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إقرار الالئحة التنفيذية لنظام براءات االختراع:م2000•

المعدل

للجنة "أصدر المجلس الوزاري قرارا أول تشكيل :م2001•
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:طلب البراءة يودع بأحد الطرق التالية 

االيداع الشكلي الموضوعي المنح النشر التظلمات

(االمتداد الجغرافي للحماية)طلب براءة اختراعإيداع 

اءات من المنح والنفاذية حسب نظام البراءات لتلك الدولة وقد تختلف اإلجر: مكتب وطني •

.دولة إلى أخرى

وروبي تحتاج بعض المكاتب إجراء آخر في الدول األعضاء مثل المكتب األ: مكتب إقليمي •

.اون والبعض اآلخر ال يحتاج إلى أي أجراء آخر مثل مكتب براءات االختراع لمجلس التع

وهي فقط لتسهيل اإلجراءات الشكلية ويكون األثرPCTحسب معاهدة الـ : اإليداع الدولي •

.لجميع الدول األعضاء المعينة

إجراءات اإليداع والمنح



لدى براءة االختراع للمكاتب اإلقليميةالمميزات 

:معايير حماية موحدة 

طلب واحد 1.

لغة واحده2.

إجراء واحد 3.

:فعالية الكلفة

طلب الحماية في الدول األعضاء

:القوة

البحث والفحص على مستوى جودة عالي 

إجراءات اإليداع والمنح



االيداع الشكلي الموضوعي المنح النشر التظلمات

الشكليالفحص 

يتم  -:التأكد من-أ
ترقيم األسطر والصفحات. التحقق من أن الطلب غير مستثنى من المنح       . محتوى المواصفة      . 

-:يتم فحص المستندات التالية-ب
.المخترع لمقدم الطلب عن االختراعتنازلمستند •
(.إن وجد)الوكالةسند •
(.إن وجد)الطلب السابقصورة من •
(.  اعتباريا  ا كان مقدم الطلب شخصاإذ)السجل التجاريمستخرج •
(.  إن وجد)موافقة صاحب الشأن إذا كان االختراع الحالي يعتمد على اختراع سابق •
. هامقدم الطلب أو وكيله بتقديم المستندات التي لم ترفق بالطلب عند ايداعه ومتابعة استكمالتعهد •

:يتضمن اإلشعار أيا من التالي:يتم إصدار نتيجة الفحص الشكلي-ج
. اجتياز الفحص الشكلي•
.مطالبة مقدم الطلب باستيفاء الشروط الشكلية المقررة نظاما  •
.اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يستكمل ما تعهد به•
.سقوط حق المطالبة باألولوية إذا لم يستكمل ما تعهد به بشأن مستند األولوية•

إجراءات اإليداع والمنح
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اإليداع الشكلي الموضوعي
المنح أو 
الرفض

النشر التظلمات

الرفضإجراءات 

: الرفض أو السقوط

در إذا تبين للمكتب عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة يص

ً المكتب  .برفض الطلبقراراً مسببا

أن لم كما يصدر المكتب قرار بإسقاط طلب البراءات أو اعتباره ك

يكن حسب األحوال في أي مرحلة إذا لم تستوف المتطلبات

ات الشكلية أو الرسوم المالية، ويتم النشر فقط عن البيان

.البيلوغرافية

إجراءات اإليداع والمنح



اإليداع الشكلي الموضوعي المنح النشر
التظلم أو 
االعتراض

المنحإجراءات 

ى تعن“ نشرة براءات االختراع”يصدر المكتب نشرة رسمية 

.بنشر الموضوعات ذات العالقة بالطلبات والبراءات

منحه ، ويتم يتم االحتفاظ بالطلب بشكل سري حتى يصدر قرارا ب

:النشر عن البراءة في هذه الحالة وفقا لما يلي

الببليوجرافية للطلب البيانات 1.

بيانات الوثائق المستشهد بها2.

الوصف الكامل للبراءة3.

إجراءات اإليداع والمنح
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اإليداع الشكلي الموضوعي المنح النشر التظلمات

لجنة التظلـمـات

هي لجنة مستقلة يتم تشكيلها بقرار من المجلس الوزاري لمجلس

.التعاون

ة يجوز التظلم أمام اللجنة من أي قرار صادر عن المكتب خالل ثالث

.أشهر من تاريخ العلم به

وني اثنان من كل دولة أحدهما قان)تتكون اللجنة من اثني عشر عضواً 

(.واآلخر فني

الجهة المختصة)يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم 

(.وفقاً لما هو متبع في دولة المقر

إجراءات اإليداع والمنح
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