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١

قائمة �حملتويا�

٣ مقدمة 
٣ لد� �ختر��. كيف لي �� �حميه في عد	 بلد��؟   (١
٣ ما هي معاهد	 �لتعا�� بشأ� �لبر����؟   (٢

٤ �إليد�� 
٤ ما هو �ثر طلب '�لي للبر��	؟   (٣
٥ ن له �حلق في 3يد�� طلب '�لي للبر��	 بنا� على �ملعاهد	؟  م7  (٤
٥ �ين ميكنك �� تو'� طلبك �لد�لي للحصو8 على بر��	؟   (٥
٥ هل بإمكاني �� ��'� �لطلبا� بنا� على �ملعاهد	 بالطريق �إللكتر�ني؟   (٦
٦ ما هي �لتكاليف �ملرتبطة بإيد�� طلب '�لي بنا� على �ملعاهد	 �معاجلته؟   (٧
٦ هل من تخفيضا� متاحة في JسوH �ملعاهد	؟   (٨
٧ كم تد�H �إلجر���� بنا� على �ملعاهد	؟   (٩
٧ هل من �ملمكن �ملطالبة بأ�لوية طلب بر��	 �سبق؟   (١٠
٨ بأ� لغا� ميكن 3يد�� طلب �لبر��	 �لد�لي؟   (١١

٨ �لبحث �لد�لي 
٨ ن �لذ� يتولى 3جر�� �لبحث �لد�لي لطلبك �ملو'� بنا� على �ملعاهد	؟  م7  (١٢
٨ ما هو �لبحث �لد�لي بنا� على �ملعاهد	؟   (١٣
٩ ما هو تقرير �لبحث �لد�لي؟   (١٤
٩ ما هي �همية تقرير �لبحث �لد�لي؟   (١٥

١٠ ما هو �لر�� �ملكتوW �لصا'J عن J�'3	 �لبحث �لد�لي؟   (١٦

١١ �لنشر �لد�لي 
١١ ما هو �لنشر �لد�لي بنا� على �ملعاهد	؟   (١٧
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٢

١١ �لفحص �لتمهيد� �لد�لي 
١١ ما هو �لفحص �لتمهيد �لد�لي؟   (١٨

ما هي �همية �لتقرير �لتمهيد� �لد�لي عن �ألهلية  (١٩
١٢ للبر��	 (�لفصل �لثاني)؟   

١٢ *سئلة 'ضافية عامة حو# �ملرحلة �لد�لية 
١٢ ما هو '�J �لويبو في 3طاJ �ملعاهد	؟   (٢٠
١٣ ن �لذ� ينتفع باملعاهد	؟  م7  (٢١

هل بإمكا� �لغير �الطال� على �لوثائق �لو�J'	 في ملف   (٢٢
١٣ طلب �لبر��	 �لد�لي؟ ��3 كا� �ألمر كذلك، فمتى يجوa bلك؟   

١٤ �ملرحلة �لوطنية 
١٤ كيف تدخل �ملرحلة �لوطنية؟   (٢٣
١٤ ما �لذ� يحدe للطلب في �ملرحلة �لوطنية؟   (٢٤

١٤ �ملز�يا 
١٤ ما هي مز�يا معاهد	 �لتعا�� بشأ� �لبر����؟   (٢٥

١٦ معلوما� 'ضافية 
١٦ �ين ميكن �الطال� على مزيد من �ملعلوما� حو8 �ملعاهد	؟   (٢٦
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٣

مقدمة

تر' �'ناh مجموعة من �ألسئلة �ملتكرJ	 �ما يقابلها من �جوبة حو8 معاهد	 �لتعا�� 
بشأ� �لبر����. �ملزيد من �ملعلوما� ��سائل �التصا8، �نظر �لسؤ�8 ٢٦.

لد� �ختر��. كيف لي */ *حميه في عد1 بلد�/؟  (١
:mحلو8، فبإمكانك مثال 	بني عد Jلك �� تختا

�� تو'� طلبا� �لبر���� منفصلة في �لوقت �aته في جميع �لبلد�� �لتي   ( � )
تو' �� حتمي �ختر�عك فيها (�قد يكو� من �ملمكن �الستحصا8 على بر���� 

3قليمية بخصوt بعض �لبلد��)؛

�لد�8   u3حد  ��) باJيس  �تفاقية  في   wبلد طر في  بر��	  تو'� طلب   ��  ��  (W)
طلبا�  3يد��  ثم  �لصناعية)  �مللكية  حلماية  باJيس  �تفاقية  في  �ألعضا� 
منفصلة في بلد�� ليست �طر�فاm في �تفاقية باJيس في غضو� ١٢ شهر� 
من تاJيخ 3يد�� aلك �لطلب �أل�8، فتستفيد بذلك من تاJيخ 3يد�� �لطلب 

�أل�8 في جميع تلك �لبلد��؛

�� �� تو'� طلباm بنا� على معاهد	 �لتعا�� بشأ� �لبر����، �هو 3جر�� �بسط   (|)
��يسر ��قل تكلفة من حيث �لفعالية مقاJنة باخلياJين �لسابقني.

ما هي معاهد1 �لتعا�/ بشأ/ �لبر���9؟  (٢
معاهد	 �لتعا�� بشأ� �لبر���� هي معاهد	 '�لية تتولى �ملنظمة �لعاملية للملكية 
m طرفاm في �تفاقية باJيس.  �لفكرية (�لويبو) J�'3تها �يعمل مبوجبها �كثر من ١٢٥ بلد�
�تسمح �ملعاهد	 بإمكانية �لتما� �حلماية مبوجب �لبر��	 الختر�� بعينه في كل بلد 
من عد' كبير من �لبلد�� في �� ��حد بإيد�� طلب “'�لي” ��حد للبر��	 بدالm من 3يد�� 
�ملكاتب  �لبر���� من صالحية  3قليمية منفصلة. �يظل منح   �� عد	 طلبا� �طنية 

�لوطنية �� �إلقليمية للبر����، �ثنا� ما يسمى باصطال� “�ملرحلة �لوطنية”.

:hكرa ما يلي 	تشمل 3جر���� �ملعاهد ،Jباختصا�

�إليد��: يو'� �لطلب �لد�لي باستيفا� جميع �لشر�� �لشكلية �لتي تقتضيها 
.Hمن �لرسو 	حد��مقابل مجموعة � 	حد��، بلغة 	ملعاهد�
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٤

�لبحث �لد�لي: تتولى “J�'3	 �لبحث �لد�لي” (�تكو� عا'	 �حد مكاتب �لبر���� 
�لرئيسية في �لعالم) حتديد �لوثائق �ملنشوJ	 �لتي قد تؤثر في �هلية �ختر�عك 
للحماية مبوجب �لبر��	 �صياغة ��J في �حتما8 �حلصو8 على �لبر��	 الختر�عك.

�لنشر �لد�لي: ي�نشر مضمو� طلبك �لد�لي على �لعالم في �قرW فرصة بعد 
m من �بكر تاJيخ لإليد��. �نقضا� ١٨ شهر�

�لفحص �لتمهيد� �لد�لي: تتولى “J�'3	 للفحص �لتمهيد� �لد�لي” (�هي �حد 
مكاتب �لبر���� �لرئيسية في �لعالم) 3عد�' حتليل 3ضافي بشأ� �هلية �ختر�عك 

لة لطلبك. للبر��	، بطلب منك، �يستند �لتحليل عا'	 3لى صيغة معدَّ

�ملرحلة �لوطنية: بعد �نتها� �إلجر���� �ملتصلة مبعاهد	 �لتعا�� بشأ� �لبر����، 
عليك �� تبد� معامال� منح �لبر���� لدu مكاتب �لبر���� �لوطنية (�� �إلقليمية) 

مباشر	 في �لبلد�� �لتي تريد �� حتصل على بر���تك لديها.

�ير' �'ناh تنا�8 �إلجر���� �ملتبعة في 3طاJ �ملعاهد	 مبزيد من �لتفصيل.

�إليد��

ما هو *ثر طلب <�لي للبر�19؟  (٣
يترتب على طلب �لبر��	 �لد�لي عموماm �شريطة �� يفي باملقتضيا� �لدنيا للحصو8 
على تاJيخ لإليد�� �لد�لي (�نظر �ملا'	 ١١ من �ملعاهد	) �ألثر �ملترتب على طلب �طني 
للحصو8 على بر��	 (�طلب 3قليمي في بعض �ألحيا�) في جميع �لد�8 �ملتعاقد	 مبوجب 
 	Jلبعض �ملقتضيا� �لشكلية �ملذكو mفقا�لي �لد� 	يجب 3عد�' طلب �لبر���.(١) 	ملعاهد�
في �ملعاهد	 �الئحتها �لتنفيذية ��لتي �صبحت معايير '�لية نافذ	 في جميع �لد�8 
�ملتعاقد	 مبوجب �ملعاهد	. ��a3 �متثلت لتلك �ملقتضيا�، فلن تضطر الحقاm 3لى مر�عا	 

�ملقتضيا� �لشكلية �لوطنية (�� �إلقليمية) �ملتفا�تة (�ما يقتر� بها من تكلفة).

(١) ميكن �الطال� على قائمة بتلك �لد�8 من خال8 موقع �لويبو �لتالي:
<www.wipo.int/treaties/en/documents/word/m-pct.doc>
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٥

ن له �حلق في 'يد�� طلب <�لي للبر�19 بنا9 على �ملعاهد1؟ Fم  (٤
 uكنت من مو�طني 3حد �a3 	لي للحصو8 على بر���يكو� لك �حلق في 3يد�� طلب '
 	Jملذكو� �ملو'عو�  تعد'   �a3� فيها.  �ملقيمني  �حد   �� �ملعاهد	  مبوجب  �ملتعاقد	  �لد�8 

�سما�هم في �لطلب �لد�لي، فيكفي �� يفي �حدهم فقط بهذ� �لشر�.

*ين ميكنني */ *�<� طلبي �لد�لي للحصو# على بر���9؟  (٥
بإمكانك 3يد�� طلب '�لي للحصو8 على بر���� لدu مكتب �لبر���� �لوطني في بلد� 
قانونك  �لقومي في  باألمن  �ملتعلقة   Hألحكا� �a3 كانت  �لويبو مباشر	   uلد  ��  ،mغالبا
�لوطني تسمح بذلك. �يتصرw �ملكتبا� عندئذ باعتباJهما “مكتبني لتسلم �لطلبا�” 
(للمنظمة   �Jتوكو8 هر��بر ��a3 كنت من مو�طني بلد طرw في  بنا� على �ملعاهد	. 
�إلقليمية �ألفريقية للملكية �لفكرية) �� �تفا� بانغي (للمنظمة �ألفريقية للملكية 
 �a3  �� �أل�J�بية،  �لبر����  �تفاقية   �� �آلسيوية  �أل�J�بية  �لبر����  �تفاقية   �� �لفكرية) 
كنت من �ملقيمني في بلد من aلك �لقبيل، فبإمكانك �� تختاJ بني 3يد�� طلبك �لد�لي 
للحصو8 على بر��	 لدu مكتب �لبر���� �إلقليمي �ملعني بدالm من �ملكتب �لوطني، �3 

كا� �لقانو� �لوطني �ملطبق في بلد� يسمح بذلك.

هل بإمكاني */ *�<� �لطلبا� بنا9 على �ملعاهد1 بالطريق �إللكتر�ني؟  (٦
لدu مكاتب تسل¡م  3لكتر�ني  �ملعاهد	 عن طريق  بنا� على  �لطلبا�  3يد��  بإمكانك 
 mنيا�من �ملمكن �� يكو� �إليد�� 3لكتر�لك �لطريق. a لتي تقبل �إليد�� عن� �لطلبا� 
 tبإمكانك حتميل برنامج �لويبو �خلا�مكتب تسلم �لطلبا� في �لويبو.  uبالكامل لد
 �� للمعاهد	  ص  �£صَّ �ملوقع  من   (PCT-SAFE) للطلبا�  �ألمني  �إللكتر�ني  باإليد�� 
�حلصو8 عليه با»ا� في قرt مدمج. �يساعد �لبرنامج �حلاسوبي مو'عي �لطلبا� 
بنا� على �ملعاهد	 على 3عد�' طلباتهم �لد�لية في شكل 3لكتر�ني �3يد�عها 3ما عن 
بشأ�  �ملعلوما�  3عد�'  ��ثنا�  مر�.   tقر  �� مدمج   tقر  �� �لشبكي  �إلJسا8  طريق 
�لطلب يتولى �لبرنامج �حلاسوبي �لتأكد من صحة �ملعلوما� �يلفت نظر �ملو'� 3لى 
�� جز� يشوبه خطأ �� تناقض. �باإلمكا� 3ضافة نص �لطلب ��لرسوH �لتوضيحية 
في نسق “XML” �� �نسا� 3لكتر�نية �خرu، مثل نسق “PDF” �� نسق “TIFF” (�ميكن 
مو'�  �يستفيد  �لطلبا�).  تسلم  مكتب   uلد متوفر  هو  ما  بحسب  �لنسق   Jختيا�
�لطلب �لذ� يعتمد �لوسائل �إللكتر�نية من تخفيض في JسوH �ملعاهد	، علماm بأ� 
�كبر تخفيض ي�طبق في حا8 كا� �إليد�� في نسق “XML”. �من �ملمكن �الطال� على 
مزيد من �ملعلوما� بشأ� �إليد�� �إللكتر�ني بنا� على �ملعاهد	 في موقع �لويبو �لتالي: 

<www.wipo.int/pct-safe/en/>
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٦

ما هي �لتكاليف �ملرتبطة بإيد�� طلب <�لي بنا9 على �ملعاهد1 �معاجلته؟  (٧
�نو� من �لرسوH عامة عند 3يد�� طلبه  ' مو'� �لطلب بنا� على �ملعاهد	 ثالثة  يسدِّ
 Jال�١٠٠ ١ ' mتقريبا �bيو��٤٠٠ ١ فرنك سويسر� ( hJقد�لي �سم لإليد�� �لدJ هي�لي، �لد�
 Jال�٩٠٠ ١  '�ما بني ١٨٠  ��سم للبحث قد يتفاJ� (wمريكي حسب تغير سعر �لصر�
�مريكي تقريباm بحسب J�'3	 �لبحث �لد�لي �لتي يقع عليها �الختياJ، باإلضافة 3لى Jسم 
m 3لى �� طلب �لبر��	  بسيط للتحويل يختلف باختالw مكاتب تسلم �لطلبا�. �نظر�
�لد�لي يكو� سا�J �ملفعو8 في جميع �لد�8 �ملتعاقد	 مبوجب �ملعاهد	، فلن تتكبد، 
 u'عتها لد���ملرحلة، �ية تكاليف كنت لتتكبدها لو �عد'� طلبا� منفصلة � hفي هذ
كل تلك �لد�8. �لن تضطر 3لى 'فع 3ال مجموعة ��حد	 من �لرسوH مقابل 3يد�� طلب 
�لبر��	 �لد�لي لدu مكتب تسلم �لطلبا�. �تغطي هذh �لرسوH 3يد�� �لطلب �لد�لي 
�بحثه �نشرh �تسد' بالعملة �� 3حدu �لعمال� �لتي يقبلها مكتب تسلم �لطلبا�. 
�بإمكانك �حلصو8 على مزيد من �ملعلوما� حوJ 8سوH �ملعاهد	 من مكاتب تسلم 

�لطلبا� �في 'ليل �ملو'� �نشر	 �نبا� �ملعاهد	 (�نظر �لسؤ�8 ٢٦).

 Jكبد� �لقد��ما �لرسوH �لتي عليك �� تسد'ها بدخو8 �ملرحلة �لوطنية فهي �لتي ت
 HسوJ� ترجمة �لطلب HسوJ قد تشمل�. 	ألكبر من �لتكاليف �لسابقة ملنح �لبر���
�يفر³  �حملليني.  �لبر����  �كال�   Wتعا�� �إلقليمية)   ��) �لوطنية  �ملكاتب   uلد �إليد�� 
�لعديد من �ملكاتب Jسوماm �طنية لإليد�� بخصوt طلبا� �لبر���� �لد�لية �قل من 
�لرسوH �ملفر�ضة على �لطلبا� �لوطنية �ملو'عة مباشر	 لديها. �ال بد لك �� تأخذ في 
�حلسبا� �نك ستضطر 3لى 'فع JسوH �حملافظة على �لبر��	، في حا8 منحها، سو�� 
بلد  كل  في   ،Jملسا� بذلك  تستعن  لم   �� عليها  للحصو8  �ملعاهد	   Jمبسا �ستعنت 

بعينه �a3 ما �J'� �إلبقا� على مفعولها.

هل من تخفيضا� متاحة في UسوT �ملعاهد1؟  (٨
ميكنك �الستفا'	 من تخفيض في JسوH �ملعاهد	 �a3 ��'عت طلبك 3لكتر�نياm �حسب 
نو� �إليد�� �لذ� �عتمدته �نسق �لطلب �لذ� �خترته (�نظر �لسؤ�8 ٦). ��a3 كا� �ملو'� 
 Jال�لة يقل �لدخل �لوطني للفر' فيها عن ٠٠٠ ٣ '�من مو�طني ' mطبيعيا mشخصا
�مريكي، فبإمكانه �� يستفيد من تخفيض بنسبة ٧٥ باملائة من بعض �لرسوH، مبا 
 �� على  باملائة   ٧٥ بنسبة  �aته  �لتخفيض  هذ�  �ينطبق  �لد�لي.  �إليد��  Jسم  فيها 
شخص، سو�� كا� طبيعياm �� غير طبيعي، من مو�طني بلد تصنفه �ألمم �ملتحد	 ضمن 
m” �� كا� من �ملقيمني في بلد من aلك �لقبيل. ��a3 تعد' �ملو'عو�، �جب  “�لبلد�� �ألقل منو�
�� يفي كل ��حد منهم بتلك �ملعايير. �ملزيد من �ملعلوما� عن هذ� �ملوضو� ��الطال� 
على قائمة �لد�8 �ملتعاقد	 مبوجب �ملعاهد	 �لتي يستفيد مو�طنوها ��ملقيمو� فيها 
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٧

�التصا8   �� �ملو'�  'ليل  3لى  �لرجو�  �لرسوH، ميكن  �لتخفيض في  �لنو� من  aلك  من 
بد�ئر	 �خلدما� �إلعالمية للمعاهد	 (�نظر �لسؤ�8 ٢٦).

كم تد�T �إلجر���9 بنا9 على �ملعاهد1؟  (٩
m من �لتاJيخ �لذ� تو'� فيه طلبك  �Jعتبا� m يكو� �مامك في معظم �حلاال� ١٨ شهر�
m من تاJيخ 3يد�� طلب �لبر��	 �أل�8  �Jعتبا� m �لد�لي للحصو8 على بر���� (�� ٣٠ شهر�
 uلويته – �نظر �لسؤ�8 ١٠) قبل �� تبد� 3جر���� �ملرحلة �لوطنية لد�لذ� تطالب بأ�
 m3ضافيا m كل مكتب من مكاتب �لبر����. �يعني aلك عا'	 �نك تستفيد من ١٨ شهر�
m للوفا� بالشر�� �لوطنية (�نظر �لسؤ�8 ٢٣) مقاJنة  على �ألقل قبل �� تكو� مضطر�

باملساJ خاJ| �ملعاهد	.

m لتقييم حظك من �حلصو8 على بر��	 ��ستغال8  �قد يكو� aلك �لزمن �إلضافي مفيد�
�ختر�عك في �سو�� �لبلد�� �لتي تعتزH �لتما� حماية �لبر��	 فيها �لتحديد �لقيمة 

�لتقنية الختر�عك �مدu حاجتك ملو�صلة �حلماية في تلك �لبلد��.

 m m 3لى �النتظاJ Jيثما ينقضي ٣٠ شهر� �مع aلك، فمن �ملهم �� تعرw �نك لست مضطر�
من ��8 تاJيخ إليد�� طلبك (“تاJيخ �أل�لوية”) لتدخل �ملرحلة �لوطنية، بل بإمكانك �� 

تلتمس 'خو8 �ملرحلة �لوطنية قبل aلك (�نظر �ملا'تني ٢٣(٢) �٤٠(٢) من �ملعاهد	).

��ثنا� �ملرحلة �لوطنية، يتولى كل مكتب من مكاتب �لبر���� مسؤ�لية فحص طلبك 
�لبر����،  مجا8  في  �إلقليمية   �� �لوطنية  �مماJساته  �لو�ئحه  قو�نينه  �سا�  على 
لينتهي �ألمر، �3 �جتمعت �لشر��، مبنحك �لبر��	. �يتفا�� �لوقت �ملستغر� إلجر�� 

�لفحص �منح �لبر��	 من مكتب 3لى �خر.

هل من �ملمكن �ملطالبة بأ�لوية طلب بر�19 *سبق؟  (١٠
 �� بلد ��حد  �لذ� يرغب في حماية �ختر�عه في �كثر من  �لبر��	  بإمكا� مو'� طلب 
يو'� ��الm طلباm �طنياm �� 3قليمياm لالستحصا8 على بر��	 لدu مكتب بر���ته �لوطني �� 
'	 في  حد¡ �m من تاJيخ 3يد�� aلك �لطلب �أل�8 (�هذh مهلة م �إلقليمي. �في غضو� ١٢ شهر�
�تفاقية باJيس حلماية �مللكية �لصناعية) عليه �� يو'� طلبه �لد�لي بنا� على �ملعاهد	. 
�هكذ�، فإ� 3يد�� طلب '�لي للبر��	 يسمح لك باملطالبة بأ�لوية طلب سابق ��حد �� 
�كثر لالختر�� �aته بنا� على �تفاقية باJيس – �في 3طاJ منظمة �لتجاJ	 �لعاملية بعض 
�لشي� – سو�� كانت �لطلبا� �لسابقة طلبا� �طنية �� 3قليمية �� '�لية. �بإمكانك �� 
m بعد 3يد�� �لطلب �ألسبق من بني تلك �لطلبا�.  تفعل aلك في �� �قت خال8 ١٢ شهر�
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٨

��a3 لم تكن تطالب بأ�لوية طلب سابق، فإ� تاJيخ �أل�لوية �ملعمو8 به في 3طاJ �ملعاهد	 
يكو� تاJيخ �إليد�� �لد�لي للطلب �لد�لي. ��ثنا� �إلجر���� �ملتخذ	 بنا� على �ملعاهد	، 

من �ملمكن 3ضافة مطالبة باأل�لوية �� �كثر �تصحيحها في غضو� مهل محد'	.

بأ� لغا� ميكن 'يد�� طلب �لبر�19 �لد�لي؟  (١١ 
 �aلي عامة بأية لغة يقبلها مكتب تسلم �لطلبا�. فإ�لد� 	ميكن 3يد�� طلب �لبر��
�لد�لي،  �لبحث  �لتي تتولى 3جر��  �لد�لي  �لبحث   	J�'3 ��'عت طلبك بلغة ال تقبلها 
عليك �� تعد ترجمة للطلب ألغر�³ �لبحث �لد�لي. على �� مكاتب تسلم �لطلبا� 
لز7مة بقبو8 �لطلبا� بلغة ��حد	 على �ألقل من �للغا� �لتي تقبلها J�'3	 �لبحث  �م
يسمى  �ما   (١٢ �لسؤ�8  (�نظر  �لد�لي  �لبحث  3جر��  ستتولى  �لتي  �£تصة  �لد�لي 
باصطال� “لغة �لنشر”، �� 3حدu �للغا� �لتي تنشر بها طلبا� �لبر���� �لد�لية (�� 
�إلسبانية ��ألملانية ��إلنكليزية ��لر�سية ��لصينية ��لفرنسية ��ليابانية). �بإمكانك 
ال  �ألقل  على  ��حد	  بلغة  �لد�لي  �لبر��	  3يد�� طلب  �حلاال�  في جميع   Jتختا  ��  m �a3

تضطر� 3لى 3عد�' ترجمة ألغر�³ �لبحث �لد�لي �� �لنشر بنا� على �ملعاهد	.

�لبحث �لد�لي

ن �لذ� يتولى 'جر�9 �لبحث �لد�لي لطلبك �ملو<� بنا9 على �ملعاهد1؟ Fم  (١٢
ير' في ما يلي بيا� �لد�8 �ملتعاقد	 مبوجب �ملعاهد	 ��ملعيَّنة بصفتها ��J�'3 للبحث 
�لد�لي: �ملكاتب �لوطنية لالحتا' �لر�سي �3سبانيا ��ستر�ليا �جمهوJية كوJيا ��لسويد 
��لصني �فنلند� �كند� ��لنمسا ��لواليا� �ملتحد	 �ألمريكية ��ليابا� ��ملكتب �أل�J�بي 
 	J�'3 �لد�لي حتديد  �لطلب  لديه   �'�� �لذ�  �لطلبا�  �يتولى مكتب تسلم  للبر����. 
�تسمح  فيه.  �ملقيمني   �� بعينه  بلد  مو�طني  3لى  بالنسبة  �£تصة  �لد�لي  �لبحث 
مكتب  كا�  فإ�  مختصة.   ��J�'3 عد	  بني   Jباالختيا �لطلبا�  تسلم  مكاتب  بعض 
تسلم طلبك من هذh �ملكاتب، فبإمكانك �� تختاJ 3حدu تلك �إل'���J، مر�عياm في aلك 

مختلف �لشر�� �ملتعلقة باللغا� ��لرسوH �ما 3لى aلك.

ما هو �لبحث �لد�لي بنا9 على �ملعاهد1؟  (١٣
�لبحث �لد�لي �لذ� ي�جرu بنا� على معاهد	 �لتعا�� بشأ� �لبر���� عباJ	 عن بحث 
Jفيع �ملستوu في �ثائق �لبر���� �ملعنية �غيرها من �لنصوt �لتقنية �ملعد	 باللغا� 
�لتي تو'� بها معظم طلبا� �لبر���� (�� �إلنكليزية ��ألملانية ��لفرنسية، �في بعض 
m من �أل�8 من �بريل/نيسا�  �Jعتبا��ليابانية، ��لصينية ��سية �لر��حلاال�: �إلسبانية �
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٩

�ملعاهد	  في   	Jملقر� �ملعايير  مجموعة  �لبحث  جو'	  يكفل  ما   �3� �لكوJية).   :٢٠٠٧
من   ٣٤ �لقاعد	  (�نظر  عليها  �الطال�  ينبغي  �لتي  �لوثائق  من  �أل'نى  �حلد  باعتباJها 
�لالئحة �لتنفيذية للمعاهد	)، كما يكفل جو'	 �لبحث �ملوظفو� �ملؤهلو� ��ساليب 
د	 في ��J�'3 �لبحث �لد�لي �لتي تكو� جميعها مكاتب بر���� محنكة.  �لبحث �ملوحَّ
��لفحص  �لد�لي  �لبحث  بشأ�  �لتوجيهية   º'للمبا  mفقا� �لد�لي  �لبحث  �يتم 
للمعاهد	:  ص  �£صَّ �ملوقع  خال8  من  عليها  �الطال�  ميكن  (�لتي  �لد�لي  �لتمهيد� 
للبحث  تقرير  شكل  في  �لنتائج   Jتصد�  (www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.htm)

�لد�لي ���J مكتوW إل'�J	 �لبحث �لد�لي في حظ �الختر�� في �حلماية بالبر��	.

ما هو تقرير �لبحث �لد�لي؟  (١٤
يتكو� تقرير �لبحث �لد�لي �ساساm من قائمة من �إلشا��J 3لى �ثائق �لبر���� ��ملقاال� 
�لد�لي  �لطلب  في  به  �ملطالب  �الختر��  �هلية  في  تؤثر  قد  ��لتي   	Jملنشو� �لتقنية 
 	Jثيقة من �لوثائق �ملذكو�يحتو� �لتقرير على بيانا� لكل �. 	للحماية مبوجب �لبر��
في �لقائمة �يوضح مدu عالقتها �حملتملة بالشر�� �لتي حتسم في �هلية �الختر�� 
 	J�'3 �تعد  �لبد�هة).   Hعد)  �Jالبتكا� �لنشا�  �شر�  �جلد	  شر�  سيما  �ال  للبر��	، 
�لبحث �لد�لي، 3لى جانب تقرير �لبحث، �Jياm مكتوباm في �هلية �الختر�� للبر��	، يكو� 
ل ملدu �هلية �ختر�عك للحماية مبوجب �لبر��	 (�نظر �لسؤ�8 ١٦).  فص¡ �مبثابة حتليل م
�تتولى �إل'�J	 �ملذكوJ	 تبليغك تقرير �لبحث �لد�لي ��لر�� �ملكتوW في �لشهر �لر�بع 

�� �خلامس على �قصى تقدير بعد 3يد�� طلب �لبر��	 �لد�لي.

ما هي *همية تقرير �لبحث �لد�لي؟  (١٥
J مدu حظك من �حلصو8 على بر���� في �لد�8 �ملتعاقد	  يسمح �لتقرير لك بأ� ت�قدِّ
مبوجب �ملعاهد	. ��a3 كانت نتيجة �لتقرير مؤ�تية لك، �� �� �لوثائق �ملذكوJ	 ال متنع في 
ما يبد� من منحك �لبر��	، فمن شأ� aلك �� يساعد� على �الستمر�J في �ملعامال� 
لدu �لبلد�� �لتي ترغب في �حلصو8 على �حلماية فيها. ��a3 لم يكن �لتقرير مؤ�تياm لك 
 (�Jالبتكا� �لنشا�  �فائه بشر�   �� �ختر�عك  �ثائق تشكك في جد	  3لى  ي�شير  (كأ� 
فبإمكانك �� تعمد 3لى تعديل �ملطالب �لو�J'	 في طلبك �لد�لي (لتمييز �ختر�عك عن 
�الختر�عا� �ملذكوJ	 في تلك �لوثائق) ثم نشر تلك �ملطالب، �� �� تسحب �لطلب قبل 
نشرh. �يكفل �لبحث �لد�لي بفضل جو'ته حظاm �كبر ألية بر��	 ممنوحة على �سا� 
طلب '�لي في مو�جهة �� طعن، مما يساهم 3لى حد كبير في 'عم قر���J �ملستثمرين.
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١٠

ما هو �لر*� �ملكتو` �لصا<U عن '<�1U �لبحث �لد�لي؟  (١٦
ت�عد J�'3	 �لبحث �لد�لي، لفائد	 كل طلب '�لي مو'� في �أل�8 من يناير/كانو� �لثاني 
٢٠٠٤ �� بعد�J ،hياm مكتوباm في �لوقت �aته �لذ� ت�عد فيه تقرير �لبحث �لد�لي. �هذ� 
لزHÁ في مدu �ستيفا� �الختر�� لشر��  ��لر�� �ملكتوW يكو� عباJ	 عن ��J ��لي غير م
�ألهلية للحماية بالبر��	 في ضو� �لنتائج �ملترتبة على �لبحث �لد�لي. �تتولى تلك 
�لر��  �لد�لي. �يساعد�  �لبحث  تقرير  �لويبو مع  �3لى  3ليك  �لر��  aلك  J3سا8   	J�'إل�
�ملكتوW على فهم نتائج �لبحث �لد�لي �تفسيرها مع 3حالة ��ضحة 3لى نص طلبك 
�لد�لي، فيعينك aلك بوجه خاt على تقييم حظك من �حلصو8 على بر��	 من غير �� 

تتكبد �لتكاليف �إلضافية �ملترتبة على �لفحص �لتمهيد� �لد�لي.

 �3 ،Wلر�� �ملكتو� m على aلك  �'J سميةJ للويبو تعليقا� غير H �بإمكا� �ملو'� �� يقدِّ
ير'¡ على �حلجج ��لنتائج �ملطر�حة في   �� Jغب في aلك. �هكذ�، تسنح له �لفرصة 
�لر�� �ملكتوW حتى �a3 لم يكن يعتزH �الستفا'	 من �لفحص �لتمهيد� �لد�لي (�نظر 

�لسؤ�8 ١٨).

��a3 لم تلتمس فحصاm متهيدياm '�لياm، فسيكو� �لر�� �ملكتوW �لصا'J عن J�'3	 �لبحث 
�لد�لي �ألسا� �لذ� يستند 3ليه �لتقرير �لتمهيد� �لد�لي عن �ألهلية للبر��	 (�لفصل 
�أل�8) ��لذ� يتولى �ملكتب �لد�لي تبليغه جلميع مكاتب �لبر���� في �لد�8 �ملتعاقد	 
مبوجب �ملعاهد	، �a3 �لتمست aلك، مع �ية تعليقا� غير Jسمية تكو� قد �J'� 3ليه. 
�ما �a3 �لتمست �لفحص �لتمهيد� �لد�لي، فإ� �لر�� �ملكتوW �لصا'J عن J�'3	 �لبحث 
�لد�لي سيو'� حتت تصرJ�'3 w	 �لفحص �لتمهيد� �لد�لي ليكو� عامة مبثابة �Jيها 

�أل�8 �ملكتوW، ما لم تخطر �إل'�J	 �لويبو بخالa wلك.

�سيعو' مضمو� �لتقرير �لتمهيد� �لد�لي عن �ألهلية للبر��	 (�لفصل �أل�8) بفائد	 
�ال سيما  منحها،   Hمن عد �لبر��	  منح  في  �لبت  عند  �لبر����  على مكاتب  كبير	 

.mمستفيضا mموضوعيا mمكاتب �لبر���� �لتي ال جتر� فحصا

m من تاJيخ �أل�لوية. �ي�تا� �لتقرير للجمهوJ ما �� ينقضي ٣٠ شهر�
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١١

�لنشر �لد�لي

ما هو �لنشر �لد�لي بنا9 على �ملعاهد1؟  (١٧
تاJيخ  من   m ١٨ شهر� �نقضا�  من  �قت قصير  بعد  �لد�لي  �لطلب  نشر  �لويبو  تتولى 
�أل�لوية (�a3 لم يتم سحبه قبل aلك) مع تقرير �لبحث �لد�لي. �يتسلم مو'� �لطلب 
مبوجب  �ملتعاقد	  �لد�8  من  '�لة  كل  تتسلم  كما   Jملنشو� طلبه  عن   	Jصو �لد�لي 
�ملعاهد	 صوJ	 عن جميع �لطلبا� �لد�لية �ملنشوJ	. �باإلضافة 3لى ما سبق، تنشر 
�لويبو جريد	 �ملعاهد	 �ألسبوعية (PCT Gazette) �لتي حتتو� على �لبيانا� �ألساسية 
د �مختصر. �ميكن  بشأ� �لطلبا� �لد�لية �ملنشوJ	 في �ألسبو� �ملعني في شكل موحَّ

�الطال� على �جلريد	 من على موقع �لويبو �لتالي:
(حسب  فيه  �لبحث  ميكن  موقع  �هو   <www.wipo.int/pct/en/gazette/index.jsp>
�لببليوغر�فية �حسب نص �سم �الختر�� ��مللخص �حسب �لنص �لكامل  �لبيانا� 

بعد نشرh بقليل) �هو متا� بعد	 لغا� (�إلسبانية ��إلنكليزية ��لفرنسية).

�لفحص �لتمهيد� �لد�لي

ما هو �لفحص �لتمهيد� �لد�لي؟  (١٨
�لفحص �لتمهيد� �لد�لي هو تقييم ثا� حلظ �الختر�� في �حلماية بالبر��	. �يستند 
�لبحث   	J�'3 عن   J'لصا�  Wملكتو� �لر��  �ساسها  على  ي�عد  �لتي  �aتها  �ملعايير  3لى 
 	Jعن �لوثائق �ملذكو hلي لتمييز�غبت في 3'خا8 تعديال� على طلبك �لدJ �3� .لي�لد�
في تقرير �لبحث ��لنتائج �حملد'	 في �لر�� �ملكتوW إل'�J	 �لبحث �لد�لي، فإ� �لفحص 
�لتمهيد� �لد�لي ي�عطيك �إلمكانية �لوحيد	 للمشاJكة فعالm في عملية �لفحص 
 a3 �لوطنية:  �ملرحلة  �لفاحص قبل 'خو8  3ليها  �لتي يخلص  �لنتائج  �لتأثير في  �Jمبا 
H 3ليه �لتعديال� ��حلجج �لك �� تخاطبه �يضاm. �عند �نتها� �إلجر��،  بإمكانك �� ت�قدِّ
 	Jإلشا�  Jجتد� �لثاني).  (�لفصل  للبر��	  �ألهلية  عن  �لد�لي  �لتمهيد�  �لتقرير   Jيصد
هي  �لد�لي  �لتمهيد�  �لفحص  ت�عد  �لتي  �لد�لي  �لتمهيد�  �لفحص   ��J�'3  �� 3لى 
��J�'3 �لبحث �لد�لي �ملذكوJ	 �عالh (�نظر �لسؤ�8 ١٢). �قد ي�حا8 طلب �لبر��	 �لد�لي 
على  �حلصو8  �ميكن  �لد�لي،  �لتمهيد�  �لفحص   ��J�'3 من  �كثر   �� ��حد	   	J�'3 3لى 
لة لدu مكتب تسل¡م �لطلبا� �لذ� يعنيك �� بإمكانك �الطال� على  فصَّ �معلوما� م

'ليل �ملو'� �نشر	 �خباJ �ملعاهد	.
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١٢

ما هي *همية �لتقرير �لتمهيد� �لد�لي عن �ألهلية للبر�19 (�لفصل �لثاني)؟  (١٩
يتكو� �لتقرير �ملذكوJ �لذ� ي�رسل 3ليك بينما ت�رسل صوJ عنه 3لى �لويبو �لتي تتولى 
 ��J لتي تطلبه، من� 	8 �ملتعاقد�عنه 3لى مكاتب �لبر���� في �لد Jسا8 صوJ3 هاJ�بد
بشأ� مدu �متثا8 كل مطلب من �ملطالب �لتي جرu بحثها ملعايير �ألهلية �لد�لية 
3ليه عند تقييم حظك في �حلصو8  �لتقرير �ساساm متيناm تستند  للبر��	. �يعطيك 
على بر����، ��ساساm �منت – �a3 كا� �لتقرير مؤ�تياm لك – لتستند 3ليه عند مو�صلة 
معامالتك لدu مكاتب �لبر���� �لوطنية ��إلقليمية. �يبقى �لقر�J بشأ� منح �لبر��	 
�� عدH منحها من صالحية كل مكتب من �ملكاتب �لوطنية �� �إلقليمية �لتي 'خلت 
بشأنها في �ملرحلة �لوطنية. �ينبغي للمكاتب �� تأخذ في حسبانها تقرير �لفحص 

لز7مة بها. ��لتمهيد� �لد�لي، �لكنها ليست م

*سئلة 'ضافية عامة حو# �ملرحلة �لد�لية

ما هو <�U �لويبو في 'طاU �ملعاهد1؟  (٢٠
تقوH �لويبو باألعما8 �لتالية بخصوt كل طلب يو'� بنا� على �ملعاهد	:

تسل¡م جميع �ثائق �لطلبا� �تخزينها؛  -
�3جر�� فحص شكلي؛  -

�نشر �لطلب؛  -
�نشر جريد	 �ملعاهد	 (�لتي فيها بيانا� حو8 �لطلب)؛  -

�للغة  3لى  به  �ملتصلة  �لوثائق  �بعض  �لطلب  �جز��  مختلف  �ترجمة   -
�إلنكليزية �� �لفرنسية �� كلتيهما، عند �لضر�J	؛

�تبليغ �لوثائق 3لى �ملكاتب �جها� �خرu؛  -
�3سد�� مشوJ	 قانونية للمكاتب ��ملنتفعني مم7نÈ يلتمسها.  -

:mتؤ'� �لويبو �ألعما8 �لتالية �يضا�
m قانونياm للتنسيق �لشامل لنظاH �ملعاهد	؛ �Jتوفير 3طا  -

�تقدمي �ملساعد	 للد�8 �ملتعاقد	 �لر�هنة �� �جلديد	 �� �حملتملة �مكاتبها؛  -
�لوطنية ��ضع  �لقو�نني   J3طا �ملعاهد	 في  تنفيذ  �ملشوJ	 بشأ�  �3سد��   -

�إلجر���� �لد�خلية في مكاتب بر���� �لد�8 �ملتعاقد	؛
�نشر 'ليل �ملو'� �نشر	 �ألخباJ؛  -
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١٣

ص  صَّ �£� �ملوقع  عبر  �تعميمها  باملعاهد	  �ملتعلقة  �ملعلوما�  �3عد�'   -
للمعاهد	 �في شكل منشو ��J�Jقية �عبر �لهاتف ��لبريد �إللكتر�ني؛

.��J�لد�� ���3قامة تلك �لند� 	يبية عن �ملعاهدJتد ��J�'� ���تنظيم ند�  -
 

ن �لذ� ينتفع باملعاهد1؟ Fم  (٢١
عندما  ��جلامعا�(٢)  �لبحث  �مؤسسا�  �لعاملية  �لشركا�   Jكبا باملعاهد	  ينتفع 
�لشركا�   mيضا� بها  �تنتفع  لبر���تها.  '�لية  حماية  على  �الستحصا8  في  ترغب 
�لصغير	 ��ملتوسطة كما ينتفع بها �فر�' �£ترعني. �حتتو� نشر	 �خباJ �ملعاهد	 (�نظر

(www.wipo.int/pct/en/newslett/index.jsp) على قائمة سنوية بأكبر �جلها� �ملو'عة 
للطلبا� بنا� على �ملعاهد	.

هل بإمكا/ �لغير �الطال� على �لوثائق �لو�U<1 في ملف طلب �لبر�19 �لد�لي؟   (٢٢
�'/ كا/ �ألمر كذلك، فمتى يجوg hلك؟

�� تصريح منك، �aلك حتى يتم  3ال بطلب  �لد�لي  3لى طلبك   aلنفا� ال يجوb لغير� 
m من تاJيخ �أل�لوية). �J �a3غبت في سحب طلبك (�سحبته  �لنشر �لد�لي (بعد ١٨ شهر�
لع على �لطلب.  قبل �لنشر �لد�لي)، فال يتم �لنشر �لد�لي �ال ي�با� ألحد بالتالي �� يط¡
ي�تا�  �لد�لي  �لطلب  ملف  يضمها  �لتي  �لوثائق  بعض  فإ�  �لد�لي،  �لنشر  مت   �a3 �ما 
على   ”PCT Online File Inspection“ (�نظر   Jملنشو� �لد�لي  �لطلب  مع   mنيا�3لكتر
�ملوقع �لتالي: (www.wipo.int/patentscope/en/database/search-adv.jsp). �بإمكا� 
m عن معظم �لوثائق �ألخرu �لو�J'	 في ملف �لطلب �لد�لي (�نظر  �Jلغير �� يطلب صو�
�لقاعد	 ٩٤ من �لالئحة �لتنفيذية للمعاهد	). �يجوb توجيه aلك �اللتما� 3لى �لويبو 
�� �ملكاتب �لوطنية �� �إلقليمية، حسب �لوثيقة �ملنشو'	. �بإمكا� �لغير، في بعض 
�لظر�w، �الطال� �يضاm على �لر�� �ملكتوW �لذ� تكو� J�'3	 �لبحث �لد�لي قد �عدته، 
مبا في aلك �ية تعليقا� غير Jسمية تقدH بها مو'� �لطلب �كذلك تقرير �لفحص 

�لتمهيد� �لد�لي.

(٢) مثل شركا� فيلبس �سيمنس �ماتسوشيتا �سوني �نوكيا �موتوJ�ال � 3M �3نتل �بر�كتر �ند 
غامبل �'�بو� �ميتسوبيشي �جامعة كاليفوJنيا.
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١٤

�ملرحلة �لوطنية

كيف *<خل �ملرحلة �لوطنية؟  (٢٣
بعد �� ت�قرJِّ �3 كنت ترغب في مو�صلة �إلجر���� بخصوt طلبك �لد�لي �حتد' �لد�8 
يقتضيها  �لتي  بالشر��  تفي   �� عليك  فقط  aلك  بعد  فيها،  �حلماية  تنشد  �لتي 
�لدخو8 في �ملرحلة �لوطنية. �تشمل تلك �لشر�� تسديد �لرسوH �لوطنية �ترجمة 
�لطلب في بعض �حلاال�. �ال بد من �تخاa تلك �لتد�بير بخصوt معظم مكاتب بر���� 
�قد  �أل�لوية.  تاJيخ  من  �لثالثني  �لشهر  نهاية  قبل  �ملعاهد	،  �ملتعاقد	 مبوجب  �لد�8 
تضطر �حياناm 3لى �لوفا� بشر�� �خرu قبل 'خو8 �ملرحلة �لوطنية، مثل تعيني �كال� 
محليني. �من �ملمكن �الطال� على مزيد من �ملعلوما� بشأ� �ملرحلة �لوطنية عامة 
 Hبشأ� �لرسو 	في �»لد �لثاني من 'ليل �ملو'� كما ميكن �الطال� على معلوما� محد'

صة لكل '�لة متعاقد	 في �لدليل نفسه. صَّ ���ملتطلبا� �لوطنية في �لفصو8 �£

ما �لذ� يحدk للطلب في �ملرحلة �لوطنية؟  (٢٤
ما �� يدخل �لطلب �ملرحلة �لوطنية، حتى تبد� مكاتب �لبر���� �لوطنية �� �إلقليمية 
3جر��  �ملكاتب  تلك  �� من   �J¡قر  �a3� �لبر��	 من عدH منحها.  �لبت في منح  �ملعنية 
 Wملكتو� ��لر��  �لد�لي  �لبحث  تقرير  بفضل  �لفحص  aلك  يتيسر   �� بد  فال  فحص، 
في  �لشر��  قبل  �ملطالب  على  �لضر�Jية  �لتعديال�  بإ'خا8  لك  يسمحا�  �للذين 
�لذ�  �لد�لي  �لتمهيد�  �لفحص  3جر��   m يسر� aلك  يزيد  3منا  بل  �لوطنية.  �إلجر���� 
�تستطيع  للبر��	).  �هليتها  تقييم  (مع  �لتعديال�  من  �ملزيد  3جر��   hثنا�� تستطيع 
�ثنا�  �ملنجز  �لعمل  أل�  ��لترجمة  ��لبريد  �التصاال�  في   uخر�  ��Jفو� �� حتقق   mيضا�
�ملرحلة �لد�لية ال يتكرJ عا'	 لدu �ملكاتب �لوطنية ��إلقليمية (فال تضطر 3لى تقدمي 

.(Jصو 	من تقدمي عد mلوية بدال�ثيقة �أل�عن  mمثال 	حد�� 	J3ال صو

�ملز�يا
ما هي مز�يا معاهد1 �لتعا�/ بشأ/ �لبر���9؟  (٢٥

ة ملو'� �لطلب  يحمل �إلجر�� �ملتبع بنا� على معاهد	 �لتعا�� بشأ� �لبر���� مز�يا جم¡
:Jعامة �جلمهو�مكاتب �لبر���� �

 m �Jمما لو �تبع مسا m3ضافيا m فاملو'� يستفيد من فتر	 قد تصل 3لى ١٨ شهر�  ”١“
�لبلد��  بعض  في  �حلماية  �لتما�   u�جد في  للتفكير  �ملعاهد	،   wخال
�لضر�Jية  �لترجما�  �3عد�'  بلد  كل  في  للبر����  محليني  �كال�  �تعيني 

�تسديد �لرسوH �لوطنية؛
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١٥

�لد�لي  �� يتعر³ طلبه  �� من غير �جلائز  3لى  �� يطمئن  �ملو'�  �بإمكا�   ”٢“
 Wسبا� 3لى  باالستنا'  للرفض  �ملعاهد	،  �ملقر¡J مبوجب  �لشكل  في  �ملو'� 
مبوجب  �ملتعاقد	  �لد�8  في  �لبر����  مكاتب  من  مكتب   �� في  شكلية 

�ملعاهد	، خال8 �ملرحلة �لوطنية من �إلجر����؛

�بإمكا� �ملو'� �� يستند 3لى تقرير �لبحث �لد�لي ��لر�� �ملكتوW لي�قيِّم   ”٣“
حظ �ختر�عه من �حلماية بالبر��	 برجاحة معقولة؛

�بإمكانه �� يعمد �ثنا� �لفحص �لتمهيد� �لد�لي، �3 �ختاJ 3جر��h، 3لى   ”٤“
 uقبل بد� �ملعامال� لد mسليما�لي بحيث يكو� جاهز �تعديل �لطلب �لد

مختلف مكاتب �لبر����؛

حد  3لى  �لبر����  مكاتب  تنجزها  �لتي  ��لفحص  �لبحث  �عما8  �تقل¡   ”٥“
�النتفا� �حياناm بفضل تقرير �لبحث �لد�لي ��لر�� �ملكتوW، باإلضافة 3لى 
�لتقرير �لتمهيد� �لد�لي عن �ألهلية للبر��	 �لذ� ي�رفق بالطلب �لد�لي 

في حا8 �جو'h؛

m 3لى �� كل طلب '�لي ي�نشر مع تقرير للبحث �لد�لي، فيصبح من  �نظر�  ”٦“
�أليسر تكوين ��J سليم �متني في �هلية �الختر�� �ملطالب به للحماية 

مبوجب �لبر��	؛

�ي�تيح �لنشر �لد�لي للمو'� فرصة 3شعاJ �لعالم بطلبه، فيستفيد بذلك   ”٧“
على  �حلصو8  في  محتملني  �Jغبني  عن  ��لبحث  لإلعال�  فعالة  بوسيلة 

تر�خيص باختر�عه.

�بصوJ	 عامة، فإ� �ملعاهد	:

جتعل �لعالم في متنا�8 �ليد؛  -
�تؤجل �لتكاليف �لرئيسية �ملتصلة باحلماية �لد�لية للبر��	؛  -

�توفر �ساساm متيناm للبت في منح �لبر��	 من عدH منحها؛  -
�لتي  ��جلامعا�  �لبحث  �مؤسسا�  �لعاملية  �لشركا�   Jكبا بها  �تنتفع   -

تسعى 3لى �حلصو8 على حماية '�لية لبر���تها.
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١٦

معلوما� 'ضافية

*ين ميكن �الطال� على مزيد من �ملعلوما� حو# �ملعاهد1؟  (٢٦
في �ملنشو��J �£تلفة �لتالية �خلاصة باملعاهد	:
'ليل مو'� �لطلب بنا� على �ملعاهد	  -

(www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)؛  
�نشر	 �خباJ �ملعاهد	 (شهرية)  -

(www.wipo.int/pct/en/newslett/index.jsp)؛  
�جريد	 �ملعاهد	 (�سبوعية) (/www.wipo.int/pct/en/gazette)؛  -

.(www.wipo.int/pct/ar/) 	ص للمعاهد صَّ ��على �ملـوقع �£

��a3 كنت ترغب في 3يد�� طلب '�لي للحصو8 على بر��	 بنا� على معاهد	 �لتعا�� 
m بشأ� �لبر���� في  بشأ� �لبر����، فنصيحتنا �� تستشير محامياm �� �كيال معتمد�

بلد� �� مكتب �لبر���� �لوطني �� �إلقليمي �لذ� يعنيك.

�خلدما� �إلعالمية بشأ/ �ملعاهد1 (*سئلة عامة):
�لهاتف: ٣٨ ٨٣ ٣٣٨ (٢٢ ٤١)

�لفاكس: ٣٩ ٨٣ ٣٣٨ (٢٢ ٤١)
pct.infoline@wipo.int :ني�لبريد �إللكتر�

�إليد�� طلبا� <�لية لدn �لويبو مباشر1:
World Intellectual Property Organization
PCT Receiving and Processing Section

34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20, Switzerland

�لهاتف : ٢٢ ٩٢ ٣٣٨ (٢٢ ٤١) 
 �لفاكس : ١٠ ٠٦ ٩١٠ (٢٢ ٤١)

ro.ib@wipo.int :ني�لبريد �إللكتر�
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&لطلب منشو��� �ملعاهد� �& �لويبو:
World Intellectual Property Organization

Design, Marketing and Distribution Section
34, chemin des Colombettes

CH-1211 Geneva 20, Switzerland
�لهاتف : ١١ ٩١ ٣٣٨ (٢٢ ٤١) 

�لفاكس : ١٢ ١٨ ٧٤٠ (٢٢ ٤١) 
ebookshop@wipo.int :لبريد �إللكتر!ني�

 
�لثمن  يدفع   �, �إللكتر!ني   !, �لعا\]  �لبريد   !, بالفاكس  �ملنشو&��  طالب  بإمكا� 

ببطاقة �لقر^ ,!:
لد} حساq مصرفي للويبو: 487.080-81  -

at the Swiss Credit Bank, 1211 Geneva 70  
,! بقر^ من حساq جا& لد} �لويبو.  -
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PCT
حماية �ختر�عك

في �لخا��: �سئلة 
متكر�� حو� معاهد� 
��لتعا&" بشأ" �لبر���

ملزيد من �ملعلوما�، ميكن �التصا� 
بالويبو

�لعنو��:
34, chemin des Colombettes 

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland
�لهاتف:

+41 22 338 91 11
�لفاكس:

+41 22 733 54 28
�لبريد �إللكتر!ني:

wipo.mail@wipo.int

,! مكتب �لتنسيق في نيويو&%:
�لعنو��:

2, United Nations Plaza 
Suite 2525

New York, N.Y. 10017
United States of America

�لهاتف:
+1 212 963 68 13

�لفاكس:
+1 212 963 48 01

�لبريد �إللكتر!ني:
wipo@un.org

من �ملمكن 3يا&2 موقع �لويبو على �إلنترنت:
http://www.wipo.int

!طلب �ملنشو& من مكتبة �لويبو �إللكتر!نية:
http://www.wipo.int/ebookshop

433(A) من منشو&�� �لويبو &قم 

يوليو/متو3 ٢٠٠٦

ISBN  92-805-1575-6
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