراض تطبيق هذه القاعدة، يجوز حفظ الملفات والصااااااور والسااااااجالت في نسااااااخ فوتوغرافية أو 
يستوفي االلتزامات المترتبة على القواعد من  إلكترونية أو غير ذلك من النسخ بشرط أن تعد تلك النسخ بما

 بشأن حفظ الملفات والصور والسجالت. 93.3إلى  93.1
 )ثانيًا(93القاعدة 

 طريقة تحويل الوثائق
 التحويل عبر مكتبة رقمية –التحويل بناء على التماس  1)ثانيًا(93

دارية على تحويل طلب متى نصااااا  المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية أو التعليمات اإل ) أ (
دولي أو إخطار أو تبليغ أو كتاب أو مساااتند آخر أو تبليغه أو إرسااااله )"التحويل"( من المكتب الدولي إلى 
أي مكتب معي ن أو مختار، فال يباشااااااااار ذلك التحويل إال بناء على التماس من المكتب المعني وفي الوق  

ما يتعلق بوثيقة محددة بعينها أو ف ة محددة أو عدة الذي يحدده ذلك المكتب. ويجوز توجيه االلتماس في
 ف ات محددة من المستندات.

يعااد التحوياال بناااء على الفقرة )أ( نااافااذًا عناادمااا يجعلااه المكتااب الاادولي متاااحااًا للمكتااب  )ب(
المعي ن أو المختار المعني في شااااااااااااااكل إلكتروني في مكتبة رقمية يحق لذلك المكتب أن يسااااااااااااااترجع الوثيقة 

منها، وفقًا للتعليمات اإلدارية، إذا ما اتفق المكتب الدولي والمكتب المعي ن أو المختار المعني على المعنية 
 ذلك.
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 9416القاعدة 
 إمكانية االطالع على الملفات

 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب الدولي 94.1
بناء على التماس من المودع أو أي شاااااخص حصااااال على تصاااااريح منه، يقدم المكتب  ) أ (

 .تكلفة الخدمةالدولي صورا عن أي مستند يتضمنه ملفه، مقابل تسديد 
يقدم المكتب الدولي صاااااااورا عن أي مساااااااتند يتضااااااامنه ملفه، بناء على التماس من أي  )ب(

والفقرات من )د( إلى )ز(.  38مراعاة المادة شااااخص ولكن ليس قبل النشاااار الدولي للطلب الدولي وبشاااارط 
 ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.

م المكتب الدولي صااااااااااااورًا عن تقرير الفحص التمهيدي الدولي بناء على  17)ج( )ب(  الفقرةيقد  
ذلك القبيل تماس من نيابة عن المكتب المختار الذي يلتمس ذلك. وينشاااار المكتب الدولي تفاصاااايل أي ال

 18في الجريدة في أقرب فرصة.

ال يتيح المكتب الدولي إمكانية االطالع على أية معلومات يتضااااامنها ملفه وُحذف  من  )د(
)ل( وعلى أي مساااااااااتند يتضااااااااامنه ملفه ويتعلق بالتماس بناء على تلك 2.48المنشاااااااااورات بناء على القاعدة 

 القاعدة.
المودع، ال يتيح المكتب الدولي إمكانية االطالع على بناء على التماس مساااااااااااااابَّب من  )ه(

 أية معلومات يتضمنها ملفه وعلى أي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق بذلك االلتماس، إذا رأى أن:
تلك المعلومات تبدو أنها ال تلبي الغرض المنشاااااااود المتمث ل في إطالع الجمهور  "1"
 على الطلب الدولي؛
ي بوضاااوح إلى اإلضااارار بالمصاااالح الشاااخصاااية أو ونشااار تلك المعلومات سااايؤد "2"

 االقتصادية لشخص ما؛

                                                           
، في ما يتعلق بالطلبات الدولية 1998 و، كما هي نافذة اعتبارًا من األول من يولي94تطبق القاعدة  مالحظة الناشر: 16

، بعد ذلك التاريخ 1998 ويوني 30، كما هي نافذة حتى 94المودعة في ذلك التاريخ أو بعده فقط. ويستمر تطبيق القاعدة 
 ويوني 30كما كان  نافذة حتى  94 في ما يتعلق بالطلبات الدولية المودعة قبل ذلك التاريخ. ويرد في ما يلي نص القاعدة

1998: 
 94"القاعدة 

 استصدار الصور من المكتب الدولي
 وإدارة الفحص التمهيدي الدولي

 االلتزام بتقديم الصور 94.1
بناء على طلب المودع وأي شخص مرخص منه، يقدم كل من المكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي صورا  

 ."تكلفة الخدمةعن أي مستند يتضمنه ملف الطلب الدولي أو الطلب الدولي المزعوم الذي يتقدم به المودع، مقابل تسديد 
، على الطلبات الدولية 2004ة اعتبارًا من األول من يناير )ج(، كما هي نافذ94.1تطبق القاعدة  مالحظة الناشر: 17

)ج( أيضًا على تقديم صور عن تقرير الفحص التمهيدي الدولي 94.1 . وتطبق القاعدةأو بعده المودعة في ذلك التاريخ
ول من يناير أو بعده، سواء كان تاريخ اإليداع الدولي للطلب يقع قبل األ 2004بشأن أي طلب دولي، في األول من يناير 

 أو فيه أو بعده. 2004
تنشر المعلومات عن أسماء المكاتب المختارة التي التمس  من المكتب الدولي تقديم صور عن  مالحظة الناشر: 18

 تقارير الفحص التمهيدي الدولي بالنيابة عنها على موقع الويبو التالي أيضا:
<www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/access_iper.html>. 
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 وال توجد مصلحة عامة سائدة في االطالع على تلك المعلومات. "3"
مع مااا يلزم من تباادياال بخصااااااااااااااوص الطريقااة التي يعرض بهااا المودع المعلومااات  4.26وُتطبق القاااعاادة 

م بموجب أحكام هذه الفقرة.  موضوع التماس مقدَّ
حااال لم يتح المكتااب الاادولي للجمهور إمكااانيااة االطالع على معلومااات طبقااا للفقرة في  )و(

)د( أو الفقرة )ه(، وكان  تلك المعلومات واردة أيضااااااا في ملف الطلب الدولي المحفوظ لدى مكتب تساااااالم 
دة ألغراض البحب اإلضااااااااااااااافي أو إدارة الفحص التم هيدي الطلبات أو إدارة البحب الدولي أو اإلدارة المحدَّ

 الدولي، وجب على المكتب الدولي إخطار ذلك المكتب وتلك اإلدارة بذلك في أقرب فرصة.
د  لمجر د  )ز( ال يتيح المكتب الدولي إمكانية االطالع على أي مساااااااااااتند يتضااااااااااامنه ملفه وأع 

 االستخدام الداخلي.
 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى مكتب تسلم الطلبات )ثانيا(1.94

بناء على التماس من المودع أو أي شااااخص حصاااال على تصااااريح منه، يجوز لمكتب  )أ(
تسالم الطلبات أن يتيح إمكانية االطالع على أي مساتند يتضامنه ملفه. ويجوز اشاتراط تساديد تكلفة الخدمة 

 مقابل تقديم صور المستندات.
النشاااار يجوز لمكتب تساااالم الطلبات، بناء على التماس من أي شااااخص ولكن ليس قبل  )ب(

الدولي للطلب الدولي وبشاااارط مراعاة الفقرة )ج(، أن يتيح إمكانية االطالع على أي مسااااتند يتضاااامنه ملفه. 
 ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.

ال يتيح مكتااب تساااااااااااااالم الطلبااات إمكااانيااة االطالع بموجااب أحكااام الفقرة )ب( على أيااة  )ج(
ر من قب )ل( أو أنها غير 2.48ل المكتب الدولي بأنها ُحذف  من المنشاااااااااااورات طبقا للقاعدة معلومات أخط 

 )د( أو )ه(. 1.94متاحة للجمهور طبقا للقاعدة 
 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة البحب الدولي )ثالثا(1.94

إلدارة بناء على التماس من المودع أو أي شااااااخص حصاااااال على تصااااااريح منه، يجوز  )أ(
البحب الدولي أن تتيح إمكانية االطالع على أي مستند يتضمنه ملفها. ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة 

 مقابل تقديم صور المستندات.
يجوز إلدارة البحب الدولي، بناء على التماس من أي شاااااااخص ولكن ليس قبل النشااااااار  )ب(

ح إمكانية االطالع على أي مساااتند يتضااامنه ملفها. الدولي للطلب الدولي وبشااارط مراعاة الفقرة )ج(، أن تتي
 ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.

ال تتيح إدارة البحاااب الااادولي إمكاااانياااة االطالع بموجاااب أحكاااام الفقرة )ب( على أياااة  )ج(
رت من قبل المكتب الدولي بأنها ُحذف  من المنشاااورات طبقا للقاعدة  )ل( أو أنها غير 2.48معلومات أخط 

 )د( أو )ه(. 1.94متاحة للجمهور طبقا للقاعدة 
دة ألغراض  )د( ُتطبق الفقرات من )أ( إلى )ج(، مع ما يلزم من تبديل، على اإلدارة المحدَّ

 البحب اإلضافي.
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 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 94.2
المودع أو أي شاااااااااخص حصااااااااال على تصاااااااااريح منه، تتيح إدارة  بناء على التماس من )أ(

الفحص التمهيدي الدولي إمكانية االطالع على أي مسااااااتند يتضاااااامنه ملفها. ويجوز اشااااااتراط تسااااااديد تكلفة 
 الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.

بناااء على التماااس من أي مكتااب من المكاااتااب المختااارة ولكن ليس قباال إعااداد تقرير  )ب(
تمهيدي الدولي وبشااااااااارط مراعاة الفقرة )ج(، تتيح إدارة الفحص التمهيدي الدولي إمكانية االطالع الفحص ال

 على أي مستند يتضمنه ملفها. ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.
 ال تتيح إدارة الفحص التمهيدي الدولي إمكانية االطالع بموجب أحكام الفقرة )ب( على )ج(

رت من قبل المكتب الدولي بأنها ُحذف  من المنشاااااااااورات طبقا للقاعدة  )ل( أو أنها 2.48أية معلومات أخط 
 )د( أو )ه(. 1.94غير متاحة للجمهور طبقا للقاعدة 

 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المعي ن ()ثانيا94.2
كاتب المعي نة يساااااامح للغير باالطالع على إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه أي مكتب من الم

ملف طلب وطني، جاز لذلك المكتب أن يسااااااامح باالطالع على أي مساااااااتندات تتعلق بالطلب الدولي وترد 
في ملفاته في حدود ما يساااااااااامح به القانون الوطني بشااااااااااأن إمكانية االطالع على ملفات الطلبات الوطنية، 

()أ(. ويجوز اشاااتراط تساااديد تكلفة الخدمة 2)30ا في المادة ولكن ليس قبل أبكر التواريخ المنصاااوص عليه
 مقابل تقديم صور المستندات.

 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المختار 3.94
إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه أي مكتب من المكاتب المختارة يساامح للغير باالطالع على 

أن يسااااااامح باالطالع على أي مساااااااتندات تتعلق بالطلب الدولي، بما ملف طلب وطني، جاز لذلك المكتب 
فيها أي مسااااااتند متعلق بالفحص التمهيدي الدولي والوارد في ملفه، في حدود ما يساااااامح به القانون الوطني 
بشاااااأن إمكانية االطالع على ملفات الطلبات الوطنية، ولكن ليس قبل أبكر التواريخ المنصاااااوص عليها في 

 أ(. ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.()2)30المادة 
 95القاعدة 

 تلقي المعلومات والنصوص المترجمة من المكاتب المعّينة والمكاتب المختارة
 المعلومات المتعلقة بحدوث اإلجراءات في المكاتب المعي نة والمكاتب المختارة 95.1

المكتب الدولي المعلومات التالية بشاااااااااااااااأن طلب دولي في يقدم كل مكتب معي ن أو مختار إلى 
 غضون شهرين من وقوع أي من األحداث التالية، أو في أسرع وق  معقول ممكن بعد وقوعها:

، تاريخ 39أو المادة  22عقب أداء المودع لإلجراءات المشااااااااااار إليها في المادة  "1"
 لي؛أداء تلك اإلجراءات وأي رقم طلب وطني أسند للطلب الدو 

في حال كان المكتب المعي ن أو المختار ينشاااااار صااااااراحة الطلب الدولي بموجب  "2"
 قانونه الوطني أو ممارساته، رقم وتاريخ ذلك النشر الوطني؛



 

 (2019يوليو  1من )نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

166 

في حااااااال منح براءة، تاااااااريخ منح البراءة، وفي حااااااال كااااااان المكتااااااب المعي ن  "3"
البراءة بموجب قانونه الوطني، رقم  المختار ينشااااااار صاااااااراحة الطلب الدولي في الشاااااااكل الذي ُمنح  به أو

 وتاريخ ذلك النشر الوطني.
 االلتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة 95.2

يقدم كل مكتب معين أو مختار إلى المكتب الدولي، بناء على التماس منه، صورة عن  ) أ (
 المختار.ترجمة الطلب الدولي التي يكون مودع الطلب قد قدمها للمكتب المعي ن أو 

يجوز للمكتب الدولي أن يزود أي شاااخص بصاااور عن النصاااوص المترجمة والمتسااالمة  )ب(
 .التكلفةوفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة )أ(، بناء على التماس ومقابل تسديد 

 96القاعدة 
 جدول الرسوم

 جدول الرسوم المرفق بالالئحة التنفيذية 96.1
بالعملة السويسرية. وهي موضحة  57و 2)ثانيا(45و 15 القواعدتحصل الرسوم المشار إليها في 

 في جدول الرسوم المرفق بهذه الالئحة التنفيذية. ويعد هذا الجدول جزءا ال يتجزأ منها.
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 جدول الرسوم
 

 مقدار الرسوم الرسوم

 رسم اإليداع الدولي: .1
 (15.2)القاعدة  

 

330 1 
15 

 باإلضافة إلى اسويسري افرنك
من فرنكًا سويسريًا عن كل ورقة 

اعتبارًا من الورقة الطلب الدولي 
 الحادية والثالثين

 رسم المعالجة للبحب اإلضافي: .2
 (2)ثانيا(45)القاعدة  

 فرنك سويسري  200

 رسم المعالجة: .3
 (57.2)القاعدة  

 فرنك سويسري  200

 التخفيضات
 :ريةاإذا أودع الطلب الدولي وفقًا للتعليمات اإلد ،التاليةتخفَّض من رسم اإليداع الدولي المبالغ  .4

في شااكل إلكتروني إذا لم تكن العريضااة  ()أ
 في ملف لمعالجة النصوص:
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 فرنك سويسري 

 العريضاااااة  في شاااااكل إلكتروني إذا كان (ب)
 :في ملف لمعالجة النصوص
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 فرنك سويسري 

في شااااااااااااااكاال إلكتروني إذا كااان كاال من  (ج)
العريضااااة والمطالب والملخص في ملف 

 لمعالجة النصوص:
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 فرنك سويسري 

)بعد إعمال التخفيض  1تح  البند  يسااتفيد مودع الطلب الدولي من تخفيض في رساام اإليداع الدولي .5
تح  البند ورسام المعالجة  2تح  البند  ضاافيورسام المعالجة للبحب اإلعند االقتضااء(  4بناء على البند 

 إذا كان المودع: ٪90بنسبة  3
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شخصًا طبيعيًا ومواطنًا يقيم في دولة مدرجة ضمن الدول التي يقل  نصيب الفرد فيها من  ) أ (

دوالر أمريكي )وفقا ألرقام متوساااااااط نصااااااايب الفرد  25 000الناتج المحلي اإلجمالي عن 
الثابتة للدوالر األمريكي في من الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات العشر األخيرة بالقيم 

التي نشاااااااااااارتها األمم المتحدة(، على أن يكون األشااااااااااااخاص الطبيعيون من  2005ساااااااااااانة 
طلبات دولية في السنة  10مواطني تلك الدولة ومن المقيمين فيها قد قاموا بإيداع أقل من 

 ألرقام طلبًا دوليًا في السااااااانة )باألعداد المطلقة( وفقاً  50)لكل مليون نسااااااامة( أو أقل من 
 متوسط اإليداع السنوي في السنوات الخمس األخيرة التي نشرها المكتب الدولي؛

أو شااخصااًا، طبيعيًا أو ال، وهو مواطن يقيم في دولة مدرجة ضاامن الدول التي صاانفتها  )ب(
 األمم المتحدة في البلدان األقل نموًا؛

ه، َمن ال يستوفي المعايير المنصوص شرط أال يوجد ضمن مالكي الطلب الدولي المستفيدين، وق  إيداع
د مودعو الطلب الواحد، وجب أن يستوفي  )ب(، وشرط ضمان أنه )أ( أو عليها في البند الفرعي إذا تعد 

دة في البند الفرعي )أ( أو )ب(. ويحدث  المدير العام قوائم الدول المذكورة في  جميعهم المعايير المحد 
سنوات على األقل وفقا لتوجيهات الجمعية. وتستعرض الجمعية  كل خمس 19)أ( و)ب( البندين الفرعيين

 األقل. )أ( و)ب( كل خمس سنوات على المعايير المنصوص عليها في البندين الفرعيين

______________________ 
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