نبذة عن املكتب:
يه ��دف مكتب الرباءات ال�سعودي �إىل توفري احلماي ��ة لالخرتاعات والت�صميمات التخطيطية
لل ��دارات املتكاملة والأ�صن ��اف النباتية والنماذج ال�صناعية يف اململك ��ة حيث �صدر �أول نظام
ل�ب�راءات االخرتاع يف اململكة مبوج ��ب املر�سوم امللكي رق ��م (م )38/وتاريخ 1409/6/10هـ
(املواف ��ق 1989/1/18م) ون� ��ص عل ��ى �أنه يه ��دف �إىل توفري احلماية الكامل ��ة لالخرتاعات
داخل اململكة ،و قد انتهى العمل به يف 1425/7/19هـ (املوافق 2004/9/4م).
و�ص ��در "نظ ��ام براءات االخ�ت�راع والت�صميم ��ات التخطيطية لل ��دارات املتكامل ��ة والأ�صناف
النباتي ��ة والنماذج ال�صناعية" مبوجب املر�س ��وم امللكي رقم (م )27/وتاريخ 1425/5/29هـ
(املواف ��ق 2004/7/17م) .ومت ن�شره يف اجلريدة الر�سمي ��ة (�أم القرى) يف 1425/6/20هـ
(املوافق 2004/8/7م) ،و�أ�صبح ناف ��ذا بتاريخ 1425/7/20هـ (املوافق 2004/9/5م) كما
�ص ��در الأمر ال�سام ��ي الكرمي رقم م 63/وتاري ��خ  28/12/1430هـ باملوافق ��ة على االن�ضمام
�إىل معاه ��دة التع ��اون ب�ش� ��أن ال�ب�راءات و�أ�صبح ��ت املعاه ��دة ناف ��ذة بتاريخ1434/9/26هـ
(املواف ��ق 2013/8/3م) وقد جرى كذلك اعتماد مكتب ال�ب�راءات ال�سعودي كمكتب ت�سجيل
للطلبات الدولية وف ًقا ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات .PCT

تعم ��ل مدينة امللك عبدالعزي ��ز للعلوم والتقنية
على توفري املعرفة للق ��ارئ العربي .فقامت يف
هذا الإطار بن�ش ��ر �سل�سلة من الكتب واملجالت
العلمي ��ة و�أتاحتها للقراء دون مقابل ب�صيغتيها
الرقمي ��ة والورقيـة .فجميـع �إ�ص ��دارات املدينة
متاح ��ة عل ��ى موقعه ��ا الإلك�ت�روين ليتمك ��ن
املت�صفــ ��ح م ��ن حتميلهــ ��ا �أو قراءتهــ ��ا عل ��ى
الإنرتنــت.

ح مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية1437 ،هـ
هاتف 0114883555 - 0114883444 :
فاك�س 0114814453 :
�ص.ب 6086 .الريا�ض 11442
اململكة العربية ال�سعودية

نبذة عن الدليل:
دلي ��ل �إج ��راءات الفح�ص  -ب ��راءات االخرتاع يقدم �إر�ش ��ادات وتعليم ��ات للعاملني يف مكتب
ال�ب�راءات ال�سعودي ب�ش�أن الأ�سلوب الذي ينبغي اتباعه عند تنفيذ �إجراءات البحث والفح�ص
الت ��ي تتم داخل املكتب .ويه ��دف الدليل �إىل تطبي ��ق �إجراءات الفح� ��ص ال�شكلي واملو�ضوعي
و�إج ��راءات التظلم املن�صو�ص عليها يف النظام والالئحة .وهذا الدليل ي�ستند ب�شكل كبري �إىل
الدلي ��ل الإر�شادي للبحث الدويل والفح�ص التمهيدي الدويل ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات
(مار� ��س  )2004وق ��د مت �إ�ضافة ملحقني يتعلقان بفح�ص طلب ��ات براءات االخرتاع يف جمال
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والتقنية احليوية.
خ�صي�صا للفاح�صني ال�شكليني واملو�ضوعني مبكتب
بالرغ ��م من �أن هذا الدليل قد مت �إعداده
ً
ال�ب�راءات ال�سعودي ،ف�إنه �سيكون مفيدً ا � ً
أي�ض ��ا ملودعي الطلبات والعاملني يف جمال الرباءات
لأن ��ه يقدم قاعدة م�شرتكة لإي ��داع طلبات الرباءات وفح�صها مما يعود بالفائدة عليهم وعلى
املكتب.
و�سوف يقدم الدليل ملودعي الطلبات والعاملني يف جمال الرباءات املعرفة الالزمة مبتطلبات
و�إج ��راءات الت�سجي ��ل الت ��ي يعمل بها املكت ��ب ،ومن ثم ف�إن ��ه �سي�سهل عليه ��م حت�ضري طلبات
براءات االخرتاع والرد على �إخطارات ور�سائل املكتب مبا يتما�شى مع متطلبات املكتب.

املوقــع االلكتـروين:
الربيد االلكـرتوين:

www.kacst.edu.sa
patents@kacst.edu.sa
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الف�صل الأول

مقدمة

الف�صل الأول
مقدمة

 1/1الغر�ض من الدليل وكيفية ا�ستخدامه
يق���دم هذا الدليل �إر�شادات وتعليمات ملكتب الرباءات ال�سع���ودي ب�ش�أن الأ�سلوب الذي ينبغي اتباعه عند
تنفي���ذ �إج���راءات البح���ث والفح�ص التي تتم داخ���ل املكتب .ويه���دف الدليل �إىل تطبيق �إج���راءات الفح�ص
ال�شكل���ي واملو�ضوع���ي و�إجراءات التظلم املوج���ودة يف النظام والالئحة .وهذا الدلي���ل ي�ستند ب�شكل كبري �إىل
الدلي���ل الإر�ش���ادي للبح���ث الدويل والفح����ص التمهيدي ال���دويل ملعاهدة التع���اون ب�ش�أن ال�ب�راءات (مار�س
 )2004وقد مت �إ�ضافة ملحقني يتعلقان بفح�ص طلبات براءات االخرتاع يف جمال امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
والتقنية احليوية من الدليل الإر�شادي لفح�ص الطلبات يف جمال امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والتقنية احليوية
وال�صادر من مكتب املراقب العام لرباءات االخرتاع والر�سوم والنماذج والعالمات التجارية الهندي (مار�س
 .)2013وي�أت���ي االعتم���اد على هذا الدليل الإر�شادي ل�سببني� :أولهما ه���و �أن الكثري من طلبات الرباءات التي
يتعام���ل معه���ا مكتب الرباءات ال�سعودي تتم من خالل النظام الذي حددت���ه معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات
و�أنه���ا تخ�ض���ع للبحث والفح�ص مبوجب �أحكام الدليل الإر�شادي .لذا ف����إن ا�ستخدام هذا الدليل يف التعامل
م���ع الطلبات �سي�ؤدي �إىل تطبيق مبد�أ املعاملة باملثل بني طالب���ي الت�سجيل من ال�سعوديني والأجانب و�سيجعله
م�شابه��� ًا ومتما�شي��� ًا م���ع �أ�سلوب البحث والفح����ص املقبول دولي ًا� .أم���ا ال�سبب الثاين فه���و �أن مكتب الرباءات
ال�سع���ودي يتطلع لأن ي�صبح واحد ًا من �إدارات البحث والفح����ص التمهيدي ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات،
ل���ذا ف����إن الإجراءات التي �سيتبعها مكتب الرباءات �ستت�شابه �إىل حد كب�ي�ر مع الإجراءات التي تقوم بها هذه
الإدارات والت���ي يقوم به���ا ب�صفته مكتب ًا حملي ًا للرباءات .و�سوف ي�ساعد ا�ستخ���دام هذا الدليل ،الذي يعتمد
عل���ى الدليل الإر�شادي ،الفاح�صني املو�ضوعني عل���ى فهم التقارير التمهيدية الدولية للمعاهدة ب�ش�أن الأهلية
لل�ب�راءة ( ،)IPRPوالتي قام���ت ب�إعدادها الإدارات الدولية فيما يتعلق بر�ؤي���ة الفاح�ص ب�ش�أن توافر عنا�صر
اجلدة واخلطوة االبتكارية وقابلية التطبيق ال�صناعي.
بالرغ���م م���ن �أن هذا الدليل قد مت �إعداده خ�صي�ص ًا للفاح�ص�ي�ن ال�شكليني واملو�ضوعني مبكتب الرباءات
ال�سع���ودي ،ف�إنه �سيكون مفيد ًا �أي�ض ًا ملودعي الطلبات والعاملني يف جمال الرباءات لأنه يقدم قاعدة م�شرتكة
لإع���داد طلب���ات ت�سجيل الرباءات وفح�صها مما يع���ود بالفائدة عليهم وعلى مكتب ال�ب�راءات .و�سوف يقدم
الدلي���ل ملودعي الطلبات والعاملني يف جمال ال�ب�راءات املعرفة الالزمة مبتطلبات و�إج���راءات الت�سجيل التي
يعم���ل بها املكتب ،ومن ثم ف�إنه �سي�سهل عليهم حت�ضري طلبات الرباءات والرد على �إخطارات ور�سائل املكتب
مب���ا يتما�شى مع متطلبات مكتب الرباءات ،مما ي�ؤدي �إىل تقليل الأخطاء و�سوء الفهم وي�ضمن �سال�سة عملية
�إيداع طلبات الرباءات وارتفاع جودتها.
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ه���ذا الدلي���ل م�صمم لك���ي ي�ستخدمه مكت���ب ال�ب�راءات يف التعامل م���ع الطلبات املودعة حملي��� ًا وكذلك
الطلب���ات املودع���ة لأول مرة يف الدول الأخرى والتي �سعى �أ�صحابه���ا �إىل حمايتها يف ال�سعودية �أي�ض ًا� ،إما من
خالل اتفاقية باري�س �أو معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات.
بالرغ���م م���ن �أن هذا الدليل قائم على الدليل الإر�شادي ف�إن النظ���ام والالئحة هما اللذان يحددان قرار
منح الرباءة من عدمه.
يه���دف الدلي���ل �إىل تغطية املواقف ال�شائع���ة ،ونظر ًا الحتمال حدوث مواقف ال يب�ي�ن الدليل كيفية تعامل
الفاح�صني معها ،ف�إنه يجب على الفاح�صني يف تلك املواقف اال�ستثنائية �أن يطلبوا امل�شورة من �إدارة املكتب.
هذا الدليل �سيكون خا�ضع ًا للمراجعة من وقت لآخر كي يعك�س ما قد يتم �إدخاله من تعديالت على النظام
�أو الالئحة �أو قرارات جلنة النظر يف دعاوى براءات االخرتاع �أو قرارات املحكمة الإدارية �أو ممار�سات مكتب
براءات االخرتاع� ،أو �أي تغيري �آخر يكون من �ش�أنه الت�أثري على بحث وفح�ص طلبات الرباءات يف ال�سعودية.

 2/1ترتيب الدليل
ه���ذا الدليل مق�سم لع���دة ف�صول وعناوين فرعية وفق���رات ،وقد مت ترتيب الف�ص���ول والعناوين بالأرقام
والبنط العري�ض ،وقد مت ترقيم العناوين بو�ضع رقم العنوان بعد رقم الف�صل ،فرقم هذا العنوان على �سبيل
املثال ( )2/1يعني �أنها العنوان الثاين من الف�صل الأول .وتت�شابه معظم الف�صول والعناوين مع ما هو موجود
يف الدليل الإر�شادي كي ن�صل �إىل �أكرب قدر ممكن من التوفيق بني الدليل الإر�شادي وبني هذا الدليل .و�سوف
ي�سه���ل هذا من حتديث الدليل �إذا ط���ر�أ �أي تغيري على الدليل الإر�شادي كما �سي�سهل يف نف�س الوقت من عمل
الفاح�ص�ي�ن حي���ث �سيك���ون لديهم نظام موحد ل���كل من هذا الدلي���ل والدليل الإر�شادي .وهن���اك العديد من
الف�ص���ول املوج���ودة يف الدليل الإر�شادي والت���ي مل يتم ت�ضمينها يف هذا الدليل لأنه���ا تتعلق بالتعامل الإداري
م���ع الطلبات الدولية للمعاهدة �أمام الإدارة الدولية والتي ق���د ال تكون مفيدة لعمل مكتب الرباءات ال�سعودي
حالي ًا.

 3/1تعريفات

•ي�ش�ي�ر م�صطلح "النظ���ام" �إىل نظام ب���راءات االخرتاع والت�صميم���ات التخطيطية لل���دارات املتكاملة
والأ�صناف النباتية والنماذج ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )27/وتاريخ 1425/5/29هـ.
•ي�شري م�صطلح "الالئحة" �إىل الالئحة التنفيذية للنظام رقم  16-2-3607329تاريخ 1436/12/30هـ.
•ي�شري م�صطلح "طلبات "  PCTاىل الطلبات املقدمة وفقا ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات وهي معاهدة
دولية تديرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
•ي�شري م�صطلح "اتفاقية باري�س" �إىل اتفاقية دولية تديرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
•ي�شري م�صطلح "الدليل االر�شادي" �إىل الدليل االر�شادي ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات.
•ي�ش�ي�ر م�صطلح "الفاح����ص املو�ضوعي" �إىل فاح�صي مكتب ال�ب�راءات امل�سئولني عن البحث والفح�ص
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املو�ضوعي لطلبات الرباءات.
•ي�ش�ي�ر م�صطل���ح "الفاح����ص ال�شكل���ي" �إىل فاح�صي مكتب ال�ب�راءات امل�سئولني ع���ن الفح�ص ال�شكلي
لطلبات الرباءات.
•ي�شري م�صطلح "الدليل" �إىل دليل �إجراءات الفح�ص يف مكتب الرباءات ال�سعودي.
•ي�شري م�صطلح "الطلب الدويل" على �أي طلب مودع وفق ًا ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات.
•ي�ش�ي�ر م�صطل���ح "مكتب ت�سلم الطلب���ات" �إىل املكتب الوطن���ي �أو املنظمة احلكومية الدولي���ة التي �أودع
الطلب الدويل لديها.
•ي�ش�ي�ر م�صطل���ح "املكتب املعني" �إىل املكتب الوطني لأي دولة يعينه م���ودع الطلب وفقا للف�صل ( )1من
معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات �أو �أي مكتب يعمل با�سم هذه الدولة.
•ي�شري م�صطلح "املكتب املختار" �إىل املكتب الوطني لأي دولة يختاره مودع الطلب وفقا للف�صل ( )2من
معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات �أو �أي مكتب يعمل با�سم هذه الدولة.
•ي�شري م�صطلح "�إدارة البحث الدويل" �إىل الإدارة املكلفة بالبحث الدويل ،ويجوز �أن تكون مكتب ًا وطني ًا
�أو منظم���ة حكومية دولي���ة مهمتها �إعداد تقارير خا�صة عن حالة التقني���ة ال�صناعية املرتبطة مبو�ضوع
طل���ب الرباءاة .ويتع�ي�ن على كل مكتب مكلف بت�سل���م الطلبات �أن يحدد اجله���ة املخت�صة ب�إجراء بحث
الطلبات الدولية املودعة لديه.
•ي�ش�ي�ر م�صطلح "التقرير التمهيدي ال���دويل لإدارة البحث الدويل عن �أهلية الرباءة" �إىل تقرير ي�صدر
عن املكتب الدويل نيابة عن �إدارة البحث الدويل ما مل يعد تقرير عن الفح�ص التمهيدي الدويل.
•ي�ش�ي�ر م�صطل���ح "الن�شر الدويل" �إىل ن�ش���ر الطلبات الدولية فور انق�ضاء � 18شه���ر من تاريخ اال�سبقية
بوا�سطة املكتب الدويل.
•ي�ش�ي�ر م�صطل���ح "�إدارة الفح����ص التمهي���دي ال���دويل" عل���ى الإدارة �أو الإدارات التي تخت����ص ب�إجراء
الفح�ص التمهيدي الدويل للطلبات الدولية املودعة لديه.
•ي�ش�ي�ر م�صطلح "تقرير الفح����ص التمهيدي الدويل" �إىل �إبداء ر�أي متهيدي وغ�ي�ر ملزم ملعرفة ما �إذا
كان االخرتاع املطلوب حمايته يبدو جديد ًا وينطوي على خطوة ابتكارية وقابلية التطبيق ال�صناعي.
•ي�شري م�صطلح "اللجنة" �إىل جلنة النظر يف دعاوي براءات االخرتاع.
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الف�صل الثاين

الفح�ص ال�شكلي

الف�صل الثاين
الفحص الشكلي

 1/2مقدمة

يت���م فح�ص طلب���ات الرباءات املودعة ل���دى مكتب الرباءات ال�سع���ودي �شكلي ًا وذل���ك بوا�سطة الفاح�ص
ال�شكلي ومتقيد ًا بكل ما ورد يف النظام والالئحة.
يت���م �إيداع طلب براءة اخ�ت�راع يف ال�سعودية على امل�ستوى الوطني (الطلبات الوطنية) �أو امل�ستوى الدويل
(طلبات -)PCTاملادة ( )1من الالئحة ،و يكون لكل نوع من هذه الأنواع متطلبات خمتلفة عن النوع الآخر.
بالن�سب���ة للإيداع على امل�ستوى الوطني �أو الدويل ،يج���ب �أن يتم تقدمي جميع العنا�صر املطلوبة يف الباب
الثاين من النظام والالئحة.

� 2/2شروط و�أحكام �إيداع طلب براءة اخرتاع
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1يك���ون تاري���خ الإيداع (املادة " "8فق���رة " "2من الالئحة) ه���و تاريخ �سداد املقابل امل���ايل لإيداع طلب
احلماية (جميع العمليات املالية مرتبطة بنظام �سداد للمدفوعات-املادة " "5فقرة " "1من الالئحة).
2يجب حتديد وكيل معتمد داخل ال�سعودية �إذا كان مقدم الطلب مقيم ًا خارج ال�سعودية (املادة " "8فقرة
" "4من الالئحة).
3يجب اال�ستعانة بالقوالب املوجودة على بوابة اخلدمات الإلكرتونية والتي �ست�ساعد على تطبيق ال�شروط
ب�صفة �آلية.
4يج���ب �أن تقدم طلبات منح وثائق احلماية ومن���اذج التقدمي �إلكرتوني ًا ب�صيغة (doc/docx) Microsoft
.Word
5يكون مقا�س اخلط للغة العربية  14ونوعية اخلط ( ،)Simplified Arabicوللغة الإجنليزية يكون املقا�س
 12ونوعية اخلط )(-)Times New Romanاملادة " "8فقرة " "1من الالئحة).
6يجب �أن تت�ضمن مناذج التقدمي جميع البيانات املطلوبة والإجابة عن كافة اال�ستف�سارات (املادتني ""8
و" "9من الالئحة).
7ي�ستوفي مقدم الطلب كل ما يطلبه املكتب مما له عالقة بالطلب (املادة " "9من الالئحة).

 3/2ال�شروط اخلا�صة بتعبئة احلقول

1 -1ا�س���م االخرتاع :يجب �أن يكون ا�سم االخ�ت�راع خمت�صر ًا وحمدد ًا ويف�ضل �أال يزيد عن  7كلمات ،وال تعد
ا�سم���ا لالخرتاع العبارات العامة مثل "عملية كيميائية"" ،جه���از �إلكرتوين"�" ،آلة كهربائية"" ،مركب
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-2

-3

-4

-5

-6
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ع�ضوي ذو خ�صائ�ص جديدة" ،والخت�صار ا�سم االخرتاع يجب �أال ت�ستعمل بع�ض العبارات مثل" :طريقة
جديدة لــ"،"...حت�سينات يف"،"...تطوير يف-"...املادة ( )10فقرة ( )1من الالئحة.
2ا�س���م مق���دم الطلب  :يجب �أن يكون اال�سم بالن�سبة للأفراد مطابق ًا مل���ا هو موجود يف الهوية وبالرتتيب
التايل :اال�سم الأول  -ا�سم الأب  -ا�سم اجلد  -ا�سم العائلة� ،أما بالن�سبة للم�ؤ�س�سات وال�شركات فيجب
�أن يكون مطابق ًا لال�سم الر�سمـي لها ،و�إذا وجد �أكرث من مقدم للطلب فتدون البيانات اخلا�صة مبقدم
الطل���ب الأول يف هذا اجلزء وتدون البيان���ات اخلا�صة ببقية مقدمي الطلب يف خانة �إ�ضافة مقدم طلب
جدي���د ،و�س���وف تتم املرا�سالت ب�ي�ن املكتب ومقدمي الطلب من خالل مقدم الطل���ب الأول �إذا مل يوجد
وكي���ل .و�إذا مل يك���ن مقدم الطلب هو املخرتع فيجب �إرفاق �سند انتق���ال احلق �إليه( .املادة " "10فقرة
" "2من الالئحة).
3ا�س���م املخ�ت�رع :يجـب �أن يكـون ا�سم املخ�ت�رع مطابق ًا ملا هو موجود يف الهوي���ة وبالرتتيب التايل :اال�سم
الأول  -ا�س���م الأب  -ا�س���م اجل���د  -ا�سم العائل���ة .و�إذا وجد �أكرث من خمرتع �ش���ارك فع ًال يف االخرتاع
فت���دون البيانات اخلا�صة باملخرتع الأول يف هذا اجلزء وت���دون بيانات املخرتعني الباقني ،و�إذا مل يكن
مقدم الطلب هو املخرتع فيجب �إرفاق �سند انتقال احلق �إليه( .املادة " "10فقرة " "3من الالئحة).
4معلوم���ات الأ�سبقي���ة والك�ش���ف� :إذا كان االخرتاع قد �سب���ق الك�شف عنه ترفق الوثائ���ق التي تبني تاريخ
الك�ش���ف والأ�سب���اب الداعية لذل���ك .و�إذا كان مقدم الطلب �أح���د مواطني دول احتاد باري����س �أو مقيم ًا
يف �إحداه���ا �أو له من�ش����أة �صناعية �أو جتارية حقيقية وفعالة عليها ويرغ���ب املطالبة ب�أ�سبقية طلب �سبق
�إيداعه يف �إحدى هذه الدول ف�إنه يجب ذكر بيانات طلب الأ�سبقية (الدولة ،رقم الطلب ،تاريخ الإيداع)
ورق���م ال�ب�راءة وتاريخه���ا �إن وجد ،ويف حالة وجود �أ�سبقي���ة متعددة متلأ بيان���ات �أول �أ�سبقية ثم تدخل
البقي���ة مرتب���ة ح�سب التاريخ ك�إدخال جدي���د ،ويجب �إرفاق �صورة معتمدة من الطل���ب ال�سابق وترجمة
ل���ه �إلكرتونيا خ�ل�ال ثالثة �أ�شهر من تاريخ الإيداع ،ويف كل الأحوال يطب���ق ما تقرره االتفاقيات الدولية
الأخ���رى يف ه���ذا املجال والتي تكون ال�سعودي���ة طرفا فيها ،كما يجب �إرفاق بيان���ات الإيداعات الأخرى
ال�سابق���ة (الدولة ،رقم الطلب ،تاريخ الإيداع) وم�ستند الأ�سبقية وترجمة بالعربي( .املادة " "10فقرة
" "4من الالئحة).
5ا�س���م الوكي���ل :يذكر ا�سم الوكيل ،ويجـب �أن يكون معتـمد ًا مبوجب وكالة �صادرة من جهة معتمدة تقبلها
الإدارة �إذا كان املوكل داخل ال�سعودية� ،أما �إذا كان املوكل خارج ال�سعودية فيلزم �إح�ضار �صورة الوكالة
�إلكرتوني���ا معتم���دة من اجلهات املخت�ص���ة وم�صدقة من قبل ممثليات ال�سعودي���ة يف اخلارج .ويجب �أن
يرف���ق الوكي���ل �إلكرتونيا ما يثبت الت�صريح ل���ه مبزاولة مثل هذه املهنة داخ���ل ال�سعودية(-املادة ""10
فقرة " "6من الالئحة) .وميكن للمكتب طلب الن�سخ الأ�صلية للمطابقة عند احلاجة.
�6إق���رار :يجب عل���ى مقدم الطلب املوافقة عل���ى الإقرار (املادة " "10فقرة " "7م���ن الالئحة) يف نهاية
ت�سجيل الطلب اجلديد والذي ين�ص على التايل:
•�أن جميع البيانات الواردة بالطلب �صحيحة.
•�أحتمل كل ما يرتتب على الإخالل يف تقدمي املعلومات ال�صحيحة.

•املوافق���ة با�ستالم جميع الإخط���ارات واملرا�سالت �إلكرتوني ًا �أو ورقي ًا عن طريق الربيد �أو الت�سليم
يدوي ًا ،وبالتايل تعترب منتجة لآثارها القانونية.
•املوافقة على ن�شر جميع البيانات اخلا�صة مبقدم الطلب �أو املخرتعني للأغرا�ض الر�سمية ،و�أنني
على علم ب�أن الطلب �سوف يتم ن�شرة وفق ًا للنظام خالل � 18شهر ًا من تاريخ الإيداع.
•املوافقة على تقدمي �أ�صل امل�ستندات الر�سمية يف حالة طلبها من املكتب.
•املوافقة على �أن عدم الرد على جميع �إخطارات املكتب ف�إنه يحق للمكتب رف�ض الطلب.
•املوافقة على �أن عدم �سداد امل�ستحقات املالية ف�إنه يحق للمكتب �إ�سقاط الطلب.
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الف�صل الثالث

ا�ستعرا�ض عملية البحث
والفح�ص املو�ضوعي املتبعة
مبكتب الرباءات

الف�صل الثالث
استعراض عملية البحث
والفحص الموضوعي المتبعة بمكتب البراءات

 1/3مقدمة
ي�ستعر����ض هذا الف�صل عملية البح���ث والفح�ص املو�ضوعي لطلبات الرباءات التي تتم مبكتب الرباءات،
وينبغي الت�أكيد هنا على �أن ذلك جمرد ا�ستعرا�ض لهذه العملية و�سنجد تفا�صيل العملية يف الف�صول القادمة
حيث يتم تناول كل مو�ضوع بالتف�صيل.
حي���ث �أن العدي���د م���ن الطلبات التي ت���رد �إىل مكتب براءات االخ�ت�راع �ستكون من خ�ل�ال نظام معاهدة
التع���اون ب�ش�أن الرباءات� ،سيكون من املفي���د �أو ًال �شرح هذا النظام وكيف يتم معاملة هذه الطلبات من خالل
ه���ذه املعاه���دة والتي �سيت���م تقدميها �إىل مكت���ب الرباءات ،وبعد ذلك يت���م �شرح العملية الت���ي تتم يف مكتب
الرباءات ال�سعودي.

 2/3الإجراءات املتبعة املتعلقة بطلبات معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات
تبد�أ العملية التي مير بها الطلب الدويل مبوجب معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات من حلظة �إيداع الطلب
وحت���ى منح ب���راءة االخرتاع (�أو رف�ض منحها) وتتكون �أ�سا�س ًا من مرحلتني يعرفان ب�أنهما" املرحلة الدولية"
و"املرحلة الوطنية".
ويك���ون م���ن املهم النظر �إىل ه���ذه العملية من خالل طريقت�ي�ن� .أو ًال :عملية �إيداع طل���ب خا�ص مبعاهدة
التع���اون ب�ش����أن الرباءات من قبل مقدم الطل���ب� ،سعودي ًا كان �أو مقيم ًا يف ال�سعودي���ة مبا ي�سمح ملقدم الطلب
�أن يطل���ب حماي���ة براءة االخ�ت�راع يف دول �أخرى �أطراف يف معاه���دة التعاون ب�ش�أن ال�ب�راءات .ثاني ًا :عملية
�إيداع طلبات دولية خا�صة مبعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات من قبل مقدمي طلبات يف �أوعن الدول الأطراف
باملعاه���دة ولكنهم يرغبون يف احل�صول على احلماية يف ال�سعودية .وحيث �أن هذا الدليل يتعلق بالعملية التي
مير بها طلب الرباءة يف ال�سعودية ،ف�إنه يتعني و�ضع العملية الثانية اخلا�صة ب�إجراءات املرحلة الدولية ن�صب
�أعيننا.

 3/3املرحلة الدولية اخلا�صة مبعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات

تب���د�أ املرحلة الدولية عند �إيداع طل���ب دويل وفق ًا ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات وذلك باتباع املتطلبات
التي ن�صت عليها املعاهدة .وخالل هذه املرحلة ،يتم بحث التقنية ال�سابقة و�إعداد ر�أي مكتوب ب�ش�أن الأهلية
للرباءة ،والن�شر الدويل والفح�ص التمهيدي (اختياري ًا).
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وعن���د �إي���داع الطل���ب الدويل ،يت���م تلقائي��� ًا يف نف�س تاري���خ �إي���داع الطلب تعي�ي�ن كافة ال���دول الأع�ضاء
الأط���راف ملعاهدة التعاون ب�ش����أن الرباءات (148دولة يف �أغ�سط�س  .)2015وينبغ���ي النظر �إىل هذا التعيني
عل���ى �أن���ه ي�ت�رك اخلي���ار مفتوح ًا �أم���ام مقدم الطل���ب لكي يطل���ب احل�صول عل���ى احلماي���ة يف كل �أو �أي من
ال���دول الأع�ض���اء يف معاهدة التعاون ب�ش����أن الرباءات .وبعد �إيداع الطلب ح�سب اختي���ار مقدمه ،ميكن �إيداع
الطلب���ات املحلي���ة للح�صول على الرباءة عل���ى �أ�سا�س الطلب الدويل يف �أي من ال���دول الأع�ضاء باملعاهدة يف
�أي وق���ت وذل���ك خالل فرتة �أق�صاها � 30شه��� ًرا من تاريخ الأ�سبقية) .مالحظة :متن���ح بع�ض الدول �أكرث من
� 30شه��� ًرا والقلي���ل منه���ا مينح � 20شه ًرا فقط) .ملزيد م���ن املعلومات حول هذه النقط���ة ،راجع دليل مقدمي
طلب���ات معاه���دة التعاون ب�ش�أن الرباءات على املوق���ع الإلكرتوين للمنظمة العاملية للملكي���ة الفكرية (وايبو):
()http://www.wipo.int/pct/guide/en/
يج���ب �أن يت���م �إيداع الطلب الدويل ل���دى املكتب املنا�سب لت�سلم الطلب���ات .ويف ال�سعودية ،جند �أن مكتب
ت�سل���م الطلبات جزء من مكتب الرباءات ال�سعودي .وملقدمي الطلبات حرية �إيداع طلب دويل خا�ص مبعاهدة
التع���اون ب�ش�أن الرباءات لدى مكتب ت�سلم الطلبات باملكتب الدويل التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف
جنيف ب�سوي�سرا.
وبعد القيام ب�إيداع الطلب ،يتم فح�ص متطلبات الإيداع الدويل ومينح مكتب ت�سلم الطلبات تاريخ �إيداع
دويل وكذل���ك تر�س���ل �صور من الطل���ب �إىل املكتب الدويل للوايب���و (ن�سخة الت�سجي���ل) و�إدارة البحث الدويل
(ن�سخة البحث).
يت���م �إ�ص���دار تقرير بحث دويل ور�أي مكتوب م���ن خالل �إدارة بحث دولية (يبلغ ع���دد هذه الإدارات الآن
� 16إدارة) .ويت�ضم���ن ذل���ك (  )1بحث عن �أي �إف�صاح �سابق يتعل���ق باجلدة �أو باخلطوة االبتكارية لالخرتاع
املطل���وب حمايت���ه ،و(  )2و�ضع تقري���ر بحث دويل ور�أي مكت���وب ب�ش�أن اجلدة واخلط���وة االبتكارية والقابلية
للتطبي���ق ال�صناع���ي وذلك عادة خالل � 16شهر ًا م���ن تاريخ الأ�سبقية �أو تاريخ �إي���داع الطلب .وميكن ملختلف
مكاتب ت�سلم الطلبات يف العديد من الدول �أن تختار هيئات بحث دولية خمتلفة .يو�ضح دليل مقدمي الطلبات
اخلا�ص مبعاه���دة التع���اون ب�ش����أن ال�ب�راءات (� )http://www.wipo.int/pct/guide/en/إدارات البحث
ال���دويل املتاحة بالن�سبة لكل مكتب م���ن مكاتب ت�سلم الطلبات .وبالن�سبة للطلب���ات الدولية املتعلقة مبعاهدة
التع���اون ب�ش�أن الرباءات التي يتم �إيداعها لدى مكتب الرباءات ال�سعودي بو�صفه مكتب ت�سلم طلبات معاهدة
التع���اون ب�شان الرباءات ،ف�إن الإدارات املتاحة هي :مكتب ب���راءات االخرتاع امل�صري ،مكتب امللكية الفكرية
الكندي ،مكتب براءات االخرتاع الأوروبي ،الدائرة االحتادية للملكية الفكرية الرو�سي ،مكتب امللكية الفكرية
الكوري.
وفق��� ًا للمعاه���دة ،يج���ري الن�شر الدويل للطل���ب الدويل واجلزء املتعل���ق بتقرير البح���ث الدويل اخلا�ص
بالف�ص���ل الأول  /IPRPو�أي���ة تعدي�ل�ات على الطل���ب الذي يت�سلمه املكت���ب الدويل التابع للوايب���و فور انق�ضاء
� 18شه���ر ًا م���ن تاري���خ الأ�سبقية .ويت���م الن�شر عل���ى املوقع الإلك�ت�روين للوايب���و واخلا�ص بالطلب���ات الدولية
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(.)https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
واختياري��� ًا ،بن���اء على طلب امل���ودع من خالل �إيداع "طل���ب" (الف�صل الثاين من معاه���دة التعاون ب�ش�أن
ال�ب�راءات) ،ميك���ن �أن يتم الفح�ص التمهيدي الدويل من قب���ل �إدارة الفح�ص التمهيدي الدويل حيث يدر�س
الفاح����ص بالإدارة امل�سائل املتعلقة باجلدة واخلط���وة الإبداعية وقابلية التطبيق ال�صناعي .على �أن ي�أخذ يف
اعتب���اره �أية تعليقات �أو تعديالت من مقدم الطل���ب مت ال�سماح بها خالل الإجراءات املتعلقة بطلبات معاهدة
التع���اون ب�شان الرباءات ،وينتهي ذلك ب�إ�صدار تقري���ر فح�ص متهيدي دويل حتت عنوان "التقرير التمهيدي
الدويل عن الأهلية للرباءة" (الف�صل الثاين .)IPRP/وعلى الرغم من �أن  % 80من مقدمي الطلبات املتعلقة
مبعاه���دة التعاون ب�ش�أن الرباءات كانوا ي�ستخدمون يف ال�سابق الف�صل الثاين من املعاهدة ،ف�إنه ال ي�ستخدمه
الآن �سوى  % 10فقط من مقدمي الطلبات لأن التعديالت التي �أدخلت على الالئحة التنفيذية ملعاهدة التعاون
ب�ش����أن الرباءات قد دخل���ت حيز النفاذ يف بداية عام  2003مما جعل ا�ستخدام الف�صل (� )2أمر ًا �أقل �أهمية
ملعظم مقدمي الطلبات.

 4/3املرحلة الوطنية اخلا�صة مبعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات

بع���د م���رور � 30شهر ًا (الفرتة الزمنية املح���ددة يف ال�سعودية �إال �أن دول �أخرى ق���د ت�سمح بفرتات زمنية
خمتلف���ة  -راج���ع املالحظة الواردة يف " )"3/3م���ن تاريخ �أ�سبقية الطلب �أو �إيداعه ،ميك���ن �أن تبد�أ املرحلة
الوطني���ة الت���ي تتم يف �أي من املكاتب املعين���ة (�إذا اختار مقدم الطلب ذلك) .وهذا ه���و الإجراء الذي ي�ؤدي
ع���اد ًة �إىل منح ب���راءة االخرتاع �أو رف�ضها وفق ًا للنظام املحلي �أو الإج���راءات الإقليمية املتعلقة بذلك .وبينما
ال ميك���ن للمكات���ب الوطنية �أو الإقليمية و�ضع مزيد م���ن املتطلبات �أكرث من تلك املتعلق���ة باملعاهدة والئحتها
التنفيذية فيما يتعلق بالنموذج واملحتوى ،ف�إنها ال تلتزم مبوجب املعاهدة باتباع نتائج �أي بحث �أو فح�ص دويل
يكون قد مت وذلك عند فح�ص الطلب خالل املرحلة الوطنية يف ال�سعودية.
بن���اء عل���ى طلب مكتب ال�ب�راءات الوطني املعني (مث���ل مكتب ال�ب�راءات ال�سعودي) ف����إن املكتب الدويل
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يقوم بت�سليم امل�ستندات �إىل هذا املكتب لدعم عملية الفح�ص .وقد تت�ضمن
ه���ذه امل�ستن���دات �صور ًا من الطلب و�أي���ة تعديالت مت �إيداعها وتقرير متهيدي دويل ع���ن الأهلية للرباءة التي
ت�ض���م حمتوي���ات ر�أي مكتوب ب����إدارة البحث الدويل (الف�ص���ل الأول� .)IPRP/أو تقري���ر الفح�ص التمهيدي
الدويل �إذا مت �إعداده (الف�صل الثاين.)IPRP/
م���ا �سب���ق يكون جمرد ملخ�ص للإجراءات اخلا�ص���ة مبعاهدة التعاون ب�ش�أن ال�ب�راءات مع الت�أكيد ب�شكل
خا����ص عل���ى ال�سعودية .ومعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات عبارة عن عملي���ة ت�سمح مبزيد من املرونة وبالتايل
يج���ب عل���ى مقدم���ي الطلب���ات �أو من قد يقوم���ون بتقدمي الطلب���ات والراغب�ي�ن يف ا�ستخدام نظ���ام معاهدة
التع���اون ب�ش����أن الرباءات الإطالع عليها ب�ش���كل �أكرث تف�صي ًال .وملزيد من املعلومات ب�ش����أن �إجراءات معاهدة
التع���اون ب�ش����أن الرباءات ،راج���ع بوابة املعاهدة عل���ى املوقع الإلك�ت�روين للمنظمة العاملية للملكي���ة الفكرية:
(.)http://www.wipo.int/pct/en/
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فيما يلي ملخ�ص بالإجراءات اخلا�صة مبعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات كما تطبق يف ال�سعودية:

الإجراء
الف�صل الأول (كل الطلبات الدولية)
الطلب الدويل  IAاملودع يف مكتب ت�سليم الطلبات RO

ال�شهور
( من �أول تاريخ للأولوية)

تقوم �إدارة البحث الدويل  ISAبعمل تقرير البحث الدويل  + ISRالر�أي املكتوب WO

12

يقوم املكتب الدويل بالن�شر الدويل IB

الطلب الدويل  +تقرير البحث الدويل ( +تعديالت املادة � 19إن وجدت)
الف�صل الثاين (الفح�ص التمهيدي الدويل )IPE
يتم �إيداع طلب لدى �إدارة الفح�ص التمهيدي الدويل IPEA
يعامل الر�أي املكتوب ال�صادر عن �إدارة البحث الدويل على
�أنه ر�أي مكتوب �صادر عن �إدارة الفح�ص التمهيدي الدويل
(مامل تعلن �إدارة الفح�ص التمهيدي الدويل غري ذلك)
يجوز ملقدم الطلب �إيداع التعديالت و�/أو احلجج

يف حالة عدم �إيداع طلب ي�ستمر
العمل وفق ًا للف�صل الأول

18

�( 22أو  3من الر�أي
املكتوب ال�صادر عن
�إدارة البحث الدويل)
يجوز ملقدم الطلب �إر�سال تعليقات للمكتب
الدويل ب�ش�أن الر�أي املكتوب ال�صادر من
�إدارة البحث الدويل (�إجراء غري ر�سمي)

تقوم �إدارة الفح�ص التمهيدي الدويل بفح�ص الطلب
الدويل مع االهتمام ب�أية تعديالت و� /أو حجج يجوز لإدارة
الفح�ص التمهيدي الدويل �إ�صدار املزيد من �أراء مكتوبة
وطلب الرد

18

16

ت�صدر �إدارة الفح�ص التمهيدي الدويل التقرير التمهيدي
الدويل عن الأهلية للرباءة ( IPRPالف�صل الثاين) (=
تقرير الفح�ص التمهيدي الدويل )IRER

ي�صدر املكتب الدويل التقرير التمهيدي الدويل
عن الأهلية للرباءة (الف�صل الأول) (ويت�ساوى
م�ضمونه مع الر�أي املكتوب لإدارة البحث الدويل)

28

ير�سل التقرير التمهيدي الدويل عن الأهلية للرباءة
للمكاتب املختارة  ESOوتتاح للجمهور (و�إذا طلب املكتب
املختار ذلك)

ير�سل التقرير التمهيدي الدويل عن الأهلية
للرباءة (و�أي تعليقات) للمكاتب املعينة DOS
ويتاح للجمهور

30

دخول املرحلة الوطنية

دخول املرحلة الوطنية
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 5/3الإجراءات املتعلقة بطلب احل�صول على الرباءة مبكتب الرباءات ال�سعودي
ي�ستعر����ض ه���ذا اجلزء من هذا الف�صل �أن�شط���ة البحث والفح�ص التي تتم مبكت���ب الرباءات ال�سعودي.
وتتن���اول الف�ص���ول الأخرى من هذا الدليل هذه الأن�شطة على نحو �أكرث تف�صي ًال وينبغي الرجوع لها ملزيد من
التو�ضيح وال�شرح.
ويف البداي���ة ،ينبغ���ي �أن ندرك �أن هناك ثالث ط���رق خمتلفة لإيداع طلبات احل�ص���ول على الرباءة لدى
مكت���ب الرباءات .تتمث���ل الطريقة الأوىل يف �إيداع طلب وطني مبا�شرة لدى مكتب الرباءات ال�سعودي حيث ال
تت���م املطالب���ة ب�أية �أ�سبقية لطلب �أول مت �إيداعه لدى دولة �أخ���رى (�أي ال توجد �أ�سبقية وفقا التفاقية باري�س)
كما �أن الطلب مل يتم التعامل معه من خالل املرحلة الدولية ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات كما ذكر �أعاله.
وغالب ًا ،يتم �إيداع مثل هذه الطلبات من قبل �سعوديني .ويوجد يف الف�صل الرابع من هذا الدليل و�صف ملحتوى
الطلبات الواجب تقدميه.
�أم���ا الطريق���ة الثانية لإي���داع طلبات احل�صول على ال�ب�راءة لدى مكتب الرباءات ال�سع���ودي وهي الأكرث
�شيوع��� ًا فتكون من خالل �إجراءات املرحلة الوطنية اخلا�صة مبعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات (انظر �أعاله)
وذل���ك منذ �أن ان�ضمت ال�سعودية ملعاهدة التعاون ب�ش�أن ال�ب�راءات يف 2013/05/03م .وال ينطبق ذلك على
ال�سعودي���ة فقط ولكن على العديد من البالد يف العامل حي���ث ي�سجل عدد الطلبات الدولية اخلا�صة مبعاهدة
التعاون ب�ش�أن الرباءات رقم ًا غري م�سبوق كل عام تقريب ًا .ولقد �أ�صبحت هذه املعاهدة الطريقة التي يف�ضلها
معظم مقدمي الطلبات يف �إيداع طلبات الرباءات للح�صول على حماية الرباءة يف العديد من الدول.
ت�أت���ي الطريقة الثالثة لإيداع الطلب���ات يف ال�سعودية وفق ًا التفاقية باري�س .ومتن���ح هذه االتفاقية ملقدمي
الطلب���ات مد ًة ت�ص���ل �إىل عام من تاريخ �إي���داع �أول طلب لإيداع طلبات �أخرى عن نف����س املو�ضوع لدى الدول
الأخرى الأع�ضاء يف اتفاقية باري�س ومتنح الطلبات التي تودع الحق ًا نف�س "تاريخ الإيداع ال�ساري" يف الدولة
الثاني���ة كم���ا ه���و يف الدولة التي مت الإي���داع فيها �أو ًال .ملزي���د من التفا�صيل ح���ول الأ�سبقي���ة و�أهميتها ،راجع
الف�صل (.)6
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ويف جمي���ع الأحوال عندما يودع طلب مبكتب الرباءات ال�سعودي ب�إحدى هذه الطرق الثالثة ،ف�إن النظام
والئحت���ه التنفيذي���ة هو الذي يحدد ما �إذا كان يحق ملقدم الطلب احل�ص���ول على حماية الرباءة يف ال�سعودية
�أم ال .وحي���ث �أن ال�سعودي���ة ع�ضو يف العديد م���ن املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،ف����إن مكتب الرباءات يكون
حمكوم ًا بها.
وتتمثل اخلطوة الأوىل بعد �إيداع طلب احل�صول على الرباءة يف املكتب يف الفح�ص ال�شكلي لهذا الطلب،
وي�ضم���ن ذل���ك الت�أكد م���ن ا�ستيفاء الطل���ب لكافة الإج���راءات ال�شكلية قب���ل حتويل الطل���ب �إىل الفاح�صني
املو�ضوعيني وملزيد من التفا�صيل حول هذه النقطة ،راجع الف�صل (.)2
يت���م حفظ الطلبات التي مل يبت فيها (ح�س���ب تواريخ تقدميها) �إىل �أن يتم فح�صها مو�ضوعي ًا .وتختلف
امل���دة الت���ي تنتظره���ا الطلبات تبع ًا ملجموعة م���ن العوامل منها تاري���خ �إيداع الطلب يف املكت���ب والتقنية التي
يحتوي عليها الطلب ،وعدد الفاح�صني املو�ضوعيني الذين ميكنهم التعامل مع �أنواع معينة من التقنيات.
وم���ن الأه���داف التي ي�سعى �إليه���ا مكتب الرباءات �إ�ضاف���ة م�صادر لتقليل الوقت ال���ذي يجب �أن ينتظره
طال���ب ال�ب�راءة حتى يتم الو�صول لقرار عن �أهلية الرباءة �إىل �أق���ل فرتة ممكنة .ويوفر النظام والالئحة نوع
واحد من احلماية ،وهذه احلماية ت�ستمر ملدة  20عام ًا من تاريخ �إيداع الطلب يف ال�سعودية والذي يتطلب �أن
براءة االخرتاع تتطلب �أن يكون االخرتاع جديد ًا ،ذو خطوة ابتكارية ،قاب ًال للتطبيق ال�صناعي.

اخلطوات التي ينبغي على الفاح�ص املو�ضوعي �إتباعها:
•ق���راءة الو�صف الكامل املف�صح عنه فني ًا (�س���واء اخل�صائ�ص املكتوبة �أو الر�سومات) للطلب وفهمه كي
يتمكن الفاح�ص من فهم ما يريده املخرتع من اخرتاعه فهم ًا جيد ًا.
•حتدي���د مدى كفاية الإف�صاح لأن يتمكن �أي �شخ�ص متو�سط املهارة من ذوي ال�صلة مبجال االخرتاع �أو
ب�أحد املجاالت املت�صلة به من �صنع هذا االخرتاع وا�ستخدامه.
•ق���راءة نطاق عنا�صر احلماي���ة والتحقق منها ،وهو �أمر على جانب من الأهمية نظر ًا لأن مطالب حماية
طلب الرباءة يحدد نطاق تغطية �أي براءة.
•حتدي���د م���ا �إذا كانت عنا�صر احلماية حتتوي على اخرتاع بالفع���ل �أم ال ،و�إذا كانت حتتوي على اخرتاع
فه���ل هو م�ستثنى من �أهلية احل�صول عل���ى الرباءة يف ال�سعودية( .حتى لو قامت �إحدى �إدارات معاهدة
التع���اون ب�ش����أن الرباءات ببحث االخرتاع وفح�صه متهيدي ًا �أو مت ذلك يف �أي مكتب للرباءات يف �أي دولة
ف����إن النظ���ام والالئح���ة يف ال�سعودية وحدها هي التي تق���رر وف ًقا التفاقية اجلوان���ب املت�صلة بالتجارة
م���ن حق���وق امللكية الفكري���ة ( )TRIPSمدى �أحقية مق���دم الطلب يف احل�صول عل���ى حماية الرباءة يف
ال�سعودية).
•حتديد ما �إذا كان طلب الرباءة يت�ضمن �أكرث من اخرتاع (وهل توجد وحدة اخرتاع يف الطلب �أم ال).
•ا�ستعرا����ض املراجع اخلا�صة بالتقنية ال�سابقة التي مت ذكرها للم�ساعدة يف التحقق من جمال االخرتاع
�أو �أقرب جمال يت�صل به.
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•حتديد جمال البحث من خالل ا�ستخدام الت�صنيف الدويل للرباءات لتحديد فئة الرباءات التي ينتمي
�إليها االخرتاع املطلوب حمايته والذي يتوقع الفاح�ص منطقي ًا �أن يجد فيه التقنية ال�سابقة ويكون وثيق
ال�صلة باالخرتاع املطلوب حمايته.
•عم���ل بحث على التقني���ة ال�سابقة لتحديد املراجع التي تت�صل باالخ�ت�راع املطلوب حمايته ات�صا ًال وثيق ًا
والتي ميكن �أن ي�ستخدمها الفاح�ص يف تقرير ما �إذا كان االخرتاع جديد ًا وميثل خطوة ابتكارية.
•ا�ستعرا����ض املراجع التي يتم احل�صول عليها يف البحث والت���ي ي�شري �إليها مقدم الطلب يف بيان التقنية
ال�سابق���ة املوج���ودة يف الطلب �أو التي يحتوي عليه���ا �أحد تقارير معاهدة التعاون ب�ش����أن الرباءات �أو �أي
تقرير �آخر للبحث يتم تقدميه ملكتب الرباءات ،لتحديد مراجع التقنية ال�سابقة التي �سيتم ا�ستخدامها
يف رف�ض طلب احلماية �أو �إثبات احتواء عنا�صر احلماية على اخرتاع يتمتع ب�أهلية الرباءة.
•كتابة تقرير م�سبب عن اجلدة واخلطوة االبتكارية (براءات االخرتاع فقط) وقابلية التطبيق ال�صناعي.
•وتنف�ص���ل العملي���ة بعد هذه النقطة وفق ًا للنتائج التي ي�صل �إليه���ا الفاح�ص والحتياجات مقدم الطلب،
ف����إذا وجد الفاح����ص �أن كل طلبات احلماية م�ؤهلة للرباءة ،يتم قبول الطلب ويتم الن�شر عن القبول مع
�إعطاء الوقت للجمهور كي يعرت�ض علي ال�سري يف �إجراءات �إ�صدار الرباءة.
•و�إذا رف����ض الفاح�ص واحد �أو �أكرث من عنا�صر احلماية يحق ملقدم الطلب �أن يختار تعديل طلبه بحيث
ميكن قبوله� ،أو يجوز له التظلم �ضد قرار الفاح�ص �أمام جلنة النظر يف دعاوى براءات االخرتاع.
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الف�صل الرابع

م�ضمون طلب الرباءة

الف�صل الرابع
مضمون طلب البراءة

 1/4نبذة عامة
مت الن�ص على م�ضمون طلب الرباءة ال�ضروري للإيداع يف الباب ( )2الف�صل ( )1من الالئحة.

� 2/4شروط عامة للموا�صفة

يجب �أن ت�شتمل املوا�صفة على املحتويات التالية وح�سب الرتتيب التايل (املادة " "11من الالئحة):

-1

-2
-3
-4
-5
-6

-7

-8

"1امللخ����ص"" ،الو�ص���ف الكامل"" ،عنا�صر احلماي���ة"" ،الر�سومات التو�ضيحي���ة" �إن وجدت (يجب
اال�ستعان���ة بالقوال���ب املوجودة عل���ى بوابة اخلدمات الإلكرتوني���ة والتي �ست�ساعد عل���ى تطبيق ال�شروط
ب�صفة �آلية).
2تـك���ون بداي���ة كل حمتوى (امللخ�ص ،الو�ص���ف الكامل ،عنا�صر احلماية) بداي���ة ل�صفحة جديدة ويذكر
ا�سم كل حمتوى متو�سط ًا ال�سطر �أعلى ال�صفحة ويو�ضع حتته خط.
3يبد�أ امللخ�ص والو�صف الكامل با�سم االخرتاع (يجب اال�ستعانة بالقوالب املوجودة على بوابة اخلدمات
االلكرتونية والتي �ست�ساعد على تطبيق ال�شروط ب�صفة �آلية).
4تك���ون خلفية "امللخ�ص"" ،الو�ص���ف الكامل"" ،عنا�صر احلماي���ة"" ،الر�سوم���ات التو�ضيحية" بي�ضاء
اللون.
5تك���ون امل�ساف���ة ب�ي�ن ال�سطور حوايل � 1س���م( .يجب اال�ستعان���ة بالقوالب املوجودة عل���ى بوابة اخلدمات
االلكرتونية والتي �ست�ساعد على تطبيق ال�شروط ب�صفة �آلية).
6ال تق���ل �أبع���اد الهوام����ش (فيما ع���دا الر�سوم���ات) يف كل ال�صفحات ع���ن الآتي :الأعل���ى �2سم والأمين
�2.5س���م والأ�سف���ل �2سم والأي�سر � 2سم ،وال تزيد عن الآت���ي :الأعلى �4سم والأمين �4سم والأ�سفل �3سم
والأي�سر �3سم ،وتك���ون الهوام�ش خالية متام ًا( .يجب اال�ستعانة بالقوالب املوجودة على بوابة اخلدمات
االلكرتونية والتي �ست�ساعد على تطبيق ال�شروط ب�صفة �آلية).
7يج���ب ترقيم �سطور كل �صفحة من ال�صفحات ،ولعمل ذلك يكتفى برتقيم ال�سطر اخلام�س فالعا�شر...
وهك���ذا ،ويك���ون ذلك على ي�سار الهام�ش الأمي���ن منها( .يجب اال�ستعانة بالقوال���ب املوجودة على بوابة
اخلدمات االلكرتونية والتي �ست�ساعد على تطبيق ال�شروط ب�صفة �آلية).
8يجوز �أن يحـتوي امللخ�ص والو�صف الكامل وعنا�صر احلماية على �أ�سماء ورموز و�صيغ ومعادالت ريا�ضية
وكيميائي���ة وم�صطلحات علمية وغريها باحلروف الالتينية .وال يجوز �أن يحتوي �أي منها على ر�سومات
تو�ضيحية� ،أما اجلداول فتو�ضع �ضمن الو�صف الكامل للموا�صفة �إن وجدت.
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9 -9تك���ون املقايي����س بالنظ���ام امل�ت�ري ودرجات احل���رارة بالنظ���ام املئوي .ويج���وز ذكر الوح���دات الأخرى
الحق ًة بني قو�سني.
1010يتحت���م �إرف���اق �صور الر�سومات والأ�ش���كال التو�ضيحية �إلكرتونيا �إذا كان ذلك ي����ؤدي �إىل الفهم الكامل
والوا�ضح لالخرتاع.
1111يجب �أن ال ت�شتمل املوا�صفة على عبارات �أو ر�سوم خمالفة لل�شريعة اال�سالمية �أو الآداب العامة.
 1212يج���ب �أن ال ت�شتم���ل املوا�صفة �إعالنات ملنتج���ات �أو طرق ت�صنيع �أو عبارات تقلل م���ن قيمة منتجات �أو
طرق ت�صنيع �أخرى �أو كلمات �أو جمل ال تكون منا�سبة �أو �ضرورية لفهم االخرتاع ،علم ًا �أن مقارنة حالة
التقنية ال�صناعية ال�سابقة ال تعد تقليل من قيمة تلك التقنية.

 3/4تعليمات خا�صة بالطلبات عند الرتجمة �إىل العربية
-1

-2
-3
-4
-5

-6
-7

1يج���ب �أن يذكر ا�سم امل�صطلح العلمي بلغته الأ�صلية مرادف��� ًا لال�سم باللغة العربية عند وروده لأول مرة
ويكتف���ى باال�س���م العربي فقط يف املرات الالحقة فيما عدا عنا�ص���ر احلماية فيتم تكرار ذكر امل�صطلح
باللغتني.
2يف حال���ة الت�سمي���ات املخت�صرة باللغة الأجنبي���ة فينبغي ذكر الت�سمية كامل���ة بالعربية والإجنليزية عند
ورودها لأول مرة يف الن�ص ويكتفى بعد ذلك بالت�سمية املخت�صرة.
3ا�ستخ���دام نف�س امل�صطلح املقابل باللغة العربية عند ورود كلمة التينية �سبق �إطالق م�صطلح مقابل لها
باللغة العربية.
4تعتم���د الرموز ،والوح���دات ،والت�سميات ،والثواب���ت الأ�سا�سي���ة الفيزيائية التي �أقره���ا االحتاد الدويل
للفيزياء البحتة والتطبيقية  - IUPAPاللجنة  SUNAMCOاملن�شورة يف وثيقة االحتاد رقم (.)25
5ت�ستخدم احلروف الالتينية ح�سب نظام (INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED
 CHEMISTRY) IUPACلكتاب���ة الأ�ش���كال البنائي���ة وال�صي���غ الكيميائي���ة ورموز العنا�ص���ر واملركبات
والأ�سماء الكيميائية.
�6أما يف حالة ورود اال�سم الكيميائي يف العنوان فيكتب باللغة العربية بالإ�ضافة �إىل الالتينية.
7تذكر املراجع والبحوث واملقاالت والكتب العلمية بلغتها الأ�صلية.

(املادة " "12من الالئحة)

� 4/4شروط خا�صة بامللخ�ص
يج���ب اال�ستعانة بالقوالب املوجودة على بوابة اخلدمات االلكرتونية والتي �ست�ساعد على تطبيق ال�شروط
ب�صفة �آلية:
1 -1يجب �أال يتجاوز امللخ�ص �أكرث من ن�صف �صفحة ويف احلاالت الق�صوى �صفحة واحدة.
�2 -2إذا كان هناك ر�سومات تو�ضيحية ي�شار يف امللخ�ص �إىل ال�شكل الذي ميثل االخرتاع ب�شكل عام ،ويو�ضع
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رقم هذا ال�شكل يف �آخر امللخ�ص.
�3 -3إذا �أ�شري يف امللخ�ص �إىل مكونات موجودة بال�شكل امل�شار �إليه يف الفقرة ال�سابقة ووجد بال�شكل �أرقام �أو
ح���روف م�ستعملة لتمييز تلك املكونات ف�إنه يجب ذكر هذه الأرقام �أو احلروف بني قو�سني داخل الن�ص
يف امللخ�ص.
4 -4يذكر يف امللخ�ص املجال التقني وو�صف خمت�صر لأهم مكونات االخرتاع وا�ستعماله الرئي�س.
5 -5ي�ص���اغ امللخ�ص ب�أ�سلوب �سهل بحي���ث يعطي فهم ًا وا�ضح ًا حلل امل�شكلة التقنية وبحيث ميكن ا�ستخدامه
لأغرا����ض الإع�ل�ام التقني ومعين ًا يف جم���ال البحث العلمي ،ويجب مالحظ���ة �أن امللخ�ص ال ي�ستعمل يف
تف�سري نطاق احلماية.
6 -6يجب جتنب ذكر �أهمية �أو قيمة �أو مزايا االخرتاع املتوقعة م�ستقب ًال.
7 -7يجب كتابة امللخ�ص باللغة العربية يف احلقل اخلا�ص بذلك.
8 -8كتابة امللخ�ص باللغة االجنليزية يف احلقل اخلا�ص بذلك (يعترب هذا الإجراء اختياري للأفراد).
9 -9يج���ب �إرف���اق قال���ب امللخ�ص باللغة العربي���ة ب�صيغ���ة ( ،)doc/docxكما يجب �أن يك���ون مطابقا ملا هو
موجود يف حقل امللخ�ص باللغة العربية امل�شار �إليه �أعاله.
�1010إرف���اق قالب امللخ�ص باللغة الإجنليزية ب�صيغة ( ،)PDF doc/docx/كما يجب �أن يكون مطابقا ملا هو
موجود يف حقل امللخ�ص باللغة الإجنليزية (يعترب هذا الإجراء اختياري للأفراد).
(املادة " "13من الالئحة)

� 5/4شروط خا�صة بالو�صف الكامل
1 -1يجب اال�ستعانة بالقوالب املوجودة على بوابة اخلدمات االلكرتونية والتي �ست�ساعد على تطبيق ال�شروط
ب�صفة �آلية.
2 -2يجب �أن ي�شتمل الو�صف الكامل على الأجزاء التالية (املادة " "14من الالئحة):
•"خلفي���ة االخ�ت�راع" ويبني فيه���ا املجال التقني ال���ذي يتناوله االخرتاع وو�ص���ف حالة التقنية
ال�سابق���ة مب���ا يف ذلك �أي وثائ���ق يكون املخرتع عل���ى علم بها ،م���ع ذكر �أي م�ش���اكل تتعلق بحالة
التقنية ال�سابقة من �ش�أن االخرتاع التغلب عليها.
•"الو�ص���ف الع���ام لالخرتاع" ويبني فيه مزايا االخرتاع مقارنة بحال���ة التقنية ال�سابقة وكيفية
التغل���ب عل���ى ال�صعوبات �أو امل�ش���اكل ال�سابقة كما يب�ي�ن فيه الهدف من االخ�ت�راع ،ويكون جميع
ذلك بطريقة وا�ضحة بحيث تتيح ل�صاحب املعرفة العادية باملجال التقني فهمه ،وعادة ما يتعلق
هذا اجلزء بعن�صر احلماية الرئي�س.
•"�شرح خمت�صر للر�سومات" ويبني فيه �شرح خمت�صر للأ�شكال وقطاعاتها (�إن وجدت).
•"الو�ص���ف التف�صيل���ي" يجب �أن يكون الو�صف وا�ضح ًا وكافي��� ًا لتمكني رجل املهنة العادي من
تنفي���ذ االخ�ت�راع ،و�أن يت�ضمن �شرح ًا تف�صيلي ًا لالخرتاع كما يج���ب �أن يبني مقدم الطلب �أف�ضل
طريق���ة يعرفها املخ�ت�رع لتنفيذ االخرتاع عند تاريخ تقدمي الطلب �أو تاري���خ الأ�سبقية ،ويجب �أن
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يت�ضمن ال�شرح الإ�شارة �إىل الر�سومات التو�ضيحية املرفقة بالتف�صيل.
3يف حالة �أن الطلب يحتوي على ت�سل�سل وراثي ف�إنه يجب �إرفاقه �أي�ض ًا بنهاية الو�صف التف�صيلي.
4تكون الأجزاء ال�سابقة مرتبة بالت�سل�سل حتت العناوين التالية:
"خلفيـ���ة االخ�ت�راع"" ،الو�ص���ف العام لالخ�ت�راع"�" ،ش���رح خمت�صر للر�سوم���ات"" ،الو�صف
التف�صيل���ي" .ويت���م ذك���ر العنوان يف بداي���ة ال�سطر ويو�ض���ع حتته خط وال ي�ستل���زم بداية اجلزء
بداية �صفحة جديدة.
5يجب �إرفاق قالب الو�صف الكامل باللغة العربية ب�صيغة (.)doc/ docx
�6إرف���اق قالب الو�ص���ف الكامل باللغ���ة الإجنليزية ب�صيغ���ة ( ،)PDF doc/ docx/ويعت�ب�ر هذا الإجراء
اختياري للأفراد.

� 6/4شروط خا�صة بعنا�صر احلماية
-1
-2

-3

-4
-5

-6

-7

-8
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1يجب اال�ستعانة بالقوالب املوجودة على بوابة اخلدمات االلكرتونية والتي �ست�ساعد على تطبيق ال�شروط
ب�صفة �آلية.
2يج���ب ترقيم �سطور عنا�صر احلماية ،ولعمل ذلك يكتفى برتقيم ال�سط���ر اخلام�س فالعا�شر ...وهكذا،
ويك���ون ذلك على ي�سار الهام�ش الأمين منها( .يج���ب اال�ستعانة بالقوالب املوجودة على بوابة اخلدمات
االلكرتونية والتي �ست�ساعد على تطبيق ال�شروط ب�صفة �آلية).
3يج���ب �أن يحتوي الطلب على عن�صر حماية واحد م�ستقل عل���ى الأقل ،ويجوز �أن يت�ضمن عنا�صر حماية
�أخ���رى م�ستقل���ة و�أخرى معتمدة ،ويجب ترقيمه���ا بالتتابع على �أن يكون عن�ص���ر احلماية رقم واحد هو
الذي يعرف ب�أو�سع نطاق مطلوب.
4يج���ب �أن تعطي عنا�صر احلماية تعريف��� ًا تام ًا بنطاق احلماية املطلوب مبا يف ذل���ك املكونات الأ�سا�سية
لالخرتاع كما يجب �أن تكون حمددة النطاق باملقارنة مبا ك�شف عنه يف الو�صف الكامل.
5تكون عنا�صـر احلماية وا�ضحة ومرتابطة وتعرف باالخرتاع (ولي�س مزاياه) بطريقة حمددة ي�سهل بها
الت�أك���د من نطاق احلماية دون الرج���وع �إىل الو�صف الكامل �أو الر�سوم���ات التو�ضيحية �إال يف ال�ضرورة
الق�صوى.
6تُ�صاغ عنا�صر احلماية كلما كان ذلك ممكن ًا بحيث مييز اجلزء اجلديد �أو اخلطوة االبتكارية يف نطاق
احلماي���ة ،فمث ًال يعرف االخ�ت�راع املراد حمايته بتحديد مكوناته وخ�صائ�ص���ه التقنية ويلي ذلك عبارة
"املتميز بـ � "...أو "التح�سني يت�ضمن � "...أو �أي عبارة �أخرى مماثلة ،ثم يذكر ما هو جديد �أو ابتكاري
لتمييزه عن �أي اخرتاع �آخر.
�7إذا ت�ضم���ن الطلب ر�سوم���ات تو�ضيحية و�أ�شري يف عن�صر احلماية �إىل مكون���ات موجودة ب�أحد الأ�شكال
مت�ضمن���ة �أرقام��� ًا �أو حروف ًا م�ستعملة لتمييز تلك املكونات ف�إنه يجوز ذك���ر هذه الأرقام �أو احلروف بني
قو�سني داخل الن�ص يف عن�صر احلماية.
8يجب �إرفاق قالب عنا�صر احلماية باللغة العربية ب�صيغة (.)doc/ docx

�9 -9إرف���اق قال���ب عنا�صر احلماية باللغ���ة االجنليزية ب�صيغ���ة ( ،)PDF doc/docx/ويعت�ب�ر هذا الإجراء
اختياري للأفراد.
(املادة " "15من الالئحة)

� 7/4شروط خا�صة بالر�سومات التو�ضيحية
-1
-2
-3
-4
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-6

-7
-8
-9

1ال تقل �أبعاد الهوام�ش يف كل ال�صفحات عن الآتي:
الأعلى �2.5سم والأمين �2.5سم والأ�سفل �1سم والأي�سر �1.5سم.
2يجب �إرفاق الأ�شكال على �أي �صيغة مللفات ال�صور على �سبيل املثال ولي�س احل�صر (.)JPG/PING
�3إرف���اق الر�سومات التو�ضيحية باللغ���ة االجنليزية ب�صيغة (جميع �صيغ ملف���ات ال�صور متاحة) ،ويعترب
هذا الإجراء اختياري للأفراد.
4يجوز �أن حتتوي ال�صورة على �أكرث من �شكل.
5يجـ���ب ترقيم الأ�شكال ب�أرق���ام منف�صلة �أ�سفل ال�شكل بال�صيغة (ال�ش���كل � 1أو ال�شكل �1أ) (يكون مقا�س
اخلط  14ونوعية اخلط  )Simplified Arabicويجب رفعها على املوقع بتتابع �أرقامها.
6يج���ب �أال يق���ل مقا�س �أرقام مكونات �أ�ش���كال الر�سوم���ات التو�ضيحية �أو احلروف الت���ي ت�ستعمل لتمييز
مكوناته���ا عن 3ملم كما يجب ا�ستعمال الأرقام �أو احل���روف نف�سها يف الر�سومات املختلفة لتمييز نف�س
املكونات.
7يج���ب �أن تكون الر�سوم���ات التو�ضيحية غري مظ ّلل���ة وذات خطوط �سوداء داكن���ة ،ويو�ضح مكان املقطع
بخطوط متقطعة.
8يج���ب �أال حتتوي الر�سومات التو�ضيحية على �أي كلمات لغر�ض الو�صف �أو غريها ،ويجوز عند ال�ضرورة
الق�صوى ا�ستعمال بع�ض الكلمات لإي�ضاح بع�ض املعامل الرئي�سة.
9يجب عدم ترقيم �صفحات الر�سومات التو�ضيحية.

(املادة " "16من الالئحة)

 8/4مرفقات �أخرى للطلب
عل���ى مقدم الطلب تزوي���د املكتب بن�سخة �إلكرتونية م���ن تقارير الفح�ص وتقاري���ر البحث وتزويدها مبا
تطلبه من ن�سخ لطلبات �سبق تقدميها �أو براءات اخرتاع مت منحها من مكاتب �أخرى عن االخرتاع نف�سه.
(املادة " "17من الالئحة)

� 9/4آلية جتزئة الطلبات
1 -1تقدمي طلب تعديل و�إ�ضافة للطلب الأ�صلي (الأول) يتم فيه طلب حذف عنا�صر احلماية املراد جتزئتها
من الطلب.
2 -2تق���دمي طل���ب جديد بو�ضع �إ�شارة يف خانة (طلب جزئي) بنف�س موا�صفات الطلب ال�سابق ويذكر يف �أول
خلفية االخرتاع العبارة التالية:
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"�إن هذا الطلب عبارة عن طلب جزئي من الطلب رقم ..............والذي مت �إيداعه يف ال�سعودية
بتاريخ 14 / /هـ املوافق  20 / /م" وتو�ضع فيه العنا�صر التي مت جتزئتها من الطلب الأول.
3يعام���ل الطلب املج���ز�أ اجلديد معاملة الطلب اجلدي���د من حيث املقابل املايل للن�ش���ر ونفقات الفح�ص
املو�ضوعي واملقابل املايل للمنح� ،أما املقابل املايل ال�سنوي ف�إنه يعامل ب�أثر رجعي بحيث يطلب من مقدم
الطلب دفع املقابل املايل ال�سنوي عن جميع ال�سنوات من تاريخ �إيداع الطلب الأ�صلي .كما تتم خماطبته
لأي �إج���راء عل���ى �أ�سا�س �أنه طلب جديد م�ستق���ل وكذلك بالن�سبة للإج���راءات اخلا�صة باملنح والرف�ض
والإ�سقاط مع احتفاظه بتاريخ �إيداع الطلب الأ�صلي كما ن�صت على ذلك املادة ( )35من الالئحة.
4يتم الن�شر عن جتزئة الطلب يف الن�شرة اخلا�صة.
5يتم الإ�شارة يف ال�صفحة الأوىل للطلب عند ن�شره بال�شكل التايل:
"( )62طلب جمز�أ من الطلب رقم."........
6بعد منح الطلب اجلديد براءة اخرتاع ي�شار يف ال�صفحة الأوىل للرباءة بال�شكل التايل:
"( )62طلب جمز�أ من الطلب رقم."........

الف�صل اخلام�س

عنا�صر احلماية

الف�صل اخلام�س
عناصر الحماية

 1/5نبذة عامة

يجب �أن يحتوي طلب براءة االخرتاع على واحد �أو �أكرث من عنا�صر احلماية وفق ًا للمادة ( )1( )15من
الالئحة.
عنا�صر احلماية يجب �أن:
(�أ) تعطي تعريف ًا تام ًا بنطاق احلماية املطلوب.
(ب) تكون وا�ضحة ودقيقة.
(ج) يتم دعمها ب�شكل كامل بالو�صف.
يو�ض���ح هذا الف�صل املكون���ات وامل�ضمون املنا�سبني لعنا�ص���ر احلماية وكذلك كيفي���ة تف�سريها لأغرا�ض
تقييم اجلدة واخلطوة االبتكارية لالخرتاعات التي مت تعريفها والبحث عن اخرتاعات �سابقة ميكن �أن تكون
ذات �صلة مبو�ضوع االخرتاع.

 2/5مكونات وم�ضمون عنا�صر احلماية

يج���ب �أن تتم �صياغة عنا�صر احلماية مبا يكفل حتدي���د ال�سمات �أو املالمح الفنية لالخرتاع وفق ًا للمادة
( )4()15من الالئحة .وهذا يعني �أن عنا�صر احلماية ال ينبغي �أن حتتوي على �أية بيانات تتعلق ،على �سبيل
املثال ،باملزايا التجارية �أو الأمور الأخرى غري الفنية بل على بيانات تتعلق بالغر�ض الذي ي�ساعد على تعريف
االخرتاع .ولي�س من ال�ضروري �أن يتم التعبري عن كل �سمة من خالل �إطار حمدد.
وينبغ���ي على الفاح�ص �أال يعرت�ض على ت�ضمني �أو �إدخال حدود وظيفية يف عن�صر حماية ب�شرط �أال يجد
�أي �شخ����ص م���ن ذوي املهارة يف جمال االخرتاع �صعوب���ة يف �إيجاد و�سيلة لأداء ه���ذه الوظيفة بدون ممار�سة
مه���ارة ابتكاري���ة �أو يتم الك�شف عن ه���ذه الو�سيلة ب�شكل كامل يف طلب براءة االخ�ت�راع املعني .ويجب �أن يتم
تقييم التحديد الوظيفي وو�ضعه يف االعتبار ،مثلما هو احلال مع �أي من التحديدات الأخرى لعن�صر احلماية،
ليتمك���ن �أي �شخ����ص من ذوي امله���ارة يف جمال االخرتاع م���ن تنفيذه .وي�سمح بذكر ا�ستخ���دام االخرتاع من
ناحية التطبيق الفني لالخرتاع يف عنا�صر احلماية.

ينبغي �أن يتكون عن�صر احلماية من ثالثة �أجزاء:
1 -1االفتتاحية :املق�صود بها مقدمة �أو متهيد لتحديد املو�ضوع الذي يراد حمايته للقارئ.
2 -2العب ��ارة االنتقالي ��ة :حتدد م���ا �إذا كانت املطالبة تقت�صر فقط على العنا�ص���ر املدرجة� ،أو ما �إذا كانت
املطالب���ة قد تغطي العنا�ص���ر �أو العمليات التي لديها عنا�صر �إ�ضافية .وت�شم���ل العبارات االنتقالية التي
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ي�شيع ا�ستخدامها "ي�شتمل على" و "يتكون من".
3 -3اجل ��زء املح ��دد لل�سم ��ات :يذكر ال�سمات الفنية املطل���وب حمايتها� ،أي ال�سمات الت���ي ي�ضيفها االخرتاع
لالخرتاعات ال�سابقة.
يج���وز �أن يحتوي عن�ص���ر احلماية ،بالإ�ضافة �إىل الو�ص���ف الكامل ،على �أ�سماء ورم���وز و�صيغ ومعادالت
ريا�ضي���ة وكيميائي���ة وم�صطلح���ات علمية وغريه���ا باحلروف الالتيني���ة .وال يجوز �أن يحت���وي �أي منهما على
ر�سومات تو�ضيحية� ،أما اجلداول فتو�ضع �ضمن الو�صف الكامل �إن وجدت.
فيما يتعلق بال�سمات �أو املالمح الفنية لالخرتاع ،يجب �أال تعتمد عنا�صر احلماية على الإ�شارات للو�صف
�أو الر�سوم���ات التو�ضيحي���ة با�ستثناء املوا�ضع التي تقت�ض���ي فيها ال�ضرورة ذلك .وعل���ى وجه التحديد ،يجب
�أال تعتم���د عنا�صر احلماي���ة يف الظروف العادية على �إ�شارات من نوعية "مثلم���ا مت الو�صف يف اجلزء ...من
الو�ص���ف الكامل" �أو "مثلم���ا هو مو�ضح يف ال�شكل  1من الر�سومات التو�ضيحي���ة" .وعلى ذلك ،ينبغي �إخطار
مق���دم الطلب ب�إلغ���اء هذه الإ�ش���ارات �أو تو�ضيح �أنه من ال�ض���روري للغاية االعتماد على �إ�ش���ارات للو�صف �أو
الر�سوم���ات التو�ضيحية يف احل���االت التي تقت�ضي ذلك .ومن �أمثلة هذه اال�ستثن���اءات احلالة التي يكون فيها
االخ�ت�راع املطلوب حمايته له �ش���كل غريب مو�ضح يف الر�سومات التو�ضيحية وال ميك���ن تعريفه ب�سهولة �سواء
بالكلم���ات �أو م���ن خالل �صيغ ريا�ضية ب�سيطة .ومن احلاالت اخلا�ص���ة الأخرى تلك التي يرتبط فيه االخرتاع
مبنتجات كيميائية ال ميكن تعريف �سماتها �إال من خالل ر�سوم بيانية �أو خمططات.
�إذا كانت هناك ر�سومات تو�ضيحية ومل يكن من املمكن تو�ضيح ال�سمات الفنية لعنا�صر احلماية بوا�سطة
ربط هذه ال�سمات بال�سمات املماثلة على الر�سومات ،فيف�ضل عمل ذلك من خالل و�ضع الإ�شارات التو�ضيحية
املنا�سب���ة بني �أقوا�س بعد ال�سمات املوجودة يف عنا�صر احلماية .ومع ذلك ،فهذه الإ�شارات ال ميكن تف�سريها
كمقيدة لنطاق عن�صر احلماية ولكن ك�أدوات م�ساعدة لفهم املو�ضوع املطلوب حمايته ب�شكل �أي�سر.

� 3/5أنواع عنا�صر احلماية  -عنا�صر احلماية امل�ستقلة واملعتمدة

وفق��� ًا للم���ادة ( )1()15من الالئحة يجب �أن يحتوي كل طلب ب���راءة اخرتاع على عن�صر حماية م�ستقل
واحد �أو �أكرث يخت�ص بال�سمات �أو املالمح الأ�سا�سية لالخرتاع .وميكن �أن يعتمد على �أي من عنا�صر احلماية
ه���ذه واح���د �أو �أكرث من عنا�صر احلماي���ة املرتبطة ب�أ�شكال حم���ددة من هذا االخرتاع .وم���ن الوا�ضح �أن �أي
عن�ص���ر حماية معتمد يجب �أن يت�ضم���ن �أي�ض ًا ال�سمات الأ�سا�سية لالخرتاع وعليه يجب �أن يت�ضمن كل �سمات
عن�ص���ر احلماية املعتمد علي���ه .وينبغي تف�سري عنا�صر احلماي���ة املعتمدة ب�صورة عامة عل���ى �أنها تعني �أكرث
حتدي���د ًا �أو جت�سيدات خمتلفة لالخرتاع �أكرث من تلك املو�ضح���ة يف عن�صر �أو عنا�صر احلماية امل�ستقلة .كما
ينبغ���ي �أي�ض ًا مالحظة �أنه م���ن امل�سموح ت�ضمني عدد معقول من عنا�صر احلماي���ة املعتمدة التي تثبت �أ�شكال
حمددة من االخرتاع املذكور يف عن�صر احلماية امل�ستقل ،حتى عندما ميكن اعتبار �سمات �أي عن�صر حماية
معتمد �أنها متثل يف حد ذاتها اخرتاع ًا.
يج���ب �أن يت�ضم���ن �أي عن�صر حماية معتم���د �إ�شارة �إىل عن�صر احلماية الذي اعتم���د عليه ويجب �أن يتم
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تف�س�ي�ره على �أنه يت�ضمن كل احلدود املوجودة يف عن�صر احلماية الذي اعتمد عليه .وينبغي �أن ي�شري عن�صر
احلماي���ة املعتم���د الذي يرتب���ط ب�أكرث من عن�صر حماية �آخ���ر �إىل هذه العنا�صر فقط ب�ص���ورة اختيارية .وال
ميكن �أن ت�شكل عنا�صر احلماية املعتمدة املتعددة �أ�سا�س ًا لعنا�صر حماية معتمدة متعددة �أخرى.
ينبغ���ي �أن يت���م جتميع كل عنا�صر احلماية املعتمدة ،ب�صرف النظر ع���ن كيفية الإ�شارة �إليها ،مع بع�ضها
البع����ض وف���ق �أق�صى قدر ممكن وب�أكرث الأ�سالي���ب العملية املمكنة ،ولذا فيجب �أن يك���ون الرتتيب قادر ًا على
جتمي���ع عنا�ص���ر احلماية ذات ال�صلة لكي ي�سه���ل حتديدها وكذا تف�سري معانيها .وينبغ���ي �أن يقوم الفاح�ص
ً
تعدي�ل�ا منا�سب��� ًا �إذا كان ترتيب عن�ص���ر احلماية يحدث غمو�ض��� ًا يف تعريف
ب�إخط���ار مق���دم الطل���ب ليقدم
املو�ضوع املطلوب حمايته.
ميكن �أن يحتوي عن�صر احلماية� ،سواء كان م�ستق ًال �أو معتمد ًا ،على بدائل ب�شرط �أن تكون هذه البدائل
ذات طبيع���ة م�شابهة وميكن ا�ستبدال واحدة ب�أخرى ب�سهولة وب�شرط �أال يجعل عدد وعر�ض البدائل املوجودة
يف عن�صر حماية منفرد غام�ض ًا �أو ي�صعب تف�سريه.
ميكن �أن يحتوي عن�صر احلماية �أي�ض ًا على �إ�شارة �إىل عن�صر حماية �آخر حتى لو مل يكن عن�صر حماية
معتمد .ومن الأمثلة على ذلك عن�صر حماية ي�شري �إىل عن�صر حماية من فئة �أخرى (على �سبيل املثال ،جهاز
لتنفيذ طريقة عن�صر احلماية رقم � "...1أو "طريقة لت�صنيع منتج عن�صر احلماية  .)"...1وباملثل ،يف حالة
القاب����س واملقب����س ،عن�صر حماية اجلزء الواحد الذي ي�شري للطرف العام���ل الآخر ،على �سبيل املثال "قاب�س
للعم���ل مع مقب�س عن�ص���ر احلماية رقم ( "...)1ال يعترب عن�صر حماية معتمد لأنه ال يحتوي ب�صورة وا�ضحة
على حدود عن�صر احلماية ال�سابق الذي اعتمد عليه بقدر ما �أن له عالقة وظيفية بعن�صر احلماية ال�سابق.

 4/5الفئــــات
هن���اك فئتان �أ�سا�سيت���ان لعنا�صر احلماية هما عنا�ص���ر حماية املنتجات املادي���ة (املنتجات والأجهزة)
وعنا�صر حماية الأن�شطة (طريقة ال�صنع �أو ا�ستخدام املنتج/اجلهاز).
وتت�ضم���ن الفئة الأ�سا�سية الأوىل لعنا�صر احلماية (عنا�صر حماية املنتجات) مادة �أو تركيبة على �سبيل
املث���ال املركب���ات الكيميائية �أو مزيج من املركبات ،بالإ�ضافة �إىل �أي ج�س���م مادي �آخر على �سبيل املثال� :شئ
مع�ي�ن �أو �صن���ف �أو جه���از �أو ماكينة �أو نظام م���ن الأجهزة التي تعمل م���ع بع�ضها البع�ض ،الت���ي يتم �إنتاجها
اعتماد ًا على املهارة الفنية ل�شخ�ص من ذوي جمال االخرتاع .ومن الأمثلة على ذلك "�آلية توجيه ت�شمل دائرة
رد تلقائية� "...أو "ثياب من�سوجة حتتوي على� "...أو "مبيد ح�شري يتكون من� "...أو "نظام ات�صاالت يتكون
من عدد من حمطات �إر�سال وا�ستقبال".
�أم���ا الفئة الثانية لعنا�صر احلماي���ة (عن�صر حماية طريقة ال�صنع) فينطبق على كل �أنواع الأن�شطة التي
تنط���وي عل���ى ا�ستخدام منت���ج مادي لإمتام طريقة ال�صن���ع ،ميكن �أداء الن�شاط على منتج���ات مادية �أو على
الطاقة �أو على عمليات �أخرى (مثل عمليات الرقابة) �أو على كائنات حية.
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ينبغ���ي مالحظ���ة �أن عنا�صر احلماية التي تت���م كتابتها ب�شكل خمتلف يجوز فعلي��� ًا �أن تنتمي لنف�س الفئة
و�أن يكون لها نف�س النطاق .وعلى �سبيل املثال ،فعن�صر احلماية املرتبط بـ"نظام" وعن�صر احلماية املرتبط
بـ"جه���از" ميك���ن �أن ينتميا �إىل فئة "اجلهاز" .وع�ل�اوة على ذلك ،ينبغي مالحظة �أن���ه من امل�سموح ت�ضمني
عنا�ص���ر حماية الفئات املختلفة يف نف�س عنا�ص���ر حماية طلبات الرباءة ب�شرط �أن تتوافق مع متطلبات وحدة
االخرتاع راجع الف�صل ( )10املرتبط مبو�ضوع وحدة االخرتاع .ويجب �أن ي�أخذ الفاح�ص يف اعتباره �أن وجود
عنا�ص���ر حماي���ة خمتلفة ميكن �أن ي�ساعد مق���دم الطلب فيما بعد يف احل�صول عل���ى حماية كاملة لالخرتاع.
وبن���اء عليه _،ينبغي �أن يوجه الفاح�ص انتباهه للوجود غري ال�ضروري وبكرثة لعنا�صر احلماية امل�ستقلة فال
ينبغي �أن يتبنى منهج ًا مبالغ ًا فيه �أو �صارم جتاه وجود عدد من عنا�صر احلماية التي متت �صياغتها ب�أ�ساليب
خمتلفة ولكنها ظاهري ًا لها نف�س الأثر.
يتح���دد م���ا �إذا كان���ت جمموع���ة اخرتاع���ات مرتبط���ة ب�ش���كل ميك���ن مع���ه ا�ستنب���اط مفه���وم ابتكاري
ع���ام بغ����ض النظر ما �إذا كانت االخرتاعات مذكورة يف عنا�صر حماي���ة منف�صلة �أو كبدائل يف عن�صر حماية
منف���رد .ويعني ذلك �أنه بينما ينبغي �أن ي�ستثن���ي الفاح�ص الوجود غري ال�ضروري لعنا�صر احلماية امل�ستقلة،
ف�ل�ا ينبغي علي���ه �أن ي�ستثني اثنني �أو �أكرث م���ن عنا�صر احلماية امل�ستقلة يف نف�س الفئ���ة ب�شرط وجود مفهوم
ابت���كاري موح���د و�أن عنا�ص���ر احلماية ككل تف���ي مبطلب الإيج���از والدقة ،وعن���د تطبيق هذا املب���د�أ ،ينبغي
�أن يهت���م الفاح����ص بعنا�صر احلماية ذات النظام امل�شابه ظاهري ًا .ومع ذلك ،فهناك ظروف �أخرى عندما ال
يك���ون من املنا�سب فيها تغطية مو�ضوع االخرتاع من خ�ل�ال عن�صر حماية م�ستقل منفرج يف فئة معينة ،على
�سبيل املثال:
•عندما يرتبط االخرتاع بحدوث حت�سن يف �صنفني منف�صلني ولكنهما متداخلني مثل القاب�س واملقب�س �أو
جهاز �إر�سال وجهاز ا�ستقبال.
•عندم���ا يكون االخرتاع مرتبط��� ًا بدوائر كهربائية حتول التيار املرتدد �إىل تي���ار طردي ،فرمبا يكون من
ال�ضروري ت�ضمن عنا�صر حماية م�ستقلة منف�صلة يف ترتيبات �أحادية املرحلة �أو متعددة املراحل ت�شمل
هذه الدوائر نظر ًا لأن عدد الدوائر الالزمة لكل مرحلة يختلف يف كل من عمليتي الرتتيب.
•عندم���ا يك���ون االخرتاع �ضمن جمموعة م���ن املركبات الكيميائي���ة اجلديدة وهناك ع���دد من العمليات
الالزمة لت�صنيع هذه املركبات.

 5/5تف�سري عنا�صر احلماية
ينبغ���ي تف�سري عنا�صر احلماية بنف�س الطريقة املتبع���ة لأغرا�ض البحث والفح�ص .وينبغي �أن تتم قراءة
كل عن�ص���ر حماية مبا مينح كل كلمة املعنى الطبيعي لها وكذلك النطاق الذي ميكن �أن ي�ستنتجه �شخ�ص من
ذوي املهارة يف جمال االخرتاع ،ما مل مينح الو�صف الكلمات يف حاالت معينة معنى خا�ص ًا من خالل التعريف
الوا�ضح �أو املحدد .كما ينبغي �أن تتم قراءة عن�صر احلماية مبا يتيح حماولة ا�ستخال�ص معنى فني منه .كما
ينبغي �أن تتم هذه القراءة مبا يكفل البعد عن املعنى احلرفي املحدد لن�ص عن�صر احلماية.
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 6/5عنا�صر حماية "اال�ستخدام"
ينبغي تف�سري عن�صر حماية مادة �أو تركيبة تخ�ص ا�ستخدام معني على �أنها تعني مادة �أو تركيبة منا�سبة
يف الواق���ع لال�ستخ���دام املذك���ور .وينبغي �أن يختلف ذلك ع���ن عن�صر احلماية الذي يو�ض���ح خطوات طريقة
حم���ددة ال�ستخدام امل���ادة �أو الرتكيبة .و�إذا وجد الفاح�ص تقنية �سابقة تكون امل���ادة �أو الرتكيبة املوجودة به
مماثلة لالخرتاع املطلوب حمايته وتختلف فقط يف اال�ستخدام املحدد للمادة �أو الرتكيبة ،يجوز للفاح�ص �أن
يرف�ض عن�صر احلماية مع التو�ضيح ملقدم الطلب �أن اال�ستخدام املحدد من عن�صر احلماية لي�س له قيمة من
ناحي���ة �إمكاني���ة احل�صول على براءة اخرتاع .وعلى الرغم من ذلك ،يجب �أن يت�أكد الفاح�ص من �أن املادة �أو
الرتكيبة املطلوب حمايتها مماثلة لتلك املوجودة يف التقنية ال�سابقة على �أن يت�ضمن ذلك التحليل الرتكيبات
الكيميائية بالإ�ضافة �إىل �سمات املادة �أو الرتكيبة .وتت�ضمن هذه ال�سمات الأخرى احلالة (على �سبيل املثال:
�سائل �أم غاز) ودرجة الثبات واللزوجة وغريها من العوامل مثل كونها بلورية �أو م�سحوق.

 7/5مقدمة عن�صر احلماية

يك���ون لعن�صر احلماية دوم ًا مقدمة �أو متهيد لتحديد املو�ضوع الذي يراد حمايته للقارئ .وينبغي حتديد
�أث���ر هذا التمهيد على تقييم مكون���ات عن�صر احلماية لأغرا�ض البحث والفح�ص عل���ى �أ�سا�س كل حالة على
ح���دة على �ضوء احلقائق اخلا�صة بكل حالة .وخالل البحث والفح�ص ،يجب �أن يتم تقييم البيانات املوجودة
يف املقدم���ة والتي تذكر ه���دف االخرتاع �أو ا�ستخدامه مبا يحدد ما �إذا كان اله���دف �أو اال�ستخدام الذي يتم
ذك���ره ي����ؤدي �إىل فرق هيكلي (�أو فرق يف خطوات طريقة ال�صنع يف حالة عنا�صر حماية طريقة ال�صنع) بني
االخ�ت�راع املطلوب حمايته والتقنية ال�سابقة .و�إذا كان الأم���ر كذلك ،فيكون الهدف من ذكر ذلك هو حتديد
نطاق عن�صر احلماية.
�إذا ب���د�أ عن�ص���ر حماي���ة بكلمات مثل "جه���از لتنفيذ العملية� ...إل���خ" فيجب تف�سري ذلك عل���ى �أنه يعني
جم���رد جهاز منا�سب لتنفي���ذ العملية� .أما اجلهاز الذي ميتلك كل ال�سمات املحددة يف عن�صر احلماية ولكنه
غ�ي�ر منا�س���ب للهدف املذكور �أو الذي يتطلب تعدي ًال حتى يكون من املمكن ا�ستخدامه ال ينبغي ا�ستخدامه يف
رف����ض عن�ص���ر احلماية الفتقاد اجلدة .وعل���ى �سبيل املثال ،ف�إن عن�صر احلماية ال���ذي يذكر ماكينة لتقطيع
اللح���م ي�شم���ل تقييد لطبيعة مثل ه���ذا اجلهاز .فلغة عن�ص���ر احلماية "ماكينة لتقطيع اللح���م" تو�ضح فقط
وظيف���ة اجلهاز (�أال وهي تقطيع اللحم) بدون ذكر �أية ح���دود لهيكل املاكينة .وهذه اللغة ال يكون لها �أي وزن
عن���د تقيي���م اجلدة واخلطوة االبتكارية طاملا �أن الأجهزة ال�سابقة الت���ي تقطع اللحم كانت قادرة على تقطيع
اللح���م .ويف ه���ذه احلالة ،ينبغي التعامل م���ع الكلمات "لتقطيع اللحم" على �أنها جم���رد حتديد ملاكينة تعمل
لتقطي���ع اللحم .وعليه ،ينبغي النظر على الأجهزة ال�سابقة ملعرفة ما �إذا كانت ماكينة التقطيع �ستكون قادرة
عل���ى تقطي���ع اللحم وما �إذا كان و�صف الأجهزة ال�سابقة قد حدد املادة التي تقوم املاكينة بتقطيعها .وتنطبق
االعتب���ارات املماثلة على عن�صر حماية ذو ا�ستخدام معني .وعلى �سبيل املثال� ،إذا ذكر عن�صر حماية "قالب
لل�صل���ب امل���ذاب" فهذا يعني وج���ود حدود للقالب .وعلى ذل���ك ،ف�إن وعاء بال�ستيكي ملكعب���ات الثلج له نقطة
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ان�صه���ار �أق���ل بكثري من ال�صلب لن يك���ون منا�سب ًا لال�ستخدام كقالب لل�صلب امل���ذاب وال ميكن الرف�ض على
�أ�سا�س �أن عن�صر احلماية يفتقد اجلدة.

 8/5عنا�صر احلماية املفتوحة واملغلقة
يف تقييم اجلدة واخلطوة االبتكارية ،ينبغي على الفاح�ص �أن ينتبه �إىل نوع العبارة االنتقالية امل�ستخدمة
يف عنا�ص���ر احلماي���ة مثل "يتكون م���ن" �أو "ي�شمل" �أو "يت�سم بـ" (يتميز بـ) �أو "يتك���ون ا�سا�سا من" .ويعتمد
املو�ضوع الذي يتم بحثه على نوع العبارة االنتقالية امل�ستخدمة:
(�أ) عندما تتم �صياغة عن�صر احلماية با�ستخدام نوع "مغلق" من العبارات االنتقالية مثل "يتكون من" ،فال
ميك���ن تف�س�ي�ر عن�صر احلماية على �أنه يت�ضمن منتجات �أو عملي���ات ت�شمل عنا�صر هيكلية �أو خطوات خا�صة
بطريقة معينة بخالف تلك املذكورة يف عن�صر احلماية .وعلى �سبيل املثال� ،إذا ذكر عن�صر حماية �أن "منتج
يتكون فقط من �أ ،ب ،ج" ،فال ميكن تف�سري ذلك على �أنه يت�ضمن ،ويكون جديد ًا خالف ًا للتقنية ال�سابقة التي
تك�شف عن منتج يتكون من العنا�صر ( �أ ،ب ،ج ،د)� ،أو �أي عنا�صر �أو �سمات �إ�ضافية �أخرى.
(ب) عندم���ا تت���م �صياغة عن�صر احلماي���ة با�ستخدام نوع "مفت���وح" من العبارات االنتقالي���ة مثل "ي�شتمل
على" �أو "يت�ضمن" �أو "يحتوي" �أو "يت�سم بـ" ،فيمكن تف�سري ذلك على �أنه يت�ضمن منتجات �أو عمليات ت�شمل
منتج���ات �أو ط���رق تت�ضم���ن مكونات �أو خطوات غري مذك���ورة .وعلى �سبيل املثال� ،إذا ذك���ر عن�صر حماية �أن
"منتجا يت�ضمن العنا�صر �أ ،ب ،ج" ،فيمكن تف�سري ذلك على �أنه يت�ضمن ،بل ويفتقد للجدة خالف ًا للتقنية
ال�سابقة التي تك�شف عن منتج يتكون من العنا�صر (�أ ،ب ،ج ،د)� ،أو �أي عنا�صر �أو �سمات �إ�ضافية �أخرى.
(ج) عندم���ا تت���م �صياغة عن�صر احلماية با�ستخدام العبارة االنتقالية "يتكون �أ�سا�سا من" �أو "يت�ألف من"،
ف�إن عن�صر احلماية يحتل يف هذه احلالة مرتبة و�سطى بني عنا�صر احلماية املغلقة املكتوبة بتن�سيقات مغلقة
وعنا�ص���ر احلماية املفتوحة متاما .فمث���ل هذه العبارات االنتقالية تق�صر نطاق احلماية على مواد �أو خطوات
حمددة وتلك ال ت�ؤثر ماديا على ال�سمة (ال�سمات) الأ�سا�سية واجلديدة لالخرتاع املطلوب حمايته .ولأغرا�ض
البحث والفح�ص ويف غياب بيان وا�ضح يف الو�صف �أو عنا�صر احلماية اخلا�صة بال�سمات الأ�سا�سية واجلديدة
الفعلية ،يتم تف�سري هذه العبارة االنتقالية على �أنها معادلة للغة املفتوحة (مثل "ت�شمل").

 9/5عنا�صر حماية الو�سيلة والوظيفة
عندما ي�ؤدي التحديد يف عن�صر احلماية �إىل تعريف و�سيلة �أو خطوة من حيث وظيفتها �أو �سماتها بدون
حتدي���د الهيكل �أو امل���ادة �أو الفعل الداعم لها ،فينبغي تف�سري هذا التحديد عل���ى �أنه يعرف �أي هيكل �أو مادة
�أو فع���ل ق���ادر على �أداء الوظيفة املعرف���ة �أو الذي له اخل�صائ����ص املعرفة ما مل يتم حتدي���د الو�سيلة ب�صورة
�إ�ضافي���ة يف عن�صر احلماية .و�إذا مت حتديد الو�سيل���ة ،فيتم تف�سري عن�صر احلماية مبا يت�ضمن هذه احلدود
الت���ي مت تعريفها .و�إذا مت حتدي���د الو�سيلة ب�شكل �أكرب ،ف�إنه يتم تف�سري عن�صر احلماية على �أنه يت�ضمن هذه
التحدي���دات الإ�ضافية .وعلى �سبيل املثال� ،إذا ذكر عن�صر احلماية �أن �صمام يعمل للحد من تدفق ال�سوائل،
فيق���وم الفاح����ص بتف�س�ي�ر ذلك على �أنه يت�ضم���ن احلد املع ّرف الإ�ضاف���ي الذي يقوم به ال�صم���ام ولي�س �أية
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و�سيل���ة لتقييد تدف���ق ال�سوائل .وكمثال �آخر ،ينبغ���ي تف�سري عن�صر حماية الذي ي�سته���دف "مادة بناء ت�شمل
طبقة عازلة للحرارة" على �أنها مادة بناء ت�شمل �أي "منتج" ميثل "طبقة تعزل احلرارة" .ومع ذلك ،فينبغي
مالح���ة �أن مو�ضوعات م���ا �إذا كانت عنا�صر حماي���ة الو�سيلة والوظيفة وا�ضحة ودقيقة وم���ا �إذا كان الك�شف
كاف بالن�سب���ة ل�شخ�ص من ذوي املهارة يف هذا املجال هي مو�ضوعات ينبغي حتديدها ب�صورة
ع���ن االخرتاع ٍ
منف�صلة.

 10/5املنتج وفق عنا�صر حماية طريقة ال�صنع
عندم���ا يق���وم عن�ص���ر حماية بتعريف منتج م���ن حيث طريقة ال�صن���ع التي يتم بها عم���ل املنتج ،فينبغي
تف�س�ي�ر عن�صر احلماية على �أنه عن�صر حماية املنتج يف حد ذاته و�أن هذا املنتج ميتلك ال�سمات النا�شئة عن
عملي���ة الت�صنيع املذكورة يف عن�ص���ر احلماية .ولذا ،ف�إن �إمكانية احل�صول على ب���راءة اخرتاع منتج معرف
بعن�صر حماية املنتج وفق طريقة ال�صنع ال تعتمد على طريقة �صنعه .فاملنتج ال يعد جديد ًا فقط لكونه م�صنع
با�ستخدام طريقة �صنع جديدة .ف�إذا كان املنتج املوجود يف عن�صر احلماية هو نف�س املنتج املذكور يف التقنية
ال�سابقة �أو م�شتق منه ب�شكل وا�ضح ،ف�إن عن�صر احلماية ال يكون قاب ًال للح�صول على الرباءة بالرغم من �أن
املنتج املذكورة يف التقنية ال�سابقة مت ت�صنيعه بطريقة �صنع خمتلفة.
عندم���ا ميكن تعريف منتج فق���ط من خالل خطوات طريقة ال�صنع الذي يتم عم���ل املنتج من خاللها �أو
عندما يتوقع �أن ترتك طريقة الت�صنيع �سمات مميزة على املنتج النهائي ،فينبغي على الفاح�ص االنتباه �إىل
خط���وات طريقة ال�صنع عند حتديد مو�ضوع البحث وتقييم متطلب���ات احل�صول على براءة االخرتاع بالنظر
�إىل التقني���ة ال�سابق���ة .وعلى �سبيل املثال ،عن�صر حماية "لوحة هيكلي���ة ثنائية الطبقات م�صنوعة من خالل
اللح���ام مع لوحة فرعية حديدية من النيكل" .يف ه���ذه احلالة ،ي�أخذ الفاح�ص عملية اللحام يف اعتباره عند
حتدي���د مو�ضوع البح���ث ويف تقييم �إمكانية احل�صول على براءة االخرتاع بالنظ���ر �إىل التقنية ال�سابقة نظر ًا
لأن عملي���ة اللحام ت�ؤدي �إىل �إك�ساب خ�صائ�ص مادية يف املنتج النهائي خمتلفة عن تلك الناجتة عن عمليات
�أخ���رى بخالف اللحام وهو ما يعن���ي �أن املنتج ميكن تعريفه فقط من خالل طريقة ال�صنع .وال يتم ال�شك يف
اجلدة لعن�صر احلماية ما مل يتم اكت�شاف لوحة هيكلية ثنائية الطبقات م�صنعة با�ستخدام اللحام يف التقنية
ال�سابقة.

 11/5حدود املنتج واجلهاز يف عنا�صر حماية طريقة ال�صنع
يجب �أن يتم �أخذ حدود املنتج واجلهاز التي تظهر يف عنا�صر حماية طريقة ال�صنع يف االعتبار لأغرا�ض
البح���ث والفح�ص .راجع ( )8/5للتعرف على �أثر االفتتاحية الواردة يف عن�صر احلماية على تف�سري عنا�صر
احلماية.

 12/5عدم التوافق بني عنا�صر احلماية والو�صف
عندما يوجد عدم توافق فعلي بني عنا�صر والو�صف ،فيجب �إخطار مقدم الطلب لإجراء تعديالت ت�سمح
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بالتغل���ب عل���ى ذلك .وعلى �سبيل املثال ،قد يذكر الو�صف �أو ميكن �أن يوحي ب�أن �سمة فنية معينة غري مذكورة
يف عنا�ص���ر احلماي���ة �أ�سا�سي���ة يف �أداء االخرتاع .ففي مثل هذه احلالة ،ينبغي عل���ى الفاح�ص طلب تعديالت
لعنا�صر احلماية مبا ي�سمح بت�ضمني هذه ال�سمة �أو اخلا�صية .ومع ذلك� ،إذا ا�ستطاع مقدم الطلب من خالل
تقدمي رد مقنع ووا�ضح لذوي املهارة يف هذا املجال �أن يثبت �أن الو�صف غري �صحيح يف الإ�شارة �إىل �أن ال�سمة
مو�ض���وع الفح�ص �أ�سا�سية ،فينبغي يف هذه احلالة طلب تعدي���ل الو�صف .ومن النماذج الأخرى لعدم التوافق
ه���ي تلك التي يت�ضم���ن فيها الو�صف والر�سومات جت�سي���د �أو �أكرث لالخرتاع يبدو �أن���ه ينتمي خلارج املو�ضوع
الذي تتعامل معه عنا�صر احلماية (وعلى �سبيل املثال ،حالة حتدد عنا�صر احلماية على �أنها دائرة كهربائية
ت�ستخ���دم �أنابيب �إلكرتونية و�أح���د التج�سيدات ي�ستخدم �أ�شباه املو�صالت كبدي���ل) .هنا ينبغي �إخطار مقدم
الطل���ب لتعديل عن�صر احلماية �أو الو�صف والر�سومات بحيث يتم التغلب على حالة عدم التوافق هذه وبذلك
تفادي �أي �شك حمتمل قد ين�ش�أ بعد ذلك ب�ش�أن معنى عنا�صر احلماية .ومع ذلك ،يجوز التغا�ضي عن حاالت
عدم التوافق التي ال تت�سبب يف �شك ب�ش�أن معنى عنا�صر احلماية.
ينبغ���ي االعرتا�ض على البيانات العامة املوجودة يف الو�صف التي توحي ب�أن نطاق احلماية ميكن تو�سيعه
بطريق���ة مبهمة ولي�ست معرفة على نحو دقيق .وعلى وجه التحديد ،ينبغي االعرتا�ض على �أي بيان ي�شري �إىل
تو�سي���ع نطاق احلماية لي�شمل "روح" االخرتاع .وعندما ترتب���ط عنا�صر احلماية برتكيبة من ال�سمات فقط،
فينبغ���ي االعرتا�ض على �أي بيان موجود يف الو�صف يبدو �أنه يوحي ب�أن احلماية رغم ذلك مطلوبة لي�س فقط
للرتكيبة ككل ولكن لل�سمات الفردية �أو الرتكيبات الفرعية الناجتة عنها.

 13/5الو�ضوح
ينطب���ق �شرط �أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة على عنا�ص���ر احلماية الفردية وكذلك عنا�صر احلماية
ككل .وتتعاظ���م �أهمي���ة و�ضوح عنا�صر احلماية عند التحقق م���ا �إذا كان االخرتاع جديد ًا وينطوي على خطوة
ابتكاري���ة وقاب���ل للتطبيق ال�صناعي .لذا ينبغي �أن يكون معنى حدود عن�ص���ر احلماية ،بقدر الإمكان ،وا�ضح
لل�شخ����ص ذي امله���ارة يف جمال االخرتاع م���ن خالل ن�ص كلمات عن�صر احلماية وحده���ا وفق ًا للمادة ()15
( )3من الالئحة.
يج���ب �أن يو�ض���ح كل عن�صر حماية نطاق االخ�ت�راع املطلوب حمايته بدرجة معقول���ة من الو�ضوح ويجب
�أن يت���م تف�س�ي�ر عن�ص���ر احلماية على �ضوء حمت���وى الو�صف املحدد يف طل���ب الرباءة وما يتب�ي�ن من التقنية
ال�سابق���ة وفهم عن�صر احلماية من وجهة نظر ال�شخ�ص ذي املهارة يف جمال االخرتاع وقت تنفيذ االخرتاع.
و�إذا ا�ستط���اع �شخ�ص من ذوي امله���ارة يف جمال االخرتاع حتديد نطاق االخرتاع بدرجة م�ؤكدة ،ف�إن عن�صر
احلماي���ة يف هذه احلالة يكون متفق ًا مع متطلبات الو�صف .و�إذا كان نطاق مو�ضوع االخرتاع وا�ضح ًا ،و�إذا مل
يكن مقدم الطلب قد �أو�ضح ب�أنه ينوي �أن يجعل االخرتاع ذا نطاق خمتلف عن ذلك النظام املحدد يف عنا�صر
احلماية ،فعندئذ تتوافق عنا�صر احلماية مع متطلبات الو�صف والو�ضوح اخلا�صة بالعن�صر.
ينبغ���ي �أن يحدد عن�ص���ر حماية م�ستقل ب�شكل وا�ض���ح كل ال�سمات الأ�سا�سية الالزم���ة لتعريف االخرتاع
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با�ستثن���اء احلاالت التي يت���م فيها ا�ستنباط هذه ال�سم���ات من امل�صطلحات العام���ة امل�ستخدمة ،وعلى �سبيل
املث���ال عن�ص���ر احلماية اخلا�ص بـ"دراجة" ال يحت���اج لذكر وجود عج�ل�ات .و�إذا كان عن�صر احلماية خا�ص
بطريقة �صنع منتج االخرتاع ،فينبغي �أن تكون طريقة ال�صنع عند تنفيذها ب�أ�سلوب يبدو معقو ًال ل�شخ�ص من
ذوي املهارة يف جمال االخرتاع طريقة ناجتها النهائي هو هذا املنتج .وفيما عدا ذلك يكون هناك عدم توافق
داخل���ي وهو ما يرتتب عليه نق�ص الو�ضوح يف عن�صر احلماية .يف حالة عن�صر احلماية اخلا�ص مبنتج ،ف�إذا
كان املنت���ج من نوع معروف ويتمثل االخ�ت�راع يف تعديل �أحد جوانبه ،فيكفي �أن يقوم عن�صر احلماية بتعريف
املنت���ج بو�ضوح ويحدد اجلانب ال���ذي مت تعديله وب�أية طريقة .وتنطبق االعتبارات املماثلة على عنا�صر حماية
الأجهزة.

 14/5و�ضوح امل�صطلحات الن�سبية
ينبغ���ي االعرتا�ض على عن�صر حماي���ة يت�ضمن �أ�شكال غام�ضة من التعبريات التي ترتك القارئ يف و�ضع
الو�ض���وح .فعن�صر احلماية ال ينبغ���ي �أن ي�ستخدم م�صطلح
�ش���ك بخ�صو�ص نط���اق خا�صية ما بدعوى نق�ص
ِ
ً
ن�سب���ي �أو مت�شاب���ه مثل "رفي���ع" �أو "وا�سع" �أو "قوي" م���ا مل يكن للم�صطلح معنى مع���روف متاما يف املجال،
وعل���ى �سبيل املث���ال "عايل الرتدد" يف احلديث عن مكربات ال�صوت وهذا ه���و املعنى املق�صود .و�إذا وجد يف
عن�صر احلماية عن�صر يعرب عن درجة من درجات الأ�شياء (مثل احلجم �أو الكمية �أو امل�ستوى) ،فينبغي على
الفاح�ص حتديد ما �إذا كان ميكن ل�شخ�ص من ذوي املهارة يف جمال االخرتاع �أن يقرتب من معنى امل�صطلح
�إم���ا م���ن خالل الك�شف عن معيار لقيا�س ه���ذه الدرجة يف الو�صف �أو بالن�سبة للتقني���ة ال�سابقة .قد يكون من
املنا�س���ب �إخطار مقدم الطلب �إما بتعريف �أو حذف امل�صطلح �إذا ا�ستطاع ذلك بدون مد املو�ضوع ملا هو �أبعد
م���ن حمتوى طلب الرباءة مثلما هو مودع .فال ميكن ملق���دم الطلب االعتماد على م�صطلح غري وا�ضح لتمييز
االخرتاع عن التقنية ال�سابقة.
يجب �أن يكون نطاق عن�صر احلماية حمدد ًا بقدر ما ي�سمح االخرتاع وفق ًا للمادة ( )2()15من الالئحة.
وكقاعدة عامة ،ينبغي االعرتا�ض على عنا�صر احلماية التي تقوم على �أ�سا�س حتديد االخرتاع �أو �أحد مظاهره
من خالل نتيجة يتم حتقيقها فيما بعد وذلك الفتقادها للو�ضوح .وميكن �أي�ض ًا �إبداء االعرتا�ض بدعوى نق�ص
الدعم الالزم عندما يكون النطاق املذكور �أو�سع مما يحدده الو�صف .ومع ذلك ،ال ينبغي �إبداء اعرتا�ض �إذا
كان ميكن تعريف االخرتاع فقط بهذه امل�صطلحات و�إذا كان ميكن حتقيق النتيجة بدون جتريب غري �ضروري
وعلى �سبيل املثال التحقق املبا�شر والإيجابي من خالل االختبارات �أو الإجراءات املحددة على النحو املنا�سب
ً
فمث�ل�ا ميكن �أن يرتبط االخرتاع مبنف�ض���ة �سجائر حيث يتم
يف الو�ص���ف والتي تق���وم على املحاولة واخلط�أ.
�إطف���اء نهاي���ة ال�سيجارة امل�شتعلة تلقائي ًا نتيجة ل�شكل الطفاية و�أبعاده���ا الن�سبية .وقد تختلف الأخرية ب�شكل
معق���ول ب�أ�سلوب ي�صعب تعريف���ه مع �إعطائها نف�س الأثر .وطاملا حدد عن�ص���ر احلماية �أ�سلوب ت�صنيع و�شكل
منف�ضة ال�سجائر وفق �أكرب قدر ممكن من الو�ضوح ،فيمكن �أن يعرف الأبعاد الن�سبية من خالل الإ�شارة �إىل
النتيج���ة املرجو حتقيقها بدون اعرتا�ض بدعوى نق�ص الو�ضوح ب�شرط �أن يت�ضمن الو�صف �إر�شادات منا�سبة
لتمكني القارئ من حتديد الأبعاد املطلوبة من خالل �إجراء اختبارات روتينية.
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عندم���ا يتعل���ق االخرتاع مبنتج ما ،ف�إنه ميكن حتديده يف عن�صر احلماية بعدة طرق ،مثل �أن يكون �صيغة
كيميائي���ة ملنتج مع���د بطريقة معينة �أو املعايري اخلا�صة بها .وميكن �أن يك���ون تعريف منتج من خالل املعايري
املحددة فقط منا�سب ًا يف احلاالت التي ال ميكن فيها تعريف االخرتاع ب�شكل منا�سب بطريقة �أخرى ب�شرط �أن
يك���ون ممكن��� ًا حتديد هذه املعايري بو�ضوح وبدقة �إما من خالل �إي�ضاح���ات يف الو�صف �أو بوا�سطة الإجراءات
املعروفة يف جمال االخرتاع .وينطبق الأمر ذاته على طريقة �صنع يتم تعريفها بوا�سطة املعايري املحددة .وقد
ين�ش�أ هذا على �سبيل املثال يف حالة �سال�سل اجلزيئات الكبرية .ويجوز االعرتا�ض على احلاالت التي يتم فيها
ا�ستخ���دام معايري غري معروفة �أو غري متوفرة يف جمال االخ�ت�راع على �أ�سا�س االفتقاد للو�ضوح .وينبغي على
الفاح����ص �أن ي���درك �أن مقدمي الطلبات قد يحاولون ا�ستخدام معايري غ�ي�ر معتادة لإخفاء االفتقاد لعن�صر
اجلدة.
عندم���ا يتم م���ن خالل عن�صر حماي���ة جهاز �أو منت���ج تعريف االخرتاع م���ن خالل الإ�ش���ارة �إىل خوا�ص
اال�ستخدام���ات املق���ررة للجهاز �أو املنتج ،ميكن �أن ين�ش�أ عن ذل���ك عدم الو�ضوح .ويحدث هذا عندما ال يقوم
عن�ص���ر احلماي���ة بتعريف املنتج ذاته فق���ط ولكنه يعرف �أي�ض��� ًا عالقته مبنتج ثان لي�س ج���زء ًا من االخرتاع
املذكور (وعلى �سبيل املثال مقدمة �أ�سطوانية ملحرك حيث مت تعريفها بوا�سطة كيفية ارتباطها باملحرك).
ويج���ب �أن يح���دد عن�صر احلماية امل�ستقل هذا �إما تعريف وا�ضح للمنتج الذي يتم تعريفه من خالل ذكر
عنا�ص���ر احلماي���ة ب�شكل منا�سب (على �سبيل املثال من خالل ا�ستبدال "قابل لالرتباط" بـ "يرتبط") �أو يتم
توجيه���ه لرتكيبة من املنتجني الأول والثاين (فمثال "حمرك ذو مقدمة �أ�سطوانية" �أو "حمرك ي�شمل مقدمة
�أ�سطواين���ة") .كم���ا يجوز �أي�ض ًا ال�سماح بتعري���ف �أبعاد و�/أو �شكل املنت���ج الأول يف عن�صر حماية م�ستقل من
خالل الإ�شارة ب�شكل عام �إىل �أبعاد و�/أو �شكل املنتج الثاين الذي ال ميثل جزء ًا من املنتج الأول املذكور ولكنه
يرتبط به من خالل اال�ستخدام.
هن���اك حاجة لإبداء اهتمام خا�ص عند ذكر كلم���ة "تقريب ًا" �أو الكلمات امل�شابهة لها .فهذه الكلمة ميكن
تطبيقه���ا عل���ى �سبي���ل املثال على قيمة معينة (مث���ل  200درجة مئوية تقريب ًا) �أو نط���اق (مثل من �س �إىل �ص
تقريب��� ًا) .ويف كل حالة ،ينبغي على الفاح�ص �أن ي�صدر حكم ًا على ما �إذا كان املعنى وا�ضح باحلد الكافي يف
ال�سي���اق الذي تتم قرائته ككل .وعالوة على ذلك� ،إذا كانت هذه الكلمة "تقريب ًا" متنع متييز االخرتاع ب�شكل
يزيل الغمو�ض عن التقنية ال�سابقة ،فينبغي �إبداء اعرتا�ض بدعوى افتقاد اجلدة �أو اخلطوة االبتكارية.

 15/5و�ضوح امل�صطلحات الأخرى
متث���ل العالم���ات التجاري���ة والتعبريات املماثل���ة املن�ش�أ التجاري لل�سل���ع ولي�س خ�صائ����ص ال�سلع املت�صلة
باالخرتاع (التي قد تتغري من وقت لأخر) .ولذا ،ينبغي �أن يطلب الفاح�ص من مقدم الطلب حذف العالمات
التجاري���ة �أو التعبريات املماثلة من عنا�ص���ر احلماية ما مل يكن ا�ستخدامها �أمر ًا حتمي ًا ،وقد يتم ال�سماح بها
ب�صورة ا�ستثنائية �إذا كانت معروفة ب�شكل عام على �أن لها معنى دقيق.
ينبغ���ي التعامل مع تعبريات مثل " م���ن الأف�ضل" �أو "على �سبيل املثال" �أو "مثل" �أو "على وجه التحديد"
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بعناي���ة ل�ضمان �أنها ال ت�سبب نوع ًا من اللب�س .ينبغي �أن ينظر الفاح�ص �إىل هذا النوع من التعبريات على �أنه
ال يح�ص���ر نط���اق عن�ص���ر احلماية وهو ما يعن���ي �أن ال�سمة التي تل���ي �أي من هذه التعب�ي�رات ينبغي اعتبارها
اختياري ًة ب�صور ٍة كاملة.
ب�ش���كل عام ،يتم تعري���ف املادة مو�ضوع عن�صر احلماي���ة بوا�سطة �سمات �أو مالم���ح �إيجابية .ومع ذلك،
ٍ
ميك���ن ح�ص���ر نطاق عن�صر احلماية م���ن خالل "تنازل" �أو "حتدي���د �سلبي" �أو "ا�ستثناء" وه���و ما يعني �أنه
ميك���ن ا�ستثن���اء عن�صر معرف بو�ضوح بوا�سط���ة �سمات فنية من احلماية على �سبيل املث���ال للوفاء مبتطلبات
توف���ر اجلدة .وق���د يت�ضمن عن�ص���ر احلماية �أي�ض ًا حتدي���د ًا �سلبي��� ًا �أو �أ�سلوب ًا يعرف امل���ادة مو�ضوع احلماية
غ�ي�ر املوج���ودة يف االخرتاع املطل���وب حمايته (مثال :ك�أن ال يحتوي مركب ما عل���ى املاء) .ال يوجد �شئ بذاته
غام����ض �أو غ�ي�ر م�ؤكد ب�ش�أن التحديد ال�سلبي .فالتحديد ال�سلبي يجع���ل عن�صر احلماية غري وا�ضح حيث �أنه
حماول���ة حلماية االخ�ت�راع با�ستثناء ما مل يقم مقدم الطلب باخرتاعه بد ًال م���ن ذكر ما مت اخرتاعه بو�ضوح
وبدق���ة .ويعترب عن�صر احلماية ال���ذي يذكر التحديد بهدف ا�ستثناء �سمات التقني���ة ال�سابقة وا�ضح ًا عندما
يك���ون كل حتديد وا�ضح ًا .ك�أن يقال على �سبيل املثال �أن البوليمرات املتجان�سة خالية من الربوتني وال�صابون
والرتنج���ات وال�سك���ر مم���ا يوج���د يف املطاط الطبيعي م���ن ن���وع " ."Heveaبالإ�ضافة �إىل ذل���ك ،فالتحديد
ال�سلب���ي "غ�ي�ر قادر على تكوي���ن �صبغة مع عامل حتفي���ز امل�ؤك�سد املذك���ور" يكون وا�ضح��� ًا لأن حدود حماية
ب���راءة االخرتاع املطلوبة وا�ضحة .و�إذا مت ذكر عنا�صر بديلة ب�ص���ورة �إيجابية يف الو�صف ،فيمكن ا�ستثنائها
ب�ص���ورة �صريحة من عنا�صر احلماية .ومن ناحية �أخرى ف�إن �إغفال ذكر �أي حتديد �إيجابي لي�س �سببا لكيال
يعتد به الفاح�ص.

� 16/5إيجاز عدد عنا�صر احلماية
يج���وز االعرتا����ض على عنا�صر احلماية بدع���وى افتقادها للإيجاز عند تكراره���ا وكرثتها على نحو غري
�ض���روري .ويتم تكرار عنا�صر احلماية ب�شكل غري �ضروري عندما يتعلق الأمر بطبيعة ونطاق االخرتاع ،حيث
يوجد عدد غري معقول من عنا�صر احلماية املكررة وهو ما ي�ؤدي �إىل اللب�س �أكرث منه �إىل الو�ضوح .وال ينبغي
داع حتى ال ي�ضيع تعريف االخرتاع املذكور و�سط هذا اللب�س .ومع ذلك� ،إذا كانت
تكرار عنا�صر احلماية بال ٍ
عنا�ص���ر احلماية تختلف ع���ن بع�ضها البع�ض ولي�س هن���اك �صعوبة يف فهم نطاق احلماي���ة ،فال ينبغي �إبداء
اعرتا�ض بدعوى هذا ال�سبب.
وعالوة على ذلك ،ينبغي �أن تختلف عنا�صر احلماية عن بع�ضها البع�ض .ف�إذا مت تقدمي عنا�صر حماية،
يف نف�س طلب الرباءة ،وكانت هذه العنا�صر متطابقة �أو مت�شابهة �إىل حدٍ كبري من حيث املحتوى وكانت تعطي
نف����س ال�ش���ئ بالرغم من وجود فارق طفيف يف الن�ص يف نف�س الطل���ب ،ف�سيكون من املنا�سب �إبداء اعرتا�ض
بدع���وى �أن الإيج���از قد يكون منا�سب ًا يف هذه احلالة .ومع ذل���ك ،فال ينبغي �إبداء اعرتا�ض �إذا �أدى التغري يف
الن����ص �إىل فارق طفيف يف النطاق بني عن�صري احلماية .وميك���ن االعرتا�ض على عنا�صر احلماية الفردية
بدعوى نق�ص الإيجاز فقط عندما حتتوي على فقرات مطولة �أو تفا�صيل غري �ضرورية ت�ؤدي �إىل عدم و�ضوح
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نطاق االخرتاع املطلوب حمايته.

 17/5الدعم من خالل الو�صف
يت���م دع���م عنا�صر احلماية ب�صورة كاملة بالو�صف ،وهذا يعني �أنه يجب �أن يكون هناك �أ�سا�س يف و�صف
مو�ض���وع كل عن�ص���ر و�أال يكون نطاق عنا�صر احلماية �أكرب من القدر ال���ذي ي�ستدعيه الو�صف �أو الر�سومات.
و�إذا ورد حتدي���د مع�ي�ن يف عن�ص���ر احلماي���ة ولكن لي����س يف الو�صف ،فينبغ���ي على مقدم الطل���ب �إدراج هذا
التحدي���د يف الو�ص���ف ب�شرط �أال يتم �إدراجه عل���ى نحو ي�ؤدي �إىل تقدمي مو�ضوع جدي���د و ب�شرط �أال يلغى من
عنا�صر احلماية.
كقاع���دة عام���ة ،يعترب عن�صر احلماية مدعوما بالو�صف ما مل ،وذلك ب�ص���ورة ا�ستثنائية ،توجد �أ�سباب
قوية لالعتقاد ب�أن ال�شخ�ص من ذوي املهارة يف هذا املجال �سيكون غري قادر ،على �أ�سا�س املعلومات املطلوب
حمايتها يف طلب الرباءة ،على تف�سري ال�شرح املحدد للو�صف يف املجال الذي ي�ستخدم طرق تقليدية للتجريب
�أو التحلي���ل .وم���ع ذلك ،فالدع���م يجب �أن يرتبط ب�سمات االخ�ت�راع املطلوب حمايته ،حي���ث �أن الت�أكيدات �أو
البيانات الغام�ضة التي لي�س لها حمتوى فني �أو حمتوى �آخر ذي �صلة باملحتوى الفني ال متثل �أي نوع من �أنواع
الدعم .وينبغي على الفاح�ص �أن يبدي اعرتا�ضا على االفتقاد للدعم فقط يف حالة وجود �أ�سباب قوية تدعو
لذلك .وعندما يتم �إبداء اعرتا�ض ،ينبغي دعم الأ�سباب ،متى �أمكن ذلك ،بوثيقة مت ن�شرها.

 18/5الك�شف الوا�ضح والكامل عن االخرتاع املطلوب حمايته
يج���ب �أن يت���م دعم مو�ض���وع كل عن�صر حماي���ة بالو�صف والر�سوم���ات بذلك القدر ال���كايف من الو�ضوح
واالكتم���ال ال���ذي يكف���ل �أن يقوم �شخ�ص م���ن ذوي امله���ارة يف هذا املج���ال بتنفيذ االخ�ت�راع .ويعترب و�صف
االخ�ت�راع املطل���وب حمايته كام ًال �إذا مت تقدمي معلومات تكفي لل�سماح بقيام �شخ�ص من ذوي املهارة يف هذا
املجال بتنفيذ االخرتاع اعتبار ًا من تاريخ الإيداع (�أو تاريخ الأ�سبقية �إذا متت املطالبة بالأ�سبقية على النحو
ال�صحيح) بدون �إجراء عمليات جتريب غري �ضرورية.
يكون الو�صف موجه ًا ل�شخ�ص من ذوي املهارة يف هذا املجال .ومن املفرت�ض �أن ي�ستخدم ذلك ال�شخ�ص
عن���د ال�ض���رورة معرفته العام���ة ال�ستكمال املعلومات ال���واردة يف طلب الرباءة .يجب �أن يك���ون الو�صف كافي ًا
لتنفي���ذ االخرتاع عل���ى �أ�سا�س معرفة ال�شخ�ص من ذوي املهارة يف هذا املجال عن���د تاريخ الإيداع ولي�س عند
تاري���خ البح���ث �أو الفح�ص .وعلى الرغم من �أن التجربة واخلط�أ م�سموح بهما على حد ما ،ف�إنه يجب على ذو
امله���ارة يف هذا املجال� ،أن يك���ون قادر ًا على تنفيذ االخرتاع على �أ�سا�س الو�صف املتوفر واملعرفة العامة بدون
طلب �إجراء "جتارب مل يكن من املقرر �إجرا�ؤها" .وينطبق ذلك خ�صي�ص ًا على التقنيات املتطورة للغاية.
املعلوم���ات الت���ي يجب �أخذه���ا يف االعتبار لتحدي���د ما �إذا كان �سيت���م �إجراء جتارب مل يك���ن من املقرر
�إجرا�ؤها لتنفيذ االخرتاع هي ما يلي:
(�أ) ات�ساع نطاق عن�صر احلماية.
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(ب) طبيعة االخرتاع.
(ج) املعرفة العامة لل�شخ�ص من ذوي املهارة يف هذا املجال.
(د) م�ستوى التنب�ؤ يف املجال.
(هـ) حجم التوجيهات (�أي املعلومات املتعلقة بكيفية ت�صنيع االخرتاع �أو ا�ستخدامه) املذكورة يف الطلب مبا
يف ذلك بيانات التقنية ال�سابقة.
(و) حجم التجارب الالزمة لتنفيذ االخرتاع املطلوب حمايته على �أ�سا�س ما مت و�صفه.
يرتب���ط ات�س���اع نطاق عنا�صر احلماي���ة ب�إجراء جتارب مل يكن م���ن املقرر �إجرا�ؤها نظ���ر ًا لأن ال�شخ�ص
م���ن ذوي امله���ارة يف هذا املجال يج���ب �أن يكون قادر ًا على تنفيذ النطاق الكام���ل لالخرتاع املطلوب حمايته.
عل���ى �سبيل املثال ،ال يحق ملقدم الطل���ب املطالبة بحماية االخرتاع بالكامل �إذا كان طلب الرباءة ي�صف فقط
كيفي���ة تنفي���ذ جزء من االخرتاع املطلوب حمايته .ومع ذلك ،ففي املجاالت التي ي�صعب التنب�ؤ فيها ،لي�س من
ال�ضروري �إعطاء �أمثلة تغطي كل اختالف حمتمل يف نطاق عن�صر احلماية .وتكفي عاد ًة الأمثلة التو�ضيحية
و�ش���رح كيفية تطبيقها على نط���اق عن�صر احلماية ككل �إذا ا�ستطاع �شخ�ص م���ن ذوي املهارة يف هذا املجال
تنفيذ االخرتاع املطلوب حمايته بدون �إجراء جتارب مل يكن من املقرر �إجرا�ؤها.
يع���د املو�ض���وع املطلوب حمايته وال���ذي يت�صل به االخ�ت�راع �أ�سا�سي ًا لتحديد املعرف���ة العامة ل�شخ�ص من
ذوي امله���ارة يف املج���ال التقني لالخرتاع وكذلك حالة التقنية احلالية .على �سبيل املثال� ،إذا كان اختيار قيم
معاي�ي�ر متع���ددة �أمر ًا روتيني ًا بالن�سبة ل�شخ�ص من ذوي امله���ارة يف جمال االخرتاع ،فال يجوز اعتبار �أن مثل
هذا االختيار يتطلب �إجراء جتربة مل يكن من املقرر �إجرا�ؤها.
يق�ص���د بـ"التوجيه���ات املقدم���ة يف طلب ال�ب�راءة" املعلوم���ات املذكورة �صراح��� ًة �أو �ضمني��� ًا يف الو�صف
وعنا�ص���ر احلماي���ة والر�سومات مبا يف ذلك الأمثل���ة والإ�شارات �إىل طلبات ال�ب�راءات �أو وثائق �أخرى .وكلما
زادت معلوم���ات ال�شخ����ص ذي املهارة يف جمال االخرتاع ب�ش�أن التقني���ة ال�سابقة وب�صفة خا�صة ب�ش�أن طبيعة
االخرتاع وكلما كان التنب�ؤ �أ�سهل يف جمال االخرتاع ،ت�ضاءلت احلاجة �إىل املعلومات املوجودة يف طلب الرباءة
الالزم���ة لتنفيذ االخرتاع املطلوب حمايته .على �سبيل املث���ال ،ي�صبح التنب�ؤ يف جمال االخرتاع �أي�سر �إذا كان
ال�شخ�ص من ذوي املهارة يف جمال االخرتاع ميكنه توقع �أثر �سمة من �سمات �أو خ�صائ�ص االخرتاع املطلوب
حمايته.
بالإ�ضاف���ة �إىل الوقت والنفقات الالزم�ي�ن لتنفيذ التجارب ،يجب الأخذ يف االعتبار �أي�ض ًا �صفة التجارب
وهل متثل عم ًال روتيني ًا �أم تتعدى ذلك.

 19/5تعادل الك�شف مع عنا�صر احلماية
تعت�ب�ر معظ���م عنا�صر احلماية تعميم���ات ملثال �أو �أمثلة معين���ة .ويجب على الفاح����ص احلكم على مدى
التعمي���م امل�سم���وح به يف كل حالة معينة على �ضوء التقنية ال�سابق���ة ذات ال�صلة .وعن�صر احلماية املالئم هو
ذلك العن�صر الذي ال يكون وا�سع النطاق للدرجة التي يتجاوز معها االخرتاع �أو حمدود النطاق للدرجة التي
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يح���رم معها مقدم الطلب م���ن مكاف�أته عن ك�شفه لالخرتاع .فالتعديالت الوا�ضح���ة واال�ستخدامات املعادلة
والتي قام مقدم الطلب بو�صفها ال ينبغي اال�ستعالم عنها .وعلى وجه التحديد� ،إذا كان من املعقول التنب�ؤ ب�أن
كل املتغريات التي ت�شملها عنا�صر احلماية لها اخل�صائ�ص واال�ستخدامات التي ن�سبها مقدم الطلب �إليها يف
الو�صف ،فمن املنا�سب ملقدم الطلب �أن ي�صيغ عنا�صر احلماية بناء على ذلك.
ميك���ن قب���ول عن�صر حماية ي�أخذ �شكل عام �أي يرتبط بفئة كاملة م���ن املواد �أو الأجهزة حتى و�إن كان ذا
نط���اق وا�س���ع� ،إذا وجد دعم معق���ول يف الو�صف ومل يوجد �سب���ب الفرتا�ض �أن االخ�ت�راع ال ميكن تنفيذه من
خ�ل�ال الو�صف املذك���ور .وعندما تبدو املعلومات املقدمة غري كافية لتمكني �شخ�ص من ذوي املهارة يف جمال
االخرتاع من تف�سري الو�صف ودون �أن يتم الو�صف على نحو وا�ضح بوا�سطة طرق روتينية للتجريب �أو التحليل،
ينبغ���ي على الفاح�ص �أن يطلب من مق���دم الطلب �أن يذكر من خالل رد منا�سب �أن االخرتاع ميكن يف الواقع
تطبيق���ه ب�سهول���ة على �أ�سا�س املعلوم���ات املقدمة ب�ش�أن التقني���ة بالكامل �أو حال تعرث ذل���ك �أن يحدد عن�صر
احلماي���ة ليتوافق مع الو�صف .ومن الأمثلة على ذلك عن�صر حماية طريقة حمددة ملعاجلة "ت�شكيل الراتينج
ال�صناع���ي" للح�ص���ول على تغيريات معينة يف اخل�صائ����ص املادية .و�إذا حدث �أن ب���دت كل الأمثلة املذكورة
املتعلق���ة بالراتينج اللدن باحلرارة وبدت الطريقة غ�ي�ر منا�سبة للراتينج اللدن باحلرارة ،فرمبا يكون ق�صر
عنا�صر احلماية على الراتينج اللدن باحلرارة �ضروري ًا لاللتزام مبتطلبات الو�صف.

 20/5عالقة عنا�صر احلماية بالك�شف
يجب �أن يتم تدعيم االخرتاع املطلوب حمايته ب�شكل تام �سوا ًء بالو�صف �أو الر�سومات مما يبني �أن مقدم
الطل���ب يطلب حماية مو�ضوع االخ�ت�راع الذي قام بتحديده وو�صفه عند تاريخ الإيداع (�أو تاريخ الأ�سبقية �إذا
متت املطالبة بالأ�سبقية على النحو ال�صحيح).
تعترب عنا�صر احلماية غري متوافقة وغري مماثلة للو�صف والر�سومات �إذا كان االخرتاع املطلوب حمايته،
بع���د ق���راءة طلب ال�ب�راءة ،ال ميكن تنفي���ذه بوا�سطة �شخ�ص م���ن ذوي املهارة يف جمال االخ�ت�راع نظر ًا لأن
العن�صر الأ�سا�سي لتنفيذ االخرتاع ال يزال ناق�ص ًا من عن�صر احلماية.
عل���ى �سبيل املثال ،عن�صر حماي���ة يتعلق مبكونات زيت وقود حم�سنة ذات �سم���ات معينة .ويقدم الو�صف
دعم��� ًا لطريقة واحدة للح�صول على زي���وت وقود حتمل هذه ال�سمة وهي من خالل كميات حمددة من �إ�ضافة
معين���ة .ومل يت���م الك�شف عن �أية طريقة �أخرى للح�صول على زيوت وقود حتمل ال�سمة املطلوبة .ف�إذا مل يذكر
عن�صر احلماية الإ�ضافة ،ف�إن عن�صر احلماية ال يكون مدعوم ًا ب�صورة كاملة يف الو�صف.
وم���ن الأمثل���ة الأخ���رى تلك التي تنطوي عل���ى عدم توافق بني عن�ص���ر احلماية والو�ص���ف ب�سبب تناق�ض
العنا�صر امل�ضمنة يف عنا�صر احلماية والو�صف� .أو كمثال �آخر بالن�سبة للو�صف والر�سومات �أن نطاق عنا�صر
احلماية يغطي منطقة مل تكن معروفة ملقدم الطلب وتكون جمرد تخمينات ب�ش�أن �إمكانية مل يتم اكت�شافها.
ميكن �أن يعرف عن�صر حماية �سمة �أو خا�صية معينة ب�شكل عام من حيث وظيفتها حتى عند تقدمي مثال
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واح���د عل���ى هذه ال�سمة يف الو�ص���ف� ،إذا كان ال�شخ����ص ذو املهارة يف هذا املجال يف�ض���ل طرق ًا �أخرى ميكن
ا�ستخدامه���ا لنف�س الوظيفة .عل���ى �سبيل املثال ميكن تدعيم "و�سائل حتديد النهاي���ات الطرفية" الواردة يف
�أح���د عنا�ص���ر احلماية بتقدمي مثال واحد ي�شتمل على "مفتاح كهربائي ح���دي" حيث يكون بديهي ًا �أو وا�ضح ًا
بالن�سب���ة لذوي امله���ارة �إمكانية ا�ستبدال���ه "بخلية كهرو�ضوئي���ة �أو مقيا�س انفعال" .وب�شكل ع���ام� ،إذا كانت
حمتوي���ات طلب ال�ب�راءة بالكامل تعطي انطباع ًا ب�أن وظيفة ميكن تنفيذه���ا بطريقة ما بدون ذكر ب�أن و�سيلة
بديل���ة ت�صل���ح لذلك ومتت �صياغة عن�صر احلماية بطريقة ت�سم���ح با�ستيعاب طرق �أخرى �أو كل الطرق لأداء
الوظيف���ة ،ف����إن عن�صر احلماي���ة ال يتوافق مع ال�شرط املتعل���ق ب�أن يكون ل�صياغة العن�ص���ر دعم يف الو�صف.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد ال يكون كافي ًا �إذا كان الو�صف ينطوي على م�صطلحات غام�ضة قد ت�ستخدمها طرق
�أخرى �إذا مل تكن حمددة ومذكور كيفية ا�ستخدامها بو�ضوح وعلى نح ٍو معقول.
ق���د يك���ون من املنا�سب يف ح���االت معينة فق���ط تو�صيف مركب كيميائ���ي من خالل معاي�ي�ره .ويتم دعم
تو�صي���ف املركب الكيميائي من خالل معايريه ب�صورة كلية فق���ط عند و�صف االخرتاع ب�سمات حمددة كافية
ذات �صلة تقدم الدليل على �أن طالب الرباءة عرف وو�صف االخرتاع املطلوب حمايته عند تاريخ الإيداع ،مثل
م���ن خالل و�ص���ف الهيكل اجلزئي �أو اخل�صائ�ص املادية و�/أو الكيميائي���ة �أو ال�سمات واخل�صائ�ص الوظيفية
عند وجود عالقة م�شرتكة معلومة بني الهيكل والوظيفة �أو تركيبة من هذه ال�سمات.
يت���م حتدي���د مدى االلتزام مبطلب الكفاية ومطلب دعم عنا�صر احلماي���ة يف الو�صف ب�شكل م�ستقل .ويف
بع����ض احل���االت ،عندما يكون عن�ص���ر احلماية ب�شكل عام ي�صع���ب دعمه بالو�صف والر�سوم���ات ،رمبا يكون
كاف �أي�ض ًا لتمكني �شخ�ص من ذوي املهارة يف هذا املجال من تنفيذ االخرتاع املطلوب حمايته.
الو�صف غري ٍ
وعليه ،رمبا يكون هناك عدم التزام بكل من املطلبني املتعلقني بعالقة عنا�صر احلماية بالو�صف والكفاية.
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الف�صل ال�ساد�س

حق الأ�ســبقية

الف�صل ال�ساد�س
حق األســبقية

 1/6حق الأ�سبقية
وفق��� ًا للطلبات الدولي���ة ملعاهدة التعاون ب�ش�أن ال�ب�راءات :ف�إن تاريخ ت�سلم الطلب ال���دويل يعتمد كتاريخ
للإيداع الدويل متى ا�ستوفي �شروط املادة ( )11من معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات .وقد يكون تاريخ الإيداع
الدويل هو التاريخ الوحيد ال�ساري للطلب الدويل .و�سيكون من املهم حتديد تاريخ انتهاء فرتات زمنية معينة
وك���ذا حتديد حالة الف���ن ذي ال�صلة لأغرا�ض البح���ث والفح�ص الدوليني .وتن�ص امل���ادة ( )11من معاهدة
التعاون ب�شان الرباءات على ما يلي:

تاريخ الإيداع و�آثار الطلب الدويل:
1 -1عل���ى مكت���ب ت�سلم الطلبات �أن يعتمد تاريخ ت�سلم الطلب الدويل كتاريخ للإيداع الدويل� ،شرط �أن يتبني
له حني يت�سلم الطلب:
(�أ) �أن مودع الطلب ال يفتقر بداه ًة �إىل احلق يف �إيداع طلب دويل لدى مكتب ت�سلم الطلبات لأ�سباب
ترجع �إىل حمل الإقامة �أو اجلن�سية.
(ب) �أن الطلب الدويل حمرر باللغة املن�صو�ص عليها.
(ج) �أن الطب الدويل يت�ضمن على الأقل العنا�صر التالية:
 �إ�شارة تفيد ب�أن الطلب قد �أودع كطلب دويل.
 تعيني دولة متعاقدة واحدة على الأقل.
 ا�سم مودع الطلب ،مبني على الوجه املن�صو�ص عليه.
 جزء يبدو يف ظاهره �أن يكون و�صف ًا.
 جزء يبدو يف ظاهره �أن يكون عن�صر �أو عنا�صر حماية.
�(2 -2أ) �إذا تب�ي�ن ملكت���ب ت�سلم الطلبات �أن الطلب الدويل ال ي�ستويف وقت ت�سلمه ال�شروط الواردة يف الفقرة
" ،"1وجب عليه �أن يقوم وفق ًا لالئحة بدعوة مودع الطلب �إىل �إجراء الت�صحيح الالزم.
(ب) �إذا ا�ستج���اب م���ودع الطلب لهذه الدعوة وفق ًا لالئحة ،وج���ب على مكتب ت�سلم الطلبات �أن يعتمد
تاريخ ت�سلم الت�صحيح املطلوب على �أ�سا�س �أنه تاريخ الإيداع الدويل.
حاالت كثرية قد يكون له حق الأ�سبقية بدء ًا من تاريخ �إيداع
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن الطلب الدويل يف ٍ
الطلب ال�سابق .ويف هذه احلالة ،ي�ستخدم تاريخ الأ�سبقية (وهو تاريخ �إيداع الطلب ال�سابق) يف ح�ساب مدد
زمنية معينة.
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 2/6كافة مطالب الأ�سبقية

يجب ا�ستيفاء عدة �شروط حتى يكون طلب الأ�سبقية ال�صحيح �ساري ًا يف ال�سعودية وذلك كما يلي:
•يج���ب �أن يكون ال�شخ�ص الذي قام بتقدمي الطلب ال�سابق الذي مت احل�صول على حق الأ�سبقية اخلا�ص
به هو مقدم الطلب �أو من �آلت �إليه حقوقه.
•يج���ب �أن يك���ون قد مت �إيداع الطل���ب خالل مدة �أق�صاه���ا (� )12شهر ًا قبل تاريخ �إي���داع الطلب الدويل
ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات �أو قبل �إيداع الطلب الوطني للح�صول على الرباءات يف ال�سعودية.
•يج���ب �أن يك���ون قد مت �إي���داع الطلب لدى �إحدى الدول الأطراف يف اتفاقي���ة باري�س �أو ل�صاحلها �أو لدى
�إحدى الدول الأع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية من غري الدول الأطراف يف هذه االتفاقية �أو ل�صاحلها.
املق�ص���ود مب�صطلحي "لدى �أو ل�صالح" �أحد البلدان �أو �إح���دى الدول الأع�ضاء �أن الطلب ال�سابق الذي
مت احل�ص���ول علي ح���ق الأ�سبقية اخلا�ص به رمبا يكون طلب �سابق وطن���ي �أو �إقليمي �أو دويل .وقد يكون
الطل���ب ال�ساب���ق للح�صول على براءة اخ�ت�راع �أو براءة منوذج منفعة �أو للح�ص���ول على �شهادة خمرتع.
وطامل���ا كان���ت حمتويات الطلب ال�سابق كافي���ة لتحديد تاريخ الإيداع ،ف�إنه ميك���ن ا�ستخدامه يف حتديد
تاريخ الأ�سبقية بغ�ض النظر عن القرار النهائي ب�ش�أن الطلب ال�سابق حتى �إذا كان الطلب ال�سابق ،على
�سبيل املثال ،قد مت الحق ًا �سحبه �أو اعترب م�سحوب ًا.
وبالن�سب���ة لل�شروط الأخرى التي يج���ب ا�ستيفا�ؤها كي يكون طلب احل�صول على حق الأ�سبقية �صحيح ًا،
ف�إنها واردة يف ( )2/6و(.)4/6
•الطلب الذي ح�صل على �أ�سبقية تاريخ الإيداع يجب عادة �أن يكون الطلب الأول الذي مت �إيداعه بالن�سبة
لالخرتاع� ،إىل �أن الطلب الالحق عن نف�س مو�ضوع الطلب الأول ال�سابق الذي مت �إيداعه يف نف�س الدولة
�أو ل�صاحله���ا يعت�ب�ر مثل الطلب الأول لأغرا����ض الأ�سبقية �إذا مت �سحب الطل���ب الأول �أو التنازل عنه �أو
رف�ض���ه دون الإع�ل�ان عنه للجمهور ودون �أية حقوق معلقة و�إذا مل ي�ستخدم ك�أ�سا�س للمطالبة بالأ�سبقية
وذل���ك عن���د �إيداع هذا الطلب الالح���ق .وعادة ال يعتد الفاح����ص بهذه امل�س�أل���ة �إال �إذا كان هناك دليل
وا�ضح على وجود طلب �سابق كما هو احلال مث ًال يف طلب اال�ستمرار الأمريكي .ومتى يت�ضح وجود طلب
�ساب���ق ع���ن نف�س املو�ضوع وكان حق الأ�سبقية هام��� ًا نظر ًا لتداخل التقنية ال�سابق���ة راجع ( ،)6/6ف�إنه
ينبغ���ي دعوة مقدم الطلب للقيام ب�إقناع الفاح�ص بعدم وج���ود �أية حقوق معلقة يف الطلب ال�سابق فيما
يتعلق مبو�ضوع الطلب حمل الفح�ص.
•يج���وز املطالبة بحقوق الأ�سبقية يف الطلب اعتماد ًا على �أكرث م���ن طلب �سابق واحد (�أولويات متعددة)
حت���ى و�إن كان م�صدرها دول خمتلفة ،وذلك وفق ًا للم���ادة (( )4و) من اتفاقية باري�س التي تن�ص على
ما يلي:
 ال يج���وز لأي���ة دولة من دول االحتاد �أن ترف�ض �أولوية �أو طل���ب براءة اخرتاع ب�سبب مطالبة املودع
ب�أولوي���ات متعددة حتى ولو كانت هذه الأولوي���ات م�صدرها دول خمتلفة� ،أو ب�سبب ت�ضمن الطلب
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الذي تطلب فيه �أولوية �أو �أكرث على عن�صر �أو �أكرث ال ي�شملها الطلب �أو الطلبات املطالب ب�أولوياتها.
وذل���ك ب�ش���رط �أن تتوفر ،يف كلت���ا احلالتني ،وحدة اخرتاع باملعنى ال���وارد يف نظام الدولة .وفيما
يخت�ص بالعنا�صر التي ال ي�شملها الطلب �أو الطلبات املطالب ب�أ�سبقيتها ف�إن �إيداع الطلب الالحق
ين�شئ حق �أولوية ح�سب ال�شروط العادية.
 يج���ب �أن يك���ون الطلب ال�سابق قد مت �إيداع���ه خالل مدة �أق�صاها (� )12شه���ر ًا قبل تاريخ �إيداع
طل���ب معاهدة التعاون ال���دويل �أو �إيداع طلب الرباءة الوطني يف ال�سعودي���ة .ومتنح �أحد عنا�صر
الطلب الدويل تاريخ �أولوية طلب الأ�سبقية ال�سابق الذي يف�صح عنه.
مث���ال :ي�صف الطلب نوع�ي�ن من املو�ضوعات لالخرتاع ويطالب بحمايته���ا (�أ و ب) ،ومت الك�شف
ع���ن "�أ" يف طل���ب فرن�سي بينما مت الك�شف ع���ن "ب" يف طلب �أملاين ومت �إيداع كليهما خالل فرتة
االثن���ي ع�شر (� )12شهر ًا ال�سابقة على تقدمي الطلب ،ويجوز املطالبة بتاريخي الأ�سبقية لكل من
الطلبني الفرن�سي والأمل���اين بالن�سبة للأجزاء املنا�سبة من الطلب .و�سيح�صل التج�سيد "�أ" على
تاريخ الأ�سبقية الفرن�سي بينما �سيح�صل التج�سيد "ب" على تاريخ الأ�سبقية الأملاين.
 ال ي�سم���ح باجلمع بني م�ستندات الأ�سبقية ،ولكن قد يوجد ا�ستثناء متى ا�شتملت �إحدى م�ستندات
الأ�سبقية على �إ�شارة لآخر ون�ص �صراح ًة على �صفات من كال امل�ستندين التي ميكن اجلمع بينها
على نحو معني.
مث���ال� :إذا كان الطل���ب يعتمد على طلب �سابق يف�صح عن ال�صف���ة "ج" وطلب �سابق �آخر يف�صح
عن ال�صفة "د"� ،إال �أن كليهما ال يف�صحان عن اجلمع بني ال�صفتني "ج" و "د" ،ففي هذه احلالة
حتق املطالبة باجلمع بينهما فقط بالن�سبة لتاريخ �إيداع الطلب نف�سه.

 3/6حتديد تواريخ الأ�سبقية

ال ينبغ���ي على الفاح�ص ،ب�شكل عام� ،أن يتحق���ق من �سريان حق الأ�سبقية� ،إال �أن حق الأ�سبقية يعد هام ًا
�إذا كان املو�ض���وع متعلق ًا بتحديد عن�صر اجلدة �أو اخلطوة الإبداعي���ة (افتقاد البديهية) باالخرتاع املطالب
ب�أ�سبقيت���ه ،ون�ش���ر يف تاري���خ الأ�سبقية املطالبة به���ا �أو بعده وقبل تاري���خ الإيداع ال�س���اري يف ال�سعودية (مثل
تاري���خ �إيداع طلب معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات الذي يع�ي�ن ال�سعودية)� ،أو كان ي�شكل جزء ًا من حمتويات
الك�شف غري املكتوب �أي الك�شف غري املكتوب الذي يحدث قبل تاريخ الإيداع ال�ساري يف ال�سعودية وبعد تاريخ
الأ�سبقية� ،أو كان ي�شكل جزء ًا من م�ضمون الطلب �أو الرباءة �أي الطلب �أو الرباءة اللذان ن�شرا يف هذا التاريخ
�أو بع���ده ولكن���ه �أودع قبل تاريخ الإيداع ال���دويل �أو الأ�سبقية املطالب بها لطلب �ساب���ق كان قد �أودع قبل تاريخ
الإيداع الدويل.
ويف مث���ل هذه احلاالت (�أي احلاالت الت���ي يكون فيها الفن مو�ضوع البحث ذا �صلة وذا تاريخ �سابق) ف�إن
الفاح�ص يجب �أن يقتنع ب�أن تاريخ/تواريخ الأ�سبقية املطالب بها يجوز اعتمادها ك�أجزاء منا�سبة من الطلب
ال���ذي يفح�ص���ه ومتى كان ذلك منا�سب ًا وجب عليه �أي�ض ًا �أن ي�ض���ع يف اعتباره �سريان تاريخ الأ�سبقية املطالب
بها للطلب �أو الرباءة التي تف�صح عن املو�ضوع ذي ال�صلة.
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عندما يحتاج الفاح�ص �إىل �أن يدر�س م�س�ألة تاريخ الأ�سبقية ،ف�إنه يجب �أن ي�ضع يف اعتباره كافة الأمور
ال���واردة يف ( .)2/6ويجب �أن ي���درك كذلك �أن حتديد تاريخ �أولوية ال ي�ستل���زم وجود كافة عنا�صر االخرتاع
الت���ي يطالب بالأ�سبقية عنها �ضمن عنا�صر احلماية الواردة يف الطل���ب ال�سابق .ويكفي �أن تف�صح م�ستندات
الطلب ال�سابق ككل عن هذه العنا�صر على نحو خا�ص .ويجب بالتايل �أن ينظر �إىل الو�صف وعنا�صر احلماية
�أو ر�سومات الطلب ال�سابق ككل عند اتخاذ قرار بهذا ال�ش�أن �إىل �أنه ال يجب �أن يعتد باملو�ضوع الذي يرد وحده
يف هذا اجلزء من الو�صف الذي ي�شري �إىل التقنية ال�سابقة �أو تنازل �صريح.
املق�ص���ود بال�شرط ال���ذي ين�ص على �أن الك�شف يجب �أن يكون حمدد ًا هو �أن���ه ال يكفي �أن تكون العنا�صر
حم���ل البح���ث مت�ضمن���ة �أو م�ش���ار �إليه���ا مب�صطلحات عام���ة ووا�سع���ة النط���اق .فاملطالبة بت�ضم�ي�ن مف�صل
لإح���دى ال�صف���ات ال يحق معها احل�صول على �أولوي���ة على �أ�سا�س �إ�شارة عامة فقط له���ذه ال�صفة يف م�ستند
الأ�سبقي���ة ،ولي����س من ال�ض���روري ا�ستخدام امل�صطلح���ات الدقيقة يف م�ستن���د الأ�سبقي���ة وعنا�صر احلماية.
ويكف���ي ،اعتم���اد ًا على التقدير املعقول� ،أن يتوفر �إف�صاح جوهري ع���ن اجلمع بني كافة العنا�صر الهامة لهذه
املطالبة.
يتمثل االختبار الرئي�سي لتحديد ما �إذا كان يحق املطالبة بتاريخ م�ستند الأ�سبقية يف �أن يتم الك�شف عن
مو�ضوع املطالبة ب�شكل وا�ضح �أو �ضمني يف م�ستند الأ�سبقية مبا يف ذلك �أي �صفات �ضمنية (�أي من املتوقع �أن
يعرفها �أو يدركها �أي �شخ�ص ماهر يف الفن).
مث���ال :فيم���ا يعد مثا ًال على الإف�صاح ال�ضمني ،ف�إنه يحق جلهاز ما يت�ضم���ن "�أدوات ربط �أو تثبيت قابلة
للفك" احل�صول على تاريخ �أولوية عن الك�شف عن ذلك اجلهاز الذي يت�ضمن عن�صر ربط �أو تثبيت ذي �صلة
مثل ال�صامولة وامل�سمار �أو مزالج القفل الناب�ضي �أو ل�سان يعمل بو�صلة مف�صلية ب�شرط �أن يكون املفهوم العام
للربط �أو التثبيت القابل للفك مت�ضمن ًا يف الك�شف عن هذا العن�صر.
مر�ض فيما يتعلق بطل���ب �سابق معني متت
�إذا مل يت���م تطبي���ق االختب���ارات الواردة يف ( )3/6على نح���و ٍ
املطالب���ة باحل�ص���ول على حق الأ�سبقية عنه ،ف����إن تاريخ املطالبة ذا ال�صلة �سيكون تاري���خ الأ�سبقية اخلا�ص
مر�ض ويت�ضمن الك�شف املطلوب� .أما يف حالة
بالطل���ب ال�ساب���ق (�إن وجد) والذي يطبق االختبارات على نحو ٍ
ع���دم تواف���ر ذلك ،يكون تاري���خ املطالبة هو تاريخ �إيداع ه���ذا الطلب يف ال�سعودية �أو لطل���ب معاهدة التعاون
الدويل بتعيني ال�سعودية.

 4/6املطالبة بالأ�سبقية
عل���ى مق���دم الطلب الذي يرغب يف املطالبة بالأ�سبقية �أن يقدم ال�صف���ات اخلا�صة بالإيداع بال�سابق كما
هو من�صو�ص عليه.
�إذا مت �إي���داع طل���ب معاه���دة التعاون ال���دويل وكان يع�ي�ن ال�سعودية على �أنه���ا الدولة الت���ي يطالب فيها
بالأ�سبقية ،ف�إن مكتب الرباءات يعتمد على هذه املطالبة خالل املرحلة الوطنية.
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منوذج طلب الأ�سبقية املن�صو�ص عليه يت�ضمن تقدمي الإ�شارات التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

1تاريخ �إيداع الطلب ال�سابق كتاريخ يقع خالل فرتة (� )12شهر ًا التي ت�سبق تاريخ الإيداع الدويل.
2رقم الطلب ال�سابق.
3الدولة الطرف يف اتفاقية باري�س �أو الدولة الع�ضو يف منظمة التجارة العاملية التي لي�ست �ضمن �أطراف
هذه االتفاقية الذي �أودع لديها الطلب ال�سابق متى كان طلب ًا وطني ًا.
4الهيئ���ة املخولة مبنح ب���راءات االخرتاع الإقليمية وفق ًا ملعاهدة براءات االخ�ت�راع الإقليمية ال�سارية متى
كان الطلب ال�سابق طلب ًا �إقليمي ًا.
5مكتب ت�سلم الطلبات الذي يودع لديه الطلب متى كان الطلب ال�سابق طلب ًا دولي ًا.

عندم���ا يكون الطل���ب ال�سابق طلب ًا �إقليمي ًا �أو طلب��� ًا دولي ًا ،ف�إن مقدم الطلب يجوز ل���ه كذلك �أن ي�شري يف
املطالبة بالأ�سبقية �إىل دولة �أو �أكرث من الدول الأطراف يف اتفاقية باري�س التي �أودع هذا الطلب ل�صاحلها.
عندم���ا يك���ون الطلب ال�سابق طلب ًا �إقليمي ًا ومل تكن واحدة على الأقل من الدول الأطراف ملعاهدة براءات
االخ�ت�راع الإقليمي���ة ع�ضو ًا يف اتفاقية باري�س �أو ع�ض���و ًا يف منظمة التجارة العاملية ،ف����إن املطالبة بالأ�سبقية
يج���ب �أن ت�ش�ي�ر عل���ى الأقل �إىل �إحدى ال���دول الأطراف لهذه االتفاقي���ة �أو �إحدى ال���دول الأع�ضاء يف منظمة
التجارة العاملية التي �أودع لديها الطلب ال�سابق.
�إذا كان الفاح����ص بحاج���ة �إىل �ص���ورة من م�ستند الأ�سبقية راجع ( ،)6/6ف�إن���ه يتم احل�صول على هذه
ال�صورة بنا ًء على طلب من مقدم الطلب �أو من املكتب الدويل يف حالة طلب معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات
ال���ذي يدخ���ل املرحلة الوطنية يف ال�سعودية� ،إال �إذا مل يكن املكتب ال���دويل قد تلقى م�ستند الأ�سبقية ويف هذه
احلال���ة ،يج���وز للفاح�ص �أن يدع���و مقدم الطلب نف�سه لتقدمي ه���ذه ال�صورة .و�إذا مل يك���ن م�ستند الأ�سبقية
باللغة العربية ،ف�إنه يجوز �أن يقوم الفاح�ص بدعوة مقدم الطلب لتقدمي الرتجمة اخلا�صة مب�ستند الأ�سبقية
خالل �شهرين من هذه الدعوة وفق ًا للقاعدة ( )44ثاني ًا – /3د من معاهدة التعاون ب�ش�أن براءات االخرتاع،
ولك���ن ذل���ك فقط يف حالة �أن يكون ذلك �ضروري ًا للفح����ص راجع ( .)6/6وال يجوز للفاح�ص �أن يتجاهل عن
املطالبة بالأ�سبقية قبل �أن يعطي مقدم الطلب فر�صة لتقدمي م�ستند الأ�سبقية خالل املدة املتاحة التي ت�صل
�إىل �شهري���ن ،كم���ا ال يجوز للفاح�ص �أن يتجاهل املطالبة بالأ�سبقية �إذا كان م�ستند الأ�سبقية متوفر ًا بالن�سبة
له من مكتبة رقمية وفق ًا للتعليمات الإدارية اخلا�صة مبعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات.
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الف�صل ال�سابع

ت�صنيف الطلبات

الف�صل ال�سابع
تصنيف الطلبات

 1/7تعريف
يت�ضم���ن الت�صني���ف حتديد ًا واحد ًا �أو �أكرث من رم���وز الت�صنيف لطلب معني والت���ي يتم مبوجبها حتديد
املو�ضوع الفني لالخرتاع اخلا�ص بهذا الطلب .ويجب �أن يتم ت�صنيف كل طلب وفق ًا لنظام الت�صنيف الدويل
للرباءات  ،IPCويتناول هذا الف�صل ذلك الت�صنيف.

 2/7الت�صنيف املحدد للطلب

يتحدد ت�صنيف الطلب بوا�سطة الفاح�ص املو�ضوعي .وت�سري رموز الت�صنيف على كل طلب وفق ًا للقواعد
املعمول بها حالي ًا يف نظام الت�صنيف الدويل للرباءات .وميكن االطالع على دليل الت�صنيف الدويل للرباءات
من خالل املوقع الإلكرتوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.

 3/7الت�صنيفات املتعددة

�إذا كان الطل���ب يتطل���ب �أكرث من رم���ز ت�صنيف ،ف�إنه يتم حتدي���د كل هذه الت�صنيف���ات وفق ًا للت�صنيف
الدويل للرباءات.

 4/7ت�صنيف الك�شف عن االخرتاع عند �إيداعه
يتح���دد الت�صنيف دون �أن يعت���د باملحتوى املحتمل للطلب بعد �إجراء �أي تعدي���ل نظ ًرا لأن هذا الت�صنيف
ينبغ���ي �أن يك���ون ذا �صل���ة بالك�شف عن االخرتاع يف الطل���ب املن�شور �أي يف الطلب امل���ودع .ولكن �إذا تغري فهم
الفاح����ص لالخرتاع �أو ملحت���وى الطلب عند �إيداعه ب�شكل ملحوظ نتيجة البحث (للعثور على التقنية ال�سابقة
مثال �أو نتيجة تو�ضيح �أوجه الغمو�ض الظاهرة) ،ف�إنه ينبغي تعديل الت�صنيف وفق ًا لذلك.

 5/7الت�صنيف يف حالة غمو�ض نطاق االخرتاع

عندم���ا يك���ون نطاق االخرتاع غري وا�ض���ح ،ف�إنه يجب �أن يكون الت�صنيف قائم ًا عل���ى ما يبدو �أنه اخرتاع
طامل���ا كان مفهوم��� ًا .وقد يكون �ضروري ًا �إج���راء تعديل على الت�صنيف ،يف مرحل ٍة الحق���ة� ،إذا مت حذف �أوجه
الغمو�ض من خالل البحث.

 6/7الت�صنيف يف حالة االفتقاد �إىل وحدة االخرتاع
يج���ب القيام بت�صنيف كافة عنا�ص���ر احلماية لالخرتاع املطالب حمايتها �سوا ًء كان هناك افتقاد لوحدة
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االخ�ت�راع �أو مل يك���ن طاملا �أن كل هذه العنا�ص���ر قد مت الك�شف عنها يف الطلب املن�ش���ور .وي�صنف كل عن�صر
حماية لالخرتاع املطلوب حمايته كما هو مو�ضح ًا يف (� )2/7إىل (.)4/7
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الف�صل الثامن

�إطار جودة العمل

الف�صل الثامن
إطار جودة العمل

 1/8مقدمة
يتطل���ب القبول الكامل لأعم���ال مكتب الرباءات ال�سعودي تطبيق معايري للج���ودة ،مما ي�ساعد املكتب يف
املحافظ���ة عل���ى م�ستوى عال من اجلودة ومي ّكنه م���ن الوفاء بتوقعات العم�ل�اء يف ال�سعودية واملهتمني مبجال
براءات االخرتاع يف العامل.
�سوف يحدد هذا الف�صل املعامل الأ�سا�سية لنظام اجلودة اخلا�ص ب�أعمال مكتب الرباءات ،كما �أن هناك
خط���ة مف�صل���ة لتطبيق هذا النظام يف املكتب يتم مراجعتها وتعديله���ا على نح ٍو دوري للت�أكد من متا�شيها مع
احتياجات املكتب للحفاظ عل جودة العمل.

 2/8نظام �إدارة اجلودة

يطب���ق مكتب ال�ب�راءات نظام ًا لإدارة اجل���ودة يحدد املتطلب���ات الأ�سا�سية املتعلقة بامل���وارد والإجراءات
الإداري���ة ورد فعل العمالء وقنوات االت�صال الالزمة لتعزيز عمليات البحث والفح�ص .ويت�ضمن هذا النظام
الذي و�ضعه مكتب الرباءات طريقة ملراقبة االلتزام بالإجراءات الواردة يف دليل �إجراءات الفح�ص يف مكتب
الرباءات ال�سعودي.
يج���ب �أن ي�ساعد نظام �إدارة اجلودة على بن���اء ثقة العمالء يف كفاءة عمل املكتب وذلك من خالل �إثبات
كفاءة ومالئمة �إجراءات نظام �إدارة اجلودة التي يطبقها املكتب.

 3/8امل�صادر
ي�ستطي���ع مكت���ب الرباءات �أن يتما�شى م���ع �أي تغيري يف حجم العم���ل كما �أن لديه بني���ة �أ�سا�سية ت�ساعده
عل���ى �إجراء عمليات البحث والفح����ص وااللتزام مبتطلبات نظام �إدارة اجل���ودة ودليل �إجراءات الفاح�صني
ال�سعودي .وفيما يلي بيان باملوارد والبنية الأ�سا�سية التي قام املكتب بت�أ�سي�سها:
(�أ) ع���دد كاف م���ن العامل�ي�ن واملوظفني ي�ستطيعون التعامل م���ع العمل الوارد ويتمتع���ون بامل�ؤهالت الالزمة
لإج���راء عملي���ات البحث والفح�ص يف املج���االت املختلفة ولديهم و�سائل امل�ساع���دة اللغوية التي متكنهم على
الأق���ل من ا�ستيعاب اللغات التي تكتب بها الوثائق وفق ًا للقاعدة ( )34من معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات �أو
�أي من اللغات التي ترتجم لها تلك الوثائق.
(ب) فري���ق �إداري يتمت���ع بالتدريب وامله���ارة الالزمني وموارد كافية لدع���م �إدارة الفح�ص وت�سهيل عمليات
البحث والفح�ص.
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(ج) الأجه���زة والت�سهيالت املالئمة ،مثل �أجهزة وبرامج الكمبيوت���ر وقواعد املعلومات الداخلية واخلارجية
الالزمة لدعم عمليات البحث والفح�ص.
(د) �إمكاني���ة االط�ل�اع على احلد الأدنى من الوثائ���ق املن�صو�ص عليها يف القاعدة  34م���ن معاهدة التعاون
ب�ش�أن الرباءات التي مت تنظيمها بطريقة منا�سبة لأغرا�ض البحث والفح�ص.
(ه���ـ) دالئل �إر�شادية حديثة و�شامل���ة مل�ساعدة العاملني على ا�ستيعاب معايري اجل���ودة ومقايي�سها والتم�سك
بتلك املعايري و�إتباع �إجراءات العمل بدقة وبنف�س الدرجة من اجلودة.
(و) برنامج تدريبي فعال لكل العاملني يف عمليات البحث والفح�ص للت�أكد من حت�صيلهم للخربات واملهارات
الالزمة وحمافظتهم عليها ومن �إملامهم ب�أهمية االلتزام مبعايري اجلودة ومقايي�سها.
(ز) نظام ملراقبة وحتديد املوارد املطلوبة للتعامل مع الطلبات والتما�شي مع معايري اجلودة اخلا�صة بالبحث
والفح�ص.

 4/8الإدارة
يق���وم مكتب ال�ب�راءات بتطبيق العمليات والإج���راءات التالية عند التعامل مع طلب���ات البحث والفح�ص
وعند �أداء الوظائف الأخرى ذات ال�صلة ،مثل �إدخال البيانات والت�صنيف:
•�آلي���ات حتكم لإ�ص���دار نتائج عملي���ات البحث والفح����ص يف مواعيدها ومب�ستوى ج���ودة يتفق مع ما هو
مذكورة يف دليل اجراءات الفاح�صني ال�سعودي.
•نظ���ام مالئم لإدارة ال�شكاوى واتخ���اذ الإجراءات الت�صحيحية والوقائي���ة �إذا �أمكن ،وتطبيق �إجراءات
متابع���ة لقيا����س ر�ضا العم�ل�اء وفهمهم ل�سري العمل يف مكت���ب الرباءات والت�أكد م���ن تلبية احتياجاتهم
والوفاء بطلباتهم امل�شروعة.

� 5/8ضمان اجلودة

يوج���د لدى مكتب الرباءات �إجراءات خا�صة ب�إ�صدار تقاري���ر البحث والفح�ص يف الوقت املطلوب ووفق ًا
ملقايي�س اجلودة ودليل �إجراءات الفح�ص يف مكتب الرباءات ال�سعودي ،وهذه التدابري ت�شمل ما يلي:
(�أ) نظ���ام داخلي ل�ضمان اجلودة به���دف التقييم الذاتي ،ويت�ضمن هذا النظ���ام التحقق من �أعمال البحث
والفح����ص والت�أكد من �صحته���ا ومراقبتها ل�ضمان توافقه���ا مع دليل �إجراءات الفح����ص يف مكتب الرباءات
ال�سعودي ،ويتم بعد ذلك �إخبار العاملني بنتائج هذا النظام.
(ب) نظام لقيا�س �أداء نظام �إدارة اجلودة وت�سجيله ومراقبته وحتليله لل�سماح بتقييم مطابقته للمتطلبات.
(ج) نظ���ام للتحق���ق م���ن فاعلية الإج���راءات التي يتخذه���ا املكتب ملعاجلة ح���االت النق�ص وملن���ع تكرار �أي
م�شكالت.
(د) نظام فعال ل�ضمان التح�سني امل�ستمر للعمليات التي يقوم بها املكتب.

 6/8الرتتيبات اخلا�صة برد فعل العمالء
امل�ساع���دة عل���ى حت�سني الأداء وتعزيز �أعم���ال التطوير امل�ستمرة ،وذلك من خ�ل�ال قيام مكتب الرباءات
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ب�إب�ل�اغ نتائ���ج عمليات �ضمان اجلودة للت�أكد من اتخاذ الإجراءات الت�صحيحي���ة ال�ضرورية ون�شر املمار�سات
املف�ضلة وتطبيقها.

 7/8االت�صال بالعمالء و�إر�شادهم
يقوم مكتب الرباءات بتطبيق الرتتيبات التالية ل�ضمان االت�صال الفعال مع عمالئه:
(�أ) �إقام���ة قنوات ات�صال فعالة بهدف التعامل الفوري مع اال�ستف�سارات وتوفري �إمكانية التوا�صل بني املكتب
وعمالئه.
(ب) تق���دمي الإر�ش���اد واملعلومات الوا�ضحة وال�شامل���ة للعمالء (خا�صة مبقدمي ال�ب�راءات الذين يتقدمون
بدون وكالء) عن عمليات البحث والفح�ص.

 8/8املراجعة الداخلية
و�ضع نظام ل�ضمان اجلودة للتحقق من االلتزام مبتطلبات نظام �إدارة اجلودة،حيث قام مكتب الرباءات
بت�أ�سي�س نظام داخلي ملراجعة الرتتيبات الالزمة لتحديد مدى اتفاق الإجراءات املعمول بها باملكتب مع نظام
�إدارة اجل���ودة ومطابقته له���ذا الدليل .وتتميز عملي���ات املراجعة باملو�ضوعية وال�شفافي���ة بهدف �إثبات مدى
تطبيق هذه املتطلبات والإجراءات بثبات وفاعلية ،ويتم �إجراء هذه املراجعة مرة كل عام.
فيما يلي �أهم املكونات التي حتتوي عليها �آلية املراجعة ونظام التقارير يف مكتب الرباءات:

 9/8املراقبة والقيا�س
ت�شتمل مدخالت �أي عملية من عمليات املراجعة على املعلومات التالية:
(�أ) املطابقة مع متطلبات نظام �إدارة اجلودة ودليل �إجراءات الفاح�صني ال�سعودي.
(ب) �أي �إجراء ت�صحيحي �أو وقائي يتخذه املكتب لإزالة �أ�سباب عدم املطابقة.
(ج) �أي �إجراء من �إجراءات املتابعة مت اتخاذه يف عمليات املراجعة ال�سابقة.
(د) مدى كفاءة نظام �إدارة اجلودة وما يت�صل به من عمليات.
(هـ) ردود فعل العمالء ،مبا فيهم الوكالء مقدمي الرباءات.
(و) ما يتم تقدميه من اقرتاحات لتح�سني العمل.
مت اتخ���اذ الرتتيب���ات الالزمة ملراقبة االلتزام مبتطلب���ات نظام �إدارة اجلودة يف ه���ذا الدليل وت�سجيلها
وقيا�سها .كما مت عمل الرتتيبات الالزمة �أي�ض َا لقيا�س ر�ضا العمالء وهو ما قد يت�ضمن �آراء مقدمي الرباءات
وممثليهم.

 10/8التحليل
يتم ا�ستغالل البيانات التي مت جتميعها يف حتديد مدى تطبيق متطلبات نظام �إدارة اجلودة والإجراءات
املذك���ورة يف هذا الدليل ،ويتم تقدمي نتائج املراجعة الداخلية للإدارة العليا حتى ميكنهم عمل تقييم حمايد
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ل�ل��أداء الفعل���ي مقارنة مبتطلبات نظام �إدارة اجلودة و�إجراءات ه���ذا الدليل من �أجل التعرف على �أي فر�ص
لتح�سني الأداء وما �إذا كانت هناك حاجة لإدخال تغيريات �أم ال.

 11/8التح�سينات
مكتب الرباءات:

(�أ) املكت���ب لدي���ه نظام بهدف حت�سني �أدائه ب�شكل دائم ووفق ًا ملتطلبات نظام �إدارة اجلودة وبهدف مراجعة
كفاءة نظام �إدارة اجلودة لديه.
(ب) يق���وم املكتب بتحدي���د الإجراءات الت�صحيحية وتطبيقه���ا تطبيق ًا فوري ًا لإزالة �أ�سب���اب �أي تعار�ض مع
متطلبات نظام �إدارة اجلودة وهذا الدليل.
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الف�صل التا�سع
االستثناءات وتحديد عملية بحث
وفحص طلبات براءات االختراع

 1/9مقدمة
تن�ص املادة ( )38من الالئحة على فح�ص طلبات احل�صول على براءات االخرتاع لتحديد ما �إذا كانت
م�ستوفية لل�شروط املن�صو�ص عليها �ضمن �أحكام �أخرى من النظام �أم ال .وللتمتع بقابلية احل�صول على براءة
اخ�ت�راع وفق ًا للمادة ( )43من النظام ،يجب �أن يك���ون املو�ضوع املطلوب حمايته عبارة عن اخرتاع ويجب �أن
يكون م�ستوفي ًا ل�شروط اجلدة واخلطوة االبتكارية وقابلية التطبيق ال�صناعي بالإ�ضافة �إىل املتطلبات الأخرى
للح�ص���ول على براءة االخ�ت�راع ويجب �أال يكون من �ضمن االخرتاعات امل�ستثناة الواردة باملادة (� )4أو ()45
من هذا النظام.
وبالتايل يختلف عن �أن يكون جمرد فكرة لإجناز �شيء ما �إذا مل تكن هذه الفكرة م�صحوبة بفهم و�سائل
تطبيقه���ا عملي ًا ،ولنقارن على �سبيل املثال بني فكرة الط�ل�اء مبعنى ا�ستخدام لون معني لتلوين �شيء ما وبني
فك���رة اخ�ت�راع الطالء حيث يكون لدى املخرتع مفهوم متكامل بخ�صو����ص املكونات والطريقة الالزمة ل�صنع
الطالء وا�ستخدامه يف تلوين �شيء ما.
وميك���ن �أن يتم �صن���ع االخرتاع عندما تكون الفك���رة االبتكارية بكل ما مييزها حا�ض���ر ًة ب�شكل وا�ضح يف
ذهن املخرتع �أي �أنها قابلة للتحويل �إىل �شيءٍ واقعي وتنفيذها �سواء من قبل املخرتع �أو من قبل �شخ�ص يتمتع
مبه���ارات عادي���ة يف املجال التقني ذي ال�صلة .وال يهم كيفية تو�صل املخ�ت�رع �إىل هذا املفهوم املتكامل �أي �أن
إلهام مفاجئ.
ذلك ميكن �أن يحدث كنتيجة ٍ
لبحث ٍ
م�ضن �أو كنتيجة ل ٍ
وبالإ�ضاف���ة �إىل ال�ش���روط ال�سابق���ة لإمكاني���ة احل�ص���ول عل���ى ب���راءة االخ�ت�راع ،يج���ب �أن ي�صف طلب
احل�ص���ول عل���ى ال�ب�راءة مو�ض���وع الطلب .وتذك���ر امل���ادة ( )45من النظ���ام �أرب���ع فئ���ات للمو�ضوعات غري
القابل���ة للح�ص���ول عل���ى ب���راءة اخ�ت�راع يف ال�سعودي���ة .كم���ا "ال متن���ح وثيق���ة احلماي���ة �إذا كان ا�ستغاللها
جتاري��� ًا خمالف��� ًا لل�شريع���ة الإ�سالمي���ة" �أو" ال متن���ح وثيق���ة احلماي���ة �إذا كان ا�ستغالله���ا جتاري��� ًا م�ض���ر ًا
باحلي���اة �أو بال�صح���ة الب�شري���ة �أو احليواني���ة �أو النباتي���ة �أو م�ضر ًا �إ�ض���رار ًا كبري ًا بالبيئة" وفق��� ًا املادة ()4
م���ن النظ���ام .وعل���ى �سبي���ل املثال ،ف�إن���ه من غري املمك���ن منح ب���راءة اخرتاع ع���ن �أدوات خا�ص���ة بالتدخني
ومواد ح�شو للتدخني خا�صة بتلك الأدوات ،يف حني ال ينبغي االعرتا�ض على منح مر�شح فلرت متعدد املكونات
لأداة تدخني.
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 2/9االخرتاعات امل�ستثناة

وفق ًا للمادة ( )45من النظام ال يعد من قبيل االخرتاعات يف جمال تطبيق �أحكام هذا النظام ما ي�أتي:
(�أ) االكت�شافات ،والنظريات العلمية ،والطرق الريا�ضية.
(ب) خمطط���ات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها و�أ�ساليبه���ا� ،أو ممار�سة الأن�شطة الذهنية املح�ضة� ،أو
ممار�سة لعبة من الألعاب.
(ج) النبات���ات  ،واحليوان���ات  ،والعملي���ات – الت���ي يف معظمه���ا حيوي���ة – امل�ستخدمة لإنت���اج النباتات� ،أو
احليوانات وي�ستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة  ،والعمليات غري احليوية  ،وعمليات علم الأحياء الدقيقة.
(د) ط���رق معاجل���ة ج�سم الإن�سان � ،أو احليوان ،جراحي��� ًا� ،أو عالجي ًا ،وطرق ت�شخي�ص املر�ض املطبقة على
ج�سم الإن�سان �أو احليوان ،وي�ستثنى من ذلك املنتجات التي ت�ستعمل يف �أي من تلك الطرق.
وكمب���د�أ قانوين ال يجب تو�سيع نطاق تف�سري اال�ستثناءات .وعلي���ه ،يجب على الفاح�ص �أن يكون حري�ص ًا
يف �أال يف�س���ر ه���ذه الأحكام على نحو ي�ؤدي �إىل تو�سيع نطاق اال�ستثناءات مبا يزيد عن املعنى الدقيق يف املادة
( )45م���ن النظ���ام .وبالتايل ،ف�إن الطلب ال���ذي يتكون فقط من مو�ضوع م�ستثن���ى �سيتم رف�ضه ولكن الطلب
الذي يت�ضمن �أو يرتبط مبو�ضوع م�ستثنى �سيعد مو�ضوع ًا قاب ًال للح�صول على براءة اخرتاع.
ت�ش�ي�ر امل���ادة ( )27من اتفاقي���ة اجلوانب املت�صلة بالتج���ارة من حقوق امللكية الفكري���ة (املعروفة با�سم
اتفاقي���ة "الرتب����س") �إىل احلد م���ن النطاق الذي ميكن للمملك���ة فيه ا�ستثناء االخرتاع���ات من املو�ضوعات
املطل���وب حمايته���ا كرباءة اخرتاع .لذل���ك ،ف�إن نطاق كل من ه���ذه الأنواع يجب تف�س�ي�ره بطريقة تتوافق مع
التحديدات الواردة يف املادة ( )3( )27من اتفاقية الرتب�س ،والتي تن�ص على ما يلي:
يجوز �أي�ض ًا للبلدان الأع�ضاء �أن ت�ستثني من قابلية احل�صول على براءات االخرتاع ما يلي:
(�أ) طرق الت�شخي�ص والعالج واجلراحة ملعاجلة الب�شر �أو احليوانات.
(ب) النبات���ات واحليوان���ات ،خ�ل�اف الأحياء الدقيقة ،والط���رق التي يف معظمها حيوية لإنت���اج النباتات �أو
احليوان���ات خ�ل�اف الأ�سالي���ب والطرق غري احليوي���ة وعمليات علم الأحي���اء الدقيقة .غري �أن���ه على البلدان
الأع�ض���اء من���ح احلماية لأن���واع النباتات �إما عن طريق براءات االخرتاع �أو نظام خا����ص بهذه الأنواع �أو ب�أي
مزي���ج منهم���ا .ويعاد النظر يف �أح���كام هذه الفقرة الفرعية بع���د �أربع �سنوات من تاريخ نف���اذ اتفاق منظمة
التجارة العاملية.
�إذا ق���رر فاح�ص طلب الرباءة �أن املو�ضوع املطلوب حمايت���ه بعن�صر احلماية ،لي�س اخرتاع ًا وفق ًا للمادة
( )45يجب يف هذه احلالة على فاح�ص طلب الرباءة رف�ض عن�صر احلماية لعدم توافقه مع املادة ( )45من
النظام .ويتم �أدناه مناق�شة النطاق اخلا�ص بكل من هذه الأنواع.

 3/9االكت�شافات وخمططات مزاولة الأعمال

كم���ا ذكر �سابق ًا ،ف�إن عنا�صر احلماية ذات ال�صلة باالكت�شاف���ات والنظريات العلمية والطرق الريا�ضية
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وخمطط���ات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها و�أ�ساليبه���ا و ممار�سة الأن�شطة الذهنية املح�ضة و ممار�سة
لعب���ة م���ن الألعاب يف حد ذاتها ال تعترب اخرتاعات ويجب رف�ضها وفق ًا للمادة (�( )45أ) و (ب) من النظام.
وب�شكل عام ،ف�إن �سبب هذه اال�ستثناءات يتمثل يف �أنها ال متثل اخرتاع ًا قاب ًال للح�صول على الرباءة كما ورد
�أعاله � -أي �إن كل من النظريات العلمية والطرق الريا�ضية واملخططات قد تكون يف حد ذاتها �إبداع ًا ذهني ًا
ولك���ن بدون �أية و�سائل لتحدث ت�أثري ًا معين ًا ،وبالت���ايل ال تعد اخرتاع ًا .كما �أن طبيعة هذه االعمال الإبداعية
ال ت�سم���ح بتنفيذها عملي ًا وبالتايل فهي تفتقد �شرط قابلية التطبيق ال�صناعي الالزم للح�صول على الرباءة.
وبالإ�ضاف���ة �إىل ذل���ك ،ف����إن اكت�شاف �شيء موجود بالفع���ل -يف الطبيعة على �سبيل املث���ال -ال ميكن �أن يكون
اخرتاع ًا قاب ًال للح�صول على الرباءة لأنه �سيفتقد دوم ًا �إىل عن�صر اجلدة.
يحتم���ل م�صطلح "االكت�شاف" �أك�ث�ر من معنى ،ففي بع�ض الأحيان ي�شار �إىل االخرتاع على �أنه اكت�شاف،
خا�ص���ة عندم���ا يتو�صل املخرتع �إليه فج�أ ًة بطريق���ة عبقرية خاطفة .ولكن هذا املعنى لي����س هو ما ي�شري �إليه
م�صطل���ح "االكت�ش���اف" يف امل���ادة (�( )45أ) ويجب �أال يطبق اال�ستثناء على ه���ذا ال�شكل من طرق ا�ستخدام
امل�صطل���ح .ويج���ب �أن يف�سر م�صطل���ح "االكت�ش���اف" لأغرا�ض امل���ادة (�( )45أ) مبعناه الآخ���ر ،بحيث يدل
عل���ى اكت�شاف �شيء موج���ود بالفعل .لذا يجب عل���ى الفاح�ص التزام احلر�ص وع���دم تو�سيع معنى م�صطلح
"االكت�شاف" مبا يزيد على ما تدل عليه الكلمة.
وم���ع ذل���ك� ،إذا كان عن�صر احلماي���ة يت�ضمن اكت�شاف �أو نظري���ة علمية �أو طريق���ة ريا�ضية ف�إن ذلك ال
اخرتاع���ا .و�إذا مت النظر ب�شكل عام �إىل عن�صر احلماية الذي
يعن���ي �أن املو�ض���وع الوارد يف هذا العن�صر يعد
ً
يت�ضم���ن اكت�شاف���ات �أو نظري���ات �أو طرق ريا�ضية يت���م تطبيقه���ا �أو تنفيذها يف اال�ستخدام���ات العملية ذات
ال�صبغ���ة الفنية ،ف�إن املو�ضوع الوارد بعنا�صر احلماية يعترب مو�ضوع قابل للح�صول على براءة اخرتاع ولي�س
حمظ���ور ًا وفق ًا للمادة ( )45وعلى �سبيل املث���ال� ،إذا كان عن�صر احلماية ي�ست�شهد بالنظرية الفيزيائية فقط
لأ�شب���اه املو�صالت ،ف����إن عن�صر احلماية يف هذه احلالة يتعلق بنظرية علمي���ة ولي�س باالخرتاع .فبينما تعترب
�أجهزة وطرق ت�صنيع �أ�شباه املو�صالت التي تقوم بتطبيق النظرية العلمية اخرتاعات يدخل مو�ضوعها �ضمن
املادة مو�ضوع احلماية والقابلة للت�سجيل كرباءة اخرتاع ،جند �أن الطرق الريا�ضية مثال حمدد للمبد�أ املتعلق
با�ستثن���اء بي���ان الو�صف املخت�صر �أو الطرق الفكرية .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن طريقة الق�سمة املخت�صرة قد ال
اخرتاعا ،ولكن الآلة احلا�سبة امل�صممة للعم���ل وفق هذه الطريقة ميكن �أن تكون اخرتاع ًا يدخل �ضمن
متث���ل
ً
املادة مو�ضوع احلماية القابلة للت�سجيل كرباءة اخرتاع.
وال تعت�ب�ر برامج الكمبيوت���ر يف حد ذاتها اخرتاعات .وميكن اعتبار برام���ج الكمبيوتر من �ضمن الطرق
الريا�ضي���ة وال ميك���ن �أن تكون قائم���ة الربامج اخرتاع على الرغم م���ن �أنها ت�صف نظام قاب���ل للتنفيذ وغري
جم�سد ب�شكل ملمو�س ك�سجل بيانات على جهاز حممول على ناقل �أو حامل قابل للقراءة على الكمبيوتر .غري
�أن���ه يج���ب رف�ضها وفق ًا للمادة (�( )45أ) .وعلى الرغم من �أن ه���ذه املوا�ضيع غري قابله لال�ستثناء� ،إال �أنه ال
ينبغي �أن تت�ضمن عنا�صر احلماية املتعلقة بهذه االخرتاعات �أي برنامج كمبيوتر �ضمن هذه العنا�صر .ويجب
الك�ش���ف ع���ن برنامج الكمبيوتر بالكام���ل يف الو�صف لل�سماح لذوي اخلربة يف جم���ال التقنية ال�سابقة ب�صنع
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و�/أو ا�ستخدام االخرتاع.
وباملثل ،ف�إن عن�صر احلماية اخلا�ص بربنامج قابل للتطبيق يعطي فقط التعبري عن الفكرة (مثل الطرق
الريا�ضية) حتى �إذا مت جت�سيد هذه الفكرة ب�شكل ملمو�س ،يجب �أال يعترب اخرتاع ًا ويجب �أن يتم رف�ضه.
وكم���ا يف حالة االكت�شافات والنظري���ات� ...إلخ ،ف�إن قاعدة �أن عن�صر احلماية قد يت�ضمن �أو ي�شتمل على
برنامج كمبيوتر ال تعني �أن عن�صر احلماية ال ميثل اخرتاع ًا .وميكن �أن يكون الربنامج الذي يحتوي على كود
قاب���ل للتطبيق وجم�سد ب�ش���كل ملمو�س على ناقل مقروء على جهاز كمبيوت���ر ،ويت�ضمن تطبيق عملي يف حالة
تنفيذه ،عبارة عن اخرتاع �أو مادة حماية قابلة للت�سجيل كرباءة اخرتاع.
و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ميكن تنفيذ عملية معاجلة البيانات �سوا ًء من خالل برنامج كمبيوتر �أو دوائر خا�صة،
وق���د ال يك���ون لالختيار �أي عالق���ة يف هذه احلالة باملفهوم االبتكاري ،ولكن يت���م حتديده ب�شكل كبري يف �ضوء
العوام���ل االقت�صادية �أو الناحية العملية .ويعن���ي ذلك ،على �سبيل املثال� ،أن الآالت التي يتم التحكم فيها من
خ�ل�ال برنام���ج وعملية الت�صنيع املوجهة عن طري���ق برنامج وعمليات التحكم يج���ب اعتبارها ب�شكل طبيعي
كاخرتاع وكمادة حماية قابلة للت�سجيل كرباءة اخرتاع وغري حمظورة وفقا للمادة (.)45
�إىل جان���ب ذل���ك ،ف�إنه يف حال���ة تناول امل���ادة مو�ضوع احلماية فق���ط بنظام الت�شغي���ل الداخلي املربمج
لأح���د �أجه���زة احلا�سب الآيل املعروفة ،ف�إن املادة مو�ضوع احلماية ق���د تكون اخرتاع ًا وذلك يف حالة عر�ضها
لنظ���ام التطبي���ق العملي .ويعني ذلك ،على �سبيل املث���ال ،ف�إن عملية نقل البيانات الت���ي متثل مبالغ منف�صلة
م���ن ال���دوالرات با�ستخدام الكمبيوتر من خالل �سل�سلة من العملي���ات احل�سابية �إىل �سعر نهائي للأ�سهم تعد
تطبيق��� ًا عملي��� ًا للوغاريتم ريا�ضي �أو �صيغة �أو عملية ح�سابي���ة ريا�ضية لأنها ت�ؤدي �إىل "نتيجة مفيدة وحمددة
وملمو�س���ة" � -سعر نهائ���ي م�ؤقت للأ�سهم كي ي�ستخ���دم يف الت�سجيل وكتابة التقارير و�أي�ض��� ًا تقبله ال�سلطات
املنظمة وتعتمد عليه وكذا ي�ستخدم يف ال�صفقات التجارية التي تعقب ذلك واملتعلقة بالأ�سهم .وبالتايل ،ف�إن
ذلك يعد اخرتاع ًا ومو�ضوعه قابل للح�صول على الرباءة .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه ال ميكن اعتبار برنامج
الكمبيوتر نف�سه جزء من عنا�صر احلماية ولكنه ممكن �أن يكون جزء ًا من الو�صف وميكن الإ�شارة �إليه �سوا ًء
يف عنا�صر احلماية امل�ستقلة �أو غري امل�ستقلة.
وينبغ���ي �أن يتم فح�ص مو�ضوع عن�ص���ر احلماية ككل ،كما �أن عن�صر احلماية ال���ذي يت�ضمن �إ�شارة �إىل
برنام���ج كمبيوتر قد ين�صب �أو ال ين�ص���ب على برنامج الكمبيوتر .وينطبق ذلك على �سبيل املثال على عن�صر
احلماي���ة املتعل���ق بجهاز �أو طريق���ة ميثل الكمبيوتر فيها عن�ص���ر ًا من عنا�صر اجله���از �أو خطوة من خطوات
عن�ص���ر احلماية .وحتى �إن كانت النقطة اجلديدة الوحيدة لعن�ص���ر احلماية هي ا�ستخدام برنامج كمبيوتر
للتحكم يف جزء من الطريقة �أو تنظيم عمل اجلهاز ،ف�إن عن�صر احلماية ين�صب يف هذه احلالة على الطريقة
�أو املنتج ويكون مو�ضوعه قاب ًال للح�صول على براءة االخرتاع .وعلى الرغم من ذلك� ،إذا كان ال�شيء اجلديد
الوحي���د يف عن�صر احلماية ه���و ا�ستبدال برنامج كمبيوتر ب�آخر ،يكون عن�ص���ر احلماية بالتايل من�صب ًا على
برنام���ج الكمبيوت���ر رغم �إ�ضافة عنا�ص���ر �أو خطوات �أخرى غري جديدة .وعند تقيي���م عنا�صر احلماية ،ف�إنه
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ال ينبغي �أن تنعقد املقارنة بني كال الربناجمني ولكن بني كال االخرتاعني ككل.
�إن عنا�ص���ر احلماية اخلا�صة باملخططات بذاتها �أو �أي تقدمي للمعلومات التي تت�صف فقط مبحتوى تلك
املعلوم���ات ،ال تعت�ب�ر اخرتاع ًا ويجب �أن يتم رف�ضها وفق ًا للمادة (( )45ب) من النظام .وهكذا ،ف�إن عن�صر
احلماية الذي يتعلق بـ ( )1تقدمي �أو عر�ض املعلومات (مثال ،من خالل الإ�شارة ال�سمعية �أو الكلمات املنطوقة
�أو العرو����ض املرئي���ة) �أو ( )2املعلومات امل�سجلة على ناقل (مثل الكتب الت���ي تتميز مبو�ضوعاتها وت�سجيالت
اجلرامفون (الفونوغراف) التي تتميز بالقطعة املو�سيقية امل�سجلة عليها ،و�إ�شارات املرور التي تتميز بوجود
حتذي���رات عليه���ا ،و�شرائط الكمبيوتر املمغنطة الت���ي تتميز بوجود بيانات �أو برام���ج م�سجلة عليها) �أو ()3
طرق و�أجهزة تقدمي وعر�ض املعلومات (مثل امل�ؤ�شرات �أو �أجهزة الت�سجيل التي تتميز فقط بوجود املعلومات
امل�شار �إليها �أو امل�سجلة) ال يعترب اخرتاع ًا وفق ًا للمادة (( )45ب) من النظام.
و�إذا كان عن�ص���ر احلماي���ة يتعل���ق ،مع ذل���ك ،بعر�ض معلومات م�شف���رة �أو حمولة �إىل رم���وز وذات �صفة
فني���ة �أو عالق���ة هيكلي���ة �أو وظيفية بطريقة �أو جه���از �أو ناقل املعلومات ،ف�إن عن�ص���ر احلماية يف هذه احلالة
يتعل���ق باخرتاع حي���ث تتعلق املادة مو�ض���وع احلماية بناقل املعلوم���ات �أو بطريقة �أو جه���از عر�ض املعلومات.
وت�شتم���ل �أمثلة االخرتاعات عل���ى جهاز قيا�س يحتوي على عالمات قيا�س احلجم وذو عالقة هيكلية ووظيفية
بوعاء قيا�س جتعل بالإمكان �إعادة معايرة اجلهاز وفق ًا للكمية املرغوبة (مث ًال ،كوب قيا�س به عالمات باللغة
الإجنليزي���ة واملرتية جنب ًا �إىل جنب)� ،سجل جراموفون ( )gramophoneيتميز بتجويف معني ي�سمح ب�إجراء
ت�سجيالت ا�سرتيو� ،أو �شكل ثنائي موجب ( )diapositiveمزود مب�سار �صوتي على جانبه (مث ًال فيلم �سينمائي
جمهز بطريقة ت�سمح بت�سجيل ال�صوت وال�صور ب�شكل متزامن).

 4/9املواد احليوية
بينم���ا ميكن ا�ستثناء �سالالت النبات���ات واحليوانات من البحث �إال �أنه ينبغي بحث وفح�ص النباتات عرب
اجلين���ات واحليوان���ات املعدلة وراثي ًا وكذلك ط���رق عمل هذه الأنواع من االخرتاع���ات .وحتديد ما �إذا كانت
الطريق���ة "حيوي���ة بالأ�سا�س" �أم ال يعتمد �إىل حد ما على مدى التدخل الفني من جانب الإن�سان يف الطريقة،
�أي �إذا كان ه���ذا التدخ���ل يلعب دور ًا �أ�سا�سي��� ًا يف حتديد النتيجة املرغوب حتقيقه���ا �أو التحكم فيها ،فال يتم
ا�ستثن���اء العملي���ة .وعلى �سبيل املثال ،تعترب طريق���ة �إنتاج خيول ب�صورة انتقائية تت�ضم���ن فقط اختيار �إنتاج
وجتمي���ع حيوان���ات ذات خ�صائ�ص معينة حيوية بالأ�سا�س .ومع ذلك ،ف����إن طريقة معاجلة نبات تنطوي على
ا�ستخ���دام مادة حفازة للنمو �أو الإ�شعاع ال تعت�ب�ر حيوية بالأ�سا�س لأنه على الرغم من �أن هناك عملية حيوية
�إال �أن �أ�صل االخرتاع املطلوب حمايته فني بالأ�سا�س.
وباملث���ل ،ال تع���د طرق التحك���م جيني ًا يف احليوانات ،حيوي���ة يف الأ�سا�س وبالتايل ،يت���م بحثها وفح�صها.
وكذل���ك ال ي�ستثن���ى معاجل���ة الرتبة بو�سيلة فني���ة لتقليل �أو حتفيز من���و النباتات .وباملثل ،ف����إن ا�شتمال طلب
م���ا عل���ى عنا�صر حماية تت�ضمن ا�ستخ���دام نبات �أو حيوان �أو طريقة ما ال ي�ش�ت�رط رف�ضه وفق ًا للمادة ()45
(ج) .ويق�ص���د مب�صطلح "عمليات عل���م الأحياء الدقيقة" الطرق ال�صناعية الت���ي ت�ستخدم كائنات الأحياء
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الدقيقة وكذلك الطرق اخلا�صة ب�إنتاج الكائنات احلية الدقيقة بوا�سطة الهند�سة الوراثية على �سبيل املثال.
وميكن �أن يخ�ضع ناجت عمليات علم الأحياء الدقيقة للبحث والفح�ص .ويتم تف�سري تكاثر عمليات علم الأحياء
الدقيق���ة نف�سه عل���ى �أنه طريقة حيوية دقيقة ونتيجة لذلك ميكن حماية املنت���ج يف حد ذاته على �أنه منتج مت
تكاث���ره بوا�سط���ة طريقة �أحياء دقيقة .وي�شم���ل م�صطلح ناجت "عمليات علم الأحي���اء الدقيقة" البالزميدات
( )plasmidsوالفريو�سات �أي�ض ًا.

 5/9طرق العالج

ت�ستثن���ى امل���ادة (( )45د) م���ن النظام "طرق معاجلة ج�س���م الإن�سان �أو احلي���وان  ،جراحي ًا �أو عالجي ًا
وط���رق ت�شخي����ص املر�ض املطبق���ة على ج�س���م الإن�سان �أو احلي���وان" من امل���ادة مو�ضوع احلماي���ة والقابلية
للت�سجي���ل كرباءة اخ�ت�راع .وعليه ،ينبغي على فاح�ص طلب الرباءة �أن يرف����ض عنا�صر احلماية التي ترتبط
بط���رق لإزال���ة �أمرا�ض �إعتام عد�س���ة العني ( )Cataractsجراحي��� ًا وكذلك طرق حتديد م���ا �إذا كان املري�ض
يعاين من مر�ض ال�سل.

ووفق ًا لهذه املادة ف�إنه ينبغي �أن يتم ا�ستبعاد التايل من براءات االخرتاع:
(�أ) الط ��رق الطبي ��ة :كما على �سبيل املثال ،عملية �إعط���اء الأدوية عن طريق الفم� ،أو عن طريق احلقن� ،أو
مو�ضعي ًا �أو عن طريق ل�صقات اجللد.
(ب) الطرق اجلراحية :كما على �سبيل املثال ،اجلراحات بدون غرز لإزالة �إعتام عد�سة العني.
(ج) الطرق العالجية :وعلى �سبيل املثال ،طريقة لإزالة اجلري من الأ�سنان.
(د) الطرق الوقائية :كما بالن�سبة لطرق التطعيم.
(هـ) الطرق الت�شخي�صية :الت�شخي�ص هو التعرف على طبيعة املر�ض ،غالب ًا بالتحقق من ما�ضيه و�أعرا�ضه
وب�إجراء التقييمات .وحتديد احلالة الفيزيائية العامة ل�شخ�ص (مث ًال :تقييم اللياقة) يعترب ت�شخي�ص ًا.
(و) الط ��رق العالجي ��ة :ي�شمل امل�صطلح "عالج" الوقاية م���ن وكذلك عالج املر�ض .ولذلك ،فيمكن اعتبار
العملية املتعلقة بالعالج كطريقة معاجلة وبالتايل فهي غري قابلة للح�صول على براءة اخرتاع.
(ز) �أي طريق���ة لع�ل�اج احليوانات ملعاجلتها من الأمرا�ض �أو لزيادة قيمته���ا االقت�صادية �أو قيمة منتجاتها.
عل���ى �سبي���ل املث���ال ،طريقة عالج الأغنام لزي���ادة �إنتاجها من ال�ص���وف �أو طريقة التحفي���ز ال�صناعي لكتلة
الدواجن.
(ح) ت�شم ��ل الأمثل ��ة الأخرى على امل ��واد امل�ستبعدة حتت هذا النطاق� :أية عملية على اجل�سد ،والتي تتطلب
مه���ارة ومعرف���ة اجلراح وت�شم���ل العالجات كالعالج���ات التجميلية ،و�إنه���اء احلمل ،والق�سط���رة ،والتعقيم،
والتعقيم ال�صناعي ،وزراعة الأجنة ،والعالجات لأغرا�ض جتريبية وبحثية و�إزالة الأع�ضاء ،واجللد �أو النخاع
ال�شوك���ي م���ن متربع حي ،و�أي عالج �أو ت�شخي�ص يجرى على ج�سم الإن�سان �أو احليوان كما ي�شمل كذلك طرق
الإجها�ض ،وحث الوالدة والتحكم و�ضبط احلي�ض.
وينبغ���ي مالحظة �أن حكم هذه املادة يتطلب م���ن فاح�صي طلبات الرباءات �أن يرف�ضوا عنا�صر احلماية
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املرتبط���ة بالط���رق .وال ي�سم���ح هذا اال�ستثن���اء للفاح�صني برف����ض عنا�صر احلماية املرتبط���ة مبنتجات مثل
اللقاح���ات امل�ستخدمة ملعاجل���ة الإن�سان �أو احليوان �أو املرتبطة ب�أجهزة مثل تلك امل�ستخدمة للتحكم يف تناول
الأدوية عن طريق الوريد �أو الأدوات اجلراحية مثل امل�شارط �أو �أدوات �ضغط الأوعية النازفة.
فعل���ى �سبي���ل املثال ،ميك���ن اعتب���ار �إح���دى الأدوات امل�ستخدمة يف الط���رق الت�شخي�صي���ة �أو العالجية �أو
اجلراحي���ة اخرتاع ًا قاب ًال للحماية برباءة االخرتاع ب�شرط �أن تتفق مع ال�شروط الأخرى التي حددها النظام
حت���ى �إذا كان���ت الطرق الت�شخي�صية �أو العالجي���ة �أو اجلراحية التي ت�ستخدم بها تل���ك الأدوات م�ستثناة من
احلماي���ة ب�ب�راءة االخرتاع .ولو احتوى طلب ما على عنا�صر حماية خا�ص���ة بجهاز ي�ستخدم يف الت�شخي�ص �أو
الع�ل�اج �أو املعاجل���ة بالإ�ضافة �إىل عنا�صر حماية خا�صة بالت�شخي�ص �أو العالج �أو املعاجلة نف�سها ،ف�إنه يجب
عل���ى الفاح����ص �أن يطلب من مق���دم الطلب �أن يحدد عنا�ص���ر الطلب بحيث ينطبق عل���ى اجلهاز ولي�س على
الطريقة .ومع ذلك ف�إنه من غري املنا�سب �أن يطلب الفاح�ص من مقدم الطلب �أن يزيل تعليمات اال�ستخدام
م���ن موا�صف���ات اجلهاز لأن تل���ك التعليمات عاد ًة ما تك���ون �ضرورية للوفاء ب�شرط متك�ي�ن الك�شف ويف بع�ض
الأحيان تكون �ضرورية �أي�ض ًا ل�شرط قابلية التطبيق ال�صناعي.
وميك���ن �أي�ض��� ًا وجود �إ�ش���ارة �إىل طريقة ا�ستخدام اجله���از يف مقدمة عن�صر احلماية الت���ي تعرف �أي�ض ًا
بـ"التمهي���د" ،على �سبيل املثال "ان �أق���وم بطلب حماية جهاز ي�ستخدم يف اجلراحة ويتكون من ."...وعاد ًة ال
ي�ؤث���ر ما ي���رد يف املقدمة على تف�سري �أي من عنا�صر احلماية .ويف تلك احل���االت ،يجب ال�سماح ملقدم الطلب
ب�إزالة الإ�شارة �إىل تعليمات اال�ستخدام من املقدمة دون �أن ي�شرتط عليه ذلك .وعلى الرغم من ذلك ،توجد
ح���االت �أخ���رى يكون من ال�ضروري فيها تو�ضيح معنى عن�صر احلماية .ويف هذه احلالة ،يجب على الفاح�ص
�أن يق���وم بتقييم ما �إذا كان حذف هذه التعليمات التي تعطي معنى لعن�صر احلماية �سي�ؤدي �إىل تو�سيع نطاق
االخ�ت�راع �أم ال مب���ا قد يزيد عما يدل علي���ه االخرتاع .ويف هذه احلالة ،يجب ع���دم ا�شرتاط حذف تعليمات
اال�ستخ���دام� ،أو �أن يرف�ض الطلب نهائي ًا �إذا �أخذ الفاح�ص يف اعتباره تلك التعليمات املزالة عند تقييم طلب
احلماية وذلك وفق ًا للمادة (( )45د) من النظام.
وال يجوز كذلك للفاح�ص �أن يرف�ض مبوجب ذلك طرق قيا�س �أو ت�سجيل �صفات ج�سم الإن�سان �أو احليوان.
وعل���ى �سبيل املث���ال ،ال يجوز للفاح�صني رف�ض طريقة لقيا�س حجم ر�أ����س �شخ�ص لتحديد حجم القبعة مث ًال
مبوج���ب هذه الفقرة الفرعي���ة .ويجب رف�ض عنا�صر احلماي���ة التي ترتبط بطرق جراحي���ة لتح�سن املظهر.
وينبغي �إجراء عمليات البحث والفح�ص على طلب براءة يحتوي على عنا�صر حماية ترتبط بالعالج التجميلي
للإن�سان من خالل ا�ستخدام منتج كيميائي .وال ينبغي تنفيذ بحث �أو فح�ص لعالج جتميلي يت�ضمن جراحة.
يجب �أن يقت�صر تنفيذ طريقة العالج �أو الت�شخي�ص ،املقرر ا�ستثنا�ؤها فعلي ًا ،على ج�سم الإن�سان �أو احليوان
احل���ي .وبالت���ايل ،ف�إن ذلك ال ي�ستثني طرق العالج �أو الط���رق الت�شخي�صية التي يتم تنفيذها على الإن�سان �أو
احلي���وان امليت من البحث والفح�ص .وال يت���م ا�ستثناء عالج �أن�سجة اجل�سم �أو ال�سوائل بعد ا�ستخال�صها من
ج�س���م الإن�سان �أو احليوان� ،أو الطرق الت�شخي�صية املطبق���ة عليه ،من عمليات البحث والفح�ص الأويل طاملا
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�أن هذه الأن�سجة وال�سوائل ال يتم �إعادتها لنف�س اجل�سم .وهكذا ،ف�إن معاجلة الدم لأغرا�ض التخزين يف بنك
الدم �أو االختبارات الت�شخي�صية التي تتم على عينات الدم ال تدخل �ضمن اال�ستثناءات ،بينما ميكن ا�ستثناء
معاجلة الدم با�ستخدام الديلزة مع �إعادة الدم �إىل نف�س اجل�سم.
وتت�ضم���ن ط���رق الت�شخي�ص القيام بفح����ص حالة ج�سم الإن�س���ان �أو احليوان للأغرا����ض الطبية بحيث
ت�ستثن���ى طريق���ة لقيا�س �ضغ���ط دم اجل�سم �أو طريقة للح�ص���ول على معلومات عن احلال���ة الداخلية للج�سم
بوا�سط���ة ا�ستخدام �أ�شعة �إك�س من عمليات البحث والفح�ص .وتت�ضمن املعاجلة با�ستخدام عالج لل�شفاء من
مر�ض �أو خلل يف اجل�سم ،فالطرق الوقائية مثل زيادة املناعة تعد من الطرق العالجية وعليه يتم ا�ستثنا�ؤها.
وال تقت�ص���ر اجلراح���ة على الطرق العالجي���ة التي تعرب ب�شكل �أكرب ع���ن طبيعة العالج ،ويت���م ا�ستثناء طرق
جراحات التجميل من عمليات البحث والفح�ص.

 6/9اال�ستثن ��اءات م ��ن متطلب ��ات البح ��ث يف جم ��ال التقني ��ة ال�سابقة وفح� ��ص عنا�صر
احلمايــــة

كقاع���دة عام���ة ،ينبغي على فاح�صي طلبات الرباءات البحث عن وثائ���ق التقنية ال�سابقة الأكرث ارتباط ًا
مبو�ض���وع امل���ادة املطلوب حمايتها يف كل عن�ص���ر من عنا�صر حماية طلب ت�سجيل ب���راءة اخرتاع وفح�ص كل
عن�ص���ر حماي���ة للت�أكد م���ن وفائه باملتطلب���ات املذكورة يف الف�صل الث���اين من النظام ،والب���اب اخلام�س من
الالئح���ة .ومع ذل���ك ،فهناك ا�ستثناءات نادرة لهذه القاعدة العامة وهي عندما ال ميكن �أو ال ينبغي لفاح�ص
طلب الرباءة �أن يبحث عن وثائق التقنية ال�سابقة املرتبطة مبو�ضوع االخرتاع املذكور .و�إذا مل يكن من املمكن
�أو املنا�سب البحث عن وثائق التقنية ال�سابقة  ،فلي�س من املمكن �أو املنا�سب فح�ص عن�صر احلماية للت�أكد من
الوفاء مبتطلبات اجلدة واخلطوة االبتكارية على النحو املحدد يف املادة ( )44من النظام.

 7/9البحث غري املطلوب

�أو ًال ،ال ينبغ���ي عل���ى فاح�ص طل���ب الرباءة �أن يبحث عن وثائ���ق للتقنية ال�سابق���ة �إذا مل يتم الك�شف عن
االخرتاع املقدم بدرجة و�ضوح كافية متكن فاح�ص طلب الرباءة من �إجراء "بحث مفيد" .ويق�صد بـ"البحث
املفي���د" البحث الذي يتوقع يف الأحوال املعقولة �أن يقدم وثيق���ة تقنية �سابقة متكن الفاح�ص من اتخاذ قرار
مبن���ي على معلوم���ات معينة ب�ش�أن ما �إذا كان االخرتاع املقدم جدي���د ًا ويت�ضمن خطوة ابتكارية .وعلى �سبيل
املث���ال ،ال ينبغ���ي على فاح�ص طلب الرباءة �أن يقوم بالبحث ع���ن وثائق يف التقنية ال�سابقة عندما يتم و�صف
االخرتاع على �أنه مادة تعمل كعامل حفاز بدون الك�شف عن الرتكيبة الكيميائية للمادة.
ثاني��� ًا ،ال ينبغ���ي على فاح�ص طلب الرباءة �أن يبحث عن وثائق للتقنية ال�سابقة �إذا كان االخرتاع يرتبط
بو�ض���وح باملو�ض���وع امل�ستثنى من قابلية الرباءة كرباءة اخرتاع وفقا للم���ادة ( )45من النظام .راجع ()2/9
للتعرف على االخرتاعات غري القابلة للت�سجيل كرباءة اخرتاع .وعلى �سبيل املثال ،ال ينبغي على فاح�ص طلب
ال�ب�راءة بح���ث وثائق للتقنية ال�سابقة عندما يكون االخرتاع املطلوب حمايت���ه عبارة عن ح�صان �أو �أي حيوان
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�آخ���ر لي�س م���ن �ضمن الأحياء الدقيقة .ولي�س هن���اك احتمال لأن يكت�شف �أن االخ�ت�راع املقدم قابل للت�سجيل
كرباءة اخرتاع .ولذلك ،ف�إن البحث �سيعد يف هذه احلالة م�ضيعة لوقت الفاح�ص.
ثالث��� ًا ،ال ينبغي على فاح�ص طل���ب الرباءة �أن يبحث عن وثائق للتقنية ال�سابق���ة �إذا كان من الوا�ضح �أن
االخرتاع املقدم لي�س له تطبيق �صناعي على النحو املطلوب وفقا للمادة (( )44ج) من النظام .وعلى �سبيل
املث���ال ،ال ينبغي عل���ى فاح�ص طلب الرباءة البحث عن وثائق للتقنية ال�سابق���ة عندما يكون االخرتاع املقدم
ماكين���ة حركة دائمة �أو �أي جهاز �آخر ال يعم���ل ولي�س هناك احتمال لأن يكت�شف �أن االخرتاع املقدم له تطبيق
�صناعي .ولذلك ،ف�إن البحث �سيعد يف هذه احلالة م�ضيعة لوقت الفح�ص.

� 8/9إخطار مقدم الطلب (تقرير الفح�ص املو�ضوعي)
�إذا ح���دد الفاح�ص �أن البحث املرتبط بعن�صر حماية معني يف طلب براءة غري ممكن بنا ًء على الأ�سباب
�سالف���ة الذك���ر ،فيجب على فاح�ص طلب الرباءة �إخطار مقدم الطلب ،وفق��� ًا للمادة ( )44من الالئحة ،ب�أن
فاح����ص طل���ب ال�ب�راءة مل يبحث عن وثائق التقنية ال�سابق���ة فيما يتعلق بعن�صر احلماي���ة هذا �أو مل يفح�ص
عن�صر احلماية هذا للت�أكد من توافقه مع ال�شروط املتعلقة بكونه جديد وميثل خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق
ال�صناعي.

� 9/9أمثلة لعنا�صر حماية لي�س من املمكن عمل بحث مفيد لها
مثال ()1
عن�صر احلماية" :اخرتاعي ي�ساوي مليون دوالر".
عن�صر احلماية ( )1هو عن�صر احلماية الوحيد يف طلب الرباءة .والو�صف ال يقدم معلومات كافية حول
االخرتاع مبا يكفل حتديد املو�ضوع الذي من املتوقع �أن يرتبط به عن�صر احلماية على نحو معقول بعد تعديله.
ونظر ًا لعدم وجود و�صف لكيفية عمل وا�ستخدام االخرتاع وكذلك عدم تعريف االخرتاع ب�شكل وا�ضح يف
عن�ص���ر احلماية ،فينبغي على فاح�ص طلب الرباءة �أن يرف�ض عن�صر احلماية بدعوى عدم توافقه مع املادة
( )15( )14و( )10من الالئحة .ومع ذلك ،ف�إن الفاح�ص لن يتمكن من �إجراء بحث مفيد لأن مقدم الطلب
مل يق���دم �أية تفا�صيل لالخرتاع .وميك���ن �أن يو�ضح تقرير الفح�ص املو�ضوعي املطلوب وفقا للمادة ( )44من
يجر بحث ب�ش�أن عن�صر احلماية و�أنه مل يفح�ص عن�صر احلماية للت�أكد
الالئحة �أن فاح�ص طلب الرباءة مل ِ
من كونه جديد وميثل خطوة ابتكارية.

مثال ()2
عن�صر احلماية (" :)1مركب يحتوي على الكربتونايت (.")kryptonite
يذك���ر الو�صف م�صطل���ح "الكربتونايت" .ومع ذلك ،ال ي�ستطيع الو�صف تعري���ف املادة املزعومة ب�أي من
عنا�ص���ر اجل���دول الدوري .كما ال يحدد الو�ص���ف �أي من اخل�صائ�ص املادية للم���ادة املزعومة مثل الكثافة �أو
نقطة االن�صهار�...إلخ.
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ونظ���ر ًا لأنه ال يوجد عن�صر معروف ي�سمى "الكربتونايت" ،كما �أن مقدم الطلب مل يقدم املعلومات التي
كان���ت �ست�ساع���د على تعريف املادة التي ي�ش�ي�ر �إليها مقدم الطلب ،ف�إن االخرتاع مل يت���م الك�شف عنه ب�شكل
كام���ل �أو وا�ضح .وعلي���ه ،ف�إنه يجب على الفاح�ص �أن يرف�ض عن�صر احلماي���ة بدعوى عدم التوافق مع املادة
( )15( )14و( )10م���ن الالئح���ة .وفاح�ص طلب الرباءة ال ي�ستطيع �أن يجري بحث ًا مفيد ًا لأن العن�صر غري
موجود ،كما �أن مقدم الطلب مل يقدم �أية تفا�صيل عن االخرتاع .وينبغي �أن يو�ضح تقرير الفح�ص املو�ضوعي
امل�شار �إليه يف املادة ( )44من الالئحة �أن فاح�ص طلب الرباءة مل يقم ب�إجراء بحث ب�ش�أن عن�صر احلماية
ومل يقم بفح�ص عن�صر احلماية للت�أكد من كونه جديد ًا وميثل خطوة ابتكارية.

 10/9البحث الذي قد يكون منا�سباً
ينبغي �أن يبحث فاح�ص طلب الرباءة عن دليل يف التقنية ال�سابقة �إذا كان من املمكن �إجراء بحث مفيد
حت���ى و�إن كان الك�ش���ف ع���ن االخرتاع املق���دم ال يتوافق مع متطلب���ات املادة ( )15من الالئح���ة �أي متطلبات
الك�ش���ف ع���ن االخرتاع يف امل���ادة ( )1( )15من الالئح���ة ومتطلب ذكر عنا�صر حماي���ة االخرتاع بو�ضوح يف
املادة ( )2( )15من الالئحة.
�أو ًال ،البحث عن دليل يف التقنية ال�سابقة قد ميكن فاح�ص طلب الرباءة من جتنب الرف�ض غري ال�صحيح
الخ�ت�راع مقدم بدعوى عدم الك�شف عن االخرتاع على النحو املطل���وب وفق ًا للمادة ( )15من الالئحة .فمن
طل���ب الرباءة وحده ،قد يب���دو للفاح�ص �أن االخرتاع املقدم مل يتم الك�شف عن���ه وف ًقا لهذه املادة .وميكن �أن
يكت�ش���ف فاح����ص طلب الرباءة دليل التقنية ال�سابقة يف البحث ال���ذي يو�ضح ،بالنظر �إليه مع الو�صف املقدم
م���ن طالب الرباءة� ،أن االخرتاع املقدم مت الك�ش���ف عنه ب�شكل كامل ،ك�أن يخفق طالب براءة يف و�صف كيفية
ا�ستخ���دام عن�ص���ر يف اخرتاع مقدم .وعند مراجعة طلب الرباءة ،ميك���ن �أن ينتهي فاح�ص طلب الرباءة �إىل
�أن ه���ذا الإخفاق غري متوافق مع العن�صر املذكور يف املادة ( )15من الالئحة واملتعلق بالك�شف عن االخرتاع
ب�ش���كل كام���ل .ومع ذلك ،فخالل البحث ،ميكن �أن يكت�شف فاح����ص طلب الرباءة من وثائق براءات االخرتاع
وال�سج�ل�ات الفنية �أن العن�صر وا�ستخداماته كانت معروفة بالن�سبة ل���ذوي املعرفة العادية بالتقنية .وهكذا،
ف�إن االخرتاع املقدم يكون قد مت الك�شف عنه يف طلب الرباءة وفق ًا للمادة ( )15من الالئحة .وبدون بحث يف
التقني���ة ال�سابقة قد ال يكون فاح�ص طلب الرباءة قد تفهم �أن عن�صر احلماية متوافق مع املتطلبات املذكورة
يف املادة ( )15من الالئحة.
ق���د يك���ون من �سيا�سة مكتب الرباءات �أن يحل امل�سائل املتعلقة بالو�ضوح قبل �إجراء الفح�ص املو�ضوعي.
وعل���ى �سبي���ل املثال ،بفر����ض �أن طالب الرباءة مل ي�صف كيفي���ة ا�ستخدام عن�صر اخرتاع مق���دم ،ف�إنه يجب
عل���ى الفاح����ص يف هذه احلالة �أن يطلب تق���دمي تو�ضيح لأن االخرتاع املقدم مل يت���م الك�شف عنه على النحو
املن�صو����ص علي���ه وفق ًا للم���ادة ( )15من الالئحة ولكن���ه ال يبحث عن دليل م���ن التقنية ال�سابق���ة �أو فح�ص
عن�ص���ر احلماية للت�أكد من �أنه يتميز باجل���دة �أو اخلطوة الإبداعية .ومع ذلك ،فعند ا�ستالم طلب الفاح�ص
ملزي���د م���ن التو�ضيح ،لنفر����ض �أن طالب الرباءة قام بتزوي���د فاح�ص طلب الرباءة بدليل م���ن وثائق براءات
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االخرتاع وال�سجالت الفنية التي تثبت �أن ال�شخ�ص ذا املهارة العادية التقنية على علم بكيفية عمل وا�ستخدام
العن�ص���ر حمل اخلالف .و�سيكون من ال�ضروري على الفاح�ص يف هذه احلالة �أن يبحث عن دليل من التقنية
ال�سابق���ة وفح����ص عن�صر احلماية للت�أكد م���ن كونه جديد ويت�ضم���ن خطوة �إبداعية وفق��� ًا للمادة ( )44من
النظام.
لأ�سب���اب م�شابه���ة ،ينبغي على فاح�ص طلب الرباءة �أن يبحث عن دلي���ل يف التقنية ال�سابقة فقط بعد �أن
يك���ون طال���ب الرباءة قد ا�ستوفى �شرط الفاح�ص اخلا�ص ب�إثبات �أن االخرتاع قاب ٌل للتطبيق ال�صناعي وذلك
يف تلك احلاالت التي يكون فيها �شك بالن�سبة لقابلية التطبيق ال�صناعي لالخرتاع كما هو من�صو�ص عليه يف
املادة ( )44من النظام.

� 11/9أمثل ��ة لعنا�ص ��ر حماي ��ة من املمكن عم ��ل بحث مفيد لها بعد تق ��دمي تو�ضيح من
مقدم الطلب
مث ��ال (� :)1إخف ��اق عن�صر احلماي ��ة يف الوفاء مبتطلبات الك�شف للفقرت�ي�ن الثانية والثالثة للمادة
( )15من الالئحة.
عن�ص ��ر احلماي ��ة " :1زيت وقود مقطر يغلي يف م���دى يرتاوح من � 120إىل  500درجة مئوية ذات حمتوى
�شمع���ي ب���وزن ي�صل �إىل 0.3يف املائ���ة يف درجة حرارة  10درجات مئوية �أقل من درج���ة حرارة تكون ال�شمع،
يتبلور ال�شمع عند درجة احلرارة هذه ويكون له متو�سط حجم ج�سيمي �أقل من  4000نانوميرت".
ال يف�ص���ح الو�ص���ف عن �أية طريق���ة �أخرى للح�صول على احلج���م البلوري املرغوب خالف��� ًا لبع�ض املواد
امل�ضاف���ة لزي���ت الوقود ،كما �أن املعرفة العام���ة ال�شائعة اخلا�صة بعمل زيوت وقود م���ن هذا النوع غري متاحة
لل�شخ�ص اخلبري يف مثل هذا املجال.
ونظ���ر ًا لع���دم وجود و�صف لطريقة احل�ص���ول على احلجم البلوري ،يجب على فاح����ص طلب الرباءة �أن
يعرت����ض عل���ى عن�صر احلماية لأن���ه غري مدعوم بـو�صف تف�صيل���ي لالخرتاع ،والذي يج���ب �أن يكون وا�ضح ًا
وكافي��� ًا لتمكني رجل املهن���ة العادي من تنفيذ االخرتاع ،و�أن يت�ضمن �شرح��� ًا تف�صيلي ًا لالخرتاع كما يجب �أن
يبني مقدم الطلب �أف�ضل طريقة يعرفها املخرتع لتنفيذ االخرتاع عند تاريخ تقدمي الطلب �أو تاريخ الأ�سبقية.
ويج���ب �أن يت�ضمن ال�شرح الإ�ش���ارة �إىل الر�سومات التو�ضيحية املرفقة بالتف�صي���ل ،على النحو املطلوب وفقا
للمادة ( )4( )14من الالئحة.

مثال (� :)2إخفاق عن�صر حماية يف الوفاء ب�شرط الو�ضوح املذكور يف املادة ( )2( )15من الالئحة.
عن�ص ��ر احلماي ��ة " :1طريق���ة �صنع مواد التفاعل الأولية بطريقة ت����ؤدي �إىل احل�صول على قر�ص م�سكن
حم�سنة".
ذي معدل انطالق و�صفات ّ
يف�صح الو�صف عن مثال ملواد تفاعلية معينة بطريقة معينة ت�ؤدي للح�صول على قر�ص م�سكن للأمل ذي
معدل انطالق معني ملادة حيوية ن�شطة معينة.
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نظ���ر ًا لنق����ص التفا�صيل عن طريقة ال�صن���ع يف عن�صر احلماية ،فينبغي على فاح����ص طلب الرباءة �أن
يطل���ب تو�ضيح��� ًا لتعري���ف االخرتاع ب�شكل وا�ض���ح على النحو املطل���وب وفق ًا للمادة ( )15م���ن الالئحة لأن:
( )1عن�ص���ر احلماية يخف���ق يف ذكر �أية خطوات لعملية ال�صنع مبا يتيح حتديد جمال االخرتاع و( )2عبارة
"�صفات حم�سنة" عبارة ن�سبية ولي�ست وا�ضحة و( )3عن�صر احلماية يحاول تعريف االخرتاع من خالل
النتيجة املتحققة فقط.

مثال ( :)3عن�صر حماية يت�سم فقط مبعامالت غري عادية ال تفي مبتطلبات التطبيق ال�صناعي.
عن�صر احلماية " :1دهن ذو م�ؤ�شر غثيان (� )nausea indexأقل من �أو حوايل ."1.0
يف�ص���ح الو�ص���ف عن عدد من الدهون املزعوم �أن لها م�ؤ�شر غثيان يق���ل عن  1.0وكذا عدد من الدهون
الت���ي لها م�ؤ�شر غثي���ان �أكرب من  .1.0ومن �أمثلة الدهون التي لها م�ؤ�شر غثي���ان �أقل من  1.0مزيج الدهون
امل�شبع���ة وغ�ي�ر امل�شبعة ،وت�شمل كذل���ك �أمثلة الدهون التي لها م�ؤ�شر غثيان �أك�ب�ر من  1.0مزيح من الدهون
امل�شبع���ة وغ�ي�ر امل�شبعة .ومل يتم الك�شف عن خوا�ص �أخرى مثل نقط���ة االن�صهار ملزيج الدهون هذه .ويف�صح
الو�ص���ف ع���ن حتدي���د م�ؤ�شر غثيان من خ�ل�ال اخلفق ب�سرعة ودرجة ح���رارة معينتني وقيا����س لزوجة املزيج
املخفوق يف درجة حرارة الغرفة.
ونظ���ر ًا لأن عن�ص���ر احلماي���ة �أو الو�صف مل يحدد ا�ستخ���دام الدهن املذكور ،فينبغ���ي على فاح�ص طلب
الرباءة �أن يرف�ض عن�صر احلماية بدعوى الإخفاق يف الوفاء مبتطلبات التطبيق ال�صناعي املذكورة يف املادة
( )44من النظام.

مث ��ال ( :)4عن�ص ��ر حماي ��ة كيمائ ��ي من ن ��وع  Markushي�شمل ع ��دداً من التج�سي ��دات التي ال تفي
مبتطلبات الك�شف.
يف ه���ذا املثال ،ت�شمل عنا�صر احلماية عدد ًا كبري ًا م���ن التج�سيدات املحتملة بينما يف�صح الو�صف فقط
عن جزء �صغري ن�سبي ًا من هذه التج�سيدات ويدعمه راجع (.)18/5
ونظ���ر ًا لأن الو�ص���ف ينق�صه ع���دد ًا كبري ًا من التج�سي���دات املحتملة ،فينبغي عل���ى الفاح�ص �أن يعرت�ض
ويطالب با�ستيفاء هذا الو�صف للمتطلبات الواردة يف املادة ( )2( )15من الالئحة.

مثال ( :)5عن�صر حماية كيميائي من نوع  Markushذو عدد من اخليارات واملتغريات� ...إلخ التي
ال تفي مبتطلبات الإف�صاح والو�ضوح.
يف ه���ذا املثال ،يحت���وي عن�صر احلماية على عدد كب�ي�ر من اخليارات و�/أو املتغ�ي�رات و�/أو تغيريات يف
الرتتيب و�/أو ال�شروط مما يجعل عن�صر احلماية غري وا�ضح و�/أو غري موجز.
ونظ���ر ًا لع���دم الإف�صاح عن بع�ض االخرتاعات املقدمة ونق�ص الو�ض���وح يف تعريف االخرتاع ،ف�إنه ينبغي
على الفاح�ص �أن يطلب من مقدم الطلب تو�ضيح كيفية ا�ستيفاء عنا�صر احلماية تلك للمتطلبات الواردة يف
من املادة ( )2( )15من الالئحة.
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مثال ( :)6عن�صر احلماية الذي قد يكون مرتبطاً مبو�ضوع مت ا�ستثنا�ؤه.
عن�صر احلماية :طريقة ملعاجلة املطاط تت�ضمن عدد ًا من اخلطوات التي تعتمد ب�صورة دائمة على �أخذ
قيا�سات معينة مثل درجة حرارة و�ضغط املطاط وح�ساب الوقت املتبقي ملعاجلة املطاط.
يت�ضم���ن الو�ص���ف تفا�صيل ب�ش�أن اخلط���وات املنفذة واللوغاريتم���ات املعقدة الت���ي ي�ستخدمها الكمبيوتر
حل�ساب وقت املعاجلة املتبقي.
ميك���ن �أن ينتهي فاح�ص طلب الرباءة �إىل �أن مو�ضوع عن�صر احلماية هو برنامج كمبيوتر ويعرت�ض على
عنا�ص���ر احلماية ويطالب بتعديله���ا بحيث ترتبط بو�ضوح مبو�ضوعات حماية غ�ي�ر م�ستثناة .و�إذا قام مقدم
الطلب بذلك ،ميكن �إجراء البحث والفح�ص.
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الف�صل العا�شر

وحدة االخرتاع

الف�صل العا�شر
وحدة االختراع

 1/10حتديد وحدة االخرتاع
يج���ب �أن يتعل���ق طلب الرباءة باخرتاع واحد فقط� ،أما يف حالة وج���ود �أكرث من اخرتاع ،ف�إنه ميكن فقط
ال�سم���اح بدم���ج هذه االخرتاع���ات يف طلب براءة واح���د �إذا كانت مرتبط���ة ببع�ضها البع����ض ارتباط ًا ي�سمح
بتكوين مفهوم ابتكاري وحيد وفق ًا للمادة ( )46من النظام واملادة ( )35من الالئحة .وفيما يتعلق مبجموعة
االخرتاع���ات املطل���وب حمايتها يف طلب الرباءة ،ف�إن وحدة االخرتاع تكون متواجدة فقط عندما تكون هناك
عالقة فنية بني االخرتاعات ت�شتمل على واحد �أو �أكرث من نف�س ال�سمات �أو املالمح الفنية اخلا�صة.
وي���دل م�صطل���ح "ال�سمات الفنية اخلا�صة" عل���ى و�صف ال�سمات اخلا�صة التي ت���دل على امل�ساهمة التي
يدخله���ا كل االخرتاعات جمتمعة على التقني���ة ال�سابقة .وتتم عملية التحديد على حمتويات عنا�صر احلماية
كما مت تف�سريها يف �ضوء الو�صف والر�سومات (�إن وجدت).
و�س���وا ًء ت�سبب���ت �أو مل تت�سب���ب �أي من ال�سمات الفنية يف �إدخ���ال م�ساهمة يف التقني���ة ال�سابقة  ،ف�إنه يتم
اعتبار و�إن�شاء "�سمة فنية خا�صة" بالن�سبة للجدة واخلطوة االبتكارية .فعلى �سبيل املثال� ،إن الوثيقة التي يتم
اكت�شافها يف البحث تدل على وجود افرتا�ض غياب اجلدة �أو اخلطوة االبتكارية يف عن�صر احلماية الرئي�سي،
مما ي�ؤدى �إىل ترك اثنني �أو �أكرث من عنا�صر احلماية التابعة بدون مفهوم ابتكاري عام وحيد ،وتكون النتيجة
غياب وحدة االخرتاع بني هذين العن�صرين املعتمدين.
ميكن �أن يكون نق�ص وحدة االخرتاع وا�ضح ًا ب�صورة مبا�شرة قبل النظر يف عنا�صر احلماية بالن�سبة �إىل
�أي تقنية �سابقة� ،أو ميكن فقط �أن ي�صبح ظاهر ًا ،بعد و�ضع التقنية ال�سابقة يف االعتبار.
على �سبيل املثال ،ميكن القول �أن عنا�صر احلماية امل�ستقلة  X+Y ,A+Y ,A+Xينق�صها الوحدة ،حيث �أنه
ال توجد مادة م�شرتكة مطلوب حمايتها بالن�سبة جلميع عنا�صر احلماية .ففي حالة عنا�صر احلماية امل�ستقلة
 A+X ،A+Yوتكون وحدة االخرتاع موجودة يف �صورة  ،Aوتكون م�شرتكة لكل من عن�صري احلماية .ومع ذلك
ف�إذا كان  Aمعروف ًا ،ف�إنه يوجد نق�ص يف وحدة االخرتاع ،حيث �أن �( Aسواء كان �سمة فردية �أو جمموعة من
ال�سمات) ال يكون �سمة فنية حتدد م�ساهمة بالن�سبة للتقنية ال�سابقة.
يج���ب �أن يك���ون هناك اعتبار عملي وا�سع لدرجة التداخل املتبادل للبدائل التي تقدمها عنا�صر احلماية،
بالن�سبة حلالة التقنية املوجودة كما مت تو�ضيحه بوا�سطة البحث �أو بوا�سطة �أي وثيقة �إ�ضافية ميكن اعتبارها
ذات عالق���ة بالتقني���ة ال�سابق���ة .و�إذا كانت امل���ادة العامة لعنا�صر احلماي���ة امل�ستقلة معروفة جي���د َا ،واملادة
املتبقي���ة املطلوب حمايتها لكل عن�صر حماية تختلف عن مادة الآخرين بدون وجود �أي مفهوم ابتكاري جديد
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موح���د للجميع ،ف�إن���ه وبو�ضوح يوجد نق�ص يف وحدة االخرتاع .ومن جهة �أخ���رى� ،إذا كان هناك مفهوم عام
ابتكاري مفرد يف �صورة جديدة وي�شتمل على خطوة ابتكارية ،ف�إنه لن ين�ش�أ اعرتا�ض نق�ص الوحدة .ولتعيني
اخلط���وة التي يجب اتخاذها بوا�سطة فاح�ص طلب الرباءة بني هذين احلدين ،ف�إنه ال ميكن �إعطاء القواعد
ال�صارمة ،ويتم اعتبار كل حالة بناء على ظروفها ،وتو�ضح فائدة �أي �شك ل�صاحب طلب الرباءة.
يت�ض���ح من الفقرات ال�سابقة �أن القرار الذي يتعلق بوحدة االخرتاع يكون مرتوك ًا لفاح�ص طلب الرباءة.
وم���ع ذل���ك ،ف����إن فاح�ص طلب ال�ب�راءة يجب �أال يق���وم برفع اعرتا�ض يتعل���ق بنق�ص وح���دة االخرتاع ملجرد
�أن االخرتاع���ات املطل���وب حمايته���ا ق�سم���ت �إىل جمموعات ت�صني���ف منف�صلة �أو بغر�ض ق�ص���ر البحث على
جمموعات ت�صنيف معينة.
يج���ب اعتبار وح���دة االخرتاع يف املكان الأول فق���ط بالن�سبة لعنا�صر احلماي���ة امل�ستقلة يف طلب الرباءة
ولي�س���ت عنا�صر احلماية املعتمدة .ويجب �أن ي�ضع فاح�ص طلب الرباءة يف اعتباره �أن عن�صر احلماية ميكن
�أي�ض ًا �أن يحتوى على �إ�شارة لعن�صر حماية �آخر حتى ولو مل يكن هذا العن�صر معتمد ًا .ومن �أمثلة ذلك عن�صر
حماي���ة ي�ش�ي�ر �إىل عن�صر حماية من نوع خمتلف (على �سبيل املثال" ،جه���از لتنفيذ العملية اخلا�صة بعن�صر
احلماي���ة (� "...)1أو "عملية لت�صنيع املنتج اخلا�ص بعن�ص���ر احلماية ( ."...)1وبطريقة م�شابهة ويف و�ضع
مثال القاب�س واملقب�س  ،جند �أن عن�صر احلماية اخلا�ص ب�أحد الأجزاء ي�شري �إىل اجلزء الآخر امل�ساعد ،على
�سبيل املثال "قاب�س للم�ساعدة مع املقب�س اخلا�ص بعن�صر احلماية ( "...)1ال يعترب عن�صر حماية معتمد.
ويف حال���ة جتنب عنا�صر احلماي���ة امل�ستقلة للتقنية ال�سابقة والوفاء مبتطلب���ات وحدة االخرتاع ،ف�إنه لن
تن�ش����أ م�شكل���ة نق�ص الوحدة بالن�سب���ة لأي من عنا�صر احلماي���ة التي تعتمد على عنا�ص���ر احلماية امل�ستقلة.
وب�صفة خا�صة ف�إنه ال يهم �إذا كان عن�صر احلماية التابع نف�سه يحتوى على اخرتاع �آخر .ويفرت�ض على �سبيل
�أن عن�ص���ر احلماي���ة ( )1عبارة عن ري�ش���ة دوارة تربينية مت ت�شكيلها ب�صورة معين���ة ،بينما عن�صر احلماية
( ،)2عب���ارة ع���ن "ري�ش���ة دوارة تربيني���ة كما هو يف عن�صر احلماي���ة ( ")1ومت �إنتاجها م���ن �سبيكة  ،Zف�إنه
يف ه���ذه احلال���ة ال ين�ش����أ اعرتا�ض ب�سبب �أن ال�سبيك���ة  Zكانت جديدة ولأن تركيبه���ا كان غري وا�ضح ،وبذلك
ف���ان ال�سبيك���ة نف�سها حتتوى بالفعل على _ ال�سمات الأ�سا�سية الخ�ت�راع م�ستقل ميكن �أن يكون له براءة فيما
بع���د� ،أو �أن تكون ال�سبيك���ة  Zرغم �أنها غري جديدة ف�إن طلب الرباءة اخلا�ص به���ا بالن�سبة للري�شات الدوارة
الرتبينية غري وا�ضح ،وبالتايل ف�إنها متثل اخرتاع ًا م�ستق ًال باالحتاد مع الري�شات الدوارة الرتبينية .وكمثال
�آخر ،افرت�ض �أن عن�صر احلماية الأ�سا�سي يحدد طريقة �إعداد منتج  Aبداية من منتج Bويتم قراءة عن�صر
احلماي���ة الثاين كالتايل "طريقة تتميز -وف ًقا لعن�صر احلماي���ة ( -)1ب�إنتاج  Bعن طريق تفاعل با�ستخدام
املنت���ج  ."Cويف ه���ذه احلال���ة � ً
أي�ض���ا ،ال ين�ش����أ �أي اعرتا����ض ح���ول ما �إن كان���ت عملية �إع���داد  Bمن "C
تعت�ب�ر عملي���ة جديدة و�إبتكاري���ة حيث �أن عن�ص���ر احلماية ( )2يت�ضم���ن جميع مالم���ح وخ�صائ�ص عن�صر
احلماية ( .)1وبالتايل� ،سوف يقع مو�ضوع عن�صر احلماية (� )2ضمن عن�صر احلماية ( .)1وب�شكل مماثل،
ل���ن تظهر �أي م�ش���كالت يف حالة موقف عنا�صر احلماي���ة الأ�سا�سية والفرعية حيث يتج���اوز عن�صر احلماية
الأ�سا�سي التقنية ال�سابقة وي�ستوفي متطلبات وحدة االخرتاع.
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بالإ�ضاف���ة �إىل ذل���ك ،ال تن�ش�أ �أي م�شكلة يف حالة موقف الرتكيبة/الرتكيبة الفرعية حيث يتجنب يف هذه
احلال���ة عن�صر حماية الرتكيب���ة الفرعية التقنية ال�سابقة وي�ستويف متطلبات وحدة االخرتاع ويت�ضمن عن�صر
احلماية للرتكيبة جميع مالمح وخ�صائ�ص الرتكيبة الفرعية.
�إال �أن���ه �إذا مل يتجنب عن�صر احلماي���ة امل�ستقل التقنية ال�سابقة ،ف�إن الأمر يتطلب بحث بعناية م�س�ألة ما
�إن كان هن���اك ارتباط �إبداعي بني جميع عنا�صر احلماي���ة املعتمدة على عن�صر احلماية هذا .و�إذا مل يتبقى
�أي ارتباط ،ميكن حدوث اعرتا�ض ب�ش�أن نق�ص الوحدة .وتنطبق نف�س االعتبارات يف حاالت مواقف العنا�صر
الأ�سا�سي���ة والفرعية �أو الرتكيبة/الرتكيبة الفرعي���ة .وت�ستهدف هذه الطريقة لتحديد وجود وحدة االخرتاع
م���ن عدم���ه �أن يتم تطبيقها حتى قبل بدء البحث .فعندما يتم البحث يف التقنية ال�سابقة ،يجب �إعادة درا�سة
التحديد املبدئي لوحدة االخرتاع وفق ًا لالفرتا�ض اخلا�ص ب�أن عنا�صر احلماية تتجنب التقنية ال�سابقة وذلك
على �أ�سا�س نتائج البحث يف التقنية ال�سابقة.
وميك���ن �أن يتم طل���ب احلماية لأ�شكال بديلة من االخ�ت�راع �إما على هيئة جمموعة م���ن عنا�صر احلماية
امل�ستقلة �أو عن�صر حماية منفرد .ويف حالة عن�صر احلماية املنفرد ،فقد ال يت�ضح ب�شكل مبا�شر وجود بدائل
م�ستقل���ة� .إال �أن���ه يف �أي من احلالتني ،يتم تطبيق نف�س املعايري عن���د حتديد وجود وحدة االخرتاع من عدمه،
ونق����ص وح���دة االخرتاع قد يتواجد يف عن�صر احلماية املنفرد .وبينما يحتوى عن�صر احلماية على ت�صورات
متمي���زة غري مرتبطة مبفهوم ابتكاري متكام���ل ،فيجب �أن يعرت�ض الفاح�ص ب�سبب نق�ص وحدة االخرتاع يف
عنا�صر احلماية.
وال ين�ش�أ االعرتا�ض ب�ش�أن نق�ص وحدة االخرتاع عادة �إذا مت طلب احلماية للرتكيبة �أو عدد من العنا�صر
الفردي���ة يف عن�ص���ر حماية منفرد (باملقارنة م���ع الت�صورات املتميزة كما مت مناق�شته���ا يف الفقرة ال�سابقة)
حتى و�إن كانت هذه العنا�صر تبدو غري مرتبطة وذلك عند درا�ستها ب�شكل منف�صل.

� 2/10إي�ضاح الأو�ضاع اخلا�صة
توجد ثالثة �أو�ضاع خا�صة ل�شرح طريقة حتديد وحدة االخرتاع مبزيد من التف�صيل وهي:
1 -1الرتكيبات اخلا�صة ب�أنواع خمتلفة من عنا�صر احلماية راجع (.)3/10
2 -2ما يطلق عليها " ممار�سة ماركو�ش" راجع (.)4/10
3 -3املنتجات الو�سطية واملنتجات النهائية راجع (.)5/10
وق���د مت �إي�ضاح مبادئ تف�س�ي�ر هذه الطريقة لكل من هذه الأو�ضاع �أدناه .كم���ا مت �شرح �أمثلة للم�ساعدة
يف فه���م ال�شرح اخلا�ص باملجاالت الثالثة مو�ضع االهتم���ام اخلا�ص امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة وذلك يف
ال�سطور التالية.

 3/10الرتكيبات اخلا�صة ب�أنواع خمتلفة من عنا�صر احلماية
يت���م تف�س�ي�ر طريقة حتديد وح���دة االخرتاع على �أنه���ا ت�سمح ب�صفة خا�ص���ة ب�إدخ���ال �أو ت�ضمني �أي من
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الرتكيب���ات التالي���ة اخلا�صة ب�أنواع خمتلفة من عنا�ص���ر احلماية يف نف�س طلب ال�ب�راءة )1( :بالإ�ضافة �إىل
عن�ص���ر حماي���ة م�ستقل ملنتج معني ،وعن�ص���ر حماية م�ستقل لطريقة مت تكييفها ب�ش���كل خا�ص لت�صنيع املنتج
املذكور� ،أو ( )2بالإ�ضافة �إىل عن�صر حماية م�ستقل للطريقة املعنية ،عن�صر حماية م�ستقل جلهاز �أو و�سيلة
مت ت�صميمه���ا ب�شكل خا�ص لتطبيق ه���ذه الطريقة� ،أو ( )3بالإ�ضافة �إىل عن�ص���ر حماية م�ستقل ملنتج معني،
عن�ص���ر حماية م�ستقل لطريقة مت تكييفها ب�شكل خا�ص لت�صنيع املنتج املذكور وعن�صر حماية م�ستقل جلهاز
�أو و�سيلة مت ت�صميمها ب�شكل خا�ص لتطبيق الطريقة املذكورة.
وبالت���ايل ،تعت�ب�ر الطريقة التي مت تكييفها خ�صي�ص ًا لت�صنيع منت���ج �إذا كانت الطريقة املطلوب حمايتها
ينتج عنها منتج مطلوب حمايته مع وجود عالقة فنية بني عن�صر حماية املنتج و عن�صر حماية طريقة ت�صنيع
املنت���ج .ولي����س املق�صود من كلمة "تكييفها خ�صي�ص ًا" �أنها توحي ب�أن املنتج ال ميكن ت�صنيعه بوا�سطة طريقة
�أخرى خمتلفة.
يت���م �أي�ض��� ًا اعتبار اجلهاز �أو الو�سيلة م�صمم��� ًا خ�صي�ص ًا لتطبيق طريقة ذات عن�ص���ر حماية� ،إذا كانت
م�ساهمة اجلهاز �أو الو�سيلة يف �إطار تفوقها على التقنية ال�سابقة متاثل حجم امل�ساهمة التي قدمتها الطريقة
يف �إط���ار تفوقها على التقني���ة ال�سابقة .وبالتايل ،لي�س كافي ًا �أن يكون اجلهاز �أو الو�سيلة يتميز مبجرد القدرة
عل���ى اال�ستخدام يف تطبي���ق الطريقة ذات احلماية� .إال �أن التعبري "م�صمم ًا خ�صي�ص ًا" ال يعنى �أن اجلهاز �أو
الو�سيل���ة ال ميك���ن ا�ستخدامها لتنفيذ �أو تطبيق طريقة �أخرى كم���ا ال يعنى �أن هذه الطريقة ال ميكن تطبيقها
با�ستخدام جهاز بديل �أو و�سيلة بديلة.
يج���ب �أن يربط املفهوم االبت���كاري املتكامل عنا�صر احلماية يف الأنواع املختلف���ة .ويف هذا التجميع ،ف�إن
ال�صياغ���ة ال���واردة يف ( )3/10يج���ب مراعاتها بعناي���ة� .إن الربط بني املنتج والطريق���ة يف الفقرة الفرعية
( )1يعن���ى �أن الأخرية (الطريقة) ينبغي �أن "تتكي���ف خ�صي�ص ًا لت�صنيع" الأول (املنتج) .وبطريقة مماثلة،
يف ( ،)3/10الفق���رة الفرعي���ة ( ،)2ف����إن اجله���از �أو الو�سيلة املطل���وب له احلماية يج���ب "�أن يتم ت�صميمه
خ�صي�ص��� ًا " لتطبيق الطريقة .وبنف�س ال�شكل ،ففي الفق���رة الفرعية ( ،)3يجب "تكييف الطريقة خ�صي�ص ًا
لت�صنيع" املنتج ويجب "ت�صميم اجلهاز خ�صي�ص ًا لتطبيق الطريقة".
ويف الرتكيب���ات م���ن ( )1و( ،)3كان الرتكيز على  -ويجب �أن يعتمد جوهر االخرتاع ب�شكل �أ�سا�سي على
املنتج -بينما يف الرتكيبة ( ،)2كان الرتكيز على -ويجب �أن يعتمد االخرتاع ب�شكل �أ�سا�سي على -الطريقة.راجع (الأمثلة املو�ضحة �أدناه).

" 4/10ممار�سة ماركو�ش" ()Markush Practice
يف الو�ض���ع ال���ذي يت�ضمن عن�ص���ر حماية منفرد يح���دد املواد البديل���ة (كيميائية �أو غ�ي�ر كيمائية) يتم
اعتب���ار ما ُيطلق عليها "ممار�سة ماركو����ش" -مطلب وجود عالقة فنية متداخلة و�شيء مماثل �أو متطابق مع
خ�صائ�ص فنية معينة -قد مت ا�ستيفائها عندما تكون البدائل ذات طبيعة م�شابهة.
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(�أ) عندم���ا تق���وم جمموعة ماركو�ش مق���ام بدائل املركب���ات الكيميائية ،ف�سوف يت���م اعتبارها ذات طبيعة
مماثلة عندما يتم ا�ستيفاء املعايري التالية:
تكون جميع البدائل ذات خ�صائ�ص م�شرتكة �أو �أن�شطة عامة.
1 -1وجود تركيبة م�شرتكة مبعنى ا�شرتاك جميع البدائل يف عن�صر تركيبي واحد م�ؤثر.
2 -2يف احلاالت التي ال ميكن فيها �أن تكون الرتكيبة امل�شرتكة هي املعايري املوحدة ،ف�إن جميع البدائل
�سوف تنتمي لأحد الأ�صناف املعروفة من املركبات الكيميائية يف املجال الذي يرتبط به االخرتاع.
(ب) يف الفق���رة (�أ) (� )1أع�ل�اه ت�ش�ي�ر عبارة "ا�شرتاك جميع البدائل يف عن�ص���ر تركيبي واحد م�ؤثر" �إىل
ح���االت ت�ش�ت�رك فيها املركبات يف تركيبة كيميائي���ة م�شرتكة وهذه الرتكيبة ت�شغل ج���زء كبري من الرتكيبات
اخلا�صة باملركبات �أو يف احلالة التي تكون فيها املركبات ب�شكل عام متتلك جزء �صغري من تركيباتها وت�شكل
الرتكيب���ة امل�شرتكة ب�شكل عام جزء تركيبي مميز من وجه���ة نظر التقنية ال�سابقة واحلالية ،وتعترب الرتكيبة
امل�شرتك���ة �ضرورية للخ�صائ�ص �أو الأن�شطة امل�شرتكة .وق���د يكون العن�صر الرتكيبي مركب واحد �أو جمموعة
من املركبات املنفردة مرتبطة مع بع�ضها.
(ج) يف الفق���رة (�أ) (� )2أع�ل�اه ،تعنى عبارة "�أحد الأ�صناف املعروفة من املركب���ات الكيميائية" �أنه يوجد
توق���ع من اخل�ب�رة ال�سابقة يف هذا املجال ب����أن مركبات فئة معين���ة �سوف تتفاعل بنف����س الطريقة املتبعة يف
االخ�ت�راع املطل���وب له احلماية .مبعن���ى �آخر ،ميكن ا�ستب���دال كل مركب ب�آخر مع توقع حتقي���ق نف�س النتائج
امل�ستهدفة.
(د) ال ميك���ن اعتب���ار حقيقة �أن بدائ���ل جمموعة ماركو�ش ميك���ن ت�صنيفها ب�شكل خمتل���ف (�أي �إذا �صنفت
وفق��� ًا لت�صنيفات خمتلفة للت�صنيف الدويل لل�ب�راءات) �-إذا �أُخذت مبفردها -مربر ًا لوجود نق�ص يف وحدة
االخرتاع.
(هـ) عند التعامل مع البدائل� ،إذا ات�ضح �أن واحد على الأقل من بدائل ماركو�ش غري جديد بالن�سبة للتقنية
ال�سابقة ،يجب �أن يقوم فاح�ص طلب الرباءة ب�إعادة النظر يف م�س�ألة وحدة االخرتاع.
وال تنط���وي �إع���ادة النظر بال�ض���رورة على وجود �أي اعرتا����ض ب�ش�أن نق�ص وحدة االخ�ت�راع .راجع (الأمثلة
�أدناه)

 5/10املادة الو�سيطة واملنتجات النهائية

(�أ) م���ن املزم���ع �أن يعنى م�صطلح "املادة الو�سيط���ة" املادة الو�سيطة �أو املنتج���ات املبدئية .وهذه املنتجات
لديها القدرة على �أن تكون م�ستخدمة لإنتاج منتجات نهائية من خالل تغيري فيزيائي �أو كيميائي والذي تفقد
فيه املادة الو�سيطة طبيعتها.
(ب) ويت���م اعتبار وحدة االخرتاع موجودة يف املادة الو�سيطة �أو املنتجات النهائية �إذا مت ا�ستيفاء ال�شرطني
التاليني:
�1 -1إذا توافر يف املادة الو�سيطة واملنتجات النهائية نف�س العن�صر الرتكيبي ال�ضروري مبعنى �أن:
•تكون الرتكيبات الكيميائية الأ�سا�سية للمادة الو�سيطة واملنتجات النهائية مت�شابهة.
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•ترتب���ط الرتكيبات الكيميائية للمنتجني م���ن الناحية الفنية ب�شكل وثيق على �أن تُ�شكل املادة
الو�سيطة عن�صر تركيبي �ضروري يف املنتج النهائي.
2 -2ارتب���اط كل م���ن املادة الو�سيط���ة واملنتجات النهائية م���ن الناحية الفنية ،ويعنى ه���ذا �أن املنتج
النهائي يتم ت�صنيعه ب�شكل مبا�شر من املادة الو�سيطة �أو منف�صل عنها عن طريق عدد من املواد
الو�سيطة حتتوى جميعها على نف�س العن�صر الرتكيبي ال�ضروري.
(ج) ميك���ن �أن يت���م اعتبار وحدة االخ�ت�راع موجودة �أي�ض ًا بني امل���ادة الو�سيطة واملنتج���ات النهائية والتي ال
تُعرف الرتكيبات بها ،على �سبيل املثال العالقة بني مادة و�سيطة بها تركيبة معروفة ومنتج نهائي ذي تركيبة
غ�ي�ر معروف���ة �أو العالقة بني مادة و�سيط���ة ذات تركيبة غري معروفة ومنتج نهائ���ي ذي تركيبة غري معروفة.
كاف يقود ال�شخ����ص �إىل الو�صول �إىل �أن املادة
وال�ستيف���اء الوحدة يف كل م���ن احلالتني ،يجب �أن يوجد دليل ٍ
الو�سيط���ة واملنتج���ات النهائية مرتبطة ب�ش���كل وثيق من الناحية الفنية ،مثل_عندم���ا حتتوى املادة الو�سيطة
عل���ى نف����س العن�صر الأ�سا�سي الذي يحتوى علي���ه املنتج النهائي �أو ت�شكل امل���ادة الو�سيطة عن�صر �أ�سا�سي يف
املنتج النهائي.
(د) م���ن املمك���ن �أن يقبل طلب الرباءة الواحد منتجات و�سيط���ة خمتلفة ت�ستخدم يف طرق خمتلفة للإعداد
للمنتج النهائي ب�شرط �أن يتوافر فيها نف�س الرتكيبة الأ�سا�سية.
(هـ) �إذا وجد منتج �آخر غري جديد خالل العملية التي ت�ؤدي من املنتج الو�سيط (املبدئي) �إىل املنتج النهائي
ف�إن عن�صر الوحدة يعترب غري موجود بني املنتجات الو�سيطة.
(و) �إذا ت�ضمن نف�س طلب الرباءة عنا�صر حماية ملواد و�سيطة خمتلفة لأجزاء خمتلفة من الرتكيبة اخلا�صة
باملنتج النهائي ،ال يتم اعتبار الوحدة موجودة بني املواد الو�سيطة.
(ز) �إذا كان���ت امل���واد الو�سيط���ة واملنتجات النهائية مكونة م���ن جمموعات متجان�سة م���ن املركبات ،ف�إن كل
مرك���ب للم���ادة الو�سيطة ينبغ���ي �أن يتماثل مع املرك���ب املطلوب له احلماية يف جمموع���ة متجان�سة للمنتجات
النهائي���ة� .إال �إن بع����ض املنتج���ات النهائية قد ال يتوافر بها مكون مماثل يف جمموع���ة متجان�سة من املنتجات
الو�سيطة ولذلك ال حتتاج املجموعتني املتجان�ستني �أن تكونا متطابقتني ب�شكل مطلق.
طامل���ا ميك���ن حتديد وحدة االخرتاع ع���ن طريق تطبيق التف�سريات �سالفة الذك���ر ال يجب �أن ت�ؤثر حقيقة
ق���درة امل���واد الو�سيطة على ا�ستخدامه���ا لإنتاج منتجات نهائي���ة �إىل جانب الآث���ار واال�ستخدامات والأن�شطة
الأخرى التي ت�ستخدمها فيها املواد الو�سيطة على القرار ب�ش�أن وحدة االخرتاع.

� 6/10أمثلة تتعلق بوحدة االخرتاع
يت���م تو�ضيح تطبيق املبادئ اخلا�صة بوحدة االخرتاع عن طريق الأمثلة التالية لال�سرت�شاد بها يف حاالت
معينة.

 7/10عنا�صر احلماية يف الأنواع املختلفة
مثال ()1

عن�صر احلماية ( :)1طريقة ت�صنيع مادة كيميائية .X
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عن�صر احلماية ( :)2مادة .X
تتواج���د الوحدة بني عنا�صر احلماي���ة  1و  2حيث �أن اخلا�صية الفنية امل�شرتك���ة بالن�سبة جلميع عنا�صر
احلماي���ة ه���ي وجود امل���ادة � Xإال �أنه �إذا كانت امل���ادة  Xمعروفة يف التقنية ال�سابقة ،فيج���وز �أن تكون الوحدة
ناق�صة نظر ًا لعدم وجود خا�صية فنية م�شرتكة ب�شكل مميز جلميع عنا�صر احلماية.

مثال ()2
عن�صر احلماية ( :)1طريقة ت�صنيع تت�ضمن اخلطوتني  Bو .A
خ�صي�صا لتنفيذ اخلطوة .A
عن�صر احلماية ( :)2جهاز م�صمم
ً
خ�صي�صا لتنفيذ اخلطوة .B
عن�صر احلماية ( :)3جهاز م�صمم
ً
توجد وحدة بني عن�صري احلماية  1و � 2أو بني عن�صري احلماية  1و  .3ولكن ال توجد وحدة بني عن�صري
احلماية  2و  3حيث ال توجد خا�صية فنية م�شرتكة بني عن�صري احلماية.

مثال ()3
عن�ص ��ر احلماي ��ة ( :)1طريق���ة طالء �شيء ما والتي حتتوى مادة الطالء فيه���ا على مادة جديدة مقاومة
لل�ص���د�أ  Xمبا يف ذلك خطوات حتويل الط�ل�اء �إىل ذرات با�ستخدام هواء م�ضغوط و�شحن مادة الطالء هذه
الت���ي مت حتويلها ل���ذرات ب�شكل �إلكرتو�ستاتي عن طريق ا�ستخدام ترتي���ب �إلكرتودي جديد  Aوتوجيه الطالء
�إىل ال�شيء املراد طالئه.
عن�صر احلماية ( :)2طالء يحتوى على مادة X
عن�صر احلماية ( :)3جهاز يت�ضمن ترتيب �إلكرتودي A
توجد وحدة بني عن�صري احلماية  1و  2حيث �أن اخلا�صية الفنية امل�شرتكة هي الطالء الذي يحتوى على
امل���ادة � Xأو بني عن�صري احلماي���ة  1و  3حيث تتمثل اخلا�صية الفنية امل�شرتكة يف الرتتيب الإلكرتودي � .Aإال
�إن الوحدة ناق�صة بني عن�صري احلماية  2و  3حيث ال تتواجد خا�صية فنية م�شرتكة بينها.

مثال ()4
عن�صر احلماية ( :)1جمموعة متجان�سة من املركبات  Xت�ستخدم كمبيدات ح�شرية
عن�صر احلماية ( :)2املركب  X1ينتمي �إىل املجموعة املتجان�سة X
تتواج���د الوح���دة ب�ش���رط �أن تتوافر نف����س الفاعلية املوج���ودة يف  X1لنف�س اخلا�صية الفني���ة املوجودة يف
عن�صر احلماية (.)1

مثال ()5
عن�ص ��ر احلماي ��ة ( :)1طريق���ة ملعاجلة املن�سوج���ات تت�ضمن ر�ش املواد اخلام مبرك���ب طالء معني حتت
ظروف خا�صة (على �سبيل املثال يف درجة حرارة معينة �أو تعري�ض لن�سبة �إ�شعاع معني).
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عن�صر احلماية ( :)2مادة ن�سيجية خام مطلية طب ًقا للطريقة الواردة يف عن�صر احلماية (.)1
عن�ص ��ر احلماي ��ة ( :)3ماكين���ة ر�ش لال�ستخدام يف الطريق���ة املذكورة يف عن�ص���ر احلماية ( )1وتتميز
برتتيب تهوية جديد يوفر توزيع �أف�ضل للمركب الذي يتم ر�شه.
ت�ضي���ف الطريقة وفق ًا لعن�صر احلماية ( )1خ�صائ�ص غ�ي�ر متوقعة ملنتج عن�صر احلماية ( .)2وتتمثل
اخلا�صي���ة الفني���ة املميزة يف عن�صر احلماي���ة ( )1يف ا�ستخدام _ ظروف لطريقة خا�ص���ة تتماثل مع ما هو
�ض���روري باختيار ط�ل�اء معني .وتتواجد الوحدة ب�ي�ن عن�صري احلماي���ة ( )1و( .)2ال تتماثل ماكينة الر�ش
يف عن�ص���ر احلماي���ة ( )3مع اخلا�صية الفنية التي مت حتديدها �أع�ل�اه ،وبالتايل ال تتواجد وحدة بني عن�صر
احلماية ( )3وعن�صري احلماية ( )1و(.)2

مثال ()6
عن�صر احلماية ( :)1جهاز حارق مبداخل وقود مما�سية يف حجرة خلط.
عن�ص ��ر احلماي ��ة ( :)2طريق���ة �صنع حارق الوقود مبا يف ذلك خطوة ت�شكي���ل مداخل الوقود املما�سية يف
حجرة اخللط.
عن�صر احلماية ( :)3طريقة �صنع حارق الوقود مت�ضمنة مالحظة خطوة ال�صبA
عن�ص ��ر احلماي ��ة ( :)4جه���از لتنفيذ طريقة ل�صنع ح���ارق الوقود مبا يف ذلك اخلا�صي���ة  Xالناجتة عن
ت�شكيل مداخل الوقود املما�سية.
عن�صر احلماية ( :)5جهاز لتنفيذ طريقة ل�صنع حارق الوقود مبا يف ذلك غطاء احلماية .B
عن�صر احلماية ( :)6طريقة ت�صنيع كربون �أ�سود مت�ضمنة خطوة دفع الوقود بطريقة مما�سية يف حجرة
اخللط حلارق الوقود.
تتواج���د الوح���دة بني عنا�ص���ر احلماي���ة ( )1و( )2و( )4و( ،)6حيث تتمثل اخلا�صي���ة الفنية _ جلميع
العنا�ص���ر املذك���ورة يف مداخل الوق���ود املما�سي���ة .ويفتقد عن�صرا احلماي���ة ( )3و( )5الوح���دة مع عنا�صر
احلماي���ة ( )1و( )2و( )4و( )6حي���ث �أن عن�صري احلماي���ة ( )3و( )5ال يت�ضمنا نف�س اخلا�صية الفنية �أو
خا�صي���ة فنية مماثلة واملو�ضحة يف عنا�صر احلماي���ة ( )1و( )2و( )4و( .)6كما �أن عن�صري احلماية ()3
و( )5يفتقدان الوحدة مع بع�ضهما.

مثال ()7
عن�ص ��ر احلماي ��ة (� :)1شريحة من اال�ستانل�س �ستيل احلديدي القوى املقاومة للت�آكل بدرجة كبرية تتكون
ب�ش���كل �أ�سا�سي -كن�سب���ة مئوية بالن�سبة للوزن -م���ن :نيكل = 5.0- 2.0؛ وك���روم= 19-15؛ وموليبدنوم=
2-1؛ والباق���ي م���ن احلدي���د وال�شريحة ذات ُ�سمك ب�ي�ن � 0.5إىل  2.0مم ومقاومته���ا للإجهاد  %0.2حتت
�ضغط  50كجم/مم.2
عن�صر احلماية ( :)2طريقة �إنتاج �شريحة من اال�ستانل�س �ستيل احلديدي القوى املقاومة للت�آكل بدرجة
كب�ي�رة تتك���ون ب�شكل �أ�سا�س���ي -كن�سبة مئوي���ة بالن�سبة للوزن -م���ن :نيكل = 5.0-2.0؛ وك���روم= 19-15؛
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وموليبدنوم= 2-1؛ والباقي من احلديد ،وت�ضم اخلطوات التالية:
ب�سمك بني  2.0و  5.0مم.
•دلفنة على ال�ساخن ُ
•تق�سي���ة ال�شريح���ة املدلفنة على ال�ساخ���ن يف درجة حرارة  1000- 800درج���ة مئوية حتت ظروف عدم
وجود �أك�سدة ب�شكل �أ�سا�سي.
ب�سمك بني � 0.5إىل 2.0مم.
•دلفنة على البارد لل�شريحة ُ
•التق�سي���ة النهائية لل�شريح���ة املدلفنة على البارد يف درجة حرارة ب�ي�ن  1120-1200درجة مئوية لفرتة
ت�صل من  5-2دقائق.
تتواج���د الوح���دة بني منتج عن�صر احلماية ( )1وطريقة عن�صر احلماي���ة ( .)2وتتمثل اخلا�صية الفنية
املمي���زة يف املنت���ج يف املقاومة للإجهاد بن�سبة  %0.2حتت �ضغ���ط  50كجم/مم .2وتنتج خطوات الطريقة يف
عن�ص���ر احلماية ( )2ب�شكل �أ�صي���ل �شريحة من اال�ستانل�س �ستيل احلديدي مبقاوم���ة للإجهاد بن�سبة %0.2
حت���ت �ضغط  50كجم/مم .2وحتى �إن مل تكن ه���ذه اخلا�صية وا�ضحة من �صياغة عن�صر احلماية ( ،)2فقد
مت الك�شف عنها ب�شكل وا�ضح يف الو�صف .وبالتايل ،ف�إن خطوات الطريقة املذكورة تعرب عن اخلا�صية الفنية
املميزة التي تتماثل مع التحديد يف عن�صر احلماية للمنتج املوجه نحو نف�س اال�ستانل�س �ستيل احلديدي الذي
له نف�س خ�صائ�ص املقاومة املطلوب لها احلماية.

 8/10عنا�صر احلماية يف نف�س النوع
مثال()8
عن�صر احلماية (  :)1قاب�س يتميز باخلا�صية .A
عن�صر احلماية (  :)2مقب�س يتميز بخا�صية مماثلة .A
اخلا�صية  Aتعرب عن اخلا�صية الفنية املميزة واملوجودة يف كل من عن�صري احلماية ( )1و( )2وبالتايل
تتواجد وحدة االخرتاع.

مثال ()9
عن�صر احلماية ( :)1حمول مزود ُمبو�سع حمور زمني لإ�شارات الفيديو.
عن�صر احلماية ( :)2جهاز ا�ستقبال مزود ب�ضاغط حمور زمني لإ�شارات الفيديو املُ�ستقبلة.
عن�ص ��ر احلماي ��ة ( :)3جه���از نقل �إ�ش���ارات الفيديو يت�ضمن حم���ول مزود ُمبو�سع حم���ور زمني لإ�شارات
الفيديو وجهاز ا�ستقبال مزود ب�ضاغط حمور زمني لإ�شارات الفيديو املُ�ستقبلة.
اخل�صائ����ص الفنية املميزة هي ،يف عن�صر احلماية (ُ )1مو�سع املحور الزمني ويف عن�صر احلماية ()2
�ضاغط املحور الزمني وهذه اخل�صائ�ص هي خ�صائ�ص فنية متماثلة ،وبالتايل تتواجد الوحدة بني عن�صري
احلماي���ة ( )1و(� .)2أم���ا عن�صر احلماية ( )3فه���و يت�ضمن كل من اخل�صائ�ص الفني���ة املميزة التي لديها
وح���دة م���ع عن�صري احلماي���ة ( )1و( .)2ويبدو �أن متطل���ب الوحدة ما زال ُم�ستوفي م���ع عدم وجود عن�صر
حماية للرتكيب (عن�صر احلماية ".)"3
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مثال ()10
عن�صر احلماية (� :)1سري ناقل له اخلا�صية A
عن�صر احلماية (� :)2سري ناقل له اخلا�صية B
عن�صر احلماية (� :)3سري ناقل له اخلا�صيتان B+A

اخلا�صية  Aعبارة عن خا�صية فنية مميزة واخلا�صية  Bخا�صية فنية مميزة �أخرى منف�صلة.
تتواج���د الوح���دة بني عن�صري احلماي���ة ( )1و(� )3أو بني عن�صري احلماي���ة ( )2و( )3لكن ال تتواجد
الوحدة بني عن�صري احلماية ( )1و(.)2

مثال ()11
عن�صر احلماية ( :)1دائرة حتكم  Aملحرك "."d.c
عن�صر احلماية ( :)2دائرة حتكم  Bملحرك "."d.c
عن�صر احلماية ( :)3جهاز يت�ضمن حمرك " "d.cبدائرة حتكم .A
عن�صر احلماية ( :)4جهاز يت�ضمن حمرك " "d.cبدائرة حتكم .B
متث���ل دائ���رة التحك���م  Aخا�صية فني���ة مميزة ودائ���رة التحكم  Bتعرب ع���ن خا�صية فنية ممي���زة �أخرى
منف�صلة.
تتواج���د الوحدة بني عن�ص���ري احلماية ( )1و(� )3أو بني عن�صري احلماي���ة ( )2و( )4ولكن ال تتواجد
الوحدة بني عنا�صر احلماية ( )1و(� )2أو ( )3و(.)4

مثال ()12
عن�صر احلماية ( :)1عر�ض ذو خ�صائ�ص .B+A
عن�صر احلماية ( :)2عر�ض طبق ًا لعن�صر احلماية ( )1مع وجود اخلا�صية الإ�ضافية .C
عن�صر احلماية ( :)3عر�ض ذو خ�صائ�ص  B+Aمع وجود اخلا�صية الإ�ضافية .D
توج���د وحدة بني عنا�صر احلماية ( )1و( )2و( ،)3حيث ان اخلا�صية الفنية املميزة امل�شرتكة يف جميع
عنا�صر احلماية هي .B+A

مثال()13
عن�صر احلماية( :)1فتيلة  Aللمبة الكهربائية.
عن�صر احلماية ( :)2ملبة  Bبها فتيلة .A
عن�صر احلماية ( :)3ك�شاف �ضوئي مزود بلمبة  Bبها فتيلة  Aوترتيب حموري .C
توج���د وحدة بني عنا�صر احلماية ( )1و( )2و( )3حي���ث �أن اخلا�صية الفنية املميزة امل�شرتكة يف جميع
عنا�صر احلماية هي الفتيلة .A
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مثال()14
عن�ص ��ر احلماي ��ة ( :)1جه���از حتديد لو�ضع عالم���ات حتديدية على احليوانات تت�ضم���ن عن�صر قر�صي
ال�شكل ذو �ساق معدنية متتد منه و�صمم طرفه لي�سري على جلد احليوان املراد حتديد عالمات عليه وعن�صر
قر�صي ال�شكل للت�أمني مربوط بالطرف البارز من ال�ساق املعدنية على اجلانب الآخر من اجللد.
عن�صر احلماية ( :)2جهاز لتطبيق طريقة التحديد املذكورة يف عن�صر احلماية ( )1م�صمم على �شكل
مدفع يعمل بالهواء امل�ضغوط لدفع ال�ساق املعدنية للعن�صر القر�صي ال�شكل عرب اجللد وب�شرط �أن يتم تكييف
ال�سط���ح الداعم ل�سحب عن�ص���ر قر�صي الت�أمني ليتم و�ضعه على اجلانب الآخ���ر _ من ج�سم احليوان املراد
حتديده بالعالمات.
اخلا�صي���ة الفني���ة املميزة يف عن�ص���ر احلماية ( )1هي جهاز التحديد الذي يحت���وى على عن�صر قر�صي
ال�شكل مع وجود �ساق معدنية وعن�صر قر�ص للت�أمني يتم ربطه بطرف ال�ساق املعدنية.
اخلا�صية الفنية املميزة املماثلة يف عن�صر احلماية ( )2هي املدفع الذي يعمل بالهواء امل�ضغوط لتوجيه
جه���از التحديد وال���ذي يحتوى على �سطح داعم لعن�ص���ر قر�ص الت�أمني .لذا ف�إن هن���اك وحدة بني عن�صري
احلماية ( )1و(.)2

مثال ()15
عن�صر احلماية ( :)1مركب .A
عن�صر احلماية ( :)2تركيبة مبيد ح�شري حتتوى على مركب  Aومادة ناقلة.
تتواج���د الوحدة ب�ي�ن عن�صري احلماي���ة (  )1و(  ،)2حيث تتمثل اخلا�صية الفني���ة املميزة امل�شرتكة يف
جميع عنا�صر احلماية يف املركب .A

مثال ()16
عن�صر احلماية ( :)1تركيبة مبيد ح�شري حتتوى على مركب (يتكون من  )..a2 ,a1ومادة ناقلة.
عن�صر احلماية ( :)2مركب .a1
جمي���ع مركب���ات  Aمل يطلب لها احلماي���ة يف منتج عن�صر احلماية ( )2نظ ًرا لع���دم توافر اجلدة لبع�ض
منها على �سبيل املثال.
�إال �أن���ه توج���د وحدة بني مو�ضوع عن�صري احلماي���ة ( )1و( )2ب�شرط �إن يتواف���ر يف  A1الفاعلية كمبيد
ح�شري والتي تعترب خا�صية فنية مميزة للمركب  Aيف عن�صر احلماية (.)1

مثال ()17
عن�صر احلماية ( :)1كر�سي ذو �آلية رفع.
عن�صر احلماية ( :)2كر�سي ذو �آلية رفع مب�سمار قالووظ ميكانيكي.
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عن�صر احلماية ( :)3كر�سي ذو �آلية رفع هيدروليكية.
تتواج���د الوحدة بني عنا�ص���ر احلماية ( )1و( )2و( )3حي���ث تتمثل اخلا�صية الفني���ة املميزة امل�شرتكة
يف جمي���ع عنا�ص���ر احلماية يف �آلية الرفع� .إال �إذا كانت �أي �آلية رف���ع معروفة يف التقنية ال�سابقة ،ف�إن الوحدة
قد تكون ناق�صة لأنه قد ال تتوافر خا�صية فنية مميزة م�شرتكة يف جميع عنا�صر احلماية.

 9/10ممار�سة ماركو�ش ()Markush Practice
مثال ( :)18تركيب كيميائي عام (�صيديل)
عن�صر احلماية ( :)1مركب بال�صيغة الآتية:
R1

R3

R2

N

R4

حي���ث يتم اختيار  R1م���ن املجموعة املكونة من فنيل ،برييديل ثيازوليل ،تريازينيل ،الكيل ثيو ،الكوك�سى،
ومثي���ل  R4-R2عب���ارة عن ميثيل؛ �أو بينزي���ل �أو فنيل .ويتم ا�ستخدام املركب���ات مل�ستح�ضرات �صيدلية بغر�ض
زيادة قدرة الدم على امت�صا�ص الأك�سجني.
ويف هذه احلالة ،يكون جزئ الأندوليل هو العن�صر الرتكيبي الهام امل�شرتك بني جميع البدائل .وحيث �أن
جميع املركبات املطلوب حمايتها لها نف�س اال�ستخدام واملنفعة ،يدل ذلك على وجود الوحدة.

مثال ( :)19تركيب كيميائي عام
عن�صر احلماية ( :)1مركب بال�صيغة الآتية:
SCH3
Z

R1-N=C-CH

حي���ث يت���م اختيار  R1من املجموعة املكونة من فنيل برييديل ،ثيازولي���ل تريازينيل ،الكيل ثيو ،الكوك�سي،
مثيل ،ويتم اختيار  Zمن املجموعة املكونة من �أك�سجني( )Oوكربيت ( )Sو�أمينو ( )NHومثيلني (.)-CH2-
وم���ن املتوقع �أن يتم ا�ستخ���دام املركبات كم�ستح�ضرات �صيدلية لتخفيف ح���دة الآالم �أ�سفل الظهر .ويف
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هذه احلالة اخلا�صة ،تكون جمموعة �أمينو ثيو اثري  N=C-SCH-املرتبطة بحلقة ذرية �سدا�سية ،عبارة عن
العن�ص���ر البنائي �أو الرتكيبي اجلوهري امل�شرتك بني جميع البدائ���ل .وبذلك ،حيث �أنه من املتوقع �أن ميتلك
جميع املركبات املطلوب حمايتها نف�س اال�ستخدام ،فان الوحدة قد تكون موجودة.

مثال ( :)20تركيب كيميائي عام
عن�صر احلماية ( :)1مركب بال�صيغة الآتية:
XR1
Z

N

N=C-CH

-

S

حيث يتم اختيار  R1الذي ميثل ميثيل �أو فينيل و  Xو  Zمن الأك�سجني( )Oوالكربيت(.)S
يت���م ا�ستخدام املركبات كم�ستح�ضرات �صيدلية وحتتوى على بديل  3.1ثيازوليل الذي يوفر نفاذية �أكرب
لن�سي���ج الثدييات الذي يجعل املركب���ات مفيدة كم�سكنات لأنواع ال�صداع املختلف���ة وعوامل منوذجية م�ضادة
لاللتهابات.
وت�ش�ت�رك جميع املركبات يف تركيبة كيميائية م�شرتكة حي���ث ترتبط حلقة الثيازول واملركب احللقي غري
املتجان�س �سدا�سى الذرات مبجموعة �أمينو التي ت�شغل جزء كبري من تركيباتها.
وبالتايل ،وحيث �أنه من املتوقع �أن متتلك جميع املركبات املطلوب حمايتها نف�س اال�ستخدام ،فمن املمكن
�أن تتواجد الوحدة.

مثال ( :)21تركيب كيميائي عام

(

H
L

m

O

O

C OCH2CH2O

C

( (
n

O

O

C-OCH2CH2O

C

(

X

NO2
1 ≤ L ≤ 10
200 ≥ n+m ≥ 100
CH2O

H

or

CH2O
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حتتوي جميع البوليمرات امل�شرتكة على خا�صية مقاومة االنحالل احلراري ب�شكل عام وذلك نظر ًا للعدد
املنخف����ض م���ن �شق  COOHاحلرة ع���ن طريق الأ�سرتة بـ  Xلل�ش���ق النهائي لـ  COOHالت���ي ت�سبب االنحالل
احلراري .
يتم اعتبار الرتكيبات الكيميائية للبدائل مرتبطة ببع�ضها ب�شكل وثيق من الناحية الفنية .ومن ثم ميكن
ال�سماح بالتجميع يف عن�صر حماية واحد.

مثال ( :)22تركيب عام
H

(

n

O

O

C-COCH2CH2CH2CH2CH2CH2-O

C

100 ≥ n ≥ 50

CH2O

(

X

CH2
H

or

CH2O

C
H

�س���وف يحت���وي املركب ال���ذي يتم احل�صول عليه م���ن خالل �أ�س�ت�رة ال�شق النهائي ل���ـ  COOHذي املادة
املعروف���ة با�سم متعدد هك�سا ميثلني تري الأفثاالت امل�ضاف �إليها  H-CH2O-على خا�صية مقاومة االنحالل
احل���راري نظ���ر ًا للعدد املنخف�ض من �شق  COOHاحل���رة التي ت�سبب االنحالل احل���راري .وعلى العك�س من
ذل���ك� ،س���وف ي�شكل املركب ال���ذي يتم احل�صول علي���ه عن طريق �أ�س�ت�رة ال�شق النهائ���ي  COOHذي املادة
املعروفة با�سم متعدد هك�ساميثيلني تري الأفثاالت امل�ضاف �إليها مركب فينيل الذي يحتوى على جزئ =CH2
 CH- -CH2Oمادة خام لرايتنج الت�صلب عندما يتم خلطها مبركب كيماوي ب�سيط �أحادى الوحدة البنائيةغري م�شبع ومعاجلتها (تفاعل �إ�ضافي).
وال حتت���وى جميع الأ�س�ت�رات التي يت�ضمنها عن�صر احلماية على خا�صي���ة �أو ن�شاط م�شرتك .فعلى �سبيل
املث���ال ،ال يحت���وى املنتج ال���ذي مت احل�صول عليه من خ�ل�ال الأ�سرتة مبركب الفيني���ل " "CH2=CHخا�صية
مقاومة االنحالل احلراري .وبالتايل ،ال يتم ال�سماح بالتجميع يف طلب براءة واحد.

مثال ( :)23تركيب غري م�شرتك
عن�ص���ر احلماي���ة ( :)1مركب مبيد للأع�ش���اب يتكون ب�شكل �أ�سا�سي من مقدار فع���ال من خليط من A2

 4.2( ,4-Dثنائي كلورو فينوك�سي حام�ض اخلليك "اال�سيتيك") و bعبارة عن مبيد للأع�شاب يتم اختياره
م���ن جمموعة مكونة من كربيتات النحا�س وكل���ورات ال�صوديوم و�سلفامات الأموني���وم وثالثي كلورو �أ�سيتات
ال�صودي���وم وحم����ض ثنائ���ي كلورو الربوبيوني���ك و � -3أمين���و  - 5.2 -حم�ض ثنائي كل���ورو البنزويك وثنائي
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الفينامي���د (�أميد) و�أيك�سينيل (نيرتيل) وثنائي النوزيب (فين���ول) وثالثي الفلورالني (ثنائي نيرتو �أنيلني)،
و ( EPTCثيوكربامات) و�سيمازين (ثالثي الزاين) بالإ�ضافة �إىل ناقل �أو خمفف خامل.
يج���ب �أن تك���ون املكونات املختلف���ة يف  Bمركبات لفئ���ة معروفة من املركبات .بالت���اىل يف هذه احلالة قد
ين�ش����أ اعرتا�ض ب�ش�أن الوحدة لأن مكون���ات  Bلي�ست مركبات لفئة معروفة من املركبات ،ولكن يف الواقع متثل
جمموعات من الفئات ميكن حتديدها كالتايل:
(�أ) �أمالح غري ع�ضوية :كربيتات النحا�س ،كلورات �صوديوم� ،سلفامات الأمونيوم
(ب) �أم�ل�اح ع�ضوي ��ة و�أحما� ��ض كربوك�سيلي ��ة :ثالث���ي كلورو�أ�سيت���ات ال�صودي���وم ،حم����ض ثنائ���ي
كلوروالربوبيونيك� -3 ،أمينو 5.2 -ثنائي كلورو حم�ض البنزويك
(ج) �أميدات :ثنائي الفيناميد
(د) نيرتيالت� :أيك�سونيل
(هـ) فينوالت :ثنائي النوزيب
(و) �أمينات :ثالثي الفلورالني
(ز) مركبات حلقية غري متجان�سة� :سيمازين

مثال ()24
عن�صر احلماية ( :)1مركب �صيدالين بال�صيغة الآتية-:
A-B-C-D-E
حي���ث يتم اختيار  Aمن �ألكي���ل �أو �ألكانيل �أو �ألكيل حلقى م�ستبدل �أو غ�ي�ر م�ستبدل وحلقة غري متجان�سة
C5-C7؛ حتت���وى عل���ى  3-1ذرات غ�ي�ر متجان�سة خمتارة م���ن  Oو N؛ ويتم اختيار  Bمن �ألكي���ل �أو �ألكانيل �أو
�ألكيانيل �أمينو و�سلفوك�سى  C1-C6و�أثري �أو �أثري كربيتى C3-C8؛ ويتم اختيار Cمن حلقة غري متجان�سة م�شبعة
�أو غ�ي�ر م�شبع���ة C5-C8؛ حتتوى على  4-1ذرات غري متجان�سة من � Oأي � Sأو � Nأو تكون فنيل م�ستبدل �أو غري
م�ستب���دل؛ ويت���م اختيار  Dم���ن � Bأو �أ�سرت حم����ض الكربوك�سيليك � C5-C7أو الأميد؛ ويت���م اختيار  Eمن فنيل
م�ستبدل �أو غري م�ستبدل �أو نافثيل �أو �أندوليل �أو بريديل _ �أوك�سازوليل.
م���ن ال�صيغ���ة ال�سابقة ال ميكن ت�أكيد وجود عن�ص���ر تركيبي م�ؤثر ب�شكل ثاب���ت وبالتايل ،ال ميكن حتديد
خا�صي���ة فني���ة مميزة .ويوجد نق�ص يف الوحدة بني جميع الرتكيب���ات املختلفة .وميكن اعتبار االخرتاع الأول
املطلوب حمايته مت�ضم ًنا الرتكيب املذكور �أو ًال لكل متغري ،مبعنى �أنه بالن�سبة ل ـ � Aسيكون �ألكيل  C1و بالن�سبة
ل ـ � Bسيكون �ألكيل  C1و  Cحلقة غري متجان�سة م�شبعة  C5حتتوى على ذرة واحدة  Oغري متجان�سة و�سيكون D
هو �ألكيل � C1أما  Eف�سيكون فينيل م�ستبدل.

مثال ()25
عن�ص ��ر احلماي ��ة ( :)1عامل حافز لأك�سدة مرحلة البخار للمواد الهيدروكربونية التي تتكون من (� )Xأو
(.)X+a
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ويف ه���ذا املث���ال ،تعم���ل( )Xعل���ى �أك�س���دة � RCH3إىل  RCH2OHوتعم���ل ( )X+aعل���ى �أك�س���دة RCH3

�إىل  RCOOHوي�ش�ت�رك كل م���ن العاملني احلافزين يف مكون م�ش�ت�رك ون�شاط م�شرتك كعامل حافز لأك�سدة
 .RCH3وبا�ستخدام ( ، )X+aتكون عملية الأك�سدة �أكرث اكتما ًال وت�ستمر حتى يتم ت�شكيل حم�ض الكربوك�سليك
ولكن الن�شاط �سوف يظل كما هو.
جمموعات ماركو�ش م�سموح بها ومقبولة يف هذه احلالة.

 10/10املادة الو�سيطة/املنتج النهائي
مثال ()26
عن�صر احلماية (:)1
R2

R1
N
R3

N

مادة و�سيطة

OH

عن�صر احلماية (:)2
R2

R1
N
R3
R4

O

R5

X

N

P

O

منتج نهائي

Y

ترتب���ط الرتكيبات الكيميائية للم���ادة الو�سيطة وللمنتج النهائي ب�شكل وثيق م���ن الناحية الفنية .ويتمثل
العن�صر الرتكيبي الأ�سا�سي املوجود يف املنتج النهائي يف:
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R2

R1
N
R3

N

O

وبالتايل ،توجد وحدة بني عن�صري احلماية ( )1و(.)2

مثال ()27
عن�صر احلماية (:)1
N

R1

N
N

R2

R5

N
R3
R4

)(I

عن�صر احلماية (:)2
N

O

N

R2
N

C

R1

CH2

N

H

O

O

R5

R3
R4

) ( II

يت���م و�صف ( )IIعلى �أنه مادة و�سيطة ل�صنع ( .)Iوتعت�ب�ر �آلية �إقفال احللقة �أحد �أبرز الآليات املعروفة
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يف التقني���ة ال�سابق���ة .وعلى الرغم من اختالف الرتكيب الأ�سا�سي ملركب (( )Iاملنتج النهائي) ومركب ()II
املادة الو�سيطة ،ف�إن مكون ( )IIيعترب مادة حلقية مك�شوفة ت�شكل منها املكون ( .)Iوي�شرتك كل من املركبني
يف عن�ص���ر تركيبي �أ�سا�سي م�ش�ت�رك ميثل حلقة الو�صل بني حلقتي الفنيل وحلق���ة الرتيزول .وبالتايل ،تعترب
الرتكيب���ات الكيميائية ملكون�ي�ن مرتبطة ب�شكل وثيق من الناحية الفنية .ومن ثم ،فان املثال ي�ستوفي متطلبات
وحدة االخرتاع.

مثال ()28

عن�صر احلماية ( :)1بوليمر غري متبلور ( Aمادة و�سيطة).
عن�صر احلماية ( :)2بوليمر متبلور ( Aمنتج نهائي).

يف هذا املثال ،مت مد وب�سط طبقة رقيقة من البوليمر غري املتبلور  Aجلعلها بوليمر متبلور.
وتتواج���د هن���ا الوحدة لأن���ه توجد عالقة بني املادة الو�سيط���ة واملنتج النهائي مبعن���ى �أن هذا البوليمر A

غ�ي�ر املتبلور مت ا�ستخدامه كمنتج مبدئ���ي لإعداد بوليمر متبلور  .Aولأغرا�ض املزي���د من الإي�ضاح ،نفرت�ض
�أن بوليم���ر  Aيف ه���ذا املثال هو متع���دد الأيزوبرين .وهنا ،حتت���وى كل من املادة الو�سيط���ة املتمثلة يف متعدد
الأيزوبرين غري املتبلور واملنتج النهائي املتمثل يف متعدد الأيزوبرين املتبلور على نف�س الرتكيب الكيميائي.

مثال ()29

عن�صر احلماية ( :)1مركب بوليمري ي�ستخدم كمادة ليفية مو�ضحة من خالل ال�صيغة العامة التالية:
(وحدة تكرار ")"X
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عن�صر احلماية ( :)2مركب مو�ضح من خالل ال�صيغة العامة التالية:
(ي�ستخدم كمادة و�سيطة للمركب البوليمري الأول)
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(منتج تكثيف مبدئي)
•توجد عالقة مادة و�سيطة مبنتج نهائي بني عن�صري احلماية.
•مادة ( )2ت�ستخدم كمادة خام للمادة (.)1
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يف نف�س الوقت ي�شرتك كل من املركبني يف عن�صر تركيبي �أ�سا�سي (وحدة تكرار " )"Xومرتبطني ب�شكل
وثيق من الناحية الفنية .وبالتايل ت�ستويف املادة الو�سيطة واملنتجات النهائية متطلبات الوحدة.

مثال ()30

عن�صر احلماية ( :)1مركب جديد يحتوي على تركيب ( Aمادة و�سيطة)
عن�ص ��ر احلماي ��ة ( :)2منتج مت �إع���داده بوا�سطة تفاعل  Aمع مادة ( Xمنتج نهائ���ي) .راجع �أدناه ملزيد
من التفا�صيل.

مثال ()31

عن�صر احلماية ( :)1منتج تفاعل لـ  Aو ( Bمادة و�سيطة).
عن�ص ��ر احلماي ��ة ( :)2منت���ج يتم �إعداده عن طريق تفاعل منتج التفاع���ل لـ  Aو  Bمع مواد  Xو ( Yمنتج
نهائي).

يف املثال�ي�ن ( )30و( ،)31الرتكي���ب (�أو الرتكيبات) الكيميائي للمادة الو�سيطة و�/أو املنتج النهائي غري
مع���روف .فف���ي املث���ال ( ،)30تركيب منتج عن�صر احلماي���ة (( )2املنتج النهائي) غري مع���روف .ويف املثال
( ،)31تركيب���ات املنتجات لعن�صر احلماي���ة (( )1املادة الو�سيطة) وعن�صر احلماية (( )2املنتج النهائي)
غري معروفة.
حيث �أن الوحدة تتواجد �إذا كان هناك دليل ي�ؤدي بال�شخ�ص �إىل الو�صول �إىل �أن اخلا�صية املميزة للمنتج
النهائي _ والتي متثل اخلا�صية الإبداعية يف احلالة ترجع �إىل املادة الو�سيطة .على �سبيل املثال ،الغر�ض من
ا�ستخ���دام املواد الو�سيطة يف املثال�ي�ن ( )30و( )31هو تعديل بع�ض خوا�ص املنتج النهائي .وقد يكون الدليل
عل���ى �شكل بيانات اختب���ار يف املوا�صفات تربز �أثر امل���ادة الو�سيطة على املنتج النهائ���ي .و�إذا مل يتواجد هذا
الدليل ،ف�إنه ال توجد وحدة على �أ�سا�س وجود عالقة بني مادة و�سيطة ومنتج نهائي.

 11/10اخرتاعات �صيدالنية (غري مت�صلة مبمار�سة ماركو�ش)
مثال رقم ( :)32طريقة تر�شيح واملركبات التي حتددها هذه الطريقة.

عن�صر احلماية ( :)1طريقة لتحديد املركبات التي متثل �أج�سام م�ضادة مل�ستقبل  ،Rت�شتمل على خطوات
تو�صيل اخلاليا التي تظهر على الغ�شاء اخلارجي مل�ستقبل  Rمع املركب الرتابطي لهذه اخلاليا ،مع مالحظة
عملي���ة رب���ط املركب الرتابطي ،وربط اخلالي���ا املذكورة للمركب الرتابطي مع مرك���ب مر�شح مت اختياره من
جمموعة من املركبات ،وكذلك مالحظة �أي تغيري يطر�أ على عملية ربط املركب املذكور.
عن�صر احلماية ( :)2مركب  Xيحتوي على الرتكيبة .1
عن�صر احلماية ( :)3مركب  Yيحتوي على الرتكيبة .2
عن�صر احلماية ( :)4مركب  Zيحتوي على الرتكيبة .3
مت افرتا����ض م�ستقب���ل  Rومركب���ه الرتابطي الطبيعي كه���دف لرتكيب دواء (عقار) مع�ي�ن .ومن املقرتح
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بالن�سبة للمركبات التي تعمل كج�سم م�ضاد مع م�ستقبل � Rأن يكون لها ت�أثريات ف�سيولوجية قد تكون مفيدة يف
عملي���ة املعاجلة .ويكون الهدف هو مطابقة مركبات الر�صا�ص كقاعدة لإجراء املزيد من الرت�شيح واالختبار
ملجموع���ة املركب���ات التوافقية .وقد مت و�صف املجموع���ة على �أنها توفر عدد من املركب���ات املحتملة واملختلفة
هيكلي��� ًا .وتو�ضح الأمثل���ة �أن طريقة عن�صر احلماي���ة ( )1ميكن �أن ت�ستخدم لتحدي���د املركبات ذات الت�أثري
الف�سيولوج���ي يف رب���ط املرك���ب الرتابطي مع امل�ستقبل .وقد ثبت �أن مركب���ات  Xو  Yو  Zفقط تتمتع مبثل هذا
الت�أث�ي�ر ،ولك���ن لي�س من الوا�ضح احتوائها علي عن�صر هيكلي جوه���ري .ولي�س هناك و�صف يذكر فيما يتعلق
ب���كل من العالقة بني هي���كل ون�شاط املركبات املراد حمايتها والعالقة بني هي���كل م�ستقبل  Rوهيكل املركبات
ذاتها.
ويعت�ب�ر م�ستقب���ل  Rووظيفته احليوي���ة ومركبه الرتابطي الطبيع���ي معروفني يف التقني���ة ال�سابقة .ولي�س
هناك مركبات تعمل ك�أج�سام م�ضادة مل�ستقبل  Rمعروفة يف التقنية ال�سابقة.
وتكمن املالمح الفنية لعن�صر احلماية ( )1يف خطوة مالحظة ت�أثري املركبات املر�شحة على ربط املركب
الرتابط���ي يف معايرة عملية الرت�شيح .وال توج���د نف�س �أو خ�صائ�ص فنية مناظرة لدي �أي من مركبات  Xو Y
و  .Zولي����س هناك �أي عالقة م���ن ناحية الت�صنيع بني عملية الرت�شيح واملركبات امل���راد حمايتها� .إ�ضاف ًة �إىل
ذل���ك ،ف�إن عملية الرت�شي���ح لي�ست عبارة عن عملية ا�ستخدام املركبات امل���راد حمايتها  Xو  Yو  .Zويف حالة
ع���دم وج���ود �أي توجي���ه بالن�سبة للهيكل املطل���وب لأحد املركبات ليعم���ل مبثابة ج�سم م�ضاد م���ع م�ستقبل ،R
لي����س هناك مفهوم عام من �ش�أنه رب���ط العملية باملركبات املراد حمايتها .وهكذا ،ف�إن هناك نق�ص يف وحدة
االخرتاع.
وميك���ن اعتبار مركب���ات  Xو  Yو  Zعلى �أنها حتمل نف�س املالمح الفنية �أو مالمح مماثلة ،وذلك يف حالة
متتعه���ا بخا�صي���ة �أو ن�شاط م�شرتك ،وا�شرتاكها يف عن�صر هيكلي جوهري يكون �أ�سا�سي ًا بالن�سبة للخا�صية �أو
الن�شاط امل�شرتك .وبينما تتمتع مركبات  Xو  Yو  Zبخا�صية م�شرتكة يف العمل كج�سم م�ضاد مل�ستقبل  ،Rلي�س
هن���اك �أي توجيه بالن�سبة للعن�ص���ر الهيكلي امل�شرتك ،ومن ثم فلي�س هناك �أي �إف�صاح عن نف�س اخل�صائ�ص
الفنية �أو اخل�صائ�ص املناظرة.
وتكون �أحد املجموعات املحتملة كما يلي:
•اخرتاع رقم ( :)1طريقة لتطابق املركبات(......عن�صر احلماية )1
•اخرتاع رقم ( :)2مركب ( Xعن�صر احلماية )2
•اخرتاع رقم ( :)3مركب ( Yعن�صر احلماية )3
•اخرتاع رقم ( :)4مركب ( Zعن�صر احلماية )4
و�إذا �أ�ش���ار توجي���ه التقنية ال�سابقة �إىل وجود بروتني � Xأو بروتني  Xاخلا�ص بفك �شفرة احلام�ض النووي
( )DNAفمن املمكن �أن يجد الفاح�ص �أن نف�س ال�سمة �أو �سمة مناظرة لها مل تقدم �أي �إ�سهامات على التقنية
ال�سابقة� ،أي �أنها مل تكن �سمة فنية خا�صة ،لذا فلم يكن هناك وحدة يف االخرتاع.
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الف�صل احلادي ع�شر

حالة التقنية ال�سابقة

الف�صل احلادي ع�شر
حالة التقنية السابقة

 1/11حالة التقنية ال�سابقة بوجه عام
ورد يف امل���ادة ( )38فق���رة (و) م���ن الالئحة تعريف الوثائق الأقرب لأغرا����ض تقييم االخرتاع من حيث
اجلدة راجع الف�صل ( )12واخلطوة الإبداعية (�سواء كان االخرتاع بديهي ًا �أم ال  -راجع الف�صل " )"13كما
هو مو�ضح ًا يف املادة ( )43من النظام.
تن�ص املادتان ( )43و ( )44من النظام على ما يلي:
"يكون االخرتاع قاب ًال للح�صول على الرباءة وفقا لأحكام هذا النظام متى كان جديد ًا ومنطوي ًا على
خط���وة ابتكاري���ة وقاب ًال للتطبيق ال�صناعي .وميكن �أن يكون االخرتاع منتج��� ًا �أو عملية �صناعية �أو متعلق ب�أي
منهما" وفق ًا للمادة ( )43من النظام.
يكون االخرتاع جديد ًا �إذا مل يكن م�سبوق ًا من حيث حالة التقنية ال�سابقة ويق�صد بالتقنية ال�سابقة يف هذا
املج���ال كل ما حتق���ق الك�شف عنه للجمهور يف �أي مكان بالو�صف املكتوب� ،أو ال�شفوي� ،أو بطريقة اال�ستعمال،
�أو ب����أي و�سيلة �أخرى م���ن الو�سائل التي يتحقق بها العلم باالخرتاع ،وذلك قبل تاريخ �إيداع طلب منح الرباءة
�أو طل���ب الأ�سبقية ،وال يعتد بالك�ش���ف عن االخرتاع للجمهور �إذا حدث ذلك خالل فرتة الأ�سبقية� ...إلخ وفق ًا
للمادة ( )44من النظام.
يكون االخرتاع منطوي ًا على خطوة ابتكارية اذا مل يتي�سر لرجل املهنة العادي التو�صل �إليه ب�صورة بديهية
نتيجة التقنية ال�سابقة املت�صلة بطلب الرباءة.
يعد االخرتاع قاب ًال للتطبيق ال�صناعي �إذا �أمكن ت�صنيعه� ،أو ا�ستعماله يف �أي جمال �صناعي� ،أو زراعي،
مبا يف ذلك احلرف اليدوية ،و�صيد الأ�سماك واخلدمات.
�إ�ضاف ًة ال يعترب االخرتاع جديد ًا كله �أو جزء ًا منه يف احلالتني الآتيتني:
ووفق��� ًا للم���ادة ( )44من النظام ،ف�إن حالة التقنية ال�سابقة تكون �أي �شيء قبل تاريخ �إيداع طلب الرباءة
ي���دل على �أن االخ�ت�راع �سبق ومت ا�ستخدام���ه �أو ا�ستغالله �سواء داخل ال�سعودي���ة �أو يف اخلارج ب�صورة علنية
�أو كان ق���د ك�ش���ف عن و�صفه على نحو ميك���ن ذوي اخلربة من ا�ستغالله� ،إال �أن ذل���ك ال يت�ضمن الك�شف عن
االخرتاع يف املعار�ض الوطنية �أو الدولية خالل ال�ستة الأ�شهر ال�سابقة على تاريخ التقدم بطلب الرباءة وذلك
وفق ًا للمادة ( )31من الالئحة.
وال توجد قيود من �أي نوع فيما يتعلق باملوقع اجلغرافي �أو اللغة �أو الأ�سلوب (مبا يف ذلك الك�شف املكتوب
107

املن�شور على الإنرتنت �أو قاعدة البيانات املوجودة على الإنرتنت) حيث تتوافر املعلومات ذات ال�صلة الواردة
يف الك�ش���ف املكت���وب الذي ميكن للجمه���ور الإطالع عليه .كما ال توجد �أية قي���ود بالن�سبة لعمر م�ستند التقنية
ال�سابق���ة (�س���واء كان ي�ص���ل ملائة عام �أو كان قد ن�ش���ر قبل التاريخ املت�صل بذلك بي���وم واحد فقط) طاملا �أن
امل�ستند كان ميكن للجمهور الإطالع عليه قبل التاريخ املت�صل بذلك.
و�إذا ق���ام مق���دم الطلب بو�ص���ف معني على �أنه حالة تقني���ة �سابقة ،ف�إنه ميكن للفاح����ص �أن يفرت�ض �أن
املو�ض���وع ال���وارد يف ه���ذا الإقرار (مثل ال�شكل ال���وارد يف الطلب امل�شار �إليه على �أنه " حال���ة تقنية �سابقة ")
ي�ش���كل حال���ة تقنية �سابقة .ومن جانبه ،ف�إن مقدم الطلب يجوز له �أن يعرت�ض على افرتا�ض �أن الإقرار ي�شكل
حالة تقنية �سابقة.

 2/11تاريخ الك�شف

لأغرا����ض قيام الفاح�ص بالبحث عن التقنية ال�سابقة ،ف����إن "التاريخ النافذ للإيداع" بالطلب الذي يتم
فح�صه هو:
(�أ) تاريخ تقدمي الطلب الوطني.
(ب) �أو تاريخ تقدمي الطلب الدويل ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات.
(ج) �أو يف حال���ة الطل���ب الوطني و�/أو الدويل الذي يطالب بحق الأ�سبقية ع���ن طلب �سابق ،فهو تاريخ �إيداع
هذ الطلب ال�سابق.
وم���ن الوا�ض���ح �أن���ه عندما يت���م ن�شر م�ستن���د يحتمل �أن يك���ون ذا �صلة يف الف�ت�رة الواقعة م���ا بني تاريخ
الأ�سبقي���ة للطل���ب وتاريخ �إيداع���ه يف ال�سعودية كتاريخ �إيداع دويل �أو تاريخ �إي���داع اتفاقية باري�س ،ف�إنه يتعني
على الفاح�ص �أن يحدد ما �إذا كان تاريخ الأ�سبقية �ساري ًا بالن�سبة لأغرا�ض حتديد تاريخ الإيداع للمطالبات
الواردة (عنا�صر احلماية) يف الطلب �أم ال.

 3/11الطلبات املعلقة على نحو م�شرتك مبا يف ذلك الطلبات املودعة يف نف�س التاريخ
ال متن���ح براءت���ان �إىل نف�س مق���دم الطلب عن اخرتاع واح���د� ،إىل �أنه ي�سمح ملقدم الطل���ب �أن ي�ستمر يف
�إج���راءات طلب�ي�ن لهم���ا نف�س الو�صف بينم���ا يختلف طلبا احلماية م���ن ناحية النطاق وي���دور كل منهما حول
مو�ض���وع خمتل���ف .وعلى الرغ���م من ذلك قد توجد حالة ن���ادرة حيث يوجد طلبان �أو �أك�ث�ر من نف�س الطالب
ولهما نف�س تاريخ الأ�سبقية ويتعلقان بنف�س االخرتاع (على الرغم من �أنهما قد ال يطالبان بال�ضرورة بحماية
االخ�ت�راع من �أوجه متطابقة) ،فال بد من رف�ض الطلب الذي �أُودع ثاني ًا ب�سبب الطلب الذي �أُودع �أو ًال ،ويجب
على الفاح�ص النظر �إىل تاريخ �إيداع الطلبني ووقته ورقمه املت�سل�سل لتحديد ترتيب الإيداع.

 4/11امل�ستندات املتعلقة بفهم االخرتاع

قد توجد مواقف �أخرى يكون فيها امل�ستند املن�شور يف تاريخ الإيداع �أو بعده متعلق ًا باالخرتاع.
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�أمثلة:
م�ستن���د الحق ي�شتمل على املبد�أ �أو النظرية التي يقوم عليها االخرتاع ،مما قد يفيد يف فهم االخرتاع� ،أو
م�ستند الحق يثبت �أن املنطق �أو احلقائق التي يقوم عليها االخرتاع غري �صحيحة.
وال متت���د فرتة البحث له���ذا الغر�ض� ،إىل �أن مثل ه���ذا النوع من امل�ستندات املع���روف بالن�سبة للفاح�ص
املو�ضوعي ميكن �أن يذكره يف تقرير الفح�ص .وعالوة على ذكر هذه امل�ستندات يف تقرير الفح�ص ،ف�إنه يتم
تو�ضيح �أوجه ارتباطها باالخرتاع.

 5/11منوذج الك�شف  -توافر م�ستندات الك�شف املكتوبة للجمهور
الك�ش���ف املكتوب الذي هو عبارة عن م�ستن���د يعد متوافر ًا للجمهور �إذا �أمكن يف التاريخ ذي ال�صلة راجع
( )2/11و�أن يطلع اجلمهور على حمتوى امل�ستند وامتالك ذلك املحتوى ،ومل يكن هناك �شرط لل�سرية يقيد
ا�ستخ���دام املعرف���ة املكت�سبة من هذا امل�ستند �أو ن�شرها .وتتحدد م�س�ألة عدم متكن اجلمهور من االطالع على
حمت���وى امل�ستند نظر ًا لعدم وجود فهر�س �أو كتالوج امل�ستند وفق ًا للمبد�أ املذكور �أعاله .ويف حالة ذكر امل�ستند
لل�شه���ر �أو ال�سن���ة دون حتدي���د تاريخ بدء اطالع اجلمهور على هذا امل�ستن���د ،يفرت�ض �أنه قد مت توفري حمتوى
هذا امل�ستند للجمهور يف �آخر يوم من هذا ال�شهر �أو هذه ال�سنة على التوايل ما مل تقدم �أدلة تثبت غري ذلك.

 6/11الك�شف على �شبكة الإنرتنت
يعامل الك�شف عن حالة التقنية ال�سابقة على الإنرتنت �أو على قاعدة بيانات موجودة على الإنرتنت نف�س
معامل���ة الأ�ش���كال الأخرى من الك�شف املكتوب .وتعت�ب�ر املعلومات املف�صح عنها على �شبك���ة الإنرتنت �أو على
قاع���دة البيانات املوجودة على �شبكة الإنرتنت متوافرة للجمهور م���ن تاريخ ن�شر الك�شف ب�صفة علنية .وعند
اال�ست�شه���اد بك�ش���ف على الإنرتنت (�صفحة ويب) ،قد حتدث بع�ض امل�ش���اكل فيما يتعلق بتحديد تاريخ الن�شر
وه���ل مت التعدي���ل يف الك�ش���ف �أم ال على مدار الوقت .وعن���د حتديد تاريخ ن�شر �صفح���ة الويب ،من ال�ضروري
التفرق���ة ب�ي�ن نوعني من الك�ش���ف �أال وهما الك�شف الذي يتم على مواقع الوي���ب اخلا�صة بنا�شرين موثوق بهم
والك�شف الذي يتم على مواقع ويب مل يتحدد �إذا كانت حمل ثقة �أم ال.

 7/11الك�شف الذي يتم على مواقع الويب اخلا�صة بنا�شرين موثوق بهم
وتت�ضم���ن هذه املواقع على �سبيل املثال اجلرائد العلمية املوجودة عل �شبكة الإنرتنت (التي تتيح االطالع
عل���ى حمتوى اجلريدة املطبوعة� ،أو قد تكون �إ�صدارات ال تن�ش���ر �إال على �شبكة الإنرتنت) .كما تت�ضمن عاد ًة
املواقع الإلكرتونية لل�صحف والن�شرات الدورية وحمطات الإذاعة والتليفزيون .ويحدد هذا النوع من الك�شف
عل���ى �شبكة الإنرتنت تاريخ ن�شر الك�شف والذي ينبغي �أن يتح���دد وفق ًا للقيمة ال�شكلية يف حالة غياب �أي �أدلة
عل���ى خالف ذل���ك .وينبغي �أن يذكر الفاح�ص الك�شف الذي مت على الإنرتن���ت وي�ستخدمه يف حتديد �إمكانية
منح الرباءة .ويقع عبء �إثبات عك�س ذلك على مقدم الطلب نف�سه.
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ويف بع����ض الأحي���ان ،ال يكون تاري���خ الن�شر حمدد ًا مبا يكف���ي ملعرفة ما �إذا كان ق���د مت الن�شر يف التاريخ
ال���ذي �سيعت�ب�ر تاريخ حالة التقنية (�أي لي�س وا�ضح ًا ما �إذا كان الك�شف قد مت قبل تاريخ الأ�سبقية ال�ساري �أم
بع���ده) .وق���د يحدث ذلك مث ًال عندما يذكر فقط �شهر �أو �سنة الن�ش���ر ويكون يف الوقت ذاته هو نف�س �شهر �أو
�سنة تاريخ الأ�سبقية ال�ساري اخلا�ص بالطلب .ويف هذه احلالة ،قد يحتاج الفاح�ص �إىل اال�ستعالم عن بع�ض
اال�ستف�س���ارات م���ن مالك املوقع كي يحدد تاريخ ن�شر يت�سم بدرج���ة كافية من الدقة ويحدد ما �إذا كان عبارة
ع���ن حال���ة تقنية متعلقة باملو�ضوع بنف����س الطريقة التي كانت �ستحدث من �أجل حتدي���د تاريخ ن�شر �أكرث دقة
مل�ستند من�شور مكتوب .وال ينبغي القيام بهذه اال�ستف�سارات دون موافقة م�سبقة من رئي�س مكتب الرباءات.

 8/11الك�شف الذي يتم على مواقع ويب مل يتحدد �إذا كانت حمل ثقة �أم ال

وتت�ضمن هذه املواقع على �سبيل املثال تلك التي ميتلكها �أفراد ومنظمات خا�صة (مثل الأندية) �أو املواقع
التجاري���ة (مث���ل الإعالن) �إىل ما غري ذلك .ويف حال���ة ا�ستعادة الك�شف الذي مت عل���ى الإنرتنت خالل فرتة
البحث مع عدم �إعطاء �أية �إ�شارة وا�ضحة لتاريخ الن�شر يف ن�ص الك�شف ،ف�إن الفاح�ص قد يفكر يف ا�ستخدام
الطرق الفنية املتوافرة ملحاولة الك�شف عن تاريخ الن�شر.
تت�ضمن هذه الطرق الفنية ما يلي:
1 -1املعلوم���ات املت�صلة بتاريخ الن�شر الواردة يف الك�شف نف�سه الذي مت على الإنرتنت .و�أحيان ًا يكون التاريخ
خمب����أ يف طريق���ة الربجمة امل�ستخدمة يف �إن�شاء موق���ع الويب� ،إال �أنها ال تك���ون مرئية يف �صفحة الويب
عندما تظهر يف برنامج الت�صفح (.)Browser
2 -2وتواري���خ الفهر�سة التي تعطيها حمركات البحث ل�صفحة الويب ،والتي غالب ًا ما تكون الحقة على تاريخ
الن�شر الفعلي للك�شف حيث �أن حمركات البحث ت�ستغرق عاد ًة بع�ض الوقت لفهر�سة موقع ويب جديد.
3 -3املعلوم���ات املتواف���رة فيما يتعل���ق مبوقع ويب على قواع���د البيان���ات الأر�شيفية التجاري���ة املوجودة على
الإنرتنت مثل "."Internet Archive Wayback Machine

يف حالة ح�صول الفاح�ص على م�ستند �إلكرتوين يحدد تاريخ ن�شر الك�شف الذي مت على الإنرتنت ،فينبغي
�أن يطب���ع ه���ذا امل�ستن���د على �أن يذكر فيه كل من عن���وان الك�شف ذي ال�صلة ال���ذي مت على الإنرتنت ()URL
وتاري���خ ن�ش���ر هذا الك�شف .ويجب على الفاح�ص �أن يذكر هذا امل�ستند املطبوع يف تقرير الفح�ص كك�شف ذي
عالقة مت على الإنرتنت وفق ًا لدرجة ارتباط حمتواه باملو�ضوع ووفق ًا للتاريخ املحدد� .إذا مل ي�ستطع الفاح�ص
�أن يحدد تاريخ ن�شر الك�شف ذي ال�صلة الذي مت على الإنرتنت وكان متعلق ًا باخلطوة االبتكارية و�/أو باجلدة
لالخرتاع املطالب بحمايته ،فينبغي عليه ذكره يف تقرير الفح�ص عن عنا�صر احلماية التي كان �سي�ؤثر عليها
�إذا ن�شر يف الوقت املنا�سب مع اعتبار التاريخ الذي طبع فيه هو تاريخ الن�شر.
�إذا كان ه���ذا الن���وع م���ن الك�شف الذي مت عل���ى �شبكة الإنرتنت يذك���ر �صراح ًة تاريخ الن�ش���ر ،وكان هذا
التاريخ:
1 -1غري متعار�ض مع م�صادر املعلومات الواردة �أعاله.
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(يف ه���ذه احلال���ة ،ينبغي مالحظة �أن تاريخ الفهر�سة وفق ًا ملحرك البحث يكون عاد ًة بعد تاريخ الن�شر الفعلي
وبالتايل ،متى �أعلن الفاح�ص عن تاريخ الفهر�سة اخلا�صة بالك�شف الذي مت على الإنرتنت والذي يكون الحق ًا
عل���ى تاريخ الن�شر املذك���ور يف الك�شف نف�سه ،ف�إن ذلك ال يعني بال�ض���رورة �أن الك�شف الذي مت على الإنرتنت
يك���ون متواف���ر ًا يف تاريخ الحق على التاريخ الذي متت املطالبة بحمايته فيه .ويعني ذلك بب�ساطة �أنه قد متت
فهر�سته بوا�سطة حمرك البحث بعدما توافر لالطالع عليه).
2 -2دقيق ًا مبا يكفي لتحديد ما �إذا كان امل�ستند قد ن�شر يف وقت مبكر بحيث يعترب ذو �صلة.
وبالت���ايل ،يج���ب �أن يثق الفاح����ص يف التاريخ املذكور ويذكره عل���ى �أنه تاريخ الن�ش���ر يف تقرير الفح�ص
وي�ستخ���دم ه���ذا الن�شر يف حتدي���د �إمكانية احل�صول على ال�ب�راءة .ويقع عبء �إثبات عك����س ذلك على مقدم
الطلب نف�سه.
يف حال���ة ع���دم توافر �أدلة لإثبات العك����س ،ينبغي �أن يفرت�ض الفاح�ص �أن حمت���وى الك�شف الذي مت على
الإنرتنت مل يتغري مبرور الوقت.

 9/11امل�ستندات التي تعيد تقدمي و�صف �شفهي �سابق

يف حالة توافر الو�صف ال�شفهي (كاملحا�ضرات العامة مث ًال) �أو اال�ستخدام ال�سابق �أو البيع (كالعر�ض يف
�إحدى املعار�ض العامة على �سبيل املثال) ب�صفة علنية قبل التاريخ النافذ لإيداع الطلب ،بينما ين�شر امل�ستند
الذي يعيد تقدمي الو�صف ال�شفهي �أو الذي ي�صف اال�ستخدام ال�سابق �أو البيع يف التاريخ النافذ لإيداع الطلب
�أو بعده ،ف�إنه يجوز للفاح�ص ذكر هذا امل�ستند يف تقرير الفح�ص .وال ينظر �إىل العر�ض يف املعار�ض على �أنها
ت�شكل جزء ًا من حالة التقنية ال�سابقة لأغرا�ض حتديد اجلدة �أو اخلطة االبتكارية �إال �إذا حدث هذا الن�شاط
قبل تاريخ تقدمي الطلب ب�أكرث من �ستة �أ�شهر.

� 10/11صعوبة حتديد تاريخ امل�ستند

ق���د يك�ش���ف البحث عن م�ستن���د ي�صعب �أن يحدد فيه م���ا �إذا كان تاري���خ الن�شر �أو تاري���خ توافر امل�ستند
للجمه���ور ه���و نف�س تاريخ �إيداع الطل���ب �أم بعده �أم ال .وينبغي �أن يحاول الفاح����ص الق�ضاء على �أي من �صور
ال�ش���ك الت���ي قد تن�ش�أ عن ذل���ك ،وميكن تقدمي م�ستندات �أخ���رى حتتوي عل الأدلة الالزم���ة يف حالة ال�شك.
وينبغ���ي على الفاح����ص �أن يقبل �أية �إ�شارة �إىل تاريخ الن�شر يف امل�ستند عل���ى �أنها �صحيحة ما مل يتوافر دليل
يثب���ت خالف ذلك ،ويو�ضح الن�ش���ر ال�سابق �أو دليل يقدمه مقدم الطلب ليو�ضح ن�شر ًا الحق ًا .ويف حالة تقدمي
مق���دم الطلب �أ�سباب حقيقي���ة لل�شك يف �أن امل�ستند ي�شكل جزء ًا من حالة التقني���ة ال�سابقة فيما يتعلق بطلبه
ومل ت�سف���ر �أية ا�ستق�صاءات �أخرى عن �أدلة تزيل هذا ال�شك ،ف�إنه ال ينبغي على الفاح�ص متابعة الأمر لأكرث
من ذلك.

 11/11التاري ��خ الناف ��ذ للإي ��داع فيم ��ا يتعل ��ق بعنا�صر احلماي ��ة الفردي ��ة �أو �أجزاء من
عنا�صر احلماية

ينبغ���ي مالحظة �أنه ق���د ورد تعريف "التاريخ الناف���ذ للإيداع" لغر�ض حتديد حال���ة التقنية ال�سابقة يف
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 2/11وينبغي كذلك �أن يعتد بعنا�صر احلماية املختلفة �أو البدائل املختلفة املطالب بحمايتها يف طلب حماية
واحد قد يكون لها تواريخ �إيداع خمتلفة.
وبالطب���ع �إذا �أتي���ح للجمهور االطالع على مو�ضوع حال���ة التقنية ال�سابقة ب�أكملها قب���ل تاريخ �أول م�ستند
�أ�سبقي���ة ،ف����إن الفاح�ص ال يحت���اج �إىل �أن ين�شغل بتخ�صي�ص تواري���خ الأ�سبقية (كما �أن���ه ال ينبغي له القيام
بذلك).
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 1/12املق�صود باجلِ دة

لأغرا����ض الفح�ص ،يعد االخرتاع -كما يحدده عن�ص���ر احلماية -جديد ًا (املادة  44من النظام) �إذا مل
يك���ن م�سبوق ًا من حيث حال���ة التقنية ال�سابقة ويق�صد بالتقنية ال�سابقة يف ه���ذا املجال كل ما حتقق الك�شف
عن���ه للجمه���ور يف �أي م���كان بالو�صف املكت���وب� ،أو ال�شفوي� ،أو بطري���ق اال�ستعمال� ،أو ب����أي و�سيلة �أخرى من
الو�سائل التي يتحقق بها العلم باالخرتاع ،وذلك قبل تاريخ �إيداع طلب منح الرباءة �أو طلب الأ�سبقية ،وال يعتد
بالك�شف عن االخرتاع للجمهور �إذا حدث ذلك خالل فرتة الأ�سبقية ،وحتدد الالئحة حاالت ك�شف االخرتاع
الأخرى التي ال تدخل يف مدلول التقنية ال�سابقة ،و�أحكام احلماية امل�ؤقتة لالخرتاعات.
يج���ب �أن ي�ساع���د الك�ش���ف عن حال���ة التقنية ال�سابقة ذوي اخل�ب�رة يف جمال الفن عل���ى تنفيذ االخرتاع
املطلوب حمايته .ومن الطبيعي �أن ي�ستطيع الفاح�ص الو�صول �إىل هذا النوع من �إمكانية التطبيق عند درا�سة
الوثائ���ق املتعلق���ة بطلب براءة االخرتاع (الطلب���ات املن�شورة وبراءات االخرتاع ال�ص���ادرة) يف جمال التقنية
ال�سابقة .وعند فح�ص جمموعة املراجع بخالف جمموعة الرباءات التي قد تثري ظاهري ًا ت�سا�ؤ ًال حول م�س�ألة
�إمكانية التطبيق ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص �أن يقرر �أن حالة التقنية ال�سابقة قد م ّكنت ذوي اخلربة يف جمال
الفن من تنفيذ االخرتاع املطلوب حمايته .وعند حتديد ما �إذا كان هناك وثيقة معينة متكن ذوي اخلربة من
تنفي���ذ االخرتاع املطل���وب حمايته وبالتايل تنفي �صفة اجلدة ،ف�إنه ميك���ن �أن يعتد ب�إحدى املعارف من خارج
وثيق���ة التقني���ة ال�سابقة متى كان ذلك منا�سب ًا ومتى كانت هذه املعرفة معروفة يف تاريخ �سريان وثيقة معينة.
ً
فمث�ل�ا ،ال يعت�ب�ر �أي مركب كيميائي ورد ا�سم���ه �أو وردت تركيبته يف �إحدى الوثائق �أن���ه معروف �إال �إذا كانت
املعلومات املتوافرة يف املرجع بالإ�ضافة �إىل �أي نوع من املعارف الأخرى متاحة لذوي اخلربة يف جمال التقنية
ال�سابق���ة -متى كان ذلك منا�سب ًا -والتي ت�ساع���د على حت�ضريه وف�صله �أو ف�صله فقط يف حالة �أن يكون مث ًال
م���ن الطبيعة .وعلى الرغم من ذل���ك ،ف�إنه قد ميكن االعتماد على مرجع التقنية ال�سابقة الذي ال ينفي �صفة
اجل���دة لأن���ه ال ميكن ذوي اخلربة من تنفيذ االخرتاع وذلك يف حتديد م���ا �إذا كان االخرتاع املطلوب حمايته
يفتقد �إىل اخلطوة االبتكارية �أم ال .راجع الف�صل (.)13

 2/12االعتبارات التي يعتد بها عند حتديد اجلدة
ينبغي على الفاح�ص �إتباع اخلطوات التالية �أثناء تقييم اجلدة:
1 -1تقييم عنا�صر االخرتاع املطلوب حمايته.
2 -2حتديد ما �إذا كانت الوثيقة حمل الدرا�سة ت�شكل جزء ًا من "حالة التقنية ال�سابقة" �أم ال راجع ()1/11
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و(.)2/11
3 -3تقيي���م م���ا �إذا كان قد مت الك�شف ع���ن كل عن�صر �أو خطوة باالخرتاع املطل���وب حمايته ب�شكل �صريح �أو
وا�ضح من خالل الوثيقة لذوي اخلربة يف جمال الفن يف تاريخ ن�شر الوثيقة.

 3/12ك�شف وا�ضح �أو �ضمني
ق���د يت�ضح افتقاد اجل���دة مما يرد ب�شكل �صريح يف �إحدى الوثائق املن�ش���ورة �أو قد يت�ضح ذلك من خالل
م���ا ي���رد يف الوثيقة من خالل املفاهيم املعروفة .فعلى �سبيل املثال ،عندما يعتمد يف مرجع ال يو�ضح على نحو
�صري���ح �أن املط���اط عبارة عن "مادة مرنة" على اخلوا�ص املرنة للمطاط ،ميكن يف هذه احلالة توقع املطالبة
بحماي���ة "م���ادة مرنة" لأن املطاط م���ن الطبيعي �أن يكون "مادة مرنة" كما هو مع���روف يف التقنية ال�سابقة.
وم���ن ناحي���ة �أخرى ،ف����إن افتقاد اجلدة ق���د يكون مت�ضمن ًا مبعن���ى �أن ذوي اخلربة يف جمال الف���ن ويف �أثناء
فح�ص املراجع الواردة يف وثيقة التقنية ال�سابقة �سيتو�صلون حتم ًا �إىل النتيجة التي تقع �ضمن نطاق املطالبة
باحلماية .وعندما يكون افتقاد اجلدة من هذا النوع ،ف�إنه ال ينبغي �أن تثار هذه النقطة �إال من قبل الفاح�ص
فقط متى مل يكن هناك �أدنى �شك يف الأثر العملي للمراجع ال�سابقة و�إال ،ف�إنه يجب درا�سة هذه النقطة فيما
يتعلق باخلطوة االبتكارية راجع الف�صل (.)13

 4/12درا�سة عنا�صر احلماية
�أثن���اء درا�سة عنا�ص���ر احلماية لتحديد اجلدة ،ف�إنه ينبغ���ي على الفاح�ص �إتب���اع الإر�شادات الواردة يف
( .)2/5وعلى وجه اخل�صو�ص ،ينبغي على الفاح�ص �أن ي�ضع يف اعتباره �أنه يجب تقييم البيانات الواردة يف
عن�صر احلماية ملادة ت�ستخدم يف غر�ض ما لتحديد ما �إذا كان هذا الغر�ض �سينتج عنه اختالف يف الرتكيب
�أم ال (�أو اخت�ل�اف يف خط���وات تنفيذ �إحدى الط���رق يف حالة العنا�صر اخلا�صة بحماي���ة الطرق) وذلك بني
االخ�ت�راع املطلوب حمايته وحالة التقنية ال�سابقة .وينبغي التغا�ضي عن اخلوا�ص غري املميزة راجع (.)4/5
وعل���ى �سبي���ل املثال ،ف�إن العن�ص���ر اخلا�ص بحماية املادة "����س" ال�ستخدامها كعامل م�ساع���د لن يعد جديد ًا
بالن�سب���ة لنف����س املادة املعروفة على �أنه���ا �صبغة م���ا �إال �إذا كان اال�ستخدام امل�شار �إليه يت�ضم���ن �شك ًال معين ًا
للم���ادة (مث���ل وجود �إ�ضافات معينة) مم���ا مييزها عن ال�شكل املعروف للمادة .ومبعن���ى �آخر ،ينبغي �أن يعتد
بال�صف���ات التي ال تذكر على نح���و �صريح ولكنها موجودة �ضمني ًا يف ا�ستخدام مع�ي�ن .فعلى �سبيل املثال� ،إذا
كان عن�ص���ر احلماية ي�شري �إىل "قالب ال�صلب املن�صهر" ،ف�إن ذل���ك يت�ضمن معايري معينة بالن�سبة للقالب.
وبالتايل ،ف�إن �صينية مكعبات الثلج امل�صنوعة من البال�ستيك التي تكون درجة ان�صهارها �أقل كثري ًا من تلك
اخلا�صة بال�صلب لن تقع يف نطاق عن�صر احلماية الذي �سيعترب جديد ًا مبوجب ذلك.

 5/12جتميع املراجع
ينبغ���ي �أثناء حتدي���د اجلدة (ك�شيء خمتلف عن اخلط���وة االبتكارية) مالحظة �أن���ه ال ميكن اجلمع بني
مو�ضوع���ات خمتلف���ة من التقنية ال�سابقة راجع ( .)7/13وعلى الرغم م���ن ذلك� ،إذا كان مرجع ما (املرجع
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"الأول") ي�شري على نحو �صريح �إىل مرجع �آخر (مثل تقدمي معلومات �أكرث تف�صي ًال حول �صفات معينة)،
ف�إن���ه ميك���ن النظر �إىل املرجع الثاين على �أنه مت�ضمن يف املرج���ع الأول .وباملثل ،ف�إنه ميكن ا�ستخدام معجم
�أو مرج���ع مماث���ل من �أجل تف�سري كي���ف كان �سيمكن فهم م�صطلح معني م�ستخ���دم يف املرجع الأول يف تاريخ
الن�شر .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �أي�ض ًا االعتماد على مراجع �إ�ضافية كدليل لتو�ضيح �أن الك�شف عن املرجع
الأول كان كافي��� ًا (مث���ل املركب الكيميائي الذي �سيتم حت�ضريه وف�صله �أو الذي �سيتم ف�صله يف حالة �أن يكون
املنت���ج من الطبيعة) .راجع ( .)1/12وميكن كذلك االعتماد عل���ى مراجع �إ�ضافية كدليل لتو�ضيح �أن �إحدى
ال�صفات التي مل يف�صح عنها يف املرجع الأول كانت وا�ضحة يف هذا املرجع يف تاريخ ن�شره (مثل املراجع التي
ت�شري �إىل �أن املطاط عبارة عن "مادة مرنة" بالن�سبة للمثال املو�ضح يف ".)"3/12

 6/12البدائل

ال يعترب عن�صر احلماية جديد ًا متى كان عن�صر احلماية يت�ضمن بدائل مت الك�شف عن �أي منها يف وثائق
التقني���ة ال�سابق���ة مثل عنا�صر حماية جمموعة "ماركو����ش" (ب " ،"1ب " ،"2ب " .)..."3ومن املعروف �أن
جمموع���ة "ماركو����ش" عبارة ع���ن طريقة ت�ستخ���دم يف �س���رد جمموعة من امل���واد املطل���وب حمايتها .راجع
( )4/10ل�شرح ممار�سة "ماركو�ش".

 7/12ك�شف عام مقابل ك�شف معني
مت���ى كان عن�صر احلماية ي�شري �إىل �إحدى االخرتاعات من الناحية العامة ،من �أجل حتديد اجلدة ،ف�إن
الك�ش���ف عن مثال معني يقع �ضم���ن نطاق عن�صر احلماية العام �سي�ؤدي �إىل توقع ه���ذا العن�صر العام .وعلى
�سبيل املثال ،ف�إن الك�شف عن معدن النحا�س يف وثيقة التقنية ال�سابقة يلغي اجلدة للمعدن كمفهوم عام ولكن
ال يلغي اجلدة بالن�سبة لأي معدن بخالف النحا�س ،كما �أن الك�شف عن م�سمار الرب�شام يلغي اجلدة بالن�سبة
لطريق���ة الرب���ط �أو التثبيت بامل�سام�ي�ر كمفهوم عام ولكن لي�س اجلدة لطريقة رب���ط معينة بخالف تلك التي
ت�ستخدم م�سامري الرب�شام.
لي�س بال�ضرورة �أن يف�صح عن مرجع التقنية ال�سابقة الذي يف�صح عن �أحد الأجنا�س عن عن�صر حماية
خا����ص ب�أح���د الأنواع يقع �ضمن هذا اجلن�س .ومبعنى �آخر� ،إذا كان عن�ص���ر احلماية الذي ُيف�صح ي�شري على
مث���ال معني دون حتديد هذا املث���ال على نحو وا�ضح و�صريح و�إن كان يف الوقت نف�سه يقع �ضمن الك�شف العام
واف ،ف�إن هذا املثال يعد
بوثيق���ة التقني���ة ال�سابقة ،ف�إنه ال يتم توقع عن�صر احلماية ما مل يتحدد املثال ب�شكل ٍ
مفتق���د ًا للج���دة بغ�ض النظر عن كم الأنواع الأخرى التي قد ي�ضاف و�صفه���ا يف مرجع وثيقة التقنية ال�سابقة
هذه.

 8/12املدى املطلوب حمايته
ي�ؤدي توافر مثال معني يقع �ضمن املدى املطلوب حمايته يف حالة التقنية ال�سابقة �إىل توقع املدى املطلوب
حمايت���ه .وبالتايل ،متى ا�شتمل عن�ص���ر احلماية على العديد من الرتكيبات -م���ن خالل ذكر املدى املطلوب
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حمايته -ف�إنه ميكن توقع عن�صر احلماية �إذا مت و�صف �أحد هذه الرتكيبات يف التقنية ال�سابقة .وميكن على
�سبيل املثال ،توقع عن�صر حماية �سبيكة التيتانيوم (ت) والنيكل (ين) بن�سبة ترتاوح ما بني � %0.6إىل %0.7
واملوليبدن���وم (م���و) بن�سبة ت�ت�راوح ما بني � %0.2إىل  %0.4م���ن خالل مرجع التقني���ة ال�سابقة الذي ي�صف
�سبيك���ة (ت) الت���ي حتتوي عل���ى ( %0.65ين) و( %0.3مو) .و�إذا كان �أحد مراج���ع التقنية ال�سابقة يف�صح
ع���ن م���دى معني يقارب املدى املطل���وب حمايته �أو يتخطاه �أو حتى يقع �ضمنه ولكن���ه ال يف�صح عن مثال معني
يق���ع �ضم���ن املدى املطلوب حمايته ،ف�إنه يج���ب �أن تتم عملية حتديد اجلدة وفق ًا ل���كل حالة على حدة .وحتى
واف يف
ميك���ن توقع عن�صر احلماية ،ف�إنه ينبغي الك�شف عن املو�ضوع املطلوب حمايته على نحو حمدد ب�شكل ٍ
التقنية ال�سابقة .و�إذا كان عن�صر احلماية متعلق مبدى حمدود النطاق ،وكان مرجع التقنية ال�سابقة يف�صح
ع���ن مدى وا�سع النطاق ومل يك���ن املدى املحدود املطلوب حمايته عبارة عن جمرد و�سيلة لتطبيق �أحد مراجع
التقني���ة ال�سابق���ة (ك�أن يوجد على �سبيل املثال دليل على �أن ت�أثري االختيار "نتائج غري متوقع مث ًال" قد حدث
ب���كل االحتم���االت يف النطاق املحدود املطلوب حمايت���ه فقط) اعتماد ًا على بع����ض احلقائق الأخرى اخلا�صة
واف يف التقنية
بهذه احلالة ،فقد ميكن ا�ستنتاج �أنه مل يتم الك�شف عن املدى املحدود على نحو حمدد ب�شكل ٍ
ال�سابق���ة حتى ميكن توقع عنا�صر احلماية (اخرتاع قائم على االختيار) .وقد ت�ؤدي النتائج غري املتوقعة �إىل
اعتبار عنا�صر احلماية غري بديهية �أو وا�ضحة .راجع الف�صل (.)13
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الف�صل الثالث ع�شر

اخلطوة االبتكارية

الف�صل الثالث ع�شر
الخطوة االبتكارية

 1/13ما املق�صود باخلطوة االبتكارية؟

يع���د االخ�ت�راع املطلوب حمايت���ه م�شتم ًال على خط���وة ابتكارية �إذا مل يك���ن بديهي ًا لرج���ل املهنة العادي
يف جم���ال التقني���ة ال�سابقة عند التاري���خ ذي ال�صلة بالن�سب���ة للتقنية ال�سابقة .وتختل���ف اجلدة عن اخلطوة
االبتكارية ،فعن�صر احلماية يعد مفتقد ًا للجدة �إذا مت الك�شف عن كل جزء �أو خطوة على نحو �صريح �أو وا�ضح
يف التقني���ة ال�سابقة .ويتحقق �شرط اخلطوة االبتكارية/عدم البداهة �إذا كان االخرتاع ككل مقارنة بالتقنية
ال�سابق���ة ككل غري وا�ض���ح بالن�سبة لرجل املهنة يف جمال التقنية ال�سابقة .وق���د ميكن اجلمع بني العديد من
وثائ���ق التقني���ة ال�سابقة عند حتديد م���ا �إذا كان قد مت ا�ستيف���اء ال�شرط اخلا�ص باخلط���وة الإبتكارية/عدم
البداه���ة �أم ال .وبالت���ايل ،ينبغي على الفاح�ص �أن ي�ضع يف اعتباره ارتب���اط عن�صر احلماية بوثائق فردية �أو
�أجزاء خا�صة بها وبالتايل ،يتم درا�ستها على نحو منف�صل وكذلك يرتبط باجلمع بني هذه الوثائق �أو �أجزاء
خا�صة بها حيث يكون ذلك بديهي ًا بالن�سبة لرجل املهنة يف جمال التقنية ال�سابقة.
لأغرا����ض فح�ص اجلدة واخلطوة االبتكارية ،ف�إن "التقنية ال�سابقة" يق�صد به التعريف الوارد يف املادة
(�( )44أ) من النظام:
يك���ون االخرتاع جدي���د ًا �إذا مل يكن م�سبوق ًا من حيث حال���ة التقنية ال�سابقة ،ويق�ص���د بالتقنية ال�سابقة
يف ه���ذا املج���ال كل ما حتق���ق الك�شف عنه للجمه���ور يف �أي مكان بالو�ص���ف املكتوب� ،أو ال�شف���وي� ،أو بطريق
اال�ستعم���ال� ،أو ب����أي و�سيلة �أخرى من الو�سائل التي يتحقق به���ا العلم باالخرتاع ،وذلك قبل تاريخ �إيداع طلب
منح الرباءة �أو طلب الأ�سبقية ،وال يعتد بالك�شف عن االخرتاع للجمهور �إذا حدث ذلك خالل فرتة الأ�سبقية،
وحت���دد الالئح���ة حاالت ك�شف االخرتاع الأخ���رى التي ال تدخل يف مدلول التقني���ة ال�سابقة ،و�أحكام احلماية
امل�ؤقتة لالخرتاعات.

 2/13االعتبارات التي يعتد بها عند حتديد اخلطوة االبتكارية

م���ا املق�ص���ود ب ــ" البديهية"؟ فيم���ا يتعلق مب���ا �إذا كان عن�صر احلماية يحدد املو�ض���وع املطلوب حمايته
�س���وا ًء كان ذل���ك يف التاري���خ املتعلق بهذا العن�ص���ر �أم ال ،ف�إن���ه كان �سي�صبح بديهي ًا ل���ذوي املهارة يف جمال
التقنية ال�سابقة �أن يتو�صلوا �إىل ال�شيء الذي يقع يف نطاق هذا العن�صر وذلك بالن�سبة ملجال التقنية ال�سابقة
املعروف يف هذا الوقت .ويف هذه احلالة ف�إن عن�صر احلماية يعد مفتقد ًا للخطوة االبتكارية .يق�صد م�صطلح
"بديهي" كل ما ال يزيد عن كونه تطور طبيعي للتقنية و�إمنا ي�أتي كنتيجة طبيعية �أو منطقية للتقنية ال�سابقة
حيث ال يت�ضمن ممار�سة �أية مهارات �أو قدرات �أكرث من تلك املتوقع �أن ميار�سها ذوو املهارة يف جمال التقنية
ال�سابقة.
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وفيما يلي االعتبارات الأ�سا�سية التي يعتد بها عند حتديد اخلطوة االبتكارية  -عدم البداهة:
1 -1يجب �أن يتم فح�ص االخرتاع املطلوب حمايته ككل.
2 -2ويج���ب �أن يت���م فح�ص وثائق التقنية ال�سابقة ككل كما يجب �أن يكون لدى ذوي املهارة الدافع �أو احلافز
لك���ي يقوم���وا باجلمع بني ما يرد يف الوثائق من �أجل الو�ص���ول �إىل املو�ضوع كما حددته عنا�صر احلماية
على �أن يت�ضمن ذلك و�ضع التوقعات املعقولة التي قد ت�ؤدي �إىل �إمكانية التطبيق يف االعتبار.
3 -3ويجب االطالع على الوثائق دون االعتماد على ما ميكن �إدراكه من االخرتاع املطلوب حمايته.

 3/13املعرفة الالحقة
عن���د فح����ص اخلطوة االبتكارية -عل���ى �أنها خمتلفة عن اجل���دة راجع ( -)1/12فم���ن الأف�ضل �أن يتم
تف�س�ي�ر �أي وثائ���ق من�شورة يف �ضوء �أي معرفة الحقة وكذا االعتداد بكل �أنواع املعارف املتاحة لذوي املهارة يف
جمال التقنية ال�سابقة وذلك عند التاريخ املتعلق بعن�صر احلماية راجع (.)4/13

 4/13االخرتاع ككل اجلمع بني العنا�صر املعروفة �أو البديهية
عند حتديد اخلطوة االبتكارية (عدم البداهة) ،ف�إن االخرتاع املطلوب حمايته يجب �أن يتم فح�صه ككل
وعند حتديد االختالفات بني التقنية ال�سابقة وعنا�صر احلماية ،ف�إن الرتكيز هنا ال ين�صب على ما �إذا كانت
االختالفات نف�سها بديهية �أم ال ولكن على ما �إذا كان االخرتاع ككل بديهي ًا �أم ال .وبالتايل ،ف�إنه كقاعدة عامة
ال يج���وز يف حال���ة العن�صر املكون من عدة �أجزاء  -القول ب�أن ال�سمات امل�ستقلة للجمع بني الأجزاء معروفة �أو
بديهية عند النظر �إليها وحدها و�أن املو�ضوع املطلوب حمايته "بالتايل" بديهي ككل .واال�ستثناء الوحيد لهذه
القاعدة يكون عند غياب �أية عالقة وظيفية بني �سمات هذا اجلمع راجع املثال الوارد يف (( )8/13جــ).
بينما يبغي يف كل حالة �أن يهتم عن�صر احلماية بال�سمات الفنية (ولي�س بالفكرة فقط على �سبيل املثال)
ذلك لتقييم توافر اخلطوة االبتكارية �أو افتقادها ،ومن املهم يف الوقت نف�سه �أن ي�ضع الفاح�ص يف اعتباره �أن
هناك العديد من الو�سائل املختلفة التي ميكن لذوي املهارة من خاللها التو�صل �إىل االخرتاع.
عند حتديد مدى �إ�سهام اخرتاع معني بالن�سبة للتقنية ال�سابقة من �أجل حتديد ما �إذا كانت هناك خطوة
ابتكاري���ة �أم ال ،ف�إن���ه ينبغ���ي االهتمام �أو ًال مبا يقرره مق���دم الطلب نف�سه يف الو�صف ال���ذي يقدمه وبعنا�صر
احلماي���ة التي �سيتم حتديدها .وينبغ���ي �أن ينظر الفاح�ص �إىل �أي �إقرار من هذا النوع (الذي يقوم به مقدم
الطل���ب) على �أنه �صحيح ما مل يذكر مقدم الطل���ب �أنه ارتكب خط�أ ما .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن �أي وثيقة
�أخ���رى ذات �صل���ة يف التقني���ة ال�سابقة مت�ضمنة يف تقرير البح���ث �أو �أية وثيقة �إ�ضافية تع���د ذات �صلة بنف�س
املو�ضوع قد ي�ؤدي �إىل النظر �إىل االخرتاع املطلوب حمايته من منظور خمتلف متام ًا عن ذلك الذي يظهر من
خالل الك�شف نف�سه ،وبالتايل ف�إن وثيقة التقنية ال�سابقة التي مت اال�ست�شهاد بها قد جتعل مقدم الطلب يقوم
طواعي��� ًة بتعدي���ل عنا�صر احلماية من �أجل �إع���ادة تعريف اخرتاعه .وينبغي كذل���ك �أن يعتد باملعارف العامة
ل���ذوي امله���ارة يف جمال التقنية ال�سابق���ة من �أجل حتديد اخلط���وة االبتكارية .كما يج���ب �أن ت�ساعد التقنية
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ال�سابق���ة على �إمكاني���ة تطبيق ما يرد بها حتى و�إن مل يتعلق ذلك باالخ�ت�راع املطلوب حمايته ككل .وبالتايل،
ف�إن اجلمع بني �أي من وثائق التقنية ال�سابقة �أو املعارف العامة يجب �أن ي�ساعد على �إمكانية تطبيق االخرتاع
املطلوب حمايته.

 5/13تقييم ما يتم تقدميه مقابل التقنية ال�سابقة
ينبغي تطبيق االعتبارات التالية عند تقييم اخلطوة االبتكارية/البداهة:
1 -1حتديد نطاق االخرتاع املطلوب حمايته.
2 -2حتديد نطاق وثيقة /وثائق التقنية ال�سابقة ذات ال�صلة.
3 -3حتديد رجل املهنة العادي يف جمال التقنية بالن�سبة للحالة املتعلقة بهذا املجال.
4 -4حتدي���د نقاط االخت�ل�اف والت�شابه بني وثيقة /وثائ���ق التقنية ال�سابقة ذات ال�صل���ة واالخرتاع املطلوب
حمايته.
5 -5تقيي���م ما �إذا كان االخرتاع املطلوب حمايته ككل بديهي��� ًا لرجل املهنة العادي يف جمال التقنية ال�سابقة
�أم ال فيم���ا يتعل���ق بالوثيقة/وثائق التقنية ال�سابقة ذات ال�صلة واملع���ارف العامة لرجل املهنة العادي يف
جمال التقنية ال�سابقة.
يك���ون االخ�ت�راع ككل بديهي ًا �إذا كان �أي من وثائق التقنية ال�سابقة �أو املعارف العامة لرجل املهنة العادي
يف جم���ال التقني���ة ال�سابقة �سي�ساعدانه على التو�ص���ل عند التاريخ ذي ال�صلة راج���ع (� )1/11إىل االخرتاع
املطل���وب حمايت���ه من خالل ا�ستبدال واحد �أو �أكرث من هذه الوثائق �أو اجلمع بينها �أو تعديل واحد �أو �أكرث من
مو�ضوع���ات التقني���ة ال�سابقة مع توافر �إمكاني���ة النجاح يف ذلك بدرجة معقولة .وتتمث���ل �إحدى طرق حتديد
اخلط���وة االبتكارية يف اتب���اع منهج "و�ضع احللول ح�سب امل�شكالت" املذكور بالتف�صيل يف امللحق املرفق بهذا
الف�صل.
م���ن ال�ض���روري من �أجل التو�صل �إىل نتيجة نهائية بالن�سبة لتحديد ما �إذا كان �أي عن�صر حماية يت�ضمن
خط���وة ابتكاري���ة �أم ال القيام بتحديد الفرق بني مو�ضوع هذا العن�ص���ر ككل وبني التقنية ال�سابقة ككل(.فيما
يتعلق بعنا�صر احلماية امل�ستقلة راجع �أي�ض ًا ".)"12/13
وعن���د فح�ص مو�ض���وع احلماية ،ينبغي على الفاح�ص �أن يحدد �أقرب وثائ���ق التقنية ال�سابقة التي تعترب
كمعي���ار لتقييم اخلطوة االبتكاري���ة .ويعد ذلك نوع من اجلمع بني اخل�صائ�ص امل�شتقة من وثيقة واحدة متثل
�أف�ضل معيار لتحديد م�س�ألة البداهة.
عند حتديد نطاق الك�شف عن وثائق التقنية ال�سابقة بالإ�ضافة �إىل الك�شف الوا�ضح ،ف�إنه يجب �أي�ض ًا �أن
يعت���د بالك�ش���ف ال�ضمني �أي الوثائق التي قد ي�صل لها رجل املهنة العادي يف جمال التقنية ال�سابقة من خالل
الك�شف الوا�ضح ب�شكل معقول .ويعد تاريخ احلماية للطلب هو �أف�ضل وقت لتحديد هذا الك�شف ،ويبغي كذلك
�أن يعتد باملعارف العامة رجل املهنة العادي يف جمال التقنية ال�سابقة عند تاريخ احلماية ذو ال�صلة.
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 6/13رجل املهنة العادي يف جمال التقنية ال�سابقة
افرتا�ضي يتمتع مبهارة عادية يف جمال التقنية ال�سابقة
�شخ�ص
رجل املهنة العادي يف التقنية ال�سابقة هو
ٌ
ٌ
وه���و على دراي���ة باملعارف العامة العادية يف جمال التقنية ال�سابقة عن���د التاريخ ذي ال�صلة .كما يفرت�ض �أن
يك���ون لرج���ل املهنة العادي يف التقنية ال�سابقة �إمكانية االطالع على كل وثائق التقنية ال�سابقة خا�صة الوثائق
الت���ي يت���م اال�ست�شهاد بها يف تقرير البحث و�أن يكون لديه القدرة لإجراء الفح�ص العادي .و�إذا كانت امل�شكلة
الت���ي يق���وم على �أ�سا�سها االخرتاع والتي تن�ش����أ عن �أقرب وثائق التقنية ال�سابقة تدف���ع رجل املهنة العادي يف
جم���ال التقني���ة ال�سابقة كي يبحث عن حل لها يف جمال تقني �آخر ،ف����إن رجل املهنة العادي يف جمال التقنية
ال�سابقة والذي ينتمي لهذا املجال التقني الآخر يكون الأقدر على حل هذه امل�شكلة .وبالتايل ،ينبغي تقييم ما
�إذا كان هذا احلل يت�ضمن خطوة ابتكارية �أم ال على �أ�سا�س معرفة ال�شخ�ص املخت�ص وقدراته.
ويف بع����ض الأحي���ان ،يكون من الأف�ضل �أن ي�شرتك يف التفكري جمموع���ة من الأ�شخا�ص مثل فريق البحث
�أو الإنت���اج عن التفكري ب�شكل ف���ردي .وقد ينطبق ذلك على �سبيل املثال على تقنيات حديثة معينة مثل �أنظمة
الكمبيوت���ر �أو الهاتف وكذا يف العملي���ات املتخ�ص�صة �إىل درجة كبرية مثل الإنتاج التجاري لدوائر مدجمة �أو
ملواد كيمائية مركبة.

 7/13اجلمع بني وثائق التقنية ال�سابقة
عند حتديد ما �إذا كانت هناك خطوة ابتكارية خمتلفة عن اجلدة راجع الف�صل ( ،)12ف�إنه ميكن اجلمع
ب�ي�ن وثيقت�ي�ن �أو �أكرث من وثائق التقنية ال�سابقة مثل خمتلف الرباءات املن�شورة �أو الوثائق املختلفة الواردة يف
نف�س وثيقة التقنية ال�سابقة مثل كتاب معني ،ولكن ذلك فقط يف حالة �أن يكون اجلمع بني هذه الوثائق بديهي ًا
لرجل املهنة العادي يف التقنية ال�سابقة .وعند حتديد ما �إذا كان اجلمع بني وثيقتني �أو �أكرث بديهي ًا �أم ال ،يبغي
على الفاح�ص �أن ي�ضع يف اعتباره ما يلي:
1 -1م���ا �إذا كان ميك���ن �أن يق���وم رجل املهنة الع���ادي يف جمال التقني���ة ال�سابقة على �أ�سا����س طبيعة الوثائق
وحمتواها باجلمع بني هذه الوثائق �أم ال.
2 -2م���ا �إذا كان���ت الوثائق تنتمي ملج���االت فنية مت�شابه���ة �أو متقاربة و�إن مل تكن فهل ه���ي مت�صلة بامل�شكلة
املحددة التي تخ�ص االخرتاع �أم ال.
اجلم���ع ب�ي�ن جزء �أو �أك�ث�ر يف التقنية ال�سابق���ة �أو ا�ستبداله���ا �أو تعديلها قد ال ي����ؤدي �إىل افتقاد اخلطوة
االبتكارية/البداه���ة حيث كان رجل املهنة العادي يف جم���ال التقنية ال�سابقة �سي�صبح لديه الدافع من خالل
التقني���ة ال�سابق���ة �أو معارفه العامة كي يقوم باجلمع بني جزء �أو �أكرث من وثائق التقنية ال�سابقة �أو ا�ستبدالها
�أو تعديلها وذلك احتمال معقول .وبالعك�س فعندما ال يتوقع القيام بهذا اجلمع من قبل رجل املهنة العادية يف
جم���ال التقنية ال�سابقة ،ف�إنه يت���م ا�ستيفاء ال�شرط املتعلق باخلطوة االبتكارية (عدم البداهة) حتى و�إن كان
كل جزء �سيعد بديهي ًا �إذا مت النظر �إليه منفرد ًا.
�إن اجلم���ع ب�ي�ن جز�أين �أو �أك�ث�ر من نف�س الوثيقة يك���ون بديهي ًا �إذا كان هناك �سب���ب معقول لرجل املهنة
124

الع���ادي يق���وم على �أ�سا�سه بجمع هذه الأ�شياء مع ًا .و�سيكون م���ن البديهي بالطبع �ضم كتاب م�شهور �أو معجم
جي���د �إىل وثائ���ق التقنية ال�سابقة الأخرى  -ولي�س���ت هذه �إ ّال حالة خا�صة لالفرتا�ض الع���ام ب�أنه من البديهي
اجلمع بني وثيقة واحدة �أو �أكرث مع املعرفة العامة امل�شرتكة يف التقنية .وبوجه عام� ،سيكون من البديهي �أي�ض ًا
اجلمع بني وثيقتني �أحدهما ت�شتمل على �إ�شارة وا�ضحة و�صحيحة للأخرى.
وجت���در هن���ا الإ�شارة �إىل �أن تعديل وثائق التقنية ال�سابقة ق���د ال يرجع بال�ضرورة �إىل نف�س �أ�سباب مقدم
الطل���ب .ولي�س �ضروري ًا �أن ت�شري التقني���ة ال�سابقة �إىل اجلمع بني الوثائق من �أجل الو�صول �إىل نف�س امليزة �أو
النتيج���ة التي تو�صل �إليها مقدم الطلب .وقد ت�شري التقنية ال�سابقة �إىل االخرتاع املطلوب حمايته ولكن يكون
ذل���ك لغر����ض خمتلف �أو حلل م�شكلة خمتلفة .وقد ي�ؤدي حمتوى �أحد وثائق التقنية ال�سابقة يف بع�ض الأحيان
�إىل التو�صل �إىل النتيجة التي تفيد افتقاد اخلطوة االبتكارية.
وفيما يلي بع�ض الأمثلة على بع�ض احلاالت التي قد يحدث بها ذلك:
1 -1عندما يتم تطبيق �إحدى اخل�صائ�ص الفنية املعروفة يف �إحدى املجاالت الفنية من جمالها الأ�صلي �إىل
جمال �آخر ويكون تطبيقها يف هذا املجال بديهي ًا لرجل املهنة العادي يف جمال التقنية ال�سابقة.
2 -2عندم���ا يكون هناك اختالف معروف بني حمتوى وثيق���ة التقنية ال�سابقة ذات ال�صلة واملو�ضوع املطلوب
حمايته لدرجة تكون معها الأدلة الوثائقية غري �ضرورية.
3 -3عندم���ا يكون املو�ض���وع املطلوب حمايته مرتبط��� ًا با�ستخدام منت���ج م�شهور وكان اال�ستخ���دام �سي�صبح
بديهي ًا من خالل املوا�صفات املعروفة للمنتج.
4 -4عندم���ا يكون االخرتاع املطلوب حمايته خمتلف ًا عن التقنية ال�سابقة فقط يف ا�ستخدام الوثائق املتكافئة
التي تكون معروفة جد ًا لدرجة يكون معها اال�ست�شهاد ب�أدلة وثائقية �أمر ًا غري �ضروري.

� 8/13أمثلة
تق���دم الأمثلة التالية بع�ض الإر�ش���ادات فيما يتعلق بالظروف التي يعترب فيه���ا االخرتاع املطلوب حمايته
بديهي��� ًا �أو عندم���ا يت�ضمن حتديد ًا �إيجابي ًا بوج���ود خطوة ابتكارية (عدم البداه���ة) .وينبغي الت�أكيد على �أن
هذه الأمثلة ما هي �إال �إر�شادات للفاح�صني ،وكان املبد�أ املتبع يف كل حالة قائم ًا على "هل هي بديهية بالن�سبة
لرجل املهنة العادي يف جمال التقنية ال�سابقة �أم ال؟" وينبغي على الفاح�صني �أال يحاولون توفيق حالة معينة
مع �أحد هذه الأمثلة حيث �أنه قد ي�صعب تطبيق املثال على نحو وا�ضح ،كما �أن هذه القائمة لي�ست كاملة.
(�أ) االخرتاع���ات املطل���وب حمايتها التي تت�ضمن تطبيق �إج���راءات معروفة بطريقة وا�ضحة �أو بديهية والتي
على �أ�سا�سها يتقرر افتقاد اخلطوة االبتكارية:
1 -1وثيق���ة التقنية ال�سابقة غري مكتملة بالن�سب���ة لالخرتاع املطلوب حمايته ككل وقد يقوم ذو املهارة
يف جم���ال التقنية ال�سابقة ب�إتباع واح���دة على الأقل من الطرق املتاحة لتقدمي خ�صائ�ص عن�صر
احلماي���ة الناق�ص���ة وذل���ك على نحو ع���ادي �أو ي�سري مما ينت���ج عنه التو�صل لالخ�ت�راع املطلوب
حمايته.
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مث���ال ( :)1يرتبط االخرتاع املطل���وب حمايته بهيكل بناء م�ص ّنع م���ن الأملونيوم .وتك�شف �إحدى
وثائ���ق التقنية ال�سابقة عن نف�س الهيكل وت�ش�ي�ر �إىل �أنه م�ص ّنع من مادة خفيفة الوزن �إال �أنها مل
تذك���ر ا�ستخدام الأملونيوم ،والأملونيوم م���ادة خفيفة الوزن واملعروفة يف التقنية ال�سابقة على �أنها
مفيدة كمادة للبناء.
2يختلف االخرتاع املطلوب حمايته عن التقنية ال�سابقة فقط يف ا�ستخدام الأ�شياء املتعادلة (�سوا ًء
كان���ت ميكانيكي���ة �أو كهربائي���ة �أو كيميائية) التي لها نف����س الأغرا�ض حيث ميك���ن �إدراك �أوجه
التع���ادل يف التقنية ال�سابقة .وال حظ �أن �إدراك مقدم الطلب �أن �أحد العنا�صر الواردة يف الطلب
معادل لعن�صر �آخر قد ا�ستخدم من قبل لغر�ض خمتلف ال يعني �أن ا�ستخدام ذلك العن�صر بد ًال
من الآخر يعد �أمر ًا بديهي ًا.
مثال( :)2يرتبط االخرتاع املطلوب حمايته مباكينة جتمع بني امل�ضخة واملحرك والتي تختلف عن
مث���ل هذا النوع من املاكينات يف نقط���ة واحدة فقط وهي �أن املحرك يعمل بال�ضغط الهيدروليكي
ولي�س بالكهرباء.
3يتمث���ل االخرتاع املطلوب حمايته فقط يف اال�ستخدام اجلديد ملادة معروفة ت�ستخدم اخل�صائ�ص
املعروفة لهذه املادة.
مث���ال ( :)3مرك���ب غ�سيل ي�ستخ���دم كمنظف ويحتوي بالت���ايل على مركب ي�شتم���ل على ال�صفة
املعروف���ة اخلا�ص���ة بخف�ض التوتر ال�سطحي للماء ،ومن املعروف �أنه���ا �إحدى ال�صفات الأ�سا�سية
للمنظفات.
4يتمث���ل االخرتاع املطلوب حمايته يف القيام بعملية ا�ستب���دال يف جهاز معروف ملادة طورت حديث ًا
جتعلها خ�صائ�صها منا�سبة لال�ستخدام (ا�ستبدال مت�شابه).
مث���ال( :)4كاب���ل كهربائي ي�شتمل على غالف من عديد �إيثيل�ي�ن يت�صل بغطاء معدين عن طريق
م���ادة ال�صقة .ويتمثل االخ�ت�راع املطلوب حمايته يف ا�ستخدام مادة ال�صق���ة معينة مطورة حديث ًا
تعرف ب�أنها منا�سبة لال�ستخدام يف ل�صق املواد املبلمرة.
5يتمث���ل االخرتاع املطل���وب حمايته فقط يف ا�ستخ���دام تقنية معروفة يف ظ���روف مت�شابهة لدرجة
كبرية (ا�ستخدام م�شابه).
مث���ال ( :)5يتمثل االخ�ت�راع املطلوب حمايته يف تطبيق تقنية للتحك���م يف الذبذبات على حمرك
كهربائ���ي ي�ستخدم يف �إدارة �آلي���ات م�ساعدة لإحدى ال�شاحنات ال�صناعي���ة مثل ال�شاحنات ذات
املرفاع ال�شوكي ،حيث �أن ا�ستخدام هذه التقنية للتحكم يف حمرك ال�شاحنة ذي الدفع الكهربائي
معروف بالفعل.

(ب) االخرتاع���ات املطلوب���ة حمايتها التي تت�ضمن تطبيق �إج���راءات معروفة بطريقة غري بديهية والتي على
�أ�سا�سها تتوافر اخلطوة االبتكارية:
1 -1طريقة �أو و�سيلة عملية معروفة ت�ستخدم لغر�ض خمتلف وت�شتمل على �أثر جديد ومفاجئ.
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مث���ال( :)6م���ن املعروف �أن الطاقة ذات ال�ت�رددات العالية ميكن ا�ستخدامه���ا يف اللحام احلثي
للأط���راف وبالت���ايل م���ن البديهي �أن الطاق���ة ذات ال�ت�رددات العالية ميك���ن ا�ستخدامها كذلك
يف اللح���ام احلث���ي للأط���راف ويكون لها نف����س الت�أثري .وعل���ى الرغم من ذل���ك ،تتوافر اخلطوة
االبتكاري���ة يف هذه احلالة �إذا كانت الطاق���ة ذات الرتددات العالية ت�ستخدم على نحو م�ستمر يف
اللحام احلثي لأطراف ال�شرائح امللتفة دون �إزالة التحر�شف (والتي تعد عملية �ضرورية من �أجل
جتنب حدوث قو�س كهربائي بني مكان ربط اللحام وال�شريحة) .وتتمثل النتيجة الغري متوقعة يف
هذه احلالة يف اكت�شاف �أن عملية �إزالة التحر�شف غري �ضرورية لأن الرتدد العايل يتوافر بطريقة
تكاثفية من خالل التحر�شف الذي ي�شكل عازل كهربائي.
2 -2ا�ستخ���دام جدي���د جلهاز جديد �أو مادة جدي���دة مع التغلب على ال�صعوب���ات الفنية التي ال ميكن
حلها باتباع الطرق التقليدية على �أن يذكر يف عن�صر احلماية كيفية التغلب على هذه ال�صعوبات
الفنية.
مث���ل ( :)7االخ�ت�راع املطلوب حمايته يرتبط بجه���از لدعم ارتفاع وانخفا����ض م�ستودعات الغاز
والتحك���م فيه���ا مما ي�ساعد عل���ى التخلي عن الإط���ار اال�سرت�شادي اخلارج���ي املطبق .ولكن من
ال�ض���روري التغلب عل���ى ال�صعاب التي مل تت���م مواجهتها يف التطبيقات املعروف���ة عند ا�ستخدام
اجلهاز مع م�ستودع للغاز.
(ج) اجلمع الوا�ضح بني خ�صائ�ص ال ت�شتمل على خطوة �إبداعية:
يتمث���ل االخ�ت�راع املطلوب حمايته يف اجلمع ب�ي�ن �أجهزة �أو طرق معروفة ت�ستخ���دم بطريقتها العادية وال
ينتج عنها �أي ترابط غري وا�ضح.
مث���ال ( :)8ماكين���ة لإنت���اج ال�سجق تتكون م���ن ماكينة عادية للفرم م���ع ماكينة عادية للتعبئ���ة بفتحتني عند
الأطراف.
(د) جمع غري بديهي بني خ�صائ�ص وبالتايل ي�شتمل على خطوة ابتكارية:
تدع���م اخل�صائ�ص املجمع���ة بع�ضها البع�ض يف ت�أثريه���ا �إىل درجة ميكن معها التو�ص���ل �إىل نتيجة فنية
جديدة .وال يرتبط ذلك بكون �أي من هذه اخل�صائ�ص معروفة �أم ال جزئي ًا او كلي ًا.
مث���ال( :)9تركيبة دوائية تتكون من م�سكن ومهدئ ولق���د مت اكت�شاف �أنه من خالل �إ�ضافة مهدئ ال يقوم يف
الأ�ص���ل بت�سك�ي�ن الآالم ،زاد ت�أثري ت�سك�ي�ن الأمل للم�سكن على نحو كان ال ميك���ن توقعه من خالل اخل�صائ�ص
املعروفة للمواد الفعالة.
(هـ) حتديد �أو اختيار بديهي من بني عدد من احتماالت معروفة ال ت�شتمل على خطوة ابتكارية:
1 -1يتمث���ل االخ�ت�راع املطلوب حمايت���ه يف االختيار م���ن بني عدد م���ن البدائل التي يحتم���ل �أن تكون
متعادلة.
مث���ال( :)10يرتب���ط االخ�ت�راع املطل���وب حمايته بعملي���ة كيميائي���ة معروفة متد مزي���ج التفاعل
باحل���رارة كهربائي��� ًا ويوجد عدد من الطرق البديلة املعروفة الت���ي توفر احلرارة بنف�س الطريقة
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ويتمثل االخرتاع املطلوب حمايته يف اختيار �إحدى الطرق البديلة لتوفري احلرارة املطلوبة.
2 -2يتمث���ل االخ�ت�راع املطلوب حمايته يف اختيار �أبعاد �أو ن�س���ب تركيز �أو درجات حرارة �أو غريها من
املعاي�ي�ر وذل���ك �ضمن نطاق حمدود م���ن االحتماالت ومن الوا�ضح �أن ه���ذه املعايري �أو النطاقات
العملي���ة وردت يف التقنية ال�سابقة وميكن التو�صل �إليها م���ن خالل التجربة واخلط�أ �أو من خالل
تطبي���ق �إجراءات الت�صمي���م العادية .وعندما يتم الك�شف عن الظ���روف العامة لعن�صر احلماية
يف التقني���ة ال�سابق���ة ف�إن اكت�شاف النطاق���ات املثلي �أو العملية من خ�ل�ال التجربة العادية ال يعد
اخرتاع ًا.
مث���ال( :)11يرتبط االخ�ت�راع املطلوب حمايته ب�إح���دى طرق تنفيذ �إح���دى التفاعالت املعروفة
والت���ي تتمي���ز بتدف���ق �أحد �أن���واع الغاز اخلامل مبع���دل معني .واملع���دالت املحددة ه���ي تلك التي
�سيتو�صل �إليها بال�ضرورة ذوو اخلربة يف جمال التقنية ال�سابقة.
3 -3االخرتاع املطلوب حمايته ميكن التو�صل �إليه من خالل ا�ستقراء ب�سيط يتم بطريقة مبا�شرة من
خالل التقنية ال�سابقة.
مث���ال( :)12يتميز االخرتاع املطلوب حمايته با�ستخدام حد �أدنى حمدد من حمتوى املادة "�س"
يف م�ستح�ض���ر "�ص" من �أج���ل حت�سني ثباتها احلراري وميكن التو�صل �إىل هذه اخلا�صية املميزة
م���ن جمرد عم���ل ا�ستقراء على بيان ذي خط م�ستقيم ميكن احل�ص���ول عليه من التقنية ال�سابقة
والذي يربط الثبات احلراري مبحتوى املادة "�س".
4 -4يتمث���ل االخ�ت�راع املطل���وب حمايته يف جم���رد اختيار عدد حمدود م���ن املركب���ات الكيمائية (�أي
الأجنا�س الفرعية �أو الأنواع) من جمال وا�سع من املركبات الكيمائية (الأجنا�س).
مث���ال ( :)13تك�ش���ف التقنية ال�سابقة عن مركب كيميائي يتميز برتكيبة مثيلة ت�شتمل على جمموعة
بديل���ة ت�سم���ى "����ش" .ويتم حتدي���د هذه املجموع���ة البديل���ة "�ش" بحي���ث ت�شتمل عل���ى جمموعات
وا�سع���ة الناطق مثل كافة جمموع���ات الألكيل �أو الأريل �سوا ًء كان ميك���ن ا�ستبدالها �أو ال بالهالوجني
والهيدروك�س���ي �أو �أحدهم���ا .وتك�شف التقنية ال�سابقة فقط عن عدد قلي���ل للغاية من الأمثلة على ما
ت�شمل���ه تل���ك املجموعات .ويتمثل االخ�ت�راع املطلوب حمايت���ه يف حتديد �شق مع�ي�ن �أو جمموعة �شق
�صغ�ي�رة من بني تل���ك املعروف �أنها تق���ع �ضمن جمموعات �ش���ق وا�سعة النط���اق واملك�شوف عنها يف
التقني���ة ال�سابق���ة على �أنها املجموع���ة البديلة "�ش" .وتوفر التقنية ال�سابق���ة الأ�سباب التي يتم على
�أ�سا�سه���ا حتدي���د �أحد عنا�صر جمموع���ات �شق وا�سعة النط���اق وبالتايل ،يوفر الأ�سب���اب التي يقوم
عل���ى �أ�سا�سها ذوو املهارة يف جمال التقنية ال�سابقة بعم���ل التعديالت املطلوبة من �أجل التو�صل �إىل
املركب/املركب���ات املطل���وب حمايتها .كم���ا �أن املركبات التي يتم التو�صل �إليه���ا قد ينطبق عليها �أي
مما يلي:
•ق���د ال ي���رد و�صفها على �أن بها �أو �أنها تت�سم ب�أي خ�صائ�ص مميزة ال تت�سم بها �أمثلة التقنية
ال�سابقة.
•قد تو�صف ب�أنها تت�سم بخ�صائ�ص مميزة مقارنة باملركبات التي ي�شار �إليها على نحو خا�ص
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يف التقني���ة ال�سابق���ة� ،إال �أن هذه اخل�صائ�ص من النوع الذي ميك���ن لذوي املهارة يف جمال
التقنية ال�سابقة �أن يتوقعوا وجودها يف هذه املركبات وبالتايل يرجح قيامهم بهذا االختيار.
(و) التحديد �أو االختيار غري البديهي الذي يقود بال�ضرورة �إىل خطوة ابتكارية من بني عدد من االحتماالت
املعروفة:
1 -1يت�ضم���ن االخرتاع املطلوب حمايته حتديد ًا خا�ص ًا �ضمن �إحدى عمليات التح�ضري يف ظل ظروف
ت�شغي���ل معين���ة تقع �ضمن نطاق معني( مثل احلرارة وال�ضغط ) وينتج عن هذا التحديد �آثار غري
متوقعة يف �سري هذه العملية �أو خ�صائ�ص املنتج الذي يتم التو�صل �إليه.
مثال ( :)14عندما تتحول املادة "�أ" واملادة "ب" يف �إحدى عمليات التح�ضري التي تتم يف درجة
حرارة عالية �إىل املادة "ج ــ" وكان معروف ًا يف التقنية ال�سابقة �أنه يزيد ب�شكل عام حت�ضري املادة
"جــ" كلما زادت درجة احلرارة يف املدى من  130-50درجة مئوية .وحالي ًا ،مت اكت�شاف �أنه يف
درج���ات احلرارة التي يرتاوح مداها بني  65 -63درجة مئوية (على نحو مل يتم التو�صل �إليه من
قبل) يزيد احتمال حت�ضري املادة "جــ" على نحو يفوق ما كان متوقع ًا من قبل.
2 -2يتمثل االخرتاع املطلوب حمايته يف حتديد مركبات كيمائية معينة (�أنواع �أو �أجنا�س فرعية) من
�ضم���ن نطاق وا�سع من املركب���ات (الأجنا�س) ،حيث يكون للمركب���ات املعينة املحددة مزايا غري
متوقعة.
مث���ال ( :)15يف املث���ال املتعل���ق باملرك���ب الكيمائ���ي البديل املذك���ور �أعاله يف املث���ال (/8/13هـ
البن���د ،)4ف����إن االخ�ت�راع املطلوب حمايته يتمث���ل يف حتديد ال�شق البديل "����ش" من نطاق كامل
م���ن االحتم���االت املحددة يف التقني���ة ال�سابقة� .إال �أن���ه يف هذه احلالة ،ف�إن االخ�ت�راع ال يت�ضمن
فق���ط حتديد مركبات معينة م���ن املجال املثيل املحتمل للمركبات وينتج عنه مركبات يتم و�صفها
ويو�ضح �أن بها خ�صائ�ص مميزة ،ولكن �أي�ض ًا ال توجد �أية م�ؤ�شرات قد تقود ذوي املهارة يف جمال
التقني���ة ال�سابق���ة �إىل اختيار ه���ذا التحديد بد ًال من �أي حتديد �آخر وذلك م���ن �أجل التو�صل �إىل
اخل�صائ�ص املميزة الوارد و�صفها.
(ي) جتاوز �إحدى املراجع التقليدية الفنية:
كقاع���دة عام���ة تعد اخلطوة االبتكاري���ة متوافرة �إذا كان���ت التقنية ال�سابقة تق���ود ذوي املهارة يف جمال
التقني���ة ال�سابق���ة بعيد ًا عن الإجراء ال���ذي يقرتحه االخرتاع املطلوب حمايته ،وي�س���ري ذلك على نحو خا�ص
عندما ال ي�ضع ذوو املهارة يف اعتبارهم �إجراء جتارب من �أجل حتديد ما �إذا كان هناك بدائل �أم ال للطريقة
املعروفة للتغلب على �إحدى املعوقات الفنية احلقيقية �أو املت�صورة.
مث���ال ( :)16يت���م تعبئ���ة امل�شروبات التي حتت���وي على ثاين �أك�سي���د الكربون بعد تعقيمه���ا بينما ال تزال
�ساخن���ة يف زجاج���ات معقمة ويتمثل الر�أي الع���ام يف �أنه بعد �سحب الزجاجة من جه���از التعبئة مبا�شرة ف�إن
امل�ش���روب املعب�أ يج���ب �أن يتم تغطيته �آلي ًا من الهواء اخلارجي بحيث ال يق���ع حمتوى الزجاجة خارجها .ومن
ث���م ف����إن الطريقة التي تت�ضمن نف����س اخلطوات ولكن دون �أخذ �أي���ة احتياطات لتغطية امل�ش���روب من الهواء
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اخلارجي (لأن ذلك غري �ضروري يف الواقع) قد تت�ضمن خطوة ابتكارية.

 9/13اعتبارات �أخرى  -التحليل ب�أثر رجعي

يبغي �أن يو�ضع يف االعتبار �أن االخرتاع املطلوب حمايته الذي يبدو لأول وهلة بديهي ًا قد يت�ضمن يف الواقع
خطوة ابتكارية .ومبجرد �أن تت�شكل فكرة جديدة ،ف�إنه ميكن تو�ضيح كيفية التو�صل �إليها من الناحية النظرية
ب���دء ًا م���ن �شيء مع���روف ومن خالل �سل�سلة م���ن اخلطوات التي يب���دو �أنها �سهلة .ويج���ب �أن ينتبه الفاح�ص
�إىل ه���ذا الن���وع من التحليل "الذي يبنى على حقائق ".ويج���ب �أن يتوافر املرجع �أو االقرتاح ب�إعداد االخرتاع
املطل���وب حمايته يف التقني���ة ال�سابقة و�/أو املعارف العامة لذوي املهارة يف جم���ال التقنية ال�سابقة ولي�س من
خ�ل�ال م���ا يقوم مقدم الطلب الك�ش���ف عنه ومن �ضمن العوام���ل التي ينبغي و�ضعه���ا يف االعتبار عند حتديد
دواف���ع �أو �أ�سب���اب جتميع وثائ���ق التقنية ال�سابقة حتديد م���ا �إذا كان هناك توقع معق���ول �أو احتمال لنجاح يف
جتمي���ع املقرتحات اجلماعية يف التقني���ة ال�سابقة .ويف جميع احلاالت ،ينبغي عل���ى الفاح�ص �أن ي�سعى لعمل
تقيي���م علم���ي "واقعي" .وينبغي كذل���ك �أن ي�ضع الفاح�ص يف اعتب���اره كل ما هو معروف فيم���ا يتعلق بخلفية
االخ�ت�راع املطلوب حمايته م���ع �إعطاء الأهمية التي ت�ستحقه���ا الأ�سانيد �أو الأدل���ة ذات ال�صلة والتي يقدمها
طلب الت�سجيل.

 10/13القيمة الفنية/االحتياجات املطلوبة من فرتة طويلة
م���ن �أجل ت�أكيد �أن االخرتاع املطلوب حمايته يت�ضمن خطوة ابتكارية (عدم البداهة) يجب �أن ينظر �إىل
العوامل التالية على �أنها اعتبارات ثانوية:
1 -1ما �إذا كان االخرتاع املطلوب حمايته ي�ستوفي �إحدى االحتياجات املطلوبة منذ فرتة طويلة.
2 -2وما �إذا كان االخرتاع املطلوب حمايته يتجاوز �إحدى املراجع التقليدية العلمية.
3 -3وما �إذا كان �آخرون حاولوا التو�صل �إىل ما يحققه االخرتاع املطلوب حمايته ولكنهم �أخفقوا يف ذلك.
4 -4وما �إذا كان االخرتاع املطلوب حمايته ي�شتمل على نتيجة غري متوقعة.
5 -5وما �إذا كان االخرتاع املطلوبة حمايته يتمتع بنجاح جتاري معني.
�إذا ات�ض���ح �أن االخ�ت�راع املطلوب حمايته على �سبيل املثال له قيمة فني���ة يعتد بها وخا�صة �إذا مثلت ميزة
فنية جديدة ومده�شة وميكن �أن يتعلق ذلك بواحدة �أو �أكرث من املزايا املت�ضمنة يف طلب احلماية الذي يقدم
تعريف��� ًا لالخ�ت�راع� ،إن الفاح����ص ينبغي �أن يرتيث يف التو�ص���ل �إىل قرار �سلبي ب�أن طل���ب احلماية يفتقد �إىل
خطوة ابتكارية .وي�سري نف�س ال�شيء عندما يعمل االخرتاع املطلوب حمايته على حل �إحدى امل�شكالت الفنية
الت���ي ظل العاملون يف جم���ال التقنية ال�سابقة يحاولون حلها لفرتة طويل���ة �أو عندما يقوم االخرتاع با�ستيفاء
�إحدى االحتياجات املطلوبة من فرتة طويلة �أو عندما يتجاوز �إحدى املراجع التقليدية العلمية.

 11/13النجاح التجاري
ال ينبغي النظر �إىل النجاح التجاري وحده على �أنه م�ؤ�شر على اخلطوة االبتكارية ،ولكن يجب �أن ي�صاحب
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الدلي���ل على النجاح التجاري املبا�ش���ر دليل على رغبة طال انتظارها وكانت ذات �صلة بنف�س املو�ضوع� ،شرط
�أن يطمئ���ن الفاح�ص �إىل �أن هذا النجاح قائم عل���ى اخل�صائ�ص الفنية الواردة يف االخرتاع املطلوب حمايته
ولي����س عل���ى �أية ت�أث�ي�رات �أخرى (مثل بيع التقني���ات �أو الدعاي���ة) و�أن يكون منا�سب ًا يف نطاق���ه من االخرتاع
املطلوب حمايته.

 12/13العنا�صر غري امل�ستقلة

ينبغي �أن ي�ضع الفاح�ص يف اعتباره �أنه عند درا�سة ما �إذا كان االخرتاع املطلوب حمايته يبدو جديد ًا �أم
ال وم���ا �إذا كان يت�ضم���ن خطوة ابتكارية (عدم البداهة) وما �إذا كان ً
قاب�ل�ا للتطبيق من الناحية ال�صناعية،
ف����إن عن�صر احلماية غري امل�ستقل يعترب حمدد ًا ب���كل خ�صائ�ص طلب احلماية الذي يعتمد عليه وبالتايل �إذا
كان القرار املتعلق باجلدة لعن�صر احلماية امل�ستقبل �إيجابي ًا ف�إنه من الطبيعي �أن يكون كذلك �أي�ضا بعنا�صر
احلماية غري امل�ستقلة وي�سري هذا املبد�أ على اخلطوة الإبتكارية وقابلية التطبيق من الناحية ال�صناعية.

131

ملحق للف�صل الثالث ع�شر

منهج "و�ضع احللول ح�سب امل�شكالت"
ق���د تتمثل �إحدى طرق حتديد اخلطوة االبتكارية يف تطبي���ق منهج و�ضع احللول ح�سب امل�شكالت ويتكون
هذا املنهج من املراحل التالية:
حتدي���د �أق���رب وثائق التقنية ال�سابق���ة راجع �أي�ض��� ًا ( ،)5/13وحتديد امل�شكلة الفنية الت���ي يتعني حلها,
وحتدي���د م���ا �إذا كان االخ�ت�راع املطلوب حمايت���ه ابتدا ًء من �أق���رب وثائق التقني���ة ال�سابق���ة وامل�شكلة الفنية
�سيعتربان بالن�سبة لرجل املهنة العادي يف جمال التقنية ال�سابقة بديهي ًا �أم ال.

اخلطوة ()1
تتمث���ل �أقرب وثائ���ق التقنية ال�سابقة يف اجلمع ب�ي�ن اخل�صائ�ص امل�شتقة من وثيقة واح���دة ويوفر �أف�ضل
الأ�س�س لدرا�سة م�س�ألة البداهة وعلى �سبيل املثال ،قد يكون �أقرب وثائق التقنية ال�سابقة �أي مما يلي:
اجلم���ع املعروف يف املج���ال الفني الذي يك�شف عن الآث���ار الفنية �أو الغر�ض �أو اال�ستخ���دام ويكون قريب ًا
للغاي���ة من االخرتاع املطلوب حمايته �أو اجلمع الذي ي�شتم���ل على �أكرب عدد من اخل�صائ�ص الفنية امل�شرتكة
مع االخرتاع والقادر على �أداء وظيفة االخرتاع.

اخلطوة ()2
يف املرحل���ة الثاني���ة ،ينبغي حتديد امل�شكل���ة التي �سيتعني حلها بطريقة مو�ضوعي���ة .وكي يتم ذلك ،ينبغي
درا�س���ة االخرتاع املطلوب حمايته و�أقرب وثائق التقنية ال�سابقة والفرق بني االخرتاع املطلوب حمايته و�أقرب
وثائق التقنية ال�سابقة من حيث اخل�صائ�ص (الهيكلية والوظيفية) ثم حتديد امل�شكلة الفنية.
ويف هذا ال�سياق ،يق�صد بامل�شكلة الفنية مهمة تعديل �أو تكييف �أقرب وثائق التقنية ال�سابقة والهدف من
ذلك هو حتديد الآثار الفنية لالخرتاع مقارنة ب�أي من وثائق التقنية ال�سابقة.
وقد تختلف امل�شكلة الفنية التي حتدد بهذه الطريقة عن امل�شكلة الواردة يف الطلب حيث �أن امل�شكلة الفنية
التي حتدد بطريقة مو�ضوعية تكون قائمة على حقائق مثبتة ب�شكل مو�ضوعي خا�ص ًة تلك املو�ضحة يف التقنية
ال�سابقة التي تك�شف عنها �أثناء �سري الإجراءات التي قد تختلف عن التقنية ال�سابقة التي يكون مقدم الطلب
على علم بها يف وقت تقدمي الطلب.
ويج���ب �أن يت���م تف�سري امل�شكل���ة الفنية على نطاق وا�س���ع بحيث ال يت�ضمن بال�ض���رورة �أن احلل هو �إدخال
تطوي���ر فني عل���ى التقنية ال�سابقة وبالتايل ،ق���د تتمثل امل�شكلة يف جمرد البحث عن بدي���ل جلهاز معروف �أو
طريقة معروفة لهما نف�س الت�أثري �أو يكونان �أقل تكلفة.
يف بع�ض الأحيان ،يكون خل�صائ�ص عن�صر احلماية �أكرث من ت�أثري فني وبالتايل ،وميكن مناق�شة امل�شكلة
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الفنية على �أن تتكون من �أكرث من جزء �أو �أن يكون لها �أكرث من جانب يقابل كل منها �إحدى الت�أثريات الفنية
وبالتايل ،ينبغي يف هذه احلاالت �أن يعتد بكل جزء �أو جانب ب�شكل عام.

اخلطوة ()3
يف املرحلة الثالثة ،يتعلق ال�س�ؤال الذي ينبغي الإجابة عنه مبا �إذا كان هناك �أي وثيقة يف التقنية ال�سابقة
ككل (قد تقوم) بدفع رجل املهنة العادي يف جمال التقنية ال�سابقة الذي تواجهه �إحدى امل�شكالت الفنية �إىل
تعدي���ل �أو تكيي���ف �أقرب وثائق التقنية ال�سابقة وبالتايل ،التو�ص���ل �إىل ما يقع �ضمن عنا�صر احلماية وحتقيق
ما ينجزه االخرتاع.
الح���ظ �أن متطلب التق���دم الفني لي�س �شرط ًا ملنه���ج "و�ضع احللول ح�سب امل�ش���كالت" .وعلى الرغم من
ذلك ،ف�إنه ميكن دوم ًا -وفق ًا لهذا املنهج -حتديد وجود امل�شكلة ب�شكل مو�ضوعي ("�إيجاد بديل" �أو "�أن يكون
�أ�سهل �أن يتم الت�صنيع"�أو"يكون �أرخ�ص �أن يتم الت�صنيع") حتى يف احلاالت التي ال يوجد بها �أي تقدم فني.
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قابلية التطبيق الصناعي

 1/14ما املق�صود بقابلية التطبيق ال�صناعي؟

يع���د االخ�ت�راع املطلوب حمايته قاب ًال للتطبي���ق ال�صناعي وفق ًا ملفهوم ن�ص امل���ادة ( )44من النظام �إذا
�أمك���ن -وفق ًا لطبيعته -ت�صنيع���ه �أو ا�ستعماله (من الناحية التقنية) يف �أي جمال �صناعي� ،أو زراعي ،مبا يف
ذل���ك احلرف اليدوية ،و�صيد الأ�سماك واخلدمات .وق���د ميكن اعتبار م�صطلح "قابلية التطبيق ال�صناعي"
مرادف��� ًا مل�صطلح "الفائدة" .وعدم التمك���ن من تو�ضيح قابلية التطبيق ال�صناع���ي �سيدفع الفاح�ص �إىل �أن
يطلب من مقدم الطلب تو�ضيح هذه امل�س�ألة ويف حالة عدم متكنه من ذلك ،ف�إن الطلب �سريف�ض نتيجة عدم
ا�ستيفاء متطلبات املادة ( )44من النظام.
يفه���م م�صطلح "ال�صناعة" مبعناه الوا�سع كما يف اتفاقية باري�س.وعليه ،ف�إن ال�صناعة ت�ضم �أية �أن�شطة
مادي���ة ذات طبيعة فني���ة مبعنى الأن�شطة التي تندرج �ضم���ن املجاالت التقنية املفي���دة �أو التطبيقية �أكرث من
املج���االت الفنية اجلمالي���ة .وال تت�ضمن (ال�صناعة) بال�ضرورة ا�ستخدام ماكينة م���ا �أو ت�صنيع مادة معينة،
وميكن �أن ت�شتمل على �سبيل املثال على طريقة لت�شتيت ال�ضباب �أو طريقة لتحويل الطاقة من �شكل معني �إىل
�شكل �آخر.
عن���د الرتكيز على اخل�صائ�ص العامة امل�شرتكة بني قابلية التطبي���ق ال�صناعي ومتطلبات الفائدة ،جند
�أن االخ�ت�راع غ�ي�ر القابل للتنفيذ -مثل االخرتاع الذي ال ميكن تنفيذه عل���ى الإطالق نظر ًا لتعار�ضه مع كافة
قوان�ي�ن الطبيع���ة -ال يفي ب�شرط قابلية التطبي���ق ال�صناعي �أو املتطلبات اخلا�ص���ة باال�ستفادة من االخرتاع.
ويعت�ب�ر ه���ذا النوع من االخرتاعات غري قابل للتطبيق ال�صناعي �أو غ�ي�ر مفيد لال�ستخدام يف �أي غر�ض لأنه
غري قابل للتنفيذ.

 2/14املنهجية
يتم اتباع ما يلي عند حتديد قابلية التطبيق ال�صناعي:
1 -1حتديد العنا�صر التي يطلب مقدم الطلب حمايتها.
2 -2وحتدي���د م���ا �إذا كان من املمكن �أن يتعرف ذوو اخلربة يف هذا املجال على �أن االخرتاع املطلوب حمايته
قابل للتطبيق ال�صناعي.
يف معظ���م احلاالت ،تكون قابلية التطبيق ال�صناعي وا�ضحة وبالتايل ،ال تكون هناك حاجة لطلب تقدمي
مزي���د م���ن الو�صف التو�ضيحي فيما يتعلق به���ذه النقطة .وقد يجد الفاح�ص من املفي���د �أن يقوم بالبحث يف
التقنية ال�سابقة مل�ساعدته يف حتديد ما �إذا كان االخرتاع املف�صح عنه قاب ًال للتطبيق ال�صناعي �أم ال ،خا�صة
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�إذا كان االخرتاع مرتبط ب�أحدث نوع من التقنية.
�إذا مت االدعاء ب�أن منتج معني �أو طريقة معينة ميكن �أن تعمل على نحو خمالف لقوانني الطبيعة املعروفة
وبالت���ايل ال ميكن لذوي اخلربة يف جم���ال التقنية ال�سابقة تنفيذ االخرتاع ،ف�إن طلب احلماية يف هذه احلالة
يكون مفتقد ًا لقابلية التطبيق ال�صناعي وينبغي �إخطار مقدم الطلب بذلك.
يعت�ب�ر االخ�ت�راع املطلوب حمايته ً
قاب�ل�ا للتطبيق ال�صناع���ي �إذا كان يت�س���م بالفائ���دة �أي �إذا كان�( :أ)
حمدد ًا ،و(ب) مو�ضوعي ًا و(جـ) معقو ًال.

 3/14فائدة حمددة �أو معينة
م���ن ال�ض���روري التفرقة بني احلاالت التي يقوم فيها مقدم الطلب بالك�شف عن ا�ستخدام �أو تطبيق معني
لالخ�ت�راع وب�ي�ن احلاالت التي ي�شري فيها مقدم الطل���ب فقط �إىل �أن االخرتاع قد يك���ون مفيد ًا دون �أن يذكر
ملاذا يعترب مفيد ًا.
مث���ال :ال تكف���ي الإ�ش���ارة �إىل �أن مركب معني ق���د يكون مفي���د ًا يف عالج مر�ض غري حم���دد من �أمرا�ض
النباتات �أو �أن هذا املركب له خوا�ص "حيوية مفيدة" لتحديد فائدة معينة لهذا املركب .فالإ�شارة ب�شكل عام
�إىل �إمكاني���ة ا�ستخ���دام مركب مع�ي�ن يف ت�شخي�ص مر�ض من �أمرا�ض النباتات �سيك���ون غري كافي ًا بالطبع يف
حالة عدم الك�شف عن املر�ض الذي ميكن ت�شخي�صه .وي�أتي ذلك خالف ًا حلالة �أخرى يقوم فيها مقدم الطلب
بالك�شف عن ن�شاط حيوي معني ملركب معني ثم يربط هذا الن�شاط ب�أحد �أمرا�ض النباتات .ويكون ذلك كافي ًا
يف حتديد فائدة معينة لالخرتاع.

 4/14الفائدة العلمية
ال تع���د الفوائ���د ال���واردة يف االخرتاع عملي���ة �إذا كان هن���اك طلب �إج���راء مزيد من الأبح���اث على هذا
االخ�ت�راع .وعلى �سبيل املثال ،تتحدد الفائ���دة "العملية" ال�ستخدام مركب ما بوا�سطة املركب الذي ي�ستخدم
لعالج مر�ض معروف �أو اكت�شف حديث ًا وكذلك الطريقة التجريبية امل�ستخدمة يف حتديد املركبات التي تت�سم
بالفائ���دة "العملية" .كما �أن التجربة التي جترى لتقدير مدى تواجد مادة ما ترتبط بقابلية الإ�صابة مببادئ
مر�ض معني من �أمرا�ض النباتات قد حتدد الفائدة العملية يف حتديد ما ميكن ا�ستخدامه ك�إجراءات وقائية
حمتمل���ة �أو لإجراء مزيد من الر�صد لهذا املر�ض .وم���ن ال�ضروري التفرقة بني االخرتاعات التي تو�ضح على
نحو معني الفائدة العملية وبني االخرتاعات التي تطلب �إظهار الفائدة اخلا�صة بها �إجراء مزيد من الأبحاث
م���ن �أجل حتديدها �أو ت�أكيدها ب�شكل معقول .وال ت�ساعد بع�ض امل�صطلحات مثل "�أداة البحث" �أو "الو�سيط"
�أو "لأغرا�ض البحث" يف حتديد ما �إذا كان مقدم الطلب قد قام بتحديد الفائدة العملية لالخرتاع.
وفيم���ا يل���ي بع�ض الأمثلة عن حاالت تتطلب �أو تت�ضمن �إجراء مزيد من الأبحاث من �أجل حتديد �أو ت�أكيد
�سياق ا�ستخدام ذي "فائدة عملية" وبالتايل" ،ال" تقدم تعريف ًا لل ـ "الفوائد اجلوهرية":
1 -1بحث �أ�سا�سي مثل درا�سة خوا�ص املنتج املطلوب حمايته �أو التقنية التي ت�ستخدم فيها املادة.
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2 -2طريقة لتجربة مادة ما �أو حتديدها ولكن ال يكون لهذه املادة فائدة معينة �أو �أ�سا�سية �أو كالهما.
3 -3طريقة �إعداد مادة ما ال تكون لها فائدة معينة �أو �أ�سا�سية �أو معقولة.
4 -4طل���ب حماي���ة منتج و�سيط ال�ستخدام���ه يف �إعداد املنت���ج النهائي الذي لي����س له فائدة معين���ة �أ�سا�سية
ومعقولة.

 5/14الفوائد املقبولة
يكون الإدعاء ب�أن فائدة االخرتاع مقبولة ما مل يت�ضمن ما يلي:
1 -1ا�شتمل هذا االدعاء على خط�أ وا�ضح.
2 -2تعار�ضت احلقائق التي قام عليها هذا االدعاء مع املنطق العام.
وي�ش�ي�ر م�صطل���ح الفوائ���د املقبولة -مبعناه ال���وارد يف هذا ال�سي���اق� -إىل �إمكانية االعتم���اد على املنطق
واحلقائق التي يقدمها طالب الت�سجيل دعم ًا لت�أكيد الفائدة .وهناك حاالت ال يعترب فيها ت�أكيد الفائدة مقبو ًال
وذل���ك عندما يعترب ذوو اخلربة يف جمال التقنية ال�سابق���ة �أن الت�أكيد "غري مقبول" (ال ميكن ت�صديقه) يف
ظل املعارف احلالية ،وعندما ال يقدم طالب الت�سجيل �أي �شيء ملعار�ضة ما تقدمه املعارف املعا�صرة.
وحتت���اج عنا�صر احلماية اخلا�صة مبركب معني من �أجل عالج �أحد �أمرا�ض النباتات �أو من �أجل الوقاية
م���ن �أح���د �أمرا�ض النبات���ات الذي مل ي�سبق و�أن اكت�شف له ع�ل�اج ناجح �أو و�سيلة وقاي���ة فعالة �إىل مراجعتها
جي���د ًا للت�أكد من ا�ستيفائها ال�ش���رط املتعلق بقابلية التطبيق ال�صناعي .وقد يكون من ال�صعب �إثبات الفائدة
امل�ؤك���دة لأحد املركب���ات يف معاجلة �أحد املحا�صيل �إذا كانت املعارف العلمية احلالية ت�شري �إىل ا�ستحالة هذه
امل�س�أل���ة .ولق���د تطلب حتديد هذه امل�س�ألة دوم ًا فهم جيد حلالة التقنية ال�سابقة بدء ًا من الوقت الذي يتم فيه
التو�صل �إىل هذا االخرتاع.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن فكرة عدم وجود عالج ملر�ض معني ال ميكن �أن تعد �أ�سا�س ًا للتو�صل �إىل نتيجة
تفي���د افتقاد هذا االخرتاع لقابلية التطبيق ال�صناعي .وعلى العك�س ،ف�إنه من ال�ضروري حتديد ما �إذا كانت
الفائدة امل�ؤكدة لالخرتاع ميكن �أن تكون معقولة على �أ�سا�س املعلومات املف�صح عنها يف الطلب �أم ال.
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الف�صل اخلام�س ع�شر
بحث التقنية السابقة

 1/15الهدف من بحث التقنية ال�سابقة
يتمث���ل الهدف من بحث التقنية ال�سابق���ة يف ا�ستك�شاف التقنية ال�سابقة ذات ال�صلة والتي مت تعريفها يف
( )1/11حي���ث من �ش�أنه���ا �أن متثل خطوة م�ساعدة على حتديد ما �إذا كان االخرتاع مو�ضوع احلماية جديد ًا
�أم ال راج���ع الف�ص���ل ( )12وحتديد ما �إذا كان هذا االخرتاع يت�ضمن خطوة ابتكارية �أم ال (�سواء �أكانت هذه
اخلط���وة متمي���زة بالو�ضوح �أم ال  -راج���ع الف�صل ( .)13راج���ع ( )1/11لتعريف التقني���ة ال�سابقة .ويبذل
فاح����ص طل���ب الرباءة �أق�صى جه���د ال�ستك�شاف �أكرب عدد م���ن الوثائق املتعلقة بالتقني���ة ال�سابقة وا�ضع ًا يف
اعتباره احلدود التي ي�ضعها مكتب الرباءات.
لكي يت�سنى لفاح�ص طلب الرباءة القيام ببحث كامل فعليه اال�ست�شهاد بوثائق التقنية ال�سابقة والتي قد
ت�ساع���ده على حتديد م���دى الوفاء باملتطلبات الأخرى مثل كفاية الو�صف ،ودع���م عنا�صر احلماية ،والقابلية
للتطبيق ال�صناعي.
ينبغ���ي عل���ى فاح�صي طلب الرباءة عند القيام بالبحث �أن يولوا عناي���ة خا�صة باختيار وانتقاء ما ي�صلح
لال�ست�شه���اد ب���ه من وثائق التقنية ال�سابقة .بيد �أن فاح�ص طلب الرباءة يف غنى عن التو�سع يف البحث خارج
�إطار معايري البحث املتعارف عليها من �أجل ا�ستك�شاف تلك التقنية.
هن���اك هدف �آخر م���ن البحث يتمثل يف وجوب اكتمال البحث قدر امل�ستط���اع حتى نتجنب �-أو على الأقل
نحد من -القيام ببحث �آخر يف مرحلة الحقة.

 2/15حاالت الك�شف غري املكتوبة
يعترب الك�شف غري املكتوب مثل الإف�صاح �أو اال�ستخدام �أو العر�ض ال�شفهي راجع (اال�ستثناءات يف املادة
"�" "44أ" من النظام واملادة " "31من الالئحة) �أو خالفه من و�سائل الك�شف �ضمن التقنية ال�سابقة ذات
ال�صلة فيما يتعلق ب�أغرا�ض البحث للداللة على ما �إذا كان قد مت القيام ب�إف�صاح مكتوب ومتاح للجمهور قبل
تاريخ الإيداع �أم ال.

 3/15املوقع اجلغرافي واللغة والعمر وطريقة الك�شف
جت���در مالحظ���ة �أنه ال توجد قيود من �أي ن���وع على املكان اجلغرافي الذي مت الك�ش���ف فيه عن املعلومات
املعنية واملتاحة للجمهور �أو عن اللغة �أو الطريقة التي مت بها هذا الك�شف ،وكذلك ال توجد حدود مقررة لعمر
الوثائق املت�ضمنة للمعلومات.
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تعترب الوثائق ال�صادرة �إلكرتونيا من�شورة �شريطة �إمكانية ا�سرتجاعها راجع (� )3/11إىل (.)8/11

 4/15فاح�ص طلب الرباءة
عادة ما يقوم بالبحث فاح�ص واحد ،ولكن ال ي�شرتط �أن يقت�صر على فاح�ص واحد .فقد يلزم يف بع�ض
احلاالت التي تتطلب فيها طبيعة االخرتاع البحث يف جماالت متخ�ص�صة مت�شعبة �أن يقوم بالبحث فاح�صان
�أو �أكرث.

� 5/15أ�سا�س عملية البحث
يج���وز تعدي���ل طلب الرباءة املادة ( )9من النظام قبل القيام بالبحث ،وهو ما ي�ستوجب بنا ًء عليه القيام
بالبحث على �أ�سا�س الطلب املعدل.

 6/15نطاق عملية البحث

يت�س���م البحث بكونه بحث ًا �شام ًال ودقيق ًا ويتمتع بج���ودة عالية بالن�سبة ملعظم موارد البحث .وللبحث دور
يف تزويد مقدم الطلب باملعلومات اخلا�صة بالتقنية ال�سابقة ذات ال�صلة.
ينبغ���ي الرجوع �إىل التقرير الدويل لأهلية ال�ب�راءة ال�صادر عن معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات يف حالة
وجوده للم�ساعدة يف حتديد نطاق البحث.
يعت�ب�ر االكتمال هدف ًا نهائي��� ًا من البحث .ومن ثم ينبغي على فاح�ص طلب ال�ب�راءة �أن يتناول معظم موارد
البح���ث املعني���ة بالن�سبة للتقنية مبا فيها قواع���د البيانات املذكورة يف مكتبة امللكية الفكري���ة الرقمية لإر�شادات
البحث ( Search Guidance Intellectual Property Digital Libraryاملتاحة على موقع الإنرتنت اخلا�ص باملنظمة
العاملي���ة للملكية الفكرية وايبو ، )www.wipo.int :و�أن ينظ���م جهده البحثي وي�ستغل وقت البحث على نحو يقلل
�إىل �أق�صى درجة ممكنة من احتمال عدم التمكن من ا�ستك�شاف التقنية ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع االخرتاع.

 7/15اجتاه البحث ومو�ضوعه  -حتليل عنا�صر احلماية
�إن �أول ما ي�صبو �إليه الفاح�ص عند درا�سته لطلب الرباءة املزمع بحثه هو حتديد مو�ضوع االخرتاع حمل
احلماي���ة ،م���ع الأخذ يف االعتبار الإر�شادات الواردة �أدناه وتلك املذك���ورة يف الف�صل اخلام�س .ولهذا الغر�ض
يحلل فاح�ص طلب الرباءة عنا�صر احلماية حتلي ًال دقيق ًا يف �ضوء الو�صف والر�سومات.
ين�ص���ب البح���ث على االخ�ت�راع الذي حت���دده عنا�صر احلماي���ة وال�سيما عل���ى نحو ما يو�ضح���ه الو�صف
والر�سوم���ات (�إن وج���دت) ،م���ع الت�أكيد ب�شكل خا����ص على املحتوى االبت���كاري الذي تتمح���ور حوله عنا�صر
احلماية .راجع الف�صل ( )5فيما يخ�ص العالقة بني الو�صف وعنا�صر احلماية.

 8/15التغطية الكاملة

يج���ب ب�صفة مبدئي���ة -وطاملا كان ذلك ممكن ًا ومعقو ًال� -أن يغطي البح���ث املو�ضوع ب�أكمله الذي تن�صب
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حول���ه عنا�ص���ر احلماية �أو الذي من املتوقع �أن تن�صب حوله عنا�صر احلماي���ة بعد تعديلها .مثال� :إذا ت�ضمن
طل���ب ب���راءة متعلق بدائرة كهربية عن�ص���ر ًا �أو �أكرث من عنا�صر احلماية تدور ح���ول وظيفة و�أ�سلوب الت�شغيل
وا�شتم���ل الو�صف والر�سومات على مثال به دائرة ترانزي�ستور مف�صلة ال ميكن �إغفالها ،ف�إن البحث ينبغي �أن
يت�ضم���ن الدائرة بال�ض���رورة� .إال �أن بع�ض الدواعي االقت�صادية التي ت�سم���ح با�ستغالل وقت الفاح�ص ب�شكل
فع���ال ق���د تقت�ضي فر�ض بع�ض القيود على اكتمال البحث املطلوب .مث���ال :عندما يوجد عن�صر حماية �شامل
يت�ضمن العديد من الأمثلة وكان من املتعذر التكهن مبو�ضوع عنا�صر احلماية املعدلة.

 9/15عنا�صر احلماية الت�أملية
ال يتع�ي�ن بذل جه���د بحثي بهدف بحث عنا�صر حماي���ة مت�سعة �أكرث مما ينبغي �أو عنا�ص���ر حماية ت�أملية
ب�ش���كل يتجاوز ح���دود ما ي�ؤيده الو�صف .مثال� :إذا كان هناك طلب ب���راءة يتعلق مبركز ات�صاالت (�سنرتال)
�أوتوماتيك���ي وكان الطل���ب يتناول هذا املرك���ز بالو�صف التف�صيلي ،ف�إن عنا�ص���ر احلماية تن�صب حول مركز
ات�ص���االت �أوتوماتيك���ي ،ويف ه���ذه احلال���ة ال يوجد ما يدع���و �إىل مد نط���اق البحث لي�شمل مراك���ز التلغراف
الأوتوماتيكي���ة �أو مركز نقل البيانات � ...إلخ فقط ب�سبب ال�صياغة امل�ستفي�ضة لعن�صر احلماية ،وي�ستثنى من
ذلك احلاالت التي يحتمل فيها �أن يرتتب على البحث املو�سع وجود وثيقة تقوم على �أ�سا�سها اعرتا�ض معقول
ب�ش����أن االفتقار �إىل اجل���دة �أو اخلطوة االبتكارية .وباملثل �إذا كان �أحد عنا�ص���ر احلماية ين�صب حول طريقة
ت�صني���ع "عن�ص���ر مقاومة �إعاقة كهربي���ة" وكان الو�صف والر�سومات مقت�صرة عل���ى ت�صنيع عن�صر مقاومة
دون الإ�ش���ارة �إىل كيف ميك���ن ت�صنيع �أنواع عنا�صر املقاومات الأخرى عن طري���ق نف�س الطريقة امل�ستخدمة
يف االخ�ت�راع مو�ضوع احلماي���ة ،ف�إنه ال يوجد يف هذه احلالة ما يربر بطبيعة احل���ال مد نطاق البحث لي�شمل
املكثف���ات عل���ى �سبيل املثال .ولكن �إذا كان من املمكن �إجراء بحث ذي جدوى بنا ًء على عن�صر حماية ال ي�ؤيده
الو�ص���ف دون زي���ادة كبرية يف اجله���د املبذول ،ف�إنه من املمكن يف هذه احلالة م���د نطاق البحث ليغطي املدة
املعنية باحلماية والذي ال ي�ؤيده الو�صف �إذا مل يكن جمال عن�صر احلماية �أو�سع من الالزم.

 10/15عنا�صر احلماية املعتمدة
ينبغ���ي �أن ي�ضع البحث املنفذ ب�ش�أن عن�صر (عنا�ص���ر) احلماية امل�ستقلة يف االعتبار مو�ضوعات عنا�صر
احلماي���ة املعتم���دة .وتُع ِّرف عنا�صر احلماية املعتم���دة ب�أنها تلك العنا�صر التي تقيده���ا كافة مالمح عن�صر
(عنا�ص���ر) احلماي���ة التي اعتم���د عليها .ومن ثم ف�إنه عندم���ا تتميز املدة مو�ضوع عن�ص���ر احلماية امل�ستقلة
باجل���دة ف�إن املادة مو�ضوع عنا�ص���ر احلماية املعتمد يعترب �أي�ض ًا جديد ًا .وعندما تظهر جدة عن�صر احلماية
امل�ستقل واخلطوة االبتكارية املوجودة فيه نتيجة للبحث ف�إنه ال يوجد ما يدعو يف هذه احلالة �إىل �إجراء املزيد
من البحث ب�ش�أن املادة مو�ضوع عنا�صر احلماية املعتمدة.
عند ال�شك يف اجلدة �أو اخلطوة االبتكارية لعن�صر احلماية الأ�سا�سي ،قد يكون من ال�ضروري �أحيان ًا �أن
يت���م تقييم اخلطوة االبتكارية لعن�ص���ر احلماية املعتمد من �أجل �إثبات م���ا �إذا كانت مالمح عن�صر احلماية
املعتم���د يف هذه احلال���ة تتمتع باجلدة وذلك عن طري���ق تو�سيع جمال البحث .وال يل���زم القيام ببحث خا�ص
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ب�ش����أن املالمح الوا�ضح���ة �أو املعروفة التي ال حتتاج �إىل دليل وثائقي ،علم ًا ب�أن���ه �إذا تي�سرت �سرعة �إيجاد �أي
كتيب �أو وثيقة �أخرى يثبت �أن �أحد املالمح يكون وا�ضح ًا ،ف�إنه يجب اال�ست�شهاد بهذا الكتيب �أو الوثيقة .و�إذا
كان م���ن �ش�أن عن�صر احلماية املعتمد �أن ي�ضيف ملمح��� ًا جديد ًا (�أكرث من جمرد كونه متناوال لتفا�صيل �أحد
اجلوان���ب الظاهرة بالفعل يف عن�صر احلماية الأ�سا�سي) ،ف����إن عن�صر احلماية املعتمد ميثل بالتايل عن�صر
م�شرتك مع عن�صر احلماية الأ�سا�سي ويجب التعامل معه يف هذه احلالة لهذه ال�صفة راجع (.)8/15

 11/15بحث �أنواع ومالمح معينة لعنا�صر احلماية
يج���ب �أن تكون �صيغ���ة عن�صر احلماية مفهومة لل�شخ����ص املتمر�س واملتمتع بامله���ارة يف التقنية ال�سابقة
املعني���ة وفق ًا للمعاين والنطاق اللذين حتملهم���ا هذه ال�صيغة بطبيعة احلال يف التقنية ال�سابقة املعنية .راجع
(� )7/5إىل ( )12/5فيما يتعلق بالإر�شادات اخلا�صة بتف�سري الأنواع واملالحم املعينة لعنا�صر احلماية.
بالن�سب���ة لعنا�صر احلماية املكونة من جز�أين (والتي تع���رف با�سم "عنا�صر حماية جيب�سون ،)"Jepson
ف����إن االخ�ت�راع مو�ضوع احلماي���ة يت�ضمن قيود اجل���زء التقدميي (التمهي���د) �إىل جانب القي���ود املوجودة يف
جزئي���ة "حتدي���د ال�سمات" اخلا�ص���ة بعن�صر احلماية .ويف ه���ذه احلاالت يعترب اجل���زء التقدميي قيد ًا على
نطاق عن�صر احلماية راجع ( .)8/5ويف ظروف معينة يكون من الأف�ضل �أن يتم تو�سيع املادة مو�ضوع البحث
لت�شمل "اخللفية التقنية" لالخرتاع مو�ضوع احلماية .وقد يت�ضمن هذا ما يلي:
1 -1اجل���زء التقدمي���ي يف عن�ص���ر احلماي���ة ،وهو ذلك اجل���زء ال���ذي ي�سبق تعب�ي�ر "يت�س���م بــ"�أو"يت�ضمن
التح�سني".
2 -2حال���ة التقنية ال�سابقة كما ه���و م�شروح يف مقدمة الو�صف اخلا�صة بطلب الرباءة ،ولي�س كما هو معرف
بوا�سطة اال�ست�شهادات املحددة "وثائق الرباءات التي مت جتميعها من التقنية ال�سابقة".
3 -3اخللفية التقنية العامة لالخرتاع (يطلق عليها غالب ًا "حالة التقنية ال�سابقة").

 12/15جمموعة العنا�صر
بالن�سب���ة لعنا�ص���ر احلماية التي تتميز باحتوائه���ا على جمموعة �أجزاء (مث���ال� :أ َو ب َو ج) ،ف�إن البحث
يج���ب �أن ين�ص���ب على هذه املجموع���ة .لهذا الغر�ض ينبغي بح���ث وحدات الت�صني���ف الإ�ضافية باملجموعات
الفرعي���ة (مث���ال� :أب َو �أج َو ب ج)� ،أو بوح���دات منف�صلة من املجموعة (مث���ل �أ َو ب َو ج منف�صلة) ب�شرط �أن
يكون ذلك �ضروري ًا لإثبات اجلدة للجزء بهدف تقييم اخلطوة االبتكارية للمجموعة.

 13/15الفئات املختلفة لعنا�صر احلماية
�إذا كان طل���ب ال�ب�راءة يحتوي على فئات خمتلفة تتما�شى مع مطل���ب وحدة املو�ضوع راجع الف�صل ()10
ف����إن البح���ث يج���ب �أن يت�ضم���ن كل هذه الفئات� .أم���ا �إذا كان طلب ال�ب�راءة ي�شتمل على عنا�ص���ر حماية من
فئ���ة واحدة فق���ط فقد يكون من الأف�ضل �أن يت�ضمن البحث الفئات الأخ���رى .ورمبا يقت�صر ت�صنيف الإ�شارة
املتناول���ة بالو�صف ت�صنيع منتج وال تتناول املنتج نف�سه باحلماية على فئة فرعية تخت�ص باملنتج دون الإ�شارة
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�إىل فئة فرعية تخت�ص بطريقة الت�صنيع .وبالتايل ف�إنه عند بحث طريقة معينة لت�صنيع منتج فقد يكون من
ال�ض���روري بح���ث املنتج بهدف اكت�شاف �أف�ضل تقني���ة �سابقة تظهر طريقة ت�صنيع املنت���ج .ومثال ذلك ،فيما
ع���دا احلاالت التي يكون الطلب فيها مت�ضمن ًا �إ�شارات خلالف ذل���ك ،ميكن بوجه عام افرتا�ض �أن املنتجات
املبدئية املوجودة يف عن�صر حماية خا�ص بطريقة كيميائية ي�شكل جزء ًا من التقنية ال�سابقة وال يلزم بحثها،
وذل���ك م���ا مل يرد ما ي�شري �إىل خالف ذلك يف طلب الرباءة .ويت���م فح�ص املنتجات الو�سيطة فقط �إذا كانت
ت�ش���كل مو�ض���وع عن�صر �أو �أكرث من عنا�صر احلماية .ولكن م���ن املو�صى به ب�شدة �أن يتم دائم ًا بحث املنتجات
النهائي���ة �إال �إذا كانت معروفة للغاي���ة ،حيث �إنه ال يجوز ت�صنيف �أقرب تقنية �سابقة �إال فيما يتعلق باملنتجات
النهائية راجع �أي�ض ًا (.)5/10

 14/15احلاالت التي ال ميكن فيها �إجراء بحث ذي جدوى
ي�ستبعد فاح�ص طلب الرباءة بوجه عام من البحث �أي مو�ضوع لي�س من املزمع �إجراء بحوث ب�ش�أنه راجع
امل���ادة ( )45من النظ���ام� ،أو �أي مو�ضوع ال ميكن �إجراء بحث ذي جدوى ب�ش�أن���ه .وقد ين�ش�أ هذا الو�ضع مث ًال
ب�سب���ب �أنه يجوز ا�ستبعاد مو�ضوعات معينة من البح���ث �أو ب�سبب الأو�ضاع اال�ستثنائية التي ال ميكن فيها ب�أي
ح���ال من الأحوال �إجراء بح���ث ب�ش�أن عن�صر (عنا�صر) حماية .وينبغي عل���ى فاح�ص طلب الرباءة �أن يذكر
الأ�سباب التي تدعو �إىل عدم �إجراء بحث ب�ش�أن عنا�صر احلماية املعنية راجع الف�صلني ( )5و (.)9

 15/15ا�سرتاتيجية البحث
يل���زم فح����ص الوثائ���ق امل�ست�شهد به���ا يف طب ال�ب�راءة �إذا مت اال�ست�شه���اد بها باعتباره���ا نقطة التفكري
الأوىل لالخ�ت�راع �أو باعتباره���ا مو�ضحة حلال���ة التقنية ال�سابقة �أو باعتبارها حلو ًال بديل���ة للم�شكلة املعنية �أو
عندما تكون الزمة للفهم ال�صحيح لطلب الرباءة� .إال �أنه يجوز �إغفال مثل هذه الوثائق �إذا كانت تتعلق فقط
بتفا�صي���ل ال ترتب���ط مبا�شرة باالخ�ت�راع مو�ضوع احلماي���ة .و�إذا مت اال�ست�شهاد يف طلب ال�ب�راءة بوثيقة غري
من�ش���ورة �أو يتع���ذر على فاح�ص طلب الرباءة الو�صول �إليها وكان م���ن الوا�ضح �أن هذه الوثيقة �أ�سا�سية للفهم
ال�صحي���ح لالخرتاع بحيث يتعذر �إج���راء بحث ذي جدوى دون االطالع على م�ضمون تلك الوثيقة ،ف�إنه يجوز
لفاح����ص طل���ب الرباءة ت�أجيل البحث ومطالبة مقدم الطلب بتوفري ن�سخة من الوثيقة .و�إذا مل يتم احل�صول
عل���ى ن�سخة من الوثيقة يجب على فاح����ص طلب الرباءة �أن يحاول �إجراء البحث �أو ًال ثم يو�ضح بعد ذلك �أنه
تع���ذر متام��� ًا �إجراء بحث ذي جدوى �أو �أنه كانت هناك حاج���ة �إىل تقييد البحث .وباملثل �إذا كان هناك طلب
ب���راءة �ساب���ق (�سواء مبوجب معاهدة التعاون ب�ش����أن الرباءات �أو يف �شكل طلب ب���راءة �أولوية) �أورد فيه �أحد
الباحثني ا�ست�شهاد من التقنية ال�سابقة ف�إنه يجب على فاح�ص طلب الرباءة مراجعة هذه اال�ست�شهادات.
ق���د يكون من الأف�ض���ل بعد حتديد مو�ضوع االخرتاع على النحو املو�ض���ح يف � 7/15أن يقوم فاح�ص طلب
ال�ب�راءة ب�إع���داد بيان بحثي مكتوب يحدد فيه مو�ضوع بحثه مع حتري �أكرب قدر ممكن من الدقة .ويف حاالت
كث�ي�رة ق���د يخدم عن�ص���ر �أو �أكرث م���ن عنا�صر احلماية ه���ذا الغر�ض ،ولك���ن يجب تعميم عنا�ص���ر احلماية
لك���ي تغط���ي جميع جوانب االخرتاع وما يت�ضمن���ه االخرتاع .وعند هذه املرحلة ينبغ���ي �أن تو�ضع يف احل�سبان
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االعتب���ارات املتعلقة باال�ستثناء م���ن البحث راجع الف�صل ( )9وباالفتقاد �إىل وح���دة االخرتاع راجع الف�صل
( .)10وقد يتعني على فاح�ص طلب الرباءة كذلك �أن يقيد البحث يف الظروف اال�ستثنائية حني يتعذر �إجراء
البحث الكامل غري �أنه يف�ضل عدم اللجوء �إىل مثل هذا الإجراء كلما �أمكن.
يجب تف�سري وبحث خمتلف �أنواع و�أ�شكال عنا�صر احلماية امل�ستخدمة مثل عنا�صر احلماية ذات اجلز�أين
وعنا�صر حماية املنتجات ذات طرق الت�صنيع راجع ( )12/15اىل (.)14/15

 16/15جمال البحث
يحاول فاح�ص طلب الرباءة الذي يقوم ب�إجراء البحث �أن ي�ستك�شف �أكرب قدر ممكن من التقنية ال�سابقة
املعني���ة يف �ضوء م���ا ت�سمح به �إمكانياته ،وي�ستعني يف هذا الأمر بقواع���د البيانات باملكتب ال�سعودي للرباءات
وغريه���ا من امل���وارد البحثية كتل���ك ال���واردة يف مكتبة امللكي���ة الفكرية الرقمي���ة لإر�شادات البح���ث Search
( Guidance Intellectual Propertry Digital Libraryاملتاح���ة عل���ى موقع الإنرتنت اخلا�ص باملنظمة العاملية
للملكية الفكرية وايبو.)www.wipo.int :
وهك���ذا يرج���ع فاح�ص طلب الرباءة مبدئي ًا �إىل الوثائق الداخل���ة يف جمال البحث والتي توجد يف ملفات
البح���ث �أو عل���ى قواعد البيانات وذلك بغ�ض النظر عن لغة هذه الوثائق �أو عمرها �أو نوعها� .إال �أنه يجب على
فاح�ص طلب الرباءة -لأ�سباب اقت�صادية (لال�ستغالل الأمثل لوقت الفاح�ص)� -أن يكون حكم ًا �سليم ًا قائم
عل���ى �أ�سا����س معرفته بالتقنية املعنية وبالوثائق املذكورة و�أن يغفل ج���زء من ملفات البحث �أو قواعد البيانات
الت���ي يت�ض���اءل فيها احتمال العث���ور على �أي وثائق ذات �صل���ة مثل الوثائق التي تنتم���ي �إىل فرتة زمنية ت�سبق
الزمن الذي بد�أ فيه ظهور التقنية املعنية .وباملثل ال يحتاج فاح�ص طلب الرباءة �سوى الرجوع �إىل طلب واحد
م���ن عائل���ة برءاة االخرتاع ،وذل���ك ما مل يوجد �سبب وجيه يدعو �إىل �أن نفرت����ض يف بع�ض احلاالت �أن هناك
اختالف���ات جوهرية معنية يف حمتوى طلبات نف�س العائل���ة �أو ب�سبب ن�شر طلب �آخر من عائلة براءة االخرتاع
قبل تاريخ الإيداع الدويل مما يوجب اال�ست�شهاد به يف املقام الأول.
يت���م �إجراء البح���ث على �أ�سا�س ملف���ات البحث �أو قواعد بيان���ات الرباءات ال�سعودي���ة والتي قد تت�ضمن
مو�ض���وع متعلق باالخرتاع مو�ضوع احلماية .ويغطي البح���ث كافة املجاالت التقنية ذات ال�صلة املبا�شرة .وقد
يتع�ي�ن تو�سيع البح���ث لي�شمل املوارد �أو قواعد البيان���ات الأخرى مثل تلك املوجودة يف مكت���ب امللكية الفكرية
الرقمي���ة لإر�شادات البحث �أو لي�شمل جماالت مناظ���رة ،ويجب على فاح�ص طلب الرباءة تقدير احلاجة �إىل
ذلك يف كل حالة على حدة مع مراعاة نتيجة البحث يف املجاالت التقنية املبدئية راجع (.)12/15
يجب على فاح�ص طلب الرباءة يف كل حالة على حدة �أن يحكم على م�س�ألة �أي من املوارد البحثية املعينة
املذك���ورة (مبا يف ذلك قواعد البيانات املوجودة على املكتبة الرقمية للملكية الفكرية لإر�شادات البحث) يتم
الرج���وع �إليه���ا يف جمال ما من جم���االت التقنية .ويجب انتقاء فئات الت�صنيف الت���ي يتم �إدراجها يف البحث
يف جمي���ع املجاالت ذات ال�صلة املبا�ش���رة �أو املجاالت املناظرة �إذا اقت�ضى الأم���ر .وينبغي على فاح�ص طلب
ال�ب�راءة �أن يتن���اول جميع املوارد البحثية بالن�سبة ملجال التقنية و�أن يحدد �أن�سبها لطلب الرباءة .ومن املمكن
148

�أن توف���ر املوارد البحثية املذك���ورة يف مكتبة امللكية الفكرية الرقمية لإر�ش���ادات البحث فيما يتعلق باجلوانب
الفني���ة �إر�شادات مفيدة حول م���ا يتعلق بطلب الرباءة املعني .وي�شمل هذا على �سبي���ل املثال الأنظمة البحثية
التخ�ص�صي���ة وجرائ���د الأو�صاف املخت�ص���رة وقواعد البيانات عل���ى �شبكة الإنرتنت .وعند �إج���راء الأبحاث
با�ستخ���دام الت�صنيف الدويل للرباءات يجب ق�صر انتقاء قطاع���ات الت�صنيف يف املجاالت املناظرة على ما
يلي:
1 -1الفئ���ات الفرعية الأعلى الت���ي ت�سمح بالبحث عن طريق التعميم طاملا كان لذل���ك ما يربره من الناحية
الفنية.
2 -2الفئ���ات الفرعية املوازي���ة ،مع الو�ضع يف احل�سب���ان م�س�ألة �أن املجاالت ذات ال�صل���ة �سوف ت�صبح �أكرث
تباعد ًا.
عادة ما تربط ا�سرتاتيجيات البحث املختلفة بعالقة مع املو�ضوع املطلوب حمايته يف طلب الرباءة .ويجب
عل���ى فاح����ص طلب الرباءة �أن ي�صدر حكمه بناء على اخلربة واملعرف���ة باملوارد البحثية وذلك بهدف اختيار
�أمث���ل اال�سرتاتيجيات البحثية للحالة املعنية ،ويجب عليه �أي�ض��� ًا �أن يرتب �أولوية الرجوع �إىل اال�سرتاتيجيات
املختلفة (وي�شمل ذلك قطاعات الت�صنيف وقواعد البيانات وغريها من املوارد) .ويف ظل هذه الطريقة يحتل
املج���ال الفن���ي الرئي�سي لطلب الرباءة املرتبة الأوىل ثم تليه املوارد واال�سرتاتيجيات البحثية التي ترتفع فيها
ن�سب احتمال العثور على وثائق ذات �صله.

 17/15املجاالت املناظرة

يج���ب �أن ت�شمل جم���ال البحث -كلم���ا كان ذلك منا�سب ًا -جم���االت مناظرة ح�سب توافقه���ا مع الو�صف
والر�سومات.
يت���م النظ���ر يف �أي حال���ة �إىل م�س�أل���ة �أي املج���االت التي ميك���ن اعتبارها مناظ���رة يف �ض���وء الوظيفة �أو
اال�ستخ���دام ال���ذي تظهر �ضرورتها لالخرتاع مو�ضوع احلماية ولي�س فق���ط يف �ضوء الوظائف املحددة امل�شار
�إليها يف طلب الرباءة.
من املفيد عند حتديد املجاالت املناظرة التي ينبغي تو�سيع نطاق البحث لي�شملها �أن ن�أخذ بعني االعتبار
ما يلي:
1 -1املجاالت التي يتوقع �أن يجد فيها ال�شخ�ص الذي يتمتع باملهارة يف التقنية املقرر ا�ستخدامها يف عمل �أو
ا�ستخدام خمتلف �أو تركيب مماثل �أو م�شابه.
2 -2املجاالت التي ترتبط مبفهوم �شامل للمالمح مو�ضوع احلماية.
3 -3التقنية التي تقع يف �إطار جمال جهد املخرتع وترتبط ب�شكل ما بامل�شكلة املحددة التي ُيعنى بها املخرتع.
4 -4املجاالت ذات ال�صلة بالوظيفة �أو الفائدة الأ�صلية للمادة مو�ضوع عنا�صر احلماية ،واملق�صود بذلك �أنه
يجب بحث التقنية التي من املحتمل ب�شكل كبري �أن ينطبق عليها طلب الرباءة �إىل جانب التقنية العامة
للمادة مو�ضوع احلماية.
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يج���ب �أن يرتك اتخاذ قرار تو�سيع البحث �إىل جماالت غري مذكورة يف طلب الرباءة حلكم فاح�ص طلب
ال�ب�راءة الذي يج���ب عليه �أال يحاول تخيل كافة �أن���واع طلبات الرباءات اخلا�صة باالخ�ت�راع مو�ضوع احلماية
والتي رمبا ت�صورها املخرتع .ويجب �أن يتناول مبد�أ التجاوز عند حتديد مقدار تو�سع البحث لي�شمل جماالت
مناظ���رة م�س�ألة ما �إذا كان من املحتم���ل �أن يربز اعرتا�ض معقول يذهب �إىل القول بغياب اخلطوة االبتكارية
على �أ�سا�س النتائج املتوقع التو�صل �إليها من خالل البحث يف تلك املجاالت.

� 18/15إجراء البحث

يقوم فاح�ص طلب الرباءة بالبحث ،موجه ًا اهتمامه نحو �أي تقنية �سابقة تنطوي على اجلدة �أو اخلطوة
االبتكارية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك يتم ت�شجيع فاح�ص طلب الرباءة على اال�ست�شهاد ب�أي تقنية �سابقة قد ت�ساعد
عل���ى حتديد كفاي���ة الو�صف من خالل املجال ال�صحيح ملو�ضوع احلماية وفق ًا لـ ( .)20/5و�أن يكون االخرتاع
مو�ضوع احلماية مدعوم بالو�صف الكامل وفق ًا لـ ( .)20/5ويجب كذلك على فاح�ص طلب الرباءة �أن ير�صد
�أي وثائق قد تكون مهمة لأ�سباب �أخرى مثل الوثائق التي تلقي بظالل من ال�شك على �صحة �أي �أولوية مطلوب
حمايتها ،مما ي�ساعد عل توافر الفهم الأف�ضل �أو الأ�صوب لالخرتاع مو�ضوع احلماية �أو على تو�ضيح اخللفية
التقنية .ولكن ينبغي على الباحث �أال ينفق الوقت الكثري يف البحث عن مثل تلك الوثائق �أو درا�سة هذه امل�سائل
م���ا مل يتواف���ر �سبب خا�ص يدع���و لذلك يف حالة معينة .ويج���وز اال�ست�شهاد بالوثائق الت���ي ال ترقي �إىل درجة
التقني���ة ال�سابق���ة نظ���ر ًا لأن تاريخها الحق على االخ�ت�راع مو�ضوع احلماية بهدف تو�ضي���ح حقيقة عامة مثل
�سمات �أو خ�صائ�ص مادة ما �أو تو�ضيح حقيقة علمية حمددة �أو تو�ضيح م�ستوى املهارة العادي يف التقنية.
ينبغ���ي عل���ى فاح�ص الرباءة �أن يركز جه���وده البحثية على املوارد واال�سرتاتيجي���ات البحثية التي ترتفع
فيه���ا ن�سب���ة احتمال العثور على وثائق ذات �صلة كبرية .وعندما يعت���زم فاح�ص طلب الرباءة اال�ست�شهاد ب�أي
تقنية �سابقة قد ي�ساعد يف حتديد كفاية الو�صف �-أثناء �إجراء بحث يف جمال ذي �صلة -فيجب على فاح�ص
طل���ب ال�ب�راءة �أن يحدد كافة الوثائق (بغ����ض النظر عن تاري���خ الن�شر) التي ترتبط بدرج���ة كبرية بتحديد
ج���دة االخرتاع مو�ضوع احلماية واخلط���وة االبتكارية املوجودة فيه وكفاية الوثائ���ق امل�ؤيدة و�إمكانية التطبيق
ال�صناع���ي له .وينبغي على فاح�ص طلب الرباءة �أن ي�ض���ع يف ح�سبانه دائم ًا النتائج البحثية التي مت التو�صل
�إليه���ا (مثال :يف تقرير البحث الدويل ملعاهدة التعاون ال���دويل ب�ش�أن الرباءات والذي يعد جزء ًا من التقرير
التمهيدي الدويل عن الأهلية للرباءة) عند درا�سة م�س�ألة تو�سيع نطاق البحث (�أي الرجوع �إىل قواعد بيانات
�إ�ضافية �أو تو�سيع نطاق اال�ستف�سارات �أو �إدراج جماالت ت�صنيف �أخرى).
ع���ادة م���ا يجري فاح�ص طلب ال�ب�راءة بحث ًا يف وثائق ال�ب�راءات التي تتعلق مبو�ض���وع االخرتاع املطلوب
حمايت���ه �أو ًال .وقد يك���ون من ال�ضروري يف بع�ض جم���االت التقنية (مثل املجاالت املعرف���ة يف املكتب الرقمية
للملكي���ة الفكرية للإر�شادات البحثي���ة) -راجع (� -)16/15أن يتم بحث مو�ضوع���ات لي�ست براءات اخرتاع
ولكنها متعلقة بطلب براءات االخرتاع .غري �أنه �إذا مل يثبت -بغ�ض النظر عن التقنية مو�ضوع البحث -وجود
جم���ال �سابق ذو �صلة ومتعلق بطلب براءة االخرتاع يجب عل���ى فاح�ص طلب الرباءة �أن يدر�س تو�سيع املوارد
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مو�ضوع البحث لت�شمل قواعد البيانات املت�ضمنة ملو�ضوعات لي�ست براءات.
يجب مالحظة �أنه ال ينبغي القيام ببحث للو�صف الذي يت�ضح ب�شكل وا�ضح وغري قابل لل�شك �أنه معروف
وال يحت���اج �إىل دلي���ل م�ؤيد م���ن الوثائق .غري �أنه من املف�ضل �إذا �أمكن ذكر ا�س���م الكتيب �أو غريه من الوثائق
التي تثبت �أن الو�صف معروف على امل�ستوى العام.

 19/15ت�أمني البحث با�ستخدام الإنرتنت
ق���د يكون من ال�ضروري عند �إجراء بحث ب�ش�أن طلب براءة دويل �أن يتم ا�ستخدام الإنرتنت ك�أداة بحث.
وهن���ا يوجد خطر يتعلق مب�س�ألة احتمال وجود �أطراف ثالثة ميكنها االطالع على امل�صطلحات امل�ستخدمة يف
القي���ام بالبح���ث على حمركات بحث غري �آمنة على الإنرتنت �أو يف قواعد بيانات موجودة على الإنرتنت .فقد
ي����ؤدي ه���ذا الأمر �إىل ك�شف تفا�صيل طلب ال�ب�راءة قبل الن�شر عن قبوله ،وهو �أمر غ�ي�ر مرغوب .ومن املهم
الت�أكيد على �ضرورة �أن حتتفظ مواقع الإنرتنت ببيانات اال�ستف�سارات ب�شكل ي�سهل ا�سرتجاعها .وت�شكل هذه
امل�س�أل���ة خطورة بالن�سب���ة ملقدم طلب الرباءة وخا�صة عندما يكون موقع الإنرتنت املطلوب ا�سرتجاع البيانات
منه خا�ص بجهة مناف�سة.
حي���ث �أنه يج���ب التعامل مع جميع مواقع الإنرتنت باعتبارها غري �آمن���ة ف�إنه ينبغي توخي احلذر ال�شديد
عن���د ا�ستخ���دام الإنرتنت ك�أداة بحث .ويف حالة وج���ود قاعدة بيانات معنية ميكن الو�ص���ول �إليها على �شبكة
الإنرتن���ت م���ع وجود بديل �آخر �آمن لقاعدة البيانات املذكورة ميكن لفاح�ص طلب الرباءة الو�صول �إليه ،ف�إنه
ينبغي ا�ستخدام هذا البديل الآمن.
عن���د عدم توافر بديل �آم���ن لقاعدة البيانات املوجودة على الإنرتنت ميك���ن �إجراء البحث على الإنرتنت
با�ستخ���دام م�صطلح���ات بحث معممة متثل مزيج ًا من الو�صف املتعلق باالخرتاع مو�ضوع احلماية ،وهو الأمر
الثابت بالفعل يف التقنية ال�سابقة.

 20/15عدم العثور على وثائق
عن���د ع���دم توافر وثائ���ق ترتبط ب�شكل كبري بتقييم اجل���دة واخلطوة االبتكارية يج���ب على فاح�ص طلب
ال�ب�راءة �أن يدر����س اال�ست�شه���اد بالوثائق الأكرث قرب ًا م���ن "اخللفية التقنية" لالخ�ت�راع ،وذلك من خالل ما
تب�ي�ن ل���ه �أثن���اء البحث .وبوجه عام ال يوج���د ما يدعو �إىل بذل جه���د بحثي خا�ص لهذا الغر����ض ،ولكن يجوز
لفاح�ص طلب الرباءة �أن يقرر ما يراه منا�سب ًا يف بع�ض احلاالت .وقد يتم ا�ستكمال البحث يف بع�ض احلاالت
اال�ستثنائية دون العثور على وثائق معينة ذي �صلة مبو�ضوع طلب براء االخرتاع.

� 21/15إيقاف البحث
تقت�ض���ي دواع���ي التوفري يف الوق���ت (�أي اال�ستغالل الأمث���ل لوقت الفاح�ص) �أن ي�ستخ���دم فاح�ص طلب
ال�ب�راءة احلكم املنا�سب لإنهاء البحث عندما يت�ضاءل احتم���ال ا�ستك�شاف تقنية �سابقة معنية �أخرى مقارنة
151

باجله���د املب���ذول .ويج���وز �أي�ض��� ًا �إيقاف البح���ث يف حالة العثور عل���ى وثيق���ة �أو �أكرث يثبت بو�ض���وح االفتقاد
�إىل اجل���دة يف املو�ض���وع املطل���وب حمايته بالكام���ل والتي تن�ص���ب حولها عنا�ص���ر احلماية �أو الت���ي يقت�ضي
املنط���ق �أن تن�ص���ب حوله���ا عنا�صر احلماي���ة ،وذلك مبعزل عن الو�ص���ف الذي ال ينط���وي تطبيقه على خطة
ابتكاري���ة والت���ي يثبت ب�شكل وا�ضح ومبا ال يدع جما ًال لل�شك �أنه مع���روف للغاية يف املجال قيد الدرا�سة ب�شكل
ال ي�ستدع���ي ت�أيي���د ذلك بالوثائ���ق .وبنا ًء عليه ال ينبغي عل���ى فاح�ص طلب الرباءة �أن يوق���ف البحث �إذا كان
االفتق���اد �إىل اجل���دة ثابت��� ًا يف �ضوء ع���دد حمدود م���ن االعتبارات مو�ض���وع احلماية .ويج���وز لفاح�ص طلب
ال�ب�راءة �أن ي�ستم���ر يف البح���ث �إذا كانت هن���اك جوانب بارزة تتعلق ب�ض���رورة وجود و�ص���ف وا�ضح ومتكامل
لالخرتاع مو�ضوع احلماية لكي يتم متكني �شخ�ص يتمتع باملهارة يف التقنية من ت�صنيع وا�ستخدام االخرتاع.
وم���ن الأمور الأخرى التي ميكن تو�ضيحها من خالل بحث ومراجع���ة تقنية �سابقة �إ�ضافية �أن يكون االخرتاع
املطل���وب حمايته مدعم ًا بالو�صف الكام���ل وقابل للتطبيق �صناعي ًا .راج���ع ( .)18/15وعندما تتعلق الوثيقة
بعملي���ة �إف�ص���اح على الإنرتنت وكان���ت هناك �شكوك حول تاري���خ ن�شرها (هل مت ن�شرها قب���ل �أو بعد التاريخ
املعني) يجب على فاح�ص طلب الرباءة �أن ي�ستمر يف البحث على اعتبار �أنه مل يتم ا�سرتجاع الك�شف اخلا�ص
بالإنرتنت.

 22/15ت�سجيل البحث

يذك���ر فاح�ص طلب ال�ب�راءة عند ت�سجي���ل تاريخ البحث تعري���ف الت�صنيف اخلا�ص باملج���االت مو�ضوع
البح���ث ،وي�شم���ل ه���ذا ت�سجي���ل تفا�صي���ل ت�سجي���ل �أي �أبح���اث ملو�ضوع���ات ال�ب�راءات �أو ملو�ضوع���ات لي�ست
ب���راءات ومتعلقة بطلب الرباءة �إىل جانب عملي���ات البحث التي تتم على الإنرتنت مبا يف ذلك كلمات البحث
وم�شغ�ل�ات اال�ستف�سار باعتبارها ا�ستف�سارات بحث كاملة ب�ش���كل عملي �أو منطقي بحيث ت�صبح �أ�سا�س بحث
ع���ن ن�ص ي�سف���ر عن اكت�ش���اف تقنية �سابق���ة �أو ت�سل�سل حام����ض �أمين���ي �أو حام�ض نووي ي�ستخ���دم ك�أ�سا�س
بح���ث م�سل�س���ل �أو خمط���ط الت�سل�سل املوازي للتقني���ة ال�سابقة الت���ي مت احل�صول عليها من البح���ث امل�سل�سل
�أو الرتكيب���ة الكيميائي���ة امل�ستخدمة ك�أ�سا�س لبح���ث �أو تفا�صيل تركيبة كيميائية فيم���ا يتعلق بعمليات البحث
الأخ���رى التي يتم تنفيذها بغ�ض النظ���ر عن الت�صنيف �أو الن�ص ويتعني �أي�ض ًا �أن ي�شمل تاريخ البحث امل�سجل
�أي ا�ستف�س���ار م�ستخ���دم يف �أي م���ن عملي���ات البح���ث املذكورة �أع�ل�اه .وبوجه ع���ام يعترب توف�ي�ر اال�ستف�سار
البحث���ي الفعل���ي من خالل التاريخ البحثي عملية �سهلة ميكن اجنازها ع���ن طريق طباعة اال�ستف�سار البحثي
مبا�ش���ر ًة من النظام الآيل امل�ستخ���دم لإن�شاء وتنفيذ اال�ستف�سار البحثي من م���ورد بحثي �إلكرتوين ما .وعند
ا�ستخ���دام قاعدة بيان���ات �إلكرتونية يجب ذكر ا�سمها ،وتعت�ب�ر اال�ستف�سارات البحثي���ة امل�ستخدمة معلومات
مفيدة .ويتم ت�شجيع فاح�صي طلب الرباءة على ت�سجيل تاريخ البحث لي�شمل تفا�صيل عمليات البحث بهدف
حتدي���د االلتزام مبعايري اجلدة واخلط���وة االبتكارية وامكانية التطبيق ال�صناع���ي والت�أييد بالوثائق الكافية
وغريها من املعايري.

 23/15تقييم التقنية ال�سابقة

يحدد فاح�ص طلب الرباءة �إذا ما كان االخرتاع مو�ضوع احلماية يفي مبعايري اجلدة واخلطوة االبتكارية
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التي مت حتديدها يف الف�صلني الثاين ع�شر والثالث ع�شر.

 24/15اختيار الوثائق امل�ست�شهد بها وحتديد �أقربها للمو�ضوع

بع���د ا�ستكمال عملية البحث يجب عل���ى فاح�ص طلب الرباءة �أن يختار م���ن الوثائق امل�سرتجعة� ،أكرثها
قرب��� ًا للمو�ضوع .ويقت�صر اال�ست�شهاد بالوثائق الأقل �صلة باملو�ضوع على احلاالت التي ال تتوافر فيها اجلوانب
الهام���ة �أو التفا�صيل اخلا�صة باالخرتاع مو�ضوع احلماية يف الوثائق املختارة بالفعل لال�سرت�شاد .ويف حاالت
ال�ش���ك �أو ع���دم الت�أكد ب�ش�أن اجل���دة �أو اخلطوة االبتكاري���ة ينبغي على فاح�ص طلب ال�ب�راءة �أن يبادر بذكر
ا�ست�شهادات بهدف منح مقدم طلب الرباءة الفر�صة لدرا�سة امل�س�ألة ب�شكل �أ�شمل.
لك���ي يت���م جتنب زيادة التكاليف دون مربر يجب �أال ي�ست�شهد فاح�ص طلب الرباءة بعدد من الوثائق �أكرث
م���ن الالزم .ومن ث���م فعند وجود عدة وثائق ترتبط باملو�ضوع ب�شكل مت�ساوي يجب على فاح�ص طلب الرباءة
اال�ست�شهاد بوثيقة واحدة فقط من هذه الوثائق .وعند وجود �أكرث من طلب من نف�س عائلة براءة االخرتاع يف
ملف بحثي يجب على فاح�ص طلب الرباءة عند االختيار من هذه الوثائق لال�ست�شهاد �أن يراعي م�س�ألة اللغة
وفهمه���ا .و�إ�ضاف���ة �إىل ذلك يجب االهتم���ام ب�شكل خا�ص الحتمال �أن يحتاج مق���دم طلب الرباءة �إىل ترجمة
الوثائ���ق امل�ست�شه���د بها .ومن ثم ينبغي على فاح�ص طلب ال�ب�راءة كلما �أمكن �أن يحدد بدقة اجلزء �أو الن�ص
املعني من الوثيقة امل�ست�شهد بها ،على �سبيل املثال عن طريق الإ�شارة �إىل ال�صفحة �أو العنوان التي توجد بها
اجلزئية املعنية.
كقاع���دة عام���ة ،يختار فاح�ص طل���ب الرباءة اال�ست�شه���اد بالوثائق املتوافرة يف ملف���ات البحث اخلا�صة
بفاح����ص طل���ب ال�ب�راءة �أو تلك التي ي�سه���ل الو�صول �إليها ب�ش���كل �آخر ،وهكذا ال يوجد �ش���ك حول حمتويات
الوثائق امل�ست�شهد بها حيث �سوف يكون فاح�ص طلب الرباءة قد رجع �إىل كل وثيقة م�ست�شهد بها.
غري �أنه يف بع�ض الأحوال يجوز اال�ست�شهاد بوثيقة مل يتم التحقق من حمتوياتها �شريطة �أن يوجد ما يربر
افرتا����ض تطابق حمتويات هذه الوثيقة مع وثيقة �أخرى قام فاح�ص طلب الرباءة بفح�صها واال�ست�شهاد بها.
ويجب يف هذه احلالة ذكر الوثائق.
مثال :بد ًال من الوثيقة املن�شورة قبل تاريخ الإيداع بلغة غري منا�سبة ويكون خمتار ًا لال�ست�شهاد ،قد يكون
فاح�ص طلب الرباءة قد فح�ص م�ستند ًا مماث ًال (على �سبيل املثال ،طلب �آخر من نف�س عائلة براءة االخرتاع
�أو ن�سخة مرتجمة من مقال) بلغة �أن�سب وقد تكون هذه الوثيقة من�شورة بعد تاريخ الإيداع .وكذلك قد يفرت�ض
فاح����ص طل���ب الرباءة -عند عدم وجود ما يثبت خالف ه���ذا االفرتا�ض� -أن حمتويات ملخ�ص و�صف وثيقة
واردة يف تل���ك الوثيق���ة الأ�صلي���ة  .ويجب على فاح�ص طلب ال�ب�راءة �أن يفرت�ض �أن حمتوي���ات �أي تقرير يتم
الك�شف عنه �شفوي ًا تتفق مع هذا الك�شف.
يجب �أن يت�أكد فاح�ص طلب الرباءة قبل اال�ست�شهاد ب�أي وثائق مكتوبة بلغة ال يعرفها �أن هذه الوثائق ذات
�صلة باملو�ضوع (على �سبيل املثال :عن طريقة الرتجمة باال�ستعانة بزميل �أو من خالل وثيقة مماثلة �أو و�صف
موجز بلغة يعرفها فاح�ص طلب الرباءة �أو عن طريق ر�سم �أو تركيبة كيميائية يف الوثيقة).
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الف�صل ال�ساد�س ع�شر

حاالت الرف�ض �أو االعرتا�ض التي
ال تعتمد على وثائق تقنية �سابقة

الف�صل ال�ساد�س ع�شر
حاالت الرفض أو االعتراض
التي ال تعتمد على وثائق تقنية سابقة

 1/16مقدمة
يف ح���االت وج���ود عدة اعرتا�ض���ات �أ�سا�سية مب���ا يف ذلك تلك التي مت���ت من خالل التعدي���ل ،فقد يكون
منا�سب ًا �أكرث تناول هذا االعرتا�ض قبل القيام بفح�ص فني مف�صل.
ويج���ب �أن تك���ون كافة حاالت الرف�ض �أو االعرتا�ض بالن�سبة لعنا�صر احلماية �أو الو�صف وا�ضحة وكاملة.
ويجب �أن يذكر دائم ًا بيان ب�أ�سباب االعرتا�ض �أو الرف�ض قبل ال�شرح ،وتو�ضيح مادة النظام �أو الالئحة التي
ت�ش���كل �أ�سا�س ًا للرف�ض �أو االعرتا�ض يف تقري���ر الفح�ص ثم يتبع ذلك �شرح الفاح�ص لأ�سباب هذا الرف�ض �أو
االعرتا�ض .وميكن للفاح�صني اال�سرت�شاد بالفقرات التالية عند كتابة الرف�ض �أو االعرتا�ض.

 2/16اال�ستثناءات من �إمكانية احل�صول على الرباءة
كم���ا ه���و وارد بالتف�صي���ل يف الف�صل التا�سع ،ف�إن هن���اك بع�ض احلاالت التي يكون فيه���ا مو�ضوع الطلب
املطل���وب حمايته م�ستثنى م���ن احل�صول على الرباءة يف ال�سعودية .و�إذا كان ذلك هو الو�ضع ،ف�إنه يجب على
الفاح�ص �أن ي�شري �إىل املادة (� )4أو ( )45من النظام يف اخلطاب الذي ير�سل �إىل مقدم الطلب:

املادة الرابعة
(�أ) ال متنح وثيقة احلماية �إذا كان ا�ستغاللها جتاري ًا خمالف ًا لل�شريعة الإ�سالمية.
(ب) ال متنح وثيقة احلماية �إذا كان ا�ستغاللها جتاري ًا م�ضر ًا باحلياة� ،أو بال�صحة الب�شرية �أو احليوانية
�أو النباتية� ،أو م�ضر ًا �إ�ضرار ًا كبري ًا بالبيئة.
عن�ص���ر �أو عنا�صر احلماية (**) ,مرفو�ضة حي���ث تتطرق وب�شكل وا�ضح �إىل "كتابة مو�ضوع عن�صر
احلماي���ة احلايل" .لذلك ,ف�إن مو�ض���وع عن�صر احلماية (كتابة رقم العن�صر�/أرقام العنا�صر) ,ال ميكن
منحها براءة اخرتاع وفق ًا للمادة (�( )4أ) �أو (ب) من النظام وتن�ص على "....كتابة ن�ص الفقرة."...

املادة الثالثة والأربعون
•يكون االخرتاع قاب ًال للح�صول على الرباءة وفقا لأحكام هذا النظام متى كان جديد ًا ومنطوي ًا على
اخلط���وة االبتكارية ،وقاب ًال للتطبيق ال�صناعي .وميكن ان يكون االخرتاع منتجا �أو عملية �صناعية،
�أو متعلقا ب�أي منهما.
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•يف حال كان عن�صر �أو عنا�صر احلماية يتعلق با�ستخدام (منتج كيميائي� ,أو �صيدالين):
عن�ص���ر �أو عنا�صر احلماية (**) ,مرفو�ضة حيث تتطرق وب�ش���كل وا�ضح اىل ا�ستخدام منتج،
وه���ذا ال يع���د �ضمن االخرتاعات القابل���ة للح�صول على براءة اخرتاع .لذلك ,ف����إن مو�ضوع عن�صر
احلماية (كتابة رقم العن�صر�/أرقام العنا�صر) ,ال ميكن منحه براءة اخرتاع وفق ًا للمادة ( )43من
النظ���ام التي تن�ص على �أنه "يكون االخرتاع ً
قاب�ل�ا للح�صول على الرباءة وفق ًا لأحكام هذا النظام
ً
وقاب�ل�ا للتطبيق ال�صناع���ي .وميكن �أن يكون
مت���ى كان جدي���د ًا ومنطوي ًا عل���ى اخلطوة االبتكارية ،
ب�أي منهما".
االخرتاع منتج ًا �أو عملية �صناعية� ،أو متعلق ًا ٍ

املادة اخلام�سة والأربعون
ال يعد من قبيل االخرتاعات ما يلي:
(�أ) االكت�شافات ،والنظريات العلمية ،والطرق الريا�ضية.
(ب) خمطط���ات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها و�أ�ساليبها� ،أو ممار�سة الأن�شطة الذهنية املح�ضة،
�أو ممار�سة لعبة من الألعاب.
(ج) النبات���ات ،واحليوان���ات ،والعملي���ات -الت���ي يف معظمه���ا حيوي���ة -امل�ستخدمة لإنت���اج النباتات� ،أو
احليوانات ،وي�ستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة ،والعمليات غري احليوية ،وعمليات علم الأحياء الدقيقة.
(د) طرق معاجلة ج�سم الإن�سان� ،أو احليوان جراحي ًا� ،أو عالجي ًا ،وطرق ت�شخي�ص املر�ض املطبقة على
ج�سم الإن�سان �أو احليوان ،وي�ستثنى من ذلك املنتجات التي ت�ستعمل يف �أي من تلك الطرق.
ويدخل يف ذلك برامج احلا�سوب ،و�أي �أعمال �أخرى تدخل �ضمن امل�صنفات الأدبية.
عن�صر �أو عنا�صر احلماية (**) ,مرفو�ضة حيث تتطرق وب�شكل وا�ضح �إىل  .............وهذا ال يعد
من قبيل االخرتاعات .لذلك ,ف�إن مو�ضوع عن�صر �أو عنا�صر احلماية (**) ,ال ميكن منحه براءة اخرتاع
وفق ًا للمادة ( )45فقرة (حتديد الفقرة املتعلقة بعن�صر �أو عنا�صر احلماية) من النظام وتن�ص على �أنه
"ال يعد من قبيل االخرتاعات"( :كتابة ن�ص الفقرة املتعلقة بعن�صر �أو عنا�صر احلماية).
يف حال كان عن�صر �أو عنا�صر احلماية يتعلق بربنامج حا�سب �آيل:
عن�صر �أو عنا�صر احلماية (**) ,مرفو�ضة حيث تتطرق وب�شكل وا�ضح �إىل برنامج حا�سوبي وهذا ال
يعد من قبيل االخرتاعات ,و�إمنا هو عبارة عن طرق ريا�ضية .لذلك ,ف�إن مو�ضوع عنا�صر احلماية (**),
ال ميك���ن منح���ه براءة اخرتاع وفق ًا للم���ادة (�( )45أ) من النظام والتي تن�ص عل���ى �أنه "ال يعد من قبيل
االخرتاعات" (االكت�شافات ،والنظريات العلمية ،والطرق الريا�ضية).

 3/16االعرتا�ضات على �أجزاء املوا�صفة
فيما يلي مناذج ميكن ا�ستخدامها لأكرث الأنواع �شيوع ًا بالن�سبة لالعرتا�ضات على املوا�صفة:
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1 -1عند غياب �أحد �أجزاء املوا�صفة ف�إنه ينبغي على الفاح�ص يف هذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة
( )14من الالئحة .

جزء�/أجزاء الو�صف الكامل غري موجودة
الو�ص���ف الكام���ل يتعار�ض مع امل���ادة ( )14من الالئح���ة والتي تن�ص على ما يل���ي" :يجب �أن ي�شتمل
الو�ص���ف الكام���ل عل���ى الأج���زاء التالي���ة :خلفية االخ�ت�راع ،الو�ص���ف الع���ام لالخرتاع� ،ش���رح خمت�صر
للر�سوم���ات ،الو�ص���ف التف�صيلي" ،حي���ث مل ي�شتمل الو�ص���ف الكامل على (كتابة اجل���زء الغري موجود)
ولتجاوز هذا االعرتا�ض ،يجب على مقدم الطلب التعديل مع مراعاة �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف
عنه يف الطلب الأ�صلي.

علمعلم
املخرتععلىعلى
ال�سابقةمبامبايفيفذلك
التقنيةال�سابقة
التقنية
خلفيةت�صف
�راع مل
خلفي ��ة
بها/
يكوناملخرتع
وثائقيكون
ذلك��أيأي وثائق
حالةحالة
االخرتاع
عندمااالالخ�تت�صف
2 -2
عليها
التغلب
االخرتاع
�شان
من
ال�سابقة
التقنية
بحالة
تتعلق
م�شاكل
تذكر
بها/مل
مل تذكر م�شاكل تتعلق بحالة التقنية ال�سابقة من �ش�أن االخرتاع التغلب عليه ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص
(.)1( )14
االخرتاع �والإىلإ�شارة �
خلفيةاالعرتا�ض
احلالة
يفملهذه
ال�سابقة والوثائق ذات العالقة �أو �أي م�شاكل بحال
املادةالتقنية
جتاربإىلحال
تتطرق
التقنية ال�سابقة� ،إذ يجب �أخذ الوثائق ذات العالقة يف االعتبار مو�ضح ًا عيوب حلها وذاكر ًا ميزات حله.
وعلي���ه ،ف�إن خلفية االخ�ت�راع مل ت�ستوف املتطلبات الواردة يف امل���ادة ( )1( )14من الالئحة وتن�ص
يف ج���زء منها على التايل "خلفية االخرتاع يبني فيها املج���ال التقني الذي يتناوله االخرتاع وو�صف حالة
التقنية مبا يف ذلك �أي وثائق يكون املخرتع على علم بها ،مع ذكر �أي م�شاكل تتعلق بحالة التقنية ال�سابقة
م���ن �ش�أن االخرتاع التغلب عليها" .ولتجاوز ه���ذا االعرتا�ض ،يجب على مقدم الطلب التعديل مع مراعاة
�أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي.
3 -3عندم���ا ال تبني خلفية االخرتاع املجال التقني الذي يتناوله االخرتاع ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص يف هذه
احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة (.)1( )14

خلفية االخرتاع مل تبني املجال التقني الذي يتناوله االخرتاع
"خلفي���ة االخ�ت�راع" تتعار����ض مع امل���ادة ( )1( )14من الالئحة والتي تن����ص يف جزء منها على
�أن "خلفي���ة االخ�ت�راع يبني فيه���ا املجال التقني ال���ذي يتناوله االخرتاع" .ولتجاوز ه���ذا االعرتا�ض يجب
عل���ى مقدم الطلب �أن يبني املجال التقني الذي يتناوله االخرتاع .وميكن اال�ستفادة من تعريف الت�صنيف
الدويل ملو�ضوع االخرتاع لبيان املجال التقني لالخرتاع احلايل.
4 -4عندم���ا مل يبني الو�صف العام لالخ�ت�راع مزايا االخرتاع مقارن ًة بحالة التقني���ة ال�سابقة/كيفية التغلب
عل���ى ال�صعوبات �أو امل�ش���اكل ال�سابقة/الهدف من االخرتاع ،ف�إنه ينبغي عل���ى الفاح�ص يف هذه احلالة
االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة (.)2( )14
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الو�صف العام لالخرتاع مل يبني مزايا االخرتاع مقارنة بحالة التقنية ال�سابقة/كيفية التغلب
على ال�صعوبات �أو امل�شاكل ال�سابقة/الهدف من االخرتاع
"الو�ص���ف الع���ام لالخ�ت�راع" يتعار����ض مع امل���ادة ( )2( )14م���ن الالئحة والتي تن����ص على �أن
"الو�ص���ف الع���ام لالخرتاع يبني فيه مزايا االخرتاع مقارن ًة بحالة التقنية ال�سابقة وكيفية التغلب على
ال�صعوب���ات �أو امل�ش���اكل ال�سابقة كما يب�ي�ن فيه الهدف من االخرتاع ,ويكون جمي���ع ذلك بطريقة وا�ضحة
بحي���ث تتيح ل�صاحب املعرفة العادية باملجال التقني فهمه ,وع���اد ًة ما يتعلق هذا اجلزء بعن�صر احلماية
الرئي�س" ،ب�سبب �أن ما ذكره مقدم الطلب ال يو�ضح لرجل املهنة العادي يف التقنية فهم االخرتاع ب�صورة
وا�ضح���ة ،ولتجاوز هذا االعرتا�ض ،يجب على مقدم الطلب تعديل الو�صف العام لالخرتاع ليتوافق مع ما
ن�ص���ت علي���ه املادة ( )2( )14من الالئحة مع مراعاة �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب
الأ�صلي.
5 -5عندم���ا مل يبني ال�شرح املخت�صر للر�سومات �شرح خمت�صر للأ�شكال وقطاعاتها �إن وجدت ،ف�إنه ينبغي
على الفاح�ص يف هذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة (.)3( )14

ال�شرح املخت�صر للر�سومات مل يبني �شرح خمت�صر للأ�شكال وقطاعاتها �إن وجدت
"ال�ش���رح املخت�ص���ر للر�سومات" يتعار�ض مع املادة ( )3( )14م���ن الالئحة والتي تن�ص على �أن
"ال�شرح املخت�صر للر�سومات يبني فيه �شرح خمت�صر للأ�شكال وقطاعاتها �إن وجدت" .ب�سبب �أن ما
ذك���ر من قبل مقدم الطلب يف ال�شرح املخت�ص���ر للر�سومات ال يعد �شرح ًا للأ�شكال �أو قطاعاتها .ولتجاوز
ه���ذا االعرتا����ض ،يجب على مقدم الطلب التعديل مع مراعاة �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف
الطلب الأ�صلي.

 4/16عدم وجود ك�شف مكتوب كامل
1 -1عندم���ا ال يقع �ضمن نط���اق عنا�صر احلماية �أي عن�ص���ر ميكن تنفيذه (�أي يت�ضم���ن بيان مكتوب كامل
لالخ�ت�راع مم���ا ميكن ذوي اخلربة من تنفي���ذه)� ،أو مل يك�شف ع���ن "�أف�ضل طريق���ة" لتنفيذ االخرتاع
وا�ستخدام���ه .ف�إنه ينبغ���ي على الفاح�ص �أن يق���دم اعرتا�ض ًا م�سبب ًا لهذه احلال���ة .وينبغي الإ�شارة �إىل
املادة ( )4( )14من الالئحة.

املادة ( )4( )14من الالئحة
مل يتط���رق الو�ص���ف الكامل لأي �أمثلة تبني طريقة عمل االخرتاع �أو نتائج جتريبية تظهر ،على الأقل،
مقدرة رجل املهنة العادي "يذكر اجلزء من االخرتاع ذو العالقة".
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علي���ه ،الو�ص���ف الكامل مل ي�ستوف املتطلبات الواردة يف املادة ( )4( )14من الالئحة للنظام وتن�ص
بجزء منها على "يجب �أن يكون الو�صف وا�ضح ًا وكافي ًا لتمكني رجل املهنة العادي من تنفيذ االخرتاع و�أن
يت�ضم���ن �شرح ًا تف�صيلي ًا لالخرتاع كما يجب �أن يبني مق���دم الطلب �أف�ضل طريقة يعرفها املخرتع لتنفيذ
االخرتاع".
�2 -2أما �إذا كان الك�شف من النوع الذي ميكن تنفيذه �إال �أن نطاق عنا�صر احلماية ال يتوافق مع نطاق التنفيذ
الذي ي�شري �إليه الك�شف ،ف�إنه ينبغي الإ�شارة �إىل املادة ( )15من الالئحة.

املادة ( )15من الالئحة
عنا�صر احلماية (كتابة �أرقام العنا�صر) مرفو�ضة يف و�ضعها احلايل ب�سبب �أنها مل تع ّرف باالخرتاع
بطريقة حمددة ي�سهل بها الت�أكد من نطاق احلماية �إذ "يذكر تعليق الفاح�ص".
ولتج���اوز ه���ذا االعرتا�ض يجب على مقدم الطلب التقيد مبا ذكر يف املادة ( )15من الالئحة وتن�ص
بجزء منها على "�أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة وحمدده لنطاق احلماية".

 5/16و�ضوح عنا�صر احلماية
يجب �أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة بحيث ي�ستطيع اجلمهور �أن يفهم االخرتاع املحمي بالرباءة ح�سب
املادة ( )15من الالئحة .وفيما يلي مناذج ميكن ا�ستخدامها لأكرث الأنواع �شيوع ًا بالن�سبة لطلبات الو�ضوح:
1 -1عندما تكون عنا�صر احلماية مكتوبة بوا�سطة �شخ�ص لي�س لديه اخلربة يف كتابة طلبات الرباءات ،ف�إنه
ينبغي على الفاح�ص يف هذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة (.)3( )15

عنا�صر احلماية مكتوبة بوا�سطة �شخ�ص لي�س لديه اخلربة يف كتابة طلبات الرباءات
عنا�ص���ر احلماي���ة (كتابة �أرق���ام العنا�صر) و�صفية من ناحي���ة الأ�سلوب كما �أن لغته���ا وظيفية وغري
وا�ضح���ة .ويجب تنظي���م الرتكيب (�أو اخلطوات) وربطه���ا بحيث متثل جه���از ًا (�أو طريقة) كاملة ميكن
ت�شغيله���ا .وعلي���ه ،ف����إن العن�صر/العنا�صر رق���م (كتابة �أرق���ام العنا�صر) مل ت�ست���وف املتطلبات الواردة
يف امل���ادة ( )3( )15م���ن الالئحة والت���ي تن�ص بجزء منها "عل���ى �أن تكون عنا�ص���ر احلماية وا�ضحة".
وللح�ص���ول على �أمثلة عن �صياغ���ة عنا�صر احلماية اجليدة  ،اطلع على املوقع االلكرتوين ملكتب الرباءات
ال�سعودي على العنوان التايلhttp://www.kacst.edu.sa :
2 -2عندم���ا ت�شري عنا�صر احلماية فقط �إىل الو�ص���ف دون �أي تركيب معني �أو خطوات معينة للطريقة ،ف�إنه
ينبغي على الفاح�ص يف هذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة (.)3( )15
161

عنا�ص���ر احلماية (كتابة �أرقام العنا�صر) تذكر فقط االخرتاع مبعناه العام دون �أي تركيب معني (�أو
خطوات معينة للطريقة) وبالتايل ،ف�إنها غري وا�ضحة بالن�سبة لطبيعة االخرتاع املطلوب حمايته .وعليه،
ف����إن العن�صر/العنا�صر رقم (كتابة �أرقام العنا�صر) مل ت�ست���وف املتطلبات الواردة يف املادة ()3( )15
من الالئحة والتي تن�ص بجزء منها "على �أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة".
3 -3عندما تكون عنا�صر احلماية عبارة عن ترجمة حرفية �إىل اللغة العربية ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص يف
هذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة (.)3( )15

عن�صر احلماية عبارة عن ترجمة حرفية �إىل اللغة العربية
عنا�ص���ر احلماية (كتابة �أرقام العنا�صر) تبدو �أنه���ا ترجمة حرفية �إىل اللغة العربية من لغة �أجنبية
ومليئ���ة ب�أخط���اء نحوية ولغوية .وعليه ،ف����إن العن�صر/العنا�صر رقم (كتابة �أرق���ام العنا�صر) مل ت�ستوف
املتطلب���ات ال���واردة يف امل���ادة ( )3( )15من الالئح���ة والتي تن�ص بج���زء منها "عل���ى �أن تكون عنا�صر
احلماية وا�ضحة".
4 -4عندم���ا تطالب عنا�ص���ر احلماية احلالية بحماية مو�ضوع خمتلف عن الطل���ب الأ�صلي ،ف�إنه ينبغي على
الفاح�ص يف هذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة (.)3( )15

عن�صر احلماية احلالية تطالب بحماية مو�ضوع خمتلف عن الطلب الأ�صلي
عنا�ص���ر احلماية (كتابة �أرقام العنا�صر) يف الطلب الأ�صلي يطالب بحماية (املو�ضوع الأ�صلي) .ويف
الطل���ب احلايل ،يطالب بحماية (املو�ضوع املختلف) .ويت�ضح من ذلك �أن نطاق االخرتاع احلايل خمتلف
ع���ن النطاق املطلوب حمايته يف الطل���ب الأ�صلي لأن (تعليق الفاح�ص) .وعليه ،ف����إن العن�صر/العنا�صر
رق���م (كتاب���ة �أرقام العنا�صر) مل ت�ستوف املتطلبات الواردة يف املادة ( )3( )15من الالئحة والتي تن�ص
بجزء منها "على �أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة".
5 -5عندم���ا تت�ضمن عنا�صر احلماية م�صطلحات ن�سبية (تقريب ًا ،حوايل ،رفيع ،قوي جد ًا) ومل يتم تعريف
ه���ذا امل�صطل���ح ب�شكل وا�ضح يف الو�صف ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص يف هذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة
�إىل املادة ( )3( )15من الالئحة.

عن�صر احلماية يت�ضمن م�صطلحات ن�سبية (تقريباً ،حوايل ،رفيع ،قوي جداً) ومل يتم تعريف
هذا امل�صطلح ب�شكل وا�ضح يف الو�صف
عن�صر احلماية (كتابة �أرقام العنا�صر) ا�شتمل على (تقريب ًا ،حوايل ،رفيع ،قوي جد ًا) والتي جتعل
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عن�ص���ر احلماية غري حمدد النطاق .وهذا امل�صطلح غري حمدد م���ن خالل الو�صف وبالتايل ،لن يتمكن
رج���ل املهن���ة الع���ادي يف التقنية �أن يت�أك���د من نطاق االخرتاع .وه���ذا يتعار�ض مع امل���ادة ( )2( )15من
الالئح���ة والتي تن�ص على ما يل���ي" :يجب �أن تعطي عنا�صر احلماية تعريف ًا تام ًا بنطاق احلماية املطلوب
مب���ا يف ذل���ك املكونات الأ�سا�سية لالخ�ت�راع كما يجب �أن تك���ون حمددة النطاق باملقارن���ة مبا ك�شف عنه
يف الو�ص���ف الكام���ل" .لذلك ,يجب على مق���دم الطلب مراجعة جميع عنا�ص���ر احلماية وحذف (تقريب ًا،
حوايل ،رفيع ،قوي جد ًا).
6 -6عندما ي�شتمل عن�صر احلماية على نطاق وا�سع (�أو حتديد) ونطاق �أ�ضيق (�أو حتديد) ،ف�إنه ينبغي على
الفاح�ص يف هذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة ( )2( )15من الالئحة.

عن�صر احلماية ي�شتمل على نطاق وا�سع (�أو حتديد) ونطاق �أ�ضيق (�أو حتديد)
عن�ص���ر احلماي���ة (كتابة �أرقام العنا�صر) ا�شتم���ل على (النطاق الوا�س���ع "�أو التحديد" -ك�أن نحدد
الوزن على �سبيل املثال من � 1إىل  -% 40والنطاق الأ�ضيق "�أو التحديد"-ك�أن نحدد الوزن على �سبيل املثال
من � 7إىل  .)-%9ف�إن ذكر النطاق الوا�سع (�أو التحديد) يف نف�س عن�صر احلماية مع النطاق الأ�ضيق (�أو
التحدي���د) يجعل عن�صر احلماية غري وا�ضح حي���ث يثري �س�ؤال يتعلق مبا �إذا كانت هذه اخلا�صية املقدمة
به���ذا الأ�سل���وب جم���رد مثال م�ستخدم يف عن�ص���ر احلماية �أو �أنه���ا �إحدى ال�سم���ات الأ�سا�سية يف عن�صر
احلماي���ة .وعليه ،ف����إن العن�صر/العنا�صر رقم (كتابة �أرقام العنا�ص���ر) مل ت�ستوف املتطلبات الواردة يف
املادة ( )3( )15من الالئحة والتي تن�ص بجزء منها "على �أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة".
7 -7عندم���ا يت�ضمن عن�صر احلماية عالمة جتارية/ا�سم جتاري ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص يف هذه احلالة
االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة ( )2( )15من الالئحة.

عن�صر احلماية يت�ضمن عالمة جتارية/ا�سم جتاري
عن�ص���ر احلماي���ة (كتابة �أرقام العنا�ص���ر) ا�شتمل على (عالمة جتارية/ا�سم جت���اري) والتي جتعل
عن�ص���ر احلماية غري حم���دد النطاق لأنه ال ميكن ا�ستخدام العالمة التجارية �أو اال�سم التجاري من �أجل
حتديد مادة معينة �أو منتج معني ب�سبب �أن العالمة التجارية �أو اال�سم التجاري ت�صف من�ش�أ ال�سلع ولي�س
ال�سل���ع نف�سها وحي���ث �أن ال�سلع ميكن �أن تتغري من وقت لآخر ،ف�إنه ال ميكن ا�ستخدامها يف تعريف حتديد
عن�ص���ر احلماي���ة .وعليه ،ف����إن العن�صر/العنا�ص���ر رقم (كتابة �أرق���ام العنا�صر) مل ت�ست���وف املتطلبات
ال���واردة يف امل���ادة ( )2( )15من الالئح���ة والتي تن�ص على م���ا يلي" :يجب �أن تعط���ي عنا�صر احلماية
تعريف ًا تام ًا بنطاق احلماية املطلوب مبا يف ذلك املكونات الأ�سا�سية لالخرتاع كما يجب �أن تكون حمددة
النط���اق باملقارن���ة مبا ك�شف عن���ه يف الو�صف الكامل" .لذل���ك  ,يجب على مقدم الطل���ب مراجعة جميع
عنا�صر احلماية وحذف (العالمة التجارية/اال�سم التجاري).
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8 -8يف غياب وجود عالقة وظيفية/هيكلية بني بع�ض الأجزاء غري مت�ضمنة يف عن�صر احلماية ،ف�إنه ينبغي
على الفاح�ص يف هذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة ( )3( )15من الالئحة.

عالقة وظيفية/هيكلية بني بع�ض الأجزاء غري مت�ضمنة يف عن�صر احلماية
عن�ص���ر احلماي���ة (كتابة �أرقام العنا�صر) مل يع ّرف باالخ�ت�راع بطريقة حمددة ي�سهل بها الت�أكد من
نط���اق احلماية ب�سبب ح���ذف العالقة الوظيفية/الهيكلي���ة الأ�سا�سية لأجزاء معين���ة .وكما هو مو�ضح يف
الو�ص���ف ،ف�إن هذه العالق���ات الوظيفية/الهيكلية املحذوفة ه���ي (يذكر العالقة الهيكلي���ة) .وعليه ،ف�إن
العن�صر/العنا�ص���ر رق���م (كتابة �أرقام العنا�صر) مل ت�ستوف املتطلبات ال���واردة يف املادة ( )3( )15من
الالئحة والتي تن�ص بجزء منها "على �أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة".
9 -9عندم���ا يت�ضمن عن�صر احلماية م�صطلحات/م�سميات تختلف عن امل�صطلحات/امل�سميات املذكورة يف
الو�ص���ف الكام���ل ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص يف هذه احلالة االعرتا����ض والإ�شارة �إىل املادة ()3( )15
من الالئحة.

عن�صر احلماية يت�ضمن م�صطلحات/م�سميات تختلف عن املذكورة يف الو�صف الكامل
بع���د الفح����ص تبني ع���دم توافق امل�صطلح���ات املذكورة م���ا بني عنا�ص���ر احلماية والو�ص���ف الكامل
(كمث���ال� :أنظ���ر عن�صر احلماية ( )1ال�سطر ( )3والذي ذكر فيه "ن�ص���ل �أ�سا�سي واحد على الأقل ميتد
�شعاعي ًا") ،بينما ذكر يف الو�صف الكامل �أنظر ال�صفحة ( )3ال�سطر ( )20التايل�" :شفرة ابتدائية على
الأقل ممتدة ن�صف قطري ًا" .لذلك ،يجب على مقدم الطلب مراجعة جميع الطلب والقيام بالت�صحيح.
1010عندما يت�ضمن عن�صر احلماية م�صطلح/تعبري قابل للتف�سري �إىل عدة �أوجه ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص
يف هذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة ( )3( )15من الالئحة.

عن�صر احلماية يت�ضمن م�صطلح/تعبري قابل للتف�سري �إىل عدة �أوجه
التعبري/امل�صطل���ح " يذك���ر اجلزء �أو امل�صطلح الغري وا�ضح ذو العالقة " يف عنا�صر احلماية (كتابة
�أرقام العنا�صر) ي�شري �إىل �صياغة عامة وغري حمددة وقابلة للتف�سري �إىل عدة �أوجه لذا يلزم حذفه� .إذ،
ال ي�ستطي���ع رجل املهن���ة العادي فهم املق�صود من (امل�صطلح/التعبري) ،وعليه ،ف�إن العنا�صر رقم (كتابة
�أرق���ام العنا�صر) مل ت�ستوف املتطلبات ال���واردة يف املادة ( )3( )15من الالئحة والتي تن�ص بجزء منها
"على �أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة".
1111عندم���ا تك���ون عنا�ص���ر احلماي���ة غري حم���ددة النط���اق باملقارنة مب���ا ك�شف عن���ه يف الو�ص���ف الكامل
والر�سومات ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص يف هذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة (.)2( )15
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عنا�صر احلماية غري حمددة النطاق باملقارنة مبا ك�شف عنه يف الو�صف الكامل والر�سومات
عن�صر/عنا�ص���ر احلماي���ة غري حم���ددة النطاق باملقارنة مب���ا ك�شف عنه يف الو�ص���ف الكامل ,حيث
مل يت���م �ش���رح مو�ضوع عن�صر �أو عنا�ص���ر احلماية (الرقم) /مل يتم ذكر (ال�سم���ة الأ�سا�سية املذكورة يف
عن�صر/عنا�ص���ر احلماية) يف الو�صف الكام���ل بطريقة متكن رجل املهنة العادي يف التقنية ذات العالقة
من تنفيذ االخرتاع " .لذلك ،يجب على مقدم الطلب التقيد مبا ذكر يف املادة ( )2( )15من الالئحة.
1212عن���د تك���رار عنا�صر احلماية ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص يف ه���ذه احلالة االعرتا�ض والإ�شارة �إىل املادة
(.)3( )15

عنا�صر احلماية تكرر ذكرها
عنا�ص���ر احلماية (كتابة �أرقام العنا�صر) مرفو�ضة وفق ًا للمادة ( )3( )15من الالئحة والتي تن�ص
عل���ى �أن "تكون عنا�صر احلماية وا�ضح���ة ومرتابطة وتعرف باالخرتاع (ولي����س مزاياه) بطريقة حمددة
ي�سه���ل به���ا الت�أكد من نط���اق احلماية دون الرج���وع �إىل الو�صف الكامل �أو الر�سوم���ات التو�ضيحية �إال يف
ال�ض���رورة الق�ص���وى" ،كونها مل تع���رف باالخرتاع بطريقة حم���ددة ي�سهل بها الت�أكد م���ن نطاق احلماية
للمو�ضوع املطالب بحمايته.
حيث مل تعطى تعريف ًا �أكرث حتديد ًا �أو جت�سيدات خمتلفة لالخرتاع تختلف عن نطاق احلماية املطالب
بحمايته يف عن�صر �أو عنا�صر احلماية (كتابة �أرقام العنا�صر) .لذلك ،يجب على مقدم الطلب التقيد مبا
ذكر يف املادة ( )3( )15من الالئحة.
1313عند اعتماد عن�صر حماية على عن�صر حماية الحق ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص يف هذه احلالة االعرتا�ض
والإ�شارة �إىل املادة (.)1( )15

عن�صر حماية معتمد على عن�صر حماية الحق
عنا�ص���ر احلماي���ة (كتابة �أرقام العنا�ص���ر) مرفو�ضة ا�ستناد ًا للم���ادة ( )3( )15من الالئحة والتي
تن����ص عل���ى �أن "تكون عنا�صر احلماي���ة وا�ضحة ومرتابطة وتع���رف باالخرتاع (ولي����س مزاياه) بطريقة
حمددة ي�سهل بها الت�أكد من نطاق احلماية دون الرجوع �إىل الو�صف الكامل �أو الر�سومات التو�ضيحية �إال
يف ال�ضرورة الق�صوى" .كونه يعتمد على عن�صر/عنا�صر حماية الحقة.

 6/16التعديالت املقرتحة
ال ينبغ���ي �أن يق���وم الفاح����ص باقرتاح التعديالت فقط لأن���ه يعتقد �أنها �ستح�سن م���ن �صياغة الو�صف �أو
عنا�ص���ر احلماي���ة ،فالذي يتم هو �أن يكون معن���ى الو�صف وعنا�صر احلماية وا�ضح��� ًا .وينبغي على الفاح�ص
165

�أن يح���اول �أن يو�ضح ملق���دم الطلب هذه التعديالت التي �سوف تو�ضح النقاط غري املت�سقة �أو افتقاد الو�ضوح،
و�إن مل يك���ن م�ضطر ًا لذل���ك .ويجب الت�أكيد على �أن دعوة مقدم الطلب لتعدي���ل الطلب بطريقة معينة بحيث
ي�ستوف���ي الرد على اعرتا�ض ما لي�س جزء ًا من مهم���ة الفاح�ص ،ويرجع ذلك �إىل �أن �صياغة الطلب م�سئولية
مق���دم الطل���ب وملقدم الطلب حرية القيام بالتعديل على النحو الذي يري���ده �شرط �أن يعمل هذا التعديل على
�إزال���ة �أي وجه من �أوجه الق�ص���ور بالإ�ضافة �إىل ا�ستيفاء جميع املتطلب���ات النظامية .وعلى الرغم من ذلك،
ق���د يكون مفي���د ًا يف بع�ض الأحيان �أن يقرتح الفاح�ص �صيغة مقبولة من التعدي���ل �إال �أنه �إذا قام بذلك ،ف�إنه
يجب عليه �أن يو�ضح هذا االقرتاح ملجرد م�ساعدة مقدم الطلب و�أن �صيغ التعديالت الأخرى �سوف يعتد بها.

 7/16االعتداد بالردود التي يقدمها مقدم الطلب
�إذا كان���ت للفاح����ص بع����ض الآراء مثل )1( :و�ضوح عنا�ص���ر احلماية والو�صف والر�سوم���ات ،و�/أو ()2
م���ا �إذا كان���ت عنا�صر احلماية غري مدعمة ب�شكل تام بالو�ص���ف ،و�/أو (� )3أوجه الق�صور املوجودة يف �صيغة
الطل���ب �أو مكونات���ه مل يتم حلها من قبل مقدم الطلب يف الوقت املحدد ،ف�إنه يجب على مقدم الطلب �أن يقوم
بالرد على االعرتا�ضات �أو �سيتم رف�ض الطلب.
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الف�صل ال�سابع ع�شر

تقرير البحث والفح�ص املو�ضوعي

الف�صل ال�سابع ع�شر
تقرير البحث والفحص الموضوعي

 1/17نبذة عامة
�أه���م وظيف���ة ملكت���ب الرباءات تتمث���ل يف تق���دمي معلومات وا�ضح���ة ومكتمل���ة ودقيقة لطالب���ي الرباءات
فيم���ا يتعل���ق ب�إمكانية ح�صول اخرتاعاتهم عل���ى الرباءة .ويجب تو�ضيح القرارات الت���ي يتخذها الفاح�صون
املو�ضوعيون يف تقرير البحث والفح�ص على نحو وا�ضح ومكتمل بحيث ميكن لطالبي الرباءات �إدراك موقف
الفاح����ص م���ن م�س�ألة �إمكانية ح�ص���ول كل عن�صر من عنا�ص���ر احلماية على الرباءة .وب���دون تقرير وا�ضح
ومكتم���ل ،ل���ن يكون ب�إمكان طالب الرباءة اتخاذ ق���رارات ب�ش�أن تعديل الطلب �أو اتخ���اذ �أي �إجراء �آخر ،ك�أن
يقوم مث ًال بالتظلم من قرار الفاح�ص.
يت�ضم���ن التقرير الذي يق���دم لطالب الرباءة جز�أين .وي�شتمل اجلزء الأول عل���ى نتائج البحث الذي قام
ب���ه الفاح����ص� ،أما اجلزء الث���اين فيت�ضمن حتليل مف�صل لعنا�ص���ر احلماية ب�ش�أن امل�سائ���ل املتعلقة ب�إمكانية
احل�صول على الرباءة.
يج���ب تناول بع�ض امل�سائل غري املتعلق���ة بالتقنية ال�سابقة قبل القيام بالبحث املو�ضوعي وفح�ص عنا�صر
احلماية املتعلقة باجلدة واخلطوة االبتكارية ،ولقد مت تو�ضيح ذلك اجلزء يف الف�صل ال�ساد�س ع�شر.
�إذا مل تظه���ر بع�ض امل�سائل الب�سيط���ة غري املتعلقة بتحديد اجلدة واخلطوة االبتكارية �إال يف وقت البحث
املو�ضوع���ي ملعرف���ة اجلدة واخلط���وة االبتكارية ،ف�إنه ميكن تن���اول هذه امل�سائل يف وق���ت الفح�ص املو�ضوعي
با�ستخدام مناذج وطرق ال�صياغة الواردة يف الف�صل ال�ساد�س ع�شر.

 2/17ا�ستيفاء تقرير البحث  -حتديد مو�ضوع البحث
يو�ض���ح التقري���ر ما �إذا كان قد مت حتديد البحث �أم ال بنا ًء على �أي من الأ�سباب املذكورة �أدناه .ويف حالة
القيام بتحديد البحث با�ستخدام �أي من الطرق التالية ،ف�إنه يتم حتديد عنا�صر احلماية التي مل يتم �إجراء
البحث ب�ش�أنها مع حتديد �أ�سباب ذلك .وهناك �أربع فئات قد ينتج عنها حتديد البحث وهي:
1 -1عنا�صر احلماية املتعلقة مبو�ضوع لي�س من املطلوب بحثه راجع الف�صل (.)9
2 -2عنا�صر احلماية التي ال ميكن القيام ببحث مفيد ب�ش�أنها راجع الف�صل (.)9
3 -3عنا�صر احلماية متعددة التبعية وغري املنا�سبة راجع (.)3/5
4 -4افتقاد وحدة االخرتاع راجع الف�صل (.)10
�إذا مل يتم بحث عنا�صر احلماية لأي من الأ�سباب املذكورة ( ،)3-1ف�إنه ينبغي على الفاح�ص املو�ضوعي
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�أن يو�ضح الأ�سباب ك�أن يقال على �سبيل املثال �أن عنا�صر احلماية ( )3-1متثل مو�ضوع ًا م�ستثنى من احلماية
وعنا�صر احلماية ( )10-5غري مدعومة بو�صف مف�صل للمو�ضوع.

 3/17ت�صنيف املو�ضوعات

يق���وم مكتب ال�ب�راءات با�ستخدام رموز الت�صنيف الدويل لل�ب�راءات  IPCوفق ًا للقواعد املن�صو�ص عليها
يف الدلي���ل اخلا�ص بالت�صنيف الدويل للرباءات والت�صنيف ذاته (با�ستخدام طبعة الت�صنيف املعمول بها يف
ه���ذا الوقت) ثم يقوم املكتب بت�سجيل هذه املعلومات يف تقري���ر البحث .ولي�س من ال�ضروري ا�ستخدام رموز
الت�صني���ف الدويل للرباءات غ�ي�ر امللزمة كما هو حمدد يف الدليل (مثل رم���وز الفهر�سة االختيارية اخلا�صة
بالت�صني���ف الدويل للرباءات) .وميكن االط�ل�اع على دليل الت�صنيف الدويل للرباءات على املوقع الإلكرتوين
ملنظمة الوايبو على العنوان التايل – )www.wipo.int( :راجع الف�صل (.)7

 4/17املجاالت التي يتم بحثها
يذكر تقرير البحث حتديد ت�صنيف املجاالت.
عندم���ا يت���م بحث وثائ���ق �أخرى بخالف تل���ك اخلا�صة بوثائق ال�ب�راءات ،ف�إنه يتم حتديد ه���ذه الوثائق
الأخرى يف تقرير البحث.

 5/17قواعد البيانات الإلكرتونية التي يتم اال�ستعانة بها
عندم���ا يت���م ا�ستخ���دام قاع���دة بيان���ات �إلكرتوني���ة يف القيام بالبح���ث ،ف�إنه ميك���ن �إدراج ا�س���م قاعدة
البيان���ات ه���ذه يف تقرير البحث .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد يرى الفاح�صون املو�ضوعيون �أنه من املفيد حتديد
ا�ستف�س���ارات البح���ث التي ا�ستخدمت يف بحث قاع���دة البيانات يف التقرير بدق���ة .و�إذا مل يكن عملي ًا القيام
بت�سجيل اال�ستف�سار �أو الإ�ستف�سارات بدقة ،ف�إنه ينبغي �إدراج ملخ�ص بهذا اال�ستف�سار �أو هذه اال�ستف�سارات.
�إذا مت ا�ستخدام كلمات �أ�سا�سية (م�صطلحات بحث) ،قد يكون من اجليد �إدراج هذه الكلمات الأ�سا�سية
يف تقري���ر البح���ث ،و�إذا كان عدد الكلمات الأ�سا�سية كبري ًا ،ف�إنه ميكن يف ه���ذه احلالة ا�ستخدام بع�ض منها
(ك�أن يقال على �سبيل املثال "الكلمات الأ�سا�سية )A, B, C( :وغريها من امل�صطلحات امل�شابهة").
يف بع����ض الأحيان ،ق���د ال يكون من املنا�سب الإ�ش���ارة �إىل ال�صيغ الكيميائية (مث���ل حلقات البنزين) يف
تقري���ر البحث .ويف حالة القيام ببحث ال�صيغ���ة الكيميائية ،ف�إنه ميكن تو�ضيح ذلك با�ستخدام عبارة معينة
مثل "مت بحث ال�صيغة الكيميائية على �أ�سا�س نواة الكينولني يف ال�صيغة (.")1
يج���ب التعامل مع عمليات بح���ث املتتابعات بنف�س الطريقة اخلا�صة بالتعام���ل مع عمليات بحث ال�صيغة
الكيميائية (بحث ".)"SEQ ID 1-5

�أمثلة:

 )DWPI(1 -1وكلم���ات �أ�سا�سي���ة )A, B, C( :وم�صطلح���ات م�شابه���ة( .الح���ظ �أن ( )DWPIتت�ضم���ن
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

()WPI,WPIL,WPAT
 )JAPIO(2وكلمات �أ�سا�سية )A, B, C( :وم�صطلحات م�شابهة.
 )MEDLINE(3وكلمات �أ�سا�سية )A, B, C( :وم�صطلحات م�شابهة.
 )DWPI IPC A01B 1/-(4وكلمات �أ�سا�سية)A, B, C( :
 )IPC C07D 409/-) (CA & WPIDS(5وكلمات �أ�سا�سية)A, B, C( :
� :)CA(6صيغة كيميائية مت بحثها اعتماد ًا على ال�صيغة ()I
 )ESP@CE(7كلمات �أ�سا�سية)A, B, C( :
8بنك اجلينات :بحث املتتابعة يف متتابعة احلام�ض النووي ()SEQ ID NO: 1

مالحظات:

�إن جم���رد و�ضع "الكلمات الأ�سا�سية التي مت بحثه���ا" دون حتديد الكلمات الأ�سا�سية التي مت ا�ستخدامها
فعلي ًا �أمر غري مقبول.
ال يل���زم تو�ضيح كيفية الدخول على قاعدة البيانات ،فعلى �سبيل املثال ،ال يلزم حتديد �أنه قد مت الدخول
على " "ESP@CEمن خالل الإنرتنت �أو " "MEDLINEبوا�سطة "."STN
عندم���ا يت���م البحث با�ستخدام جزء م���ن متتابعة حام�ض �أمين���ي �أطول مت الرجوع �إليه���ا وذلك بد ًال من
ا�ستخدام متتابعة كاملة مت �إيداعها خ�صي�ص ًا يف القائمة ( ،)SEQ ID NOف�إنه يجب على الفاح�ص �أن يحدد
املنطقة �أو املناطق املوجودة يف املتتابعة الكاملة التي ا�شتملت على املتتابعة التي مت بحثها.

 6/17الوثائق التي تعترب ذات �صلة
يتكون تقرير البحث من ثالثة �أجزاء وهي :فئة الوثائق امل�ست�شهد بها ،والوثائق امل�ست�شهد بها مع حتديد
الفقرات ذات ال�صلة متى كان ذلك منا�سب ًا ،وحتديد �أرقام عنا�صر احلماية ذات ال�صلة ،انظر �أدناه.
هناك بع�ض النقاط العامة التي تنبغي و�ضعها يف االعتبار:
(�أ) ينبغ���ي �أن تك���ون الوثائق التي يتم اختيارها لال�ست�شهاد بها عب���ارة عن التقنية ال�سابقة الأقرب الخرتاع
طال���ب ال�ب�راءة .وينبغي �أن يقلل ع���دد الوثائق الذي يتم م���ن خالله اال�ست�شهاد بوثائق متع���ددة تو�ضح نف�س
الأجزاء االبتكارية �إىل �أدنى حد ممكن راجع (.)24/15
(ب) عن���د اال�ست�شه���اد بوثيقة ما ،ينبغي على الفاح�ص �أن يو�ض���ح الأجزاء وال�صفحات ذات درجات ال�صلة
الأعلى يف هذه الوثيقة راجع (.)24/15

 7/17فئات الوثائق امل�ست�شهد بها
تتم الإ�شارة �إىل فئات الوثائق امل�ست�شهد بها با�ستخدام الرتتيب الأبجدي وفيما يلي تف�صيل هذه الفئات.
ويت���م كذلك �شرح فئ���ات الوثائق امل�ست�شهد بها يف اجلزء املوجود يف ه���ذا التقرير حتت عنوان "الوثائق التي
تعت�ب�ر ذات �صل���ة" .ويجب دائم ًا الإ�شارة �إىل فئة كل وثيقة م���ن الوثائق التي مت اال�س�شهاد بها .وميكن اجلمع
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بني خمتلف الفئات متى كان ذلك �ضروري ًا.

 8/17الوثائق ذات ال�صلة على نحو خا�ص
�إذا مت اال�ست�شه���اد بوثيق���ة ذات �صلة على نحو خا�ص يف تقرير البحث ،ف�إنه يتم الإ�شارة �إليها با�ستخدام
احلرفني "� "Xأو "."Y
تك���ون الفئ���ة التي يرمز �إليها باحلرف "� "Xسارية �إذا كانت الوثيقة من النوع �إذا اعتد به وحده ،ف�إنه
ال ميك���ن اعتب���ار االخرتاع املطلوب حمايته جديد ًا �أو �إذا كانت الوثيق���ة من ذلك النوع الذي �إذا متت درا�سته
يف �ضوء املعرفة العامة ،ف�إنه ال ميكن اعتبار االخرتاع املطلوب حمايته مت�ضمن ًا خطوة ابتكارية.
تكون الفئة التي يرمز �إليها باحلرف "� "Yسارية �إذا كانت الوثيقة من النوع الذي ال ميكن معه اعتبار
�أن االخ�ت�راع املطل���وب حمايته يت�ضمن خطوة ابتكارية �إذا كان هناك جمع بني ه���ذه الوثيقة ووثيقة �أخرى �أو
�أكرث من نف�س الفئة " "Yويكون هذا اجلمع بديهي ًا لذوي املهارة يف التقنية.

 9/17الوثائ ��ق الت ��ي حت ��دد حال ��ة التقني ��ة ال�سابق ��ة دون امل�سا� ��س باجل ��دة �أو اخلط ��وة
االبتكارية
�إذا كان���ت الوثيق���ة امل�ست�شه���د بها يف تقري���ر البحث متثل حالة التقني���ة ال�سابقة وال ت�ش�ي�ر �إىل افتقاد �أو
اخلطوة االبتكارية يف االخرتاع املطلوب حمايته ،ف�إنه يتم الإ�شارة �إليها با�ستخدام احلرف "."A

 10/17الوثائق التي ت�شري �إىل �إف�صاح غري مكتوب
�إذا كان���ت الوثيقة امل�ست�شهد بها يف تقرير البحث ت�ش�ي�ر �إىل �إف�صاح غري مكتوب ،يتم ا�ستخدام احلرف
" ."Oوم���ن �أمثل���ة ه���ذا الك�شف ما يتم يف امل�ؤمترات .ويرفق دوم ًا بفئة الوثيقة " "Oرمز ي�شري �إىل مدى
�صلة الوثيقة بـ ( )8/17و ( )9/17مثل� O,X( :أو � O,Yأو .)O,A

 11/17الوثائق التي يقع تاريخ ن�شرها بني تاريخ �إيداع الطلب وبني تاريخ الأ�سبقية
يرم���ز �إىل الوثائ���ق الت���ي تقع تواريخ ن�شرها خالل الف�ت�رة الواقعة بني تاريخ �إي���داع الطلب املوجود حتت
الفح����ص وب�ي�ن تاريخ الأ�سبقية املطالب به �أو تاريخ الأ�سبقي���ة االول �إذا كان هناك �أكرث من تاريخ با�ستخدام
احلرف " ."Pكما �أن احلرف " "Pي�ستخدم �أي�ض ًا بالن�سبة للوثيقة التي يتم ن�شرها يف نف�س اليوم املوافق
لتاري���خ الأ�سبقي���ة االول لطالب الرباءة املوجود حت���ت الفح�ص .وغالب ًا ما ي�صاحب فئ���ة الوثيقة " "Pحرف
ي�شري �إىل مدى �صلة الوثيقة مثل� P,X( :أو � P,Yأو .)P,A

 12/17الوثائق املتعلقة بنظرية �أو مبد�أ يعتمد عليه االخرتاع
�إذا كان���ت الوثيقة املذك���ورة يف تقرير البحث وثيقة مفي���دة لفهم �أف�ضل للمب���د�أ �أو النظرية املبني عليها
االخ�ت�راع� ،أو �إذا مت���ت الإ�شارة �إليها لإثبات �أن الأ�سباب �أو الوقائع املت�ضمنة يف االخرتاع غري �صحيحة ،ف�إنه
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يرمز �إليها باحلرف "."T

 13/17وثائق الرباءات التي يحتمل �أن تكون متناق�ضة
�أي وثيق���ة ب���راءة حتمل تاريخ �إي���داع �أو �أولوية �أ�سبق م���ن تاريخ الإيداع (لي�س تاري���خ الأ�سبقية) اخلا�ص
بالطل���ب ال���ذي يتم بحثه ولك���ن مت ن�شرها يف تاريخ الحق على ه���ذا التاريخ وكان حمتواها ي�ش���كل فن ًا �سابق ًا
مت�ص ًال باجلدة ،ف�إنه يرمز �إليها باحلرف " ."Eو�إذا كانت وثيقة الرباءة والطلب الذي مت بحثه لهما نف�س
التاريخ ،ف�إنه يرمز �إىل وثيقة الرباءة با�ستخدام احلرف "� "Eأي�ض ًا.

 14/17الوثائق املذكورة يف الطلب
عندم���ا ي�ست�شهد تقرير البحث بوثائق مذكورة بالفعل يف و�صف طلب الرباءة الذي �أجري البحث ب�ش�أنه،
ف�إنه يجوز حتديد هذه الوثائق يف تقرير البحث ب�أن يقال "وردت يف الطلب".

 15/17الوثائق املذكورة لأ�سباب �أخرى
عندما يذكر يف تقرير البحث �أية وثيقة لأ�سباب تختلف عن تلك امل�شار �إليها يف الفقرات ال�سابقة (كدليل
على وجه اخل�صو�ص) مثل:
(�أ) وثيقة ميكن �أن تثري �شكوك ًا حول املطالبة بالأ�سبقية (املادة /4/4ج من اتفاقية باري�س).
(ب) �أو وثيقة مذكورة لإثبات تاريخ ن�شر وثيقة �أخرى م�ست�شهد بها.
ف�إن���ه ي�ش���ار �إىل الوثيقة با�ستخدام احلرف " ."Lوينبغي ذكر �أ�سب���اب موجزة لذكرة هذه الوثيقة .وال
يل���زم الإ�ش���ارة �إىل الوثائق م���ن ذلك النوع على �أنه���ا ذات �صلة ب�أية مطالب حماية معين���ة .وعلى الرغم من
ذل���ك� ،إذا كان الدلي���ل الوارد فيها يتعلق بعنا�صر احلماية (مثل �أن يحتم���ل �أن ت�ؤدي الوثيقة " "Lالواردة يف
تقري���ر البحث �إىل �إبطال الأ�سبقية فيما يتعل���ق بعنا�صر حماية معينة عن غريها) ،ف�إنه يجب يف هذه احلالة
�أن يت�ضمن اال�ست�شهاد بهذه الوثيقة �إ�شارة �إىل عنا�صر احلماية تلك.

 16/17العالقة بني الوثائق وعنا�صر احلماية

يج���ب �أن تت�ضمن كل وثيقة م�ست�شهد بها �إ�شارة �إىل عنا�صر احلماية التي ترتبط بها .و�إذا كان �ضروري ًا،
ف�إنه يجب ربط خمتلف الأجزاء ذات ال�صلة من الوثائق املذكورة بعنا�صر احلماية على نحو مماثل (با�ستثناء
وثائ���ق "- "Lراج���ع ( )15/17ووثائق " -"Aراجع ( .)17/17وميك���ن كذلك لنف�س الوثيقة �أن متثل فئة
خمتلفة فيما يتعلق مبختلف عنا�صر احلماية .مثال:
الفئة
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املق�ص���ود باملث���ال املذكور �أع�ل�اه �أن ال�شكلني " "1و" "2املتعلق�ي�ن بالوثيقة امل�ست�شه���د بها يف�صحان عن
املو�ضوع الذي يدل على افتقاد اجلدة �أو اخلطوة االبتكارية لعن�صر احلماية ( ،)1ويدل على افتقاد اخلطوة
االبتكاري���ة لعنا�صر احلماية  5- 2عند و�ضعها م���ع وثيقة �أخرى مذكورة يف تقرير البحث ومتثل حالة التقنية
ال�سابقة ملو�ضوع عنا�صر احلماية .10 - 6

 17/17اال�ست�شهاد بالوثائق

يجب �أن تتم عملية حتديد �أية وثيقة وفق ًا ملعايري الوايبو (املعيار�"( .)14/إدراج مراجع مذكورة يف وثائق
الرباءات").
بالن�سب���ة لال�ست�شه���اد بالوثائ���ق " ،"Aف�إن���ه ال يلزم الإ�ش���ارة �إىل عنا�صر احلماي���ة ذات ال�صلة ما مل
يك���ن هن���اك �سبب جيد للقيام بذل���ك ك�أن تكون عنا�صر احلماي���ة على �سبيل املثال م�ستوفي���ة ل�شروط اجلدة
واخلط���وة االبتكارية وقابلية التطبيق ال�صناع���ي وكان اال�ست�شهاد اخلا�ص بالفئة " "Aميثل التقنية ال�سابقة
الأكرث �صلة.

� 18/17صور املراجع املذكورة يف تقرير البحث
قد تكون معظم املراجع (الوثائق) املذكورة يف تقرير البحث موجودة على الإنرتنت.

 19/17حمتوى تقرير الفح�ص  -مقدمة
يتن���اول ه���ذا اجلزء من الف�ص���ل حمتوى اجلزء اخلا����ص بالفح����ص يف تقرير البح���ث والفح�ص يتمثل
الغر����ض من تقرير الفح����ص يف حتديد ما �إذا كان االخرتاع الطلوب حمايته جديد ًا ويت�ضمن خطوة ابتكارية
"غري بديهي" وقاب ًال للتطبيق ال�صناعي �أم ال .وميكن كذلك �أن يت�ضمن اعرتا�ضات على بع�ض �أوجه الق�صور
اجلوهرية الأخرى راجع (.)1/17

� 20/17أ�سا�س التقرير
حي���ث �أنه يج���وز القيام ب�أية تعديالت يف الطلب امل���ودع �سواء يف وقت �إيداع الطل���ب �أو يف وقت الحق عن
ذلك ،ف�إن التقرير ينبغي �أن يو�ضح عنا�صر احلماية التي مت فح�صها و�أية تعديالت �أخرى يتم االعتماد عليها
ك�أ�سا����س للتقري���ر .ومن املهم �أن ي�ضع الفاح�ص يف اعتباره كافة التعديالت التي مت �إيداعها على نحو �صحيح
و�أن يق���وم ب�إخط���ار الطالب ب�أية تعديالت ال يعتد بها يف �إع���داد التقرير .كما يجب �أن يقوم الفاح�ص باطالع
طال���ب ال�ب�راءة على �أ�سب���اب عدم قبول �أي م���ن هذه التعديالت (مث���ل التعديل الذي ي�ضي���ف مو�ضوع ًا لي�س
مدرج��� ًا يف الطل���ب عند �إيداعه) .وبالن�سبة للطلب���ات املتعلقة مبعاهدة التعاون ب�ش����أن الرباءات والتي تدخل
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املرحل���ة الوطني���ة يف ال�سعودية ،ف�إنه ينبغي توجيه عناية خا�صة لها للت�أكد م���ن �أن كافة التعديالت مت قبولها
حيث يكون لطالبي الرباءات فر�ص متعددة لتعديل الطلب خالل املرحلة الدولية.

 21/17الأ�سبقية
ال يك���ون هذا اجلزء م���ن التقرير ذا �صل���ة �إذا كان الطلب ال يطالب بالأ�سبقية .وع�ل�اوة على ذلك ،عند
املطالبة بالأ�سبقية ولكن كافة الوثائق امل�ست�شهد بها الواردة يف تقرير البحث مت ن�شرها قبل تاريخ الأ�سبقية،
ف�إنه ال يلزم االعتداد مبا �إذا كانت املطالبة بالأ�سبقية �صحيحة �أم ال راجع الف�صل (.)6
عندم���ا يت���م اال�ست�شهاد بوثيقة �أو �أكرث مما ورد يف تقرير البحث وكان تاريخ ن�شرها بعد تاريخ الأ�سبقية،
ف�إنه يلزم يف هذه احلالة الت�أكد من �صحة ما ورد يف طلب الأ�سبقية راجع الف�صل (.)6
ينبغي �إدراج البيانات املتعلقة بطلب/طلبات الأ�سبقية (الرقم الت�سل�سلي وا�سم البلد وتاريخ الإيداع).
عندم���ا يكون حق املطالبة بالأ�سبقية غري �صحيح ،ف�إنه يجب على الفاح�ص �أن يو�ضح ال�سبب (ك�أن يقال
عل���ى �سبي���ل املثال �أن طلب الرباءة يف ال�سعودية ق���د �أودع بعد مرور �أكرث من � 12شهر ًا عقب تاريخ �إيداع طلب
الأ�سبقية).

� 22/17أوجه ق�صور معينة يف الطلب
�إذا كان���ت هن���اك �أوجه ق�صور معينة يف �صياغ���ة الطلب �أو حمتواه مل تكت�شف من قب���ل ،ف�إنه ينبغي على
الفاح�ص املو�ضوعي �أن يعيد الطلب �إىل الفاح�ص القانوين بغر�ض ت�صحيح هذه الأخطاء.

 23/17ق ��رارات م�سبب ��ة فيم ��ا يخ� ��ص اجل ��دة واخلط ��وة االبتكاري ��ة وقابلي ��ة التطبي ��ق
ال�صناعي واملراجع التي تدعم هذه القرارات
ينبغ���ي �أن يت���م �إدراج الق���رار اخلا�ص مبا �إذا كان���ت عنا�صر احلماي���ة تبدو �أنها ت�ست���ويف معايري اجلدة
واخلط���وة االبتكارية (ع���دم البداهة) وقابلية التطبيق ال�صناعي .ويف حالة �ص���دور قرار بال�سلب فيما يتعلق
بقابلية التطبيق ال�صناعي ،ف�إنه يجب كذلك �إ�صدار قرارات ب�ش�أن اجلدة واخلطوة االبتكارية �إن �أمكن ذلك.
وينبغي على الفاح�ص �أن ي�ست�شهد دائم ًا بالوثائق التي يعتقد �أنها تدعم �أي قرار بال�سلب فيما يتعلق باملو�ضوع
املطلوب حمايته يف جزء البحث الوارد يف تقرير البحث والفح�ص.
يجب �أن تو�ضح التف�سريات مع الإ�شارة �إىل الوثائق املذكورة الأ�سباب التي تدعم النتائج التي تبني �أنه مت
�أو مل يت���م ا�ستيف���اء �أي من املعايري امل�شار �إليها .و�إذا كانت فقرات معينة فقط من الوثائق املذكورة ذات �صلة
�أو ذات �صل���ة على نحو خا�ص ،ف�إنه ينبغي على الفاح�ص �أن يقوم بتحديد هذه الوثائق بتحديد رقم ال�صفحة
�أو العمود �أو ال�سطور التي وردت فيها هذه الفقرات.
ملزي���د م���ن التوجيهات ب�ش����أن اعتبارات اجل���دة واخلطوة االبتكاري���ة وقابلية التطبي���ق ال�صناعي ،راجع
الف�صول ( )12و( )13و(.)14
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� 24/17صياغة قرارات االعرتا�ض والرف�ض والقبول واملنح
يجب �أن تكون �صيغة قرارات االعرتا�ض والرف�ض والقبول واملنح كما يلي:
1 -1اال�سبقية
تكون �صياغة القرارت املتعلقة بالأ�سبقية ح�سب احلاالت التالية :
(�أ) مقبولة
تع���د الأ�سبقي���ة املقررة الطلب ال�سابق طلب براءة االخرتاع (ا�س���م الدولة) رقم (كتابة رقم الطلب)
وتاري���خ  ......./..../....م مقبولة وفق ًا للمادة (�( )10أ) و (ب) من النظام .لذلك ,ف�إن تاريخ الإيداع
الفعلي لعنا�صر احلماية احلالية هو تاريخ �إيداع الطلب ال�سابق.
(ب) مقبولة جزئيا
تع���د الأ�سبقي���ة املقررة للطلب ال�سابق طلب براءة االخرتاع (ا�س���م الدولة) رقم (كتابة رقم الطلب)
وتاري���خ  ......./..../....م مقبولة فق���ط لعنا�صر احلماية (كتابة رقم العن�صر) حيث اليوجد ما يدعم
عن�صر/عنا�ص���ر احلماي���ة (كتابة رق���م العن�صر) يف طلب/طلب���ات ال�سابق/ال�سابقة ,لذل���ك ف�إن تاريخ
الإي���داع الفعلي لعنا�صر احلماي���ة (كتابة رقم العن�صر الغري مدعوم يف طل���ب الأ�سبقية) هو تاريخ �إيداع
الطلب لدى املكتب.
(ج) غري مقبولة
تع���د الأ�سبقي���ة املقررة للطلب ال�سابق طلب براءة االخرتاع (ا�س���م الدولة) رقم (كتابة رقم الطلب)
وتاري���خ  ......./..../....م غ�ي�ر مقبولة حيث اليوجد م���ا يدعم عن�صر/عنا�ص���ر احلماية (كتابة رقم
العن�ص���ر) يف طلب/طلب���ات ال�سابق/ال�سابقة ,لذلك ف�إن تاريخ الإيداع الفعل���ي لعنا�صر احلماية (كتابة
رقم العن�صر الغري مدعوم يف طلب الأ�سبقية) هو تاريخ �إيداع الطلب لدى املكتب.
2 -2الفقرات اخلا�صة بالتعديالت على الطلب:
(�أ) التعديل الأخري ب�إ�ضافة/حذف جزء للموا�صفة مرفو�ض
التعديل االخري ب�إ�ضافة/بحذف "كتابة اجلزء امل�ضاف/اجلزء املحذوف" على املوا�صفة (كتابة رقم
ال�صفح���ة ,رقم ال�سطر) املقدمة م���ن قبلكم �أدخلت تعديالت جوهرية عل���ى املفهوم الأ�صلي الخرتاعكم
حي���ث ال يوج���د ما يدعم ه���ذا التعدي���ل يف الطل���ب الأ�صلي امل���ودع بتاري���خ ......./..../....ه���ـ املوافق
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......./..../....م ,وه���ذا يتعار����ض م���ع امل���ادة ( )9من النظ���ام والتي تن�ص على ما يل���ي "يجوز ملقدم
الطلب �أن يدخل ما يراه من تعديالت على الطلب ,على �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب
الأ�صلي" .لذلك ,ف�إن التعديل االخري على املوا�صفة مرفو�ض بو�ضعه احلايل.
(ب) التعديل الأخري ب�إ�ضافة/حذف جزء للموا�صفة مقبول
التعديل االخري ب�إ�ضافة/بحذف "كتابة اجلزء امل�ضاف/اجلزء املحذوف على املوا�صفة" (كتابة رقم
ال�صفحة ,رقم ال�سطر) املقدمة من قبلكم ,مقبول وفق ًا للمادة ( )9من النظام والتي تن�ص على ما يلي:
يج���وز ملقدم الطلب �أن يدخل ما يراه م���ن تعديالت على الطلب ,على �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف
عنه يف الطلب الأ�صلي.
(ج) التعديل الأخري دون �إ�ضافة/حذف جزء من املوا�صفة مقبول
التعدي���ل االخري للموا�صفة/عنا�صر احلماية/للموا�صفة وعنا�صر احلماية املقدمة من قبلكم ،مقبول
وفق��� ًا للم���ادة ( )9من النظام والتي تن�ص على ما يلي "يجوز ملقدم الطلب �أن يدخل ما يراه من تعديالت
على الطلب ,على �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي.
3 -3الفقرات اخلا�صة بالرد على مربرات مقدم الطلب:
(�أ) االعرتا�ضات مت جتاوزها
بخ�صو����ص ما ذكر يف الرد على تقرير الفح�ص املو�ضوعي (كتابة رقم التقرير) "كتابة ن�ص ما ذكر
يف الرد من قبل مقدم الطلب".
يالحظ الفاح�ص "تعليق الفاح�ص" .بناء ًا عليه مت جتاوز االعرتا�ضات على (عنا�صر احلماية�/أو �أي
ج���زء �آخر من مكونات الطلب) الواردة يف الفقرة/الفقرات (ذك���ر �أرقام الفقرات) من تقرير الفح�ص
املو�ضوعي (كتابة رقم التقرير).
(ب) االعرتا�ضات ما زالت قائمة
بخ�صو����ص ما ذكر يف الرد عل���ى تقرير الفح�ص املو�ضوعي (كتابة رقم التقرير) ب�أن "كتابة ن�ص ما
ذكر يف الرد من قبل مقدم الطلب".
يالحظ الفاح�ص "تعليق الفاح�ص" .لذلك ف�إن االعرتا�ضات على (عنا�صر احلماية�/أو �أي جزء �آخر
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م���ن مكونات الطلب) ال���واردة يف الفقرة/الفقرات (ذكر �أرقام الفقرات) من تقرير الفح�ص املو�ضوعي
(كتابة رقم التقرير) ما زالت قائمة ومل تتغري.
(ج) مل يتم الرد على االعرتا�ضات
يالح���ظ الفاح�ص ب�أنه مل يتم الرد عل���ى الفقرة/الفقرات (كتابة رقم الفقرة/الفقرات من التقرير
ال�ساب���ق) م���ن تقري���ر الفح�ص املو�ضوع���ي (كتابة رق���م التقرير) ,لذلك ف����إن االعرتا�ض���ات الواردة يف
الفقرة/الفق���رات (ذك���ر �أرقام الفقرات) من تقرير الفح�ص املو�ضوع���ي (كتابة رقم التقرير) ما زالت
قائمة ومل تتغري.
4 -4الفقرات اخلا�صة باملوا�ضيع الغري قابلة للمنح:
(�أ) عن�صر احلماية خمالف لل�شريعة اال�سالمية
عنا�ص���ر احلماية (**) ,مرفو�ض���ة حيث تتطرق وب�شكل وا�ضح اىل "كتاب���ة مو�ضوع عن�صر احلماية
احل���ايل" .لذلك ,ف�إن مو�ضوع عن�صر احلماية (كتابة رقم العن�ص���ر /ارقام العنا�صر) ,ال ميكن منحها
ب���راءة اخ�ت�راع وفق ًا للمادة (�( )4أ) من النظام وتن�ص على "ال متن���ح وثيقة احلماية �إذا كان ا�ستغاللها
جتاري ًا خمالف ًا لل�شريعة الإ�سالمية".
(ب) عن�صر احلماية يتعلق با�ستخدام ( منتج كيميائي� ,أو �صيدالين)
عنا�صر احلماية (**) ,مرفو�ضة حيث تتطرق وب�شكل وا�ضح اىل ا�ستخدام منتج ،وهذا ال يعد �ضمن
االخرتاع���ات القابل���ة للح�صول عل���ى براءة اخ�ت�راع .لذلك ,ف�إن مو�ض���وع عن�صر احلماي���ة (كتابة �أرقام
العنا�صر) ,ال ميكن منحه براءة اخرتاع وفق ًا للمادة ( )43من النظام التي تن�ص على �أنه " يكون االخرتاع
ً
قاب�ل�ا للح�صول على الرباءة وفق ًا لأحكام هذا النظ���ام متى كان جديد ًا ومنطوي ًا على اخلطوة االبتكارية،
وقاب ًال للتطبيق ال�صناعي .وميكن ان يكون االخرتاع منتج ًا �أو عملية �صناعية� ،أو متعلق ًا ب�أي منهما".
(ج) ال يوجد درا�سة �سم ّية
يحت���وي الطلب على مواد ال يع���رف مدى ت�أثريها على ال�صحة .لذلك ,ف����إن مو�ضوع عن�صر احلماية
(كتاب���ة رقم العن�صر/ارق���ام العنا�صر) ,ال ميكن منحه براءة اخرتاع وفق ًا للمادة (( )4ب) من النظام
وتن�ص على "�أن ال متنح وثيقة احلماية �إذا كان ا�ستغاللها جتاري ًا م�ضر ًا باحلياة� ،أو بال�صحة الب�شرية �أو
احليوانية �أو النباتية� ،أو م�ضر ًا �إ�ضرار ًا كبري ًا بالبيئة" .وقد �سبق للمكتب خماطبتكم بالرقم رقم اخلطاب
وتاريخ ......./..../....هـ لتقدمي درا�سة علمية من جهة معتمدة تثبت خلو امل�ستح�ضر من املواد ال�سامة
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وخلوه من الآثار ال�سمية ،ومل يتم ا�ستيفاء املطلوب .لذا ،يجب تقدمي تلك الدرا�سة خالل ثالثة ا�شهر من
تاريخه.
(د) عن�صر احلماية يطالب بحماية نظرية علمية
عنا�ص���ر احلماي���ة (**) ,مرفو�ض���ة حيث تتطرق وب�ش���كل وا�ضح اىل نظرية علمي���ة وهذا ال يعد من
قبي���ل االخرتاعات .لذلك ,ف����إن مو�ضوع عن�صر احلماية (**) ,ال ميكن منحه براءة اخرتاع وفق ًا للمادة
(�( )45أ) من النظام وتن�ص على �أنه " ال يعد من قبيل االخرتاعات" (االكت�شافات ،والنظريات العلمية،
والطرق الريا�ضية).
(هـ) عن�صر احلماية يطالب بحماية االكت�شافات
عنا�ص���ر احلماي���ة (**) ,مرفو�ضة حيث تتط���رق وب�شكل وا�ضح اىل مو�ضوع يع���د �ضمن االكت�شافات
وه���ذا ال يع���د من قبيل االخرتاع���ات .لذلك ,ف�إن مو�ض���وع عن�صر احلماية (**) ,ال ميك���ن منحه براءة
اخ�ت�راع وفق ًا للمادة (�( )45أ) من النظام وتن�ص على �أنه "ال يعد من قبيل االخرتاعات" (االكت�شافات،
والنظريات العلمية ،والطرق الريا�ضية).
(و) عن�صر احلماية يطالب بحماية طرق ريا�ضية
عنا�ص���ر احلماي���ة (**) ,مرفو�ض���ة حيث تتطرق وب�ش���كل وا�ضح اىل طرق ريا�ضي���ة وهذا ال يعد من
قبي���ل االخرتاعات .لذلك ,ف����إن مو�ضوع عن�صر احلماية (**) ,ال ميكن منحه براءة اخرتاع وفق ًا للمادة
(�( )45أ) من النظام وتن�ص على �أنه "ال يعد من قبيل االخرتاعات" (االكت�شافات ،والنظريات العلمية،
والطرق الريا�ضية).
(ز) عن�صر احلماية يطالب بحماية برنامج حا�سوبي
عنا�ص���ر احلماية (**) ,مرفو�ضة حيث تتط���رق وب�شكل وا�ضح اىل برنامج حا�سوبي وهذا ال يعد من
قبي���ل االخرتاعات ,و�إمنا ه���و عبارة عن طرق ريا�ضي���ة .لذلك ,ف�إن مو�ضوع عنا�ص���ر احلماية (**) ,ال
ميك���ن منح���ه براءة اخ�ت�راع وفق ًا للم���ادة (�( )45أ) من النظام والت���ي تن�ص على �أن���ه "ال يعد من قبيل
االخرتاعات" (االكت�شافات ،والنظريات العلمية ،والطرق الريا�ضية).
(ح) عن�صر احلماية يطالب بحماية خمططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها و�أ�ساليبها
عنا�صر احلماية (**) ,مرفو�ضة حيث تتطرق وب�شكل وا�ضح اىل خمططات مزاولة الأعمال التجارية
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وقواعده���ا و�أ�ساليبه���ا وه���ذا ال يعد من قبيل االخرتاع���ات .لذلك ,ف�إن مو�ضوع عنا�ص���ر احلماية (**),
ال ميك���ن منح���ه براءة اخ�ت�راع وفق ًا للم���ادة (( )45ب) م���ن النظام وتن����ص على �أنه "ال يع���د من قبيل
االخرتاع���ات" (خمطط���ات مزاولة االعمال التجاري���ة وقواعدها و�أ�ساليبها ،ممار�س���ة الأن�شطة الذهنية
املح�ضة ،وممار�سة لعبة من الألعاب).
(ط) عن�صر احلماية يطالب بحماية ممار�سة الأن�شطة الذهنية املح�ضة
عنا�صر احلماية (**) ,مرفو�ضة حيث تتطرق وب�شكل وا�ضح اىل ممار�سة الأن�شطة الذهنية املح�ضة
وه���ذا ال يع���د من قبيل االخرتاع���ات .لذلك ,ف�إن مو�ض���وع عن�صر احلماية (**) ,ال ميك���ن منحه براءة
اخ�ت�راع وفق ًا للمادة (( )45ب) من النظام وتن�ص على �أنه " ال يعد من قبيل االخرتاعات" (خمططات
مزاول���ة االعمال التجارية وقواعدها و�أ�ساليبها ،ممار�س���ة الأن�شطة الذهنية املح�ضة ،وممار�سة لعبة من
الألعاب).
(ي) عن�صر احلماية يطالب بحماية لعبة من الألعاب
عنا�ص���ر احلماية (**) ,مرفو�ضة حيث تتطرق وب�ش���كل وا�ضح اىل لعبة من الألعاب وهذا ال يعد من
قبي���ل االخرتاعات .لذلك ,ف����إن مو�ضوع عن�صر احلماية (**) ,ال ميكن منحه براءة اخرتاع وفق ًا للمادة
(( )45ب) م���ن النظ���ام وتن�ص عل���ى �أنه "ال يعد من قبي���ل االخرتاعات" (خمطط���ات مزاولة الأعمال
التجارية وقواعدها و�أ�ساليبها ،ممار�سة الأن�شطة الذهنية املح�ضة ،وممار�سة لعبة من الألعاب).
(ك) عن�صر احلماية يطالب بحماية النباتات
عنا�ص���ر احلماي���ة (**) ,مرفو�ض���ة حيث تتط���رق وب�شكل وا�ض���ح اىل حماية نبات وه���ذا ال يعد من
قبي���ل االخرتاعات .لذلك ,ف����إن مو�ضوع عن�صر احلماية (**) ,ال ميكن منحه براءة اخرتاع وفق ًا للمادة
(( )45ج) من النظام وتن�ص على �أنه "ال يعد من قبيل االخرتاعات" (النباتات ،واحليوانات والعمليات
الت���ي يف معظمها حيوية -امل�ستخدمة لإنتاج النباتات� ،أو احليوانات وي�ستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة،والعمليات غري احليوية ،وعمليات علم الأحياء الدقيقة).
(ل) عن�صر احلماية يطالب بحماية احليوانات
عنا�ص���ر احلماي���ة (**) ,مرفو�ض���ة حيث تتطرق وب�ش���كل وا�ضح اىل حماية حي���وان وهذا ال يعد من
قبي���ل االخرتاعات .لذلك ,ف����إن مو�ضوع عن�صر احلماية (**) ,ال ميكن منحه براءة اخرتاع وفق ًا للمادة
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(( )45ج) من النظام وتن�ص على �أنه "ال يعد من قبيل االخرتاعات" (النباتات ،واحليوانات والعمليات
الت���ي يف معظمها حيوية -امل�ستخدمة لإنتاج النباتات� ،أو احليوانات وي�ستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة،والعمليات غري احليوية ،وعمليات علم الأحياء الدقيقة).
(م) عن�صر احلماية يطالب بحماية عملية حيوية م�ستخدمة لإنتاج النباتات
عنا�ص���ر احلماي���ة (**) ,مرفو�ضة حيث تتط���رق وب�شكل وا�ضح اىل عملية حيوي���ة م�ستخدمة لإنتاج
النبات���ات وه���ذا ال يعد من قبيل االخرتاعات .لذلك ,ف�إن مو�ض���وع عن�صر احلماية (**) ,ال ميكن منحه
ب���راءة اخ�ت�راع وفق��� ًا للم���ادة (( )45ج) م���ن النظام وتن����ص على �أن���ه "ال يعد من قبي���ل االخرتاعات"
(النبات���ات ،واحليوانات والعمليات -التي يف معظمها حيوي���ة -امل�ستخدمة لإنتاج النباتات� ،أو احليوانات
وي�ستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة ،والعمليات غري احليوية ،وعمليات علم الأحياء الدقيقة).
(ن) عن�صر احلماية يطالب بحماية عملية حيوية م�ستخدمة لإنتاج احليوانات
عنا�ص���ر احلماي���ة (**) ,مرفو�ضة حيث تتط���رق وب�شكل وا�ضح اىل عملية حيوي���ة م�ستخدمة لإنتاج
احليوان���ات وه���ذا ال يعد م���ن قبيل االخرتاع���ات .لذلك ,ف�إن مو�ض���وع عن�صر احلماي���ة (**) ,ال ميكن
منح���ه ب���راءة اخرتاع وفق ًا للمادة (( )45ج) من النظام وتن����ص على �أنه "ال يعد من قبيل االخرتاعات"
(النبات���ات ،واحليوانات والعمليات -التي يف معظمها حيوي���ة -امل�ستخدمة لإنتاج النباتات� ،أو احليوانات
وي�ستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة ،والعمليات غري احليوية ،وعمليات علم الأحياء الدقيقة).
(�س) عن�صر احلماية يطالب بحماية طرق معاجلة ج�سم الإن�سان �أو احليوان جراحي ًا� ،أو عالجي ًا
عنا�ص���ر احلماي���ة (**) ,مرفو�ضة حيث تتط���رق وب�شكل وا�ضح اىل طرق معاجل���ة ج�سم الإن�سان �أو
احلي���وان جراحي��� ًا� ،أو عالجي ًا وهذا ال يعد من قبي���ل االخرتاعات .لذلك ,ف�إن مو�ض���وع عن�صر احلماية
(**) ,ال ميكن منحه براءة اخرتاع وفق ًا للمادة (( )45د) من النظام وتن�ص على �أنه "ال يعد من قبيل
االخرتاع���ات" (ط���رق معاجلة ج�س���م الإن�سان �أو احلي���وان جراحي ًا �أو عالجي ًا ،وط���رق ت�شخي�ص املر�ض
املطبقة على ج�سم الإن�سان �أو احليوان ،وي�ستثنى من ذلك املنتجات التي ت�ستعمل يف �أي من تلك الطرق).
(ع) عن�صر احلماية يطالب بحماية طرق ت�شخي�ص املر�ض املطبقة على ج�سم الإن�سان �أو احليوان
عنا�ص���ر احلماي���ة (**) ,مرفو�ضة حيث تتط���رق وب�شكل وا�ضح اىل ط���رق ت�شخي�ص املر�ض املطبقة
عل���ى ج�سم الإن�س���ان �أو احليوان وهذا ال يعد من قبيل االخرتاعات .لذل���ك ,ف�إن مو�ضوع عن�صر احلماية
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(**) ,ال ميك���ن منح���ه ب���راءة اخرتاع وفق��� ًا للمادة (( )45د) م���ن النظام وتن�ص على �أن���ه "ال يعد من
قبي���ل االخرتاعات" طرق معاجلة ج�سم الإن�سان �أو احليوان جراحي ًا �أو عالجي ًا ،وطرق ت�شخي�ص املر�ض
املطبقة على ج�سم الإن�سان �أو احليوان ،وي�ستثنى من ذلك املنتجات التي ت�ستعمل يف �أي من تلك الطرق).
5 -5الفقرات اخلا�صة بوحدة االخرتاع:
(�أ) قبل البحث :عنا�صر احلماية ال تنطوى على وحدة اخرتاع
تب�ي�ن م���ن الفح�ص املو�ضوعي �أن الطل���ب يتعلق مبجموعة من الأجزاء جتعل���ه �أكرث من اخرتاع وهذا
يتعار����ض م���ع املادة  46من النظام التي تن�ص على �أن���ه "يجب �أن يتعلق الطلب باخرتاع واحد �أو جمموعة
من الأجزاء املرتبطة على نحو يجعلها مفهوم ًا ابتكاري ًا واحد ًا" .واملادة ( )35من الالئحة.
وميكن تلخي�ص االخرتاعات كالتايل:
�أ -عنا�صر احلماية (**) متثل االخرتاع الأول
ب -عنا�صر احلماية (**) متثل االخرتاع الثاين
ج -عنا�صر احلماية (**) متثل االخرتاع الثالث
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت الأخذ باالعتبار االخرتاع الأول يف هذا التقرير.
كم���ا �إن "ملق���دم الطلب قبل البت يف منحه ب���راءة اخرتاع جتزئة طلبه �إىل �أك�ث�ر من طلب ب�شرط �أال
يتجاوز �أي منها ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي ويعد تاريخ �إيداع الطلب الأ�صلي �أو تاريخ الأ�سبقية تاريخ
�إيداع لهذه الطلبات".
(ب) بعد البحث :عنا�صر احلماية ال تنطوى على وحدة اخرتاع
تب�ي�ن م���ن الفح�ص املو�ضوعي �أن الطل���ب يتعلق مبجموعة من الأجزاء جتعل���ه �أكرث من اخرتاع وهذا
يتعار�ض مع املادة ( )46من النظام التي تن�ص على �أنه "يجب �أن يتعلق الطلب باخرتاع واحد �أو جمموعة
من الأجزاء املرتبطة على نحو يجعلها مفهوم ًا ابتكاري ًا واحد ًا" .واملادة ( )35من الالئحة.
فاملفه���وم االبت���كاري الوحيد لعنا�ص���ر احلماية امل�ستقل���ة (رقم�/أرقام العن�صر) ه���و (كتابة املفهوم
االبتكاري الوحيد).
وق���د وج���د من البحث ب�أن الوثيقة الأقرب (رقم الوثيقة) تك�شف عن "( كتابة ما ك�شفت عنه الوثيقة
الأقرب)".
�إ�ضافة �إىل �أن ال�سمة الفنية اخلا�صة بكل عن�صر من عنا�صر احلماية (رقم�/أرقام العن�صر) نتيجة
مقارنته���ا بالوثيق���ة الأقرب (رقم الوثيقة) وهي على التوايل (ذك���ر االختالفات نتيجة املقارنة) خمتلفة
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وغري متماثلة.
لذل���ك ،لي�س هناك مفهوم ابتكاري وحيد لعنا�صر احلماية (رقم�/أرقام العن�صر)� ,إ�ضافة �إىل عدم
وجود �سمة فنية م�شرتكة بني عنا�صر احلماية (رقم�/أرقام العن�صر).
وبنا ًء على ذلك ،فمن الوا�ضح ب�أن عنا�صر احلماية (رقم�/أرقام العن�صر) مل حتقق متطلبات وحدة
االخرتاع .وميكن تلخي�ص االخرتاعات كالتايل:
�أ -عنا�صر احلماية (**) متثل االخرتاع الأول
ب -عنا�صر احلماية (**) متثل االخرتاع الثاين
ج -عنا�صر احلماية (**) متثل االخرتاع الثالث
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت الأخذ باالعتبار االخرتاع الأول يف هذا التقرير.
كم���ا �إن "ملق���دم الطلب قبل البت يف منحه ب���راءة اخرتاع جتزئه طلبه �إىل �أك�ث�ر من طلب ب�شرط �أال
يتجاوز �أي منها ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي ويعد تاريخ �إيداع الطلب الأ�صلي �أو تاريخ الأ�سبقية تاريخ
�إيداع لهذه الطلبات".
6 -6الفقرات اخلا�صة با�سم االخرتاع وامللخ�ص:
(�أ) ا�سم االخرتاع من العبارات العامة
ا�سم االخرتاع احلايل "*****" ال يتوافق مع متطلبات املادة ( )1( )10من الالئحة والتي تن�ص يف
ج���زء منه���ا على �أنه "ال تعد ا�سم ًا لالخرتاع العبارات العام���ة ".ولتجاوز هذا االعرتا�ض يجب على مقدم
الطلب تعديل العنوان.
(ب) امللخ�ص مل يبد�أ با�سم االخرتاع
امللخ�ص يتعار�ض مع املادة ( )3( )11من الالئحة والتي تن�ص على ما يلي" :يبد�أ امللخ�ص والو�صف
الكامل با�سم االخرتاع" .لذلك يجب على مقدم الطلب التعديل.
(ج) امللخ�ص �أكرث من �صفحة واحدة
امللخ����ص املرف���ق يف الطلب احلايل يتج���اوز �أكرث من �صفحة واحدة ,وه���ذا يتعار�ض مع املادة ()13
( )1من الالئحة والتي تن�ص على ما يلي" :يجب �أال يتجاوز امللخ�ص �أكرث من ن�صف �صفحة ويف احلاالت
الق�صوى �صفحة واحدة" .ولتجاوز هذا االعرتا�ض يجب على مقدم الطلب التعديل.
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(د) مل ي�شر يف �آخر امللخ�ص على ال�شكل الذي ميثل االخرتاع
مل ي�ش�ي�ر مقدم الطلب يف �آخ���ر امللخ�ص �إىل ال�شكل الذي ميثل االخرتاع ب�ش���كل عام ,وهذا يتعار�ض
م���ع امل���ادة ( )2( )13من الالئح���ة والتي تن�ص على ما يل���ي�" :إذا كان هناك ر�سوم���ات تو�ضيحية ي�شار
�إىل ال�ش���كل ال���ذي ميثل االخرتاع ب�شكل عام  ,ويو�ض���ع رقم هذا ال�شكل يف �آخ���ر امللخ�ص" .ولتجاوز هذا
االعرتا�ض يجب على مقدم الطلب و�ضع رقم ال�شكل الذي ميثل االخرتاع ب�شكل عام.
(هـ) ال�شكل املو�ضوع يف �آخر امللخ�ص ال ميثل االخرتاع ب�شكل عام
�أ�شري يف �آخر امللخ�ص �إىل ال�شكل (**) ,وهذا ال�شكل ميثل التقنية ال�سابقة ولي�س االخرتاع ما جعله
يتعار����ض مع املادة ( )2( )13من الالئح���ة والتي تن�ص على ما يلي�" :إذا كان هناك ر�سومات تو�ضيحية
ي�شار �إىل ال�شكل الذي ميثل االخرتاع ب�شكل عام  ,ويو�ضع رقم هذا ال�شكل يف �آخر امللخ�ص" .ولتجاوز هذا
الإعرتا�ض يجب على مقدم الطلب و�ضع رقم ال�شكل الذي ميثل االخرتاع ب�شكل عام.
(و) امللخ�ص ال ي�صف املجال التقني لالخرتاع/و�أهم مكوناته وا�ستعماله الرئي�س
امللخ����ص يتعار����ض مع امل���ادة ( )4( )13من الالئحة والت���ي تن�ص على ما يل���ي" :يذكر يف امللخ�ص
املج���ال التقن���ي وو�صف خمت�صر لأه���م مكونات االخ�ت�راع وا�ستعماله الرئي�س" ،لذل���ك يجب على مقدم
الطلب التعديل.
(ز) امللخ�ص يذكر �أهمية �أو قيمة �أو مزايا االخرتاع املتوقعة م�ستقب ًال
امللخ�ص يتعار�ض مع املادة ( )6( )13من الالئحة والتي تن�ص على ما يلي" :يجب جتنب ذكر �أهمية
�أو قيمة �أو مزايا االخرتاع املتوقعة م�ستقب ًال " ،لذلك يجب على مقدم الطلب التعديل.
7 -7الفقرات اخلا�صة بالو�صف الكامل:
(�أ) الو�صف الكامل مل يبد�أ با�سم االخرتاع
الو�ص���ف الكامل يتعار�ض مع املادة ( )3( )11من الالئح���ة والتي تن�ص على ما يلي" :يبد�أ امللخ�ص
والو�صف الكامل با�سم االخرتاع" .لذلك يجب على مقدم الطلب التعديل.
(ب) جزء �/أجزاء الو�صف الكامل غري موجوده
الو�ص���ف الكام���ل يتعار�ض مع امل���ادة ( )14من الالئح���ة والتي تن�ص على ما يل���ي" :يجب �أن ي�شتمل
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الو�صف الكامل على الأجزاء التالية :خلفية االخرتاع ،الو�صف العام لالخرتاع� ،شرح خمت�صر للر�سومات،
الو�ص���ف التف�صيلي" ،حيث مل ي�شتم���ل الو�صف الكامل على (****) ولتجاوز هذا االعرتا�ض ،يجب على
مقدم الطلب التعديل مع مراعاة �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي.
(ج) خلفية االخرتاع مل تبني املجال التقني الذي يتناوله االخرتاع
خلفية االخرتاع" تتعار�ض مع املادة ( )1( )14من الالئحة والتي تن�ص يف جزء منها على �أن "خلفية
االخ�ت�راع يب�ي�ن فيها املجال التقن���ي الذي يتناوله االخ�ت�راع" .ولتجاوز هذا الإعرتا����ض يجب على مقدم
الطل���ب �أن يبني املج���ال التقني الذي يتناوله االخ�ت�راع .وميكن اال�ستفادة من تعري���ف الت�صنيف الدويل
ملو�ضوع االخرتاع لبيان املجال التقني لالخرتاع احلايل.
(د) خلفية االخرتاع مل ت�صف حالة التقنية ال�سابقة مبا يف ذلك �أي وثائق يكون املخرتع على علم
بها/مل تذكر م�شاكل تتعلق بحالة التقنية ال�سابقة من �ش�أن االخرتاع التغلب عليها
مل تتطرق خلفية االخرتاع �إىل جتارب حال التقنية ال�سابقة والوثائق ذات العالقة �أو �أي م�شاكل بحال
التقنية ال�سابقة� ،إذ يجب اخذ الوثائق ذات العالقة يف االعتبار مو�ضح ًا عيوب حلها وذاكر ًا ميزات حله.
وعلي���ه ،ف�إن خلفية االخ�ت�راع مل ت�ستوف املتطلبات الواردة يف امل���ادة ( )1( )14من الالئحة وتن�ص
يف ج���زء منها على التايل "خلفية االخرتاع يبني فيها املج���ال التقني الذي يتناوله االخرتاع وو�صف حالة
التقنية مبا يف ذلك �أي وثائق يكون املخرتع على علم بها ،مع ذكر �أي م�شاكل تتعلق بحالة التقنية ال�سابقة
م���ن �ش�أن االخرتاع التغلب عليها" .ولتجاوز ه���ذا االعرتا�ض ،يجب على مقدم الطلب التعديل مع مراعاة
�أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي.
(ه���ـ) الو�صف الع���ام لالخرتاع مل يبني مزايا االخ�ت�راع مقارنة بحالة التقني���ة ال�سابقة /كيفية
التغلب على ال�صعوبات �أو امل�شاكل ال�سابقة/الهدف من االخرتاع
"الو�ص���ف الع���ام لالخ�ت�راع" يتعار����ض مع امل���ادة ( )2( )14م���ن الالئحة والتي تن����ص على �أن
"الو�ص���ف الع���ام لالخرتاع يبني فيه مزايا االخرتاع مقارن ًة بحالة التقنية ال�سابقة وكيفية التغلب على
ال�صعوب���ات �أو امل�ش���اكل ال�سابقة كما يب�ي�ن فيه الهدف من االخرتاع ,ويكون جمي���ع ذلك بطريقة وا�ضحة
بحي���ث تتيح ل�صاحب املعرفة العادية باملجال التقني فهمه ,وع���ادة ما يتعلق هذا اجلزء بعن�صر احلماية
الرئي�س" ،ب�سبب �أن ما ذكره مقدم الطلب ال يو�ضح لرجل املهنة العادي يف التقنية فهم االخرتاع ب�صورة
وا�ضح���ة ،ولتج���اوز هذا الإعرتا�ض ،يجب عل���ى مقدم الطلب تعديل الو�صف الع���ام لالخرتاع ليتوافق مع
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م���ا ن�ص���ت عليه امل���ادة ( )2( )14من الالئحة مع مراع���اة �أال تتجاوز هذه التعدي�ل�ات ما ك�شف عنه يف
الطلب الأ�صلي.
(و) ال�شرح املخت�صر للر�سومات مل يبني �شرح خمت�صر للأ�شكال وقطاعاتها �إن وجدت
"ال�ش���رح املخت�ص���ر للر�سومات" يتعار�ض مع املادة ( )3( )14م���ن الالئحة والتي تن�ص على �أن
"ال�شرح املخت�صر للر�سومات يبني فيه �شرح خمت�صر للأ�شكال وقطاعاتها �إن وجدت" .ب�سبب �أن ما
ذك���ر من قبل مقدم الطلب يف ال�شرح املخت�ص���ر للر�سومات ال يعد �شرح ًا للأ�شكال �أو قطاعاتها .ولتجاوز
ه���ذا الإعرتا����ض ،يجب على مقدم الطلب التعديل مع مراعاة �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف
الطلب الأ�صلي.
(ز) الو�صف التف�صيلي غري وا�ضح وكايف لتمكني رجل املهنة العادي من تنفيذ االخرتاع
مل يتطرق الو�صف التف�صيلي لأي �أمثلة تبني طريقة عمل االخرتاع �أو نتائج جتريبية تظهر على الأقل،
مقدرة رجل املهنة العادي على تنفيذ االخرتاع .
علي���ه ،ف����إن الو�صف التف�صيلي مل ي�ستوف املتطلبات الواردة يف امل���ادة ( )4( )14من الالئحة والتي
تن����ص عل���ى �أن "يجب �إن يكون الو�ص���ف وا�ضح ًا وكافي ًا لتمك�ي�ن رجل املهنة العادي م���ن تنفيذ االخرتاع
و�أن يت�ضم���ن �شرح��� ًا تف�صيلي��� ًا لالخرتاع كما يجب �أن يب�ي�ن مقدم الطلب �أف�ضل طريق���ة يعرفها املخرتع
لتنفي���ذ االخرتاع" .ولتجاوز هذا الإعرتا�ض ،يج���ب على مقدم الطلب التعديل مع مراعاة �أال تتجاوز هذه
التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي.
(ح) �شرح الو�صف التف�صيلي مل يت�ضمن الإ�شارة �إىل الر�سومات التو�ضيحية بالتف�صيل
"الو�ص���ف التف�صيل���ي" يتعار�ض مع املادة ( )4( )14م���ن الالئحة والتي تن�ص على �أن "الو�صف
التف�صيل���ي يج���ب �أن يكون الو�ص���ف وا�ضح ًا وكافي ًا لتمكني رج���ل املهنة العادي من تنفي���ذ االخرتاع ,و�أن
يت�ضم���ن �شرح ًا تف�صيلي ًا لالخرتاع كما يجب �أن يبني مق���دم الطلب �أف�ضل طريقة يعرفها املخرتع لتنفيذ
االخ�ت�راع عن���د تاريخ تقدمي الطلب �أو تاريخ الأ�سبقية .ويج���ب �أن يت�ضمن ال�شرح الإ�شارة �إىل الر�سومات
التو�ضيحية املرفقة بالتف�صيل".
ب�سبب �أن ما ذكره مقدم الطلب يف الو�صف التف�صيلي ،ال يت�ضمن الإ�شارة �إىل ال�شكل (**)/الأ�شكال
(**) ،لذل���ك يج���ب على مقدم الطلب تعديل الو�صف التف�صيلي ليتواف���ق مع ما ن�صت عليه املادة ()14
( )4من الالئحة مع مراعاة �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي.
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8 -8الفقرات اخلا�صة بالر�سومات التو�ضيحية:
(�أ) الر�سومات مل تت�ضمن �أي حروف �أو �أرقام لتمييز مكوناتها
الر�سوم���ات التو�ضيحي���ة (الأ�ش���كال **) غري مقبولة يف و�ضعه���ا احلايل ب�سبب �أنه���ا مل تت�ضمن �أي
ح���روف �أو �أرق���ام لتمييز مكوناتها .ولتج���اوز هذا االعرتا�ض ،يجب على مق���دم الطلب تعديل الر�سومات
التو�ضيحية لتتوافق مع ما ن�صت عليه املادة ( )4( )16من الالئحة مع مراعاة �أال تتجاوز هذه التعديالت
ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي.
(ب) الر�سومات حتتوي على كلمات لغر�ض الو�صف ،ولي�س لإي�ضاح بع�ض املعامل الرئي�سة
الر�سوم���ات التو�ضيحية (الأ�شكال **) غري مقبولة يف و�ضعها احلايل ب�سبب �أنها حتتوي على كلمات
لغر����ض الو�صف ولي�س لإي�ضاح بع�ض املع���امل الرئي�سية .ولتجاوز هذا االعرتا�ض ،يجب على مقدم الطلب
تعدي���ل الر�سوم���ات التو�ضيحية لتتوافق مع ما ن�ص���ت عليه املادة ( )6( )16م���ن الالئحة مع مراعاة �أال
تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي.
(ج) الر�سومات مل تو�ضح كل �سمة من �سمات االخرتاع املذكورة يف عنا�صر احلماية
يج���ب �أن تو�ضح الر�سومات كل �سمة من �سمات االخ�ت�راع املذكورة يف عنا�صر احلماية .لذلك ,يجب
عل���ى مقدم الطلب �أن يو�ضح على الر�سومات "كتابة ال�سم���ة الغري موجودة يف الر�سومات" كما ذكرت يف
عن�صر احلماية (� )14أو حذفها من عنا�صر احلماية .ويجب مراعاة �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف
عنه يف الطلب الأ�صلي وفقا للمادة ( )9من النظام والتي تن�ص على التايل "يجوز ملقدم الطلب �أن يدخل
ما يراه من تعديالت على الطلب ,على �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي".
(د) الر�سومات حتتوي على �أرقام مكتوبة باللغة االجنليزية
الأ�ش���كال املرفقة حتتوي على �أرقام مكتوبة باللغ���ة االجنليزية وهذا يتعار�ض مع مان�صت عليه املادة
( )1( )8م���ن الالئحة والتي ن�صت بجزء منها على "يج���ب �أن تقدم طلبات منح وثائق احلماية ومناذج
التق���دمي ورقي ًا مطبوع���ة باحلا�سب الآيل وباللغ���ة العربية" ،ولتجاوز هذا االعرتا����ض يجب �إعادة تقدمي
الأ�شكال مو�ضح عليها الأرقام باللغة العربية مكتوبة بالكمبيوتر وتر�سل بن�سخة �إلكرتونية.
9 -9الفقرات اخلا�صة بالو�ضوح:
(�أ) عنا�صر احلماية مكتوبة بوا�سطة �شخ�ص لي�س لديه اخلربة يف كتابة طلبات الرباءات
عن�ص���ر احلماية (**) ا�شتمل على (تقريب ًا ،ح���وايل ،رفيع ،قوي جدا) والتي جتعل عن�صر احلماية
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غ�ي�ر حم���دد النطاق .وهذا امل�صطلح غري حمدد من خالل الو�صف وبالتايل لن يتمكن رجل املهنة العادي
يف التقني���ة �أن يت�أك���د من نط���اق االخرتاع .وهذا يتعار�ض م���ع املادة ( )2( )15م���ن الالئحة والتي تن�ص
عل���ى م���ا يلي" :يجب �أن تعطي عنا�صر احلماية تعريف ًا تام ًا بنط���اق احلماية املطلوب مبا يف ذلك املكونات
الأ�سا�سية لالخرتاع ،كما يجب �أن تكون حمددة النطاق باملقارنة مبا ك�شف عنه يف الو�صف الكامل" .لذلك
يجب على مقدم الطلب مراجعة جميع عنا�صر احلماية وحذف (تقريب ًا ،حوايل ،رفيع ،قوي جدا).
(ب) عن�صر احلماية ي�شتمل على نطاق وا�سع (�أو حتديد) ونطاق �أ�ضيق (�أو حتديد)
عن�ص���ر احلماية (**) ا�شتمل عل���ى (النطاق الوا�سع (�أو التحدي���د) – ك�أن نحدد الوزن على �سبيل
املث���ال م���ن � 1إىل  -% 40والنطاق الأ�ضي���ق (�أو التحديد) -ك�أن نحدد الوزن عل���ى �سبيل املثال من � 7إىل
 .)-%9ف�إن ذكر النطاق الوا�سع (�أو التحديد) يف نف�س عن�صر احلماية مع النطاق الأ�ضيق (�أو التحديد)
يجع���ل عن�ص���ر احلماية غ�ي�ر وا�ضح ،حيث يثري �س����ؤال يتعلق مب���ا �إذا كانت هذه اخلا�صي���ة املقدمة بهذا
الأ�سل���وب جمرد مثال م�ستخدم يف عن�صر احلماية �أو �أنها �إحدى ال�سمات الأ�سا�سية يف عن�صر احلماية؟
وعليه ف����إن العن�صر/العنا�صر رقم (كتابة �أرقام العنا�صر) مل ت�ستوف املتطلبات الواردة يف املادة ()15
( )3من الالئحة والتي تن�ص بجزء منها "على �أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة".
(ج) عن�صر احلماية يت�ضمن عالمة جتارية/ا�سم جتاري
عن�ص���ر احلماية (**) ا�شتمل على (عالمة جتارية/ا�سم جتاري) والتي جتعل عن�صر احلماية غري
حمدد النطاق؛ لأنه ال ميكن ا�ستخدام العالمة التجارية �أو اال�سم التجاري من �أجل حتديد مادة معينة �أو
منت���ج معني ب�سبب �أن العالم���ة التجارية �أو اال�سم التجاري ت�صف من�ش�أ ال�سلع ولي�س ال�سلع نف�سها ،وحيث
�أن ال�سل���ع ميك���ن �أن تتغري م���ن وقت لآخر ف�إنه ال ميك���ن ا�ستخدامها يف تعريف حتدي���د عن�صر احلماية.
وعليه ف����إن العن�صر/العنا�صر رقم (كتابة �أرقام العنا�صر) مل ت�ستوف املتطلبات الواردة يف املادة ()15
( )2م���ن الالئح���ة والتي تن�ص على ما يلي" :يجب �أن تعطي عنا�صر احلماية تعريف ًا تام ًا بنطاق احلماية
املطل���وب مب���ا يف ذلك املكونات الأ�سا�سية لالخرتاع كما يجب �أن تكون حمددة النطاق باملقارنة مبا ك�شف
عنه يف الو�صف الكامل" .لذلك يجب على مقدم الطلب مراجعة جميع عنا�صر احلماية وحذف (العالمة
التجارية/اال�سم التجاري).
(د) عن�صر احلماية يت�ضمن عبارة/كلمة (على �سبيل املثال ،مث ًال)
عن�ص���ر احلماية (**) ا�شتم���ل على (عبارة  /كلمة "على �سبيل املث���ال ،مث ًال") والتي جتعل عن�صر
احلماية غري حمدد النطاق ،حيث اليو�ضح ذلك ما �إذا كانت ال�سمة املذكورة بعد هذه العبارة/الكلمة جزء
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م���ن االخ�ت�راع املطلوب حمايته �أو ال .وهذا يتعار�ض مع املادة ( )2( )15من الالئحة والتي تن�ص على ما
يلي" :يجب �أن تعطي عنا�صر احلماية تعريف ًا تام ًا بنطاق احلماية املطلوب مبا يف ذلك املكونات الأ�سا�سية
لالخرتاع كما يجب �أن تكون حمددة النطاق باملقارنة مبا ك�شف عنه يف الو�صف الكامل" .لذلك يجب على
مقدم الطلب مراجعة جميع عنا�صر احلماية وحذف عبارة/كلمة "على �سبيل املثال ،مث ًال".
(هـ) عن�صر احلماية يت�ضمن عبارة (�أو ما �شابه ذلك� ،إىل �آخره ،وغري ذلك)
عن�ص���ر احلماي���ة (**) ا�شتم���ل على عبارة "�أو ما �شاب���ه ذلك� ،إىل �آخره ،وغ�ي�ر ذلك" والتي جتعل
عن�ص���ر احلماية غري حم���دد النطاق لأن هذه العب���ارة تعني �أن عن�صر احلماي���ة يت�ضمن حتديدات غري
مو�ضح���ة بالفعل يف عن�صر احلماي���ة وبالتايل ي�صعب حتديد نطاق عنا�صر احلماي���ة .وهذا يتعار�ض مع
امل���ادة ( )2( )15م���ن الالئحة ،والت���ي تن�ص على ما يلي" :يجب �أن تعطي عنا�ص���ر احلماية تعريف ًا تام ًا
بنط���اق احلماي���ة املطلوب ،مبا يف ذلك املكونات الأ�سا�سية لالخرتاع ،كم���ا يجب �أن تكون حمددة النطاق
باملقارن���ة مب���ا ك�شف عن���ه يف الو�صف الكامل" .لذل���ك يجب على مق���دم الطلب مراجع���ة جميع عنا�صر
احلماية وحذف عبارة "�أو ما �شابه ذلك� ،إىل �آخره ،وغري ذلك".
(و) عن�صر احلماية يت�ضمن "و�سيلة" معينة دون ذكر وظيفتها
عن�ص���ر احلماي���ة (**) ا�شتمل على (كلم���ة "و�سيلة") الت���ي ي�سبقها الكلمة/الكلم���ات (****) يف
حماول���ة ال�ستخدام اجلمل���ة اخلا�صة بـ"الو�سيلة" لذك���ر عن�صر احلماية كو�سيلة للقي���ام بوظيفة معينة.
وعلى الرغم من �أنه ال يوجد وظيفة حمددة بالكلمة/الكلمات التي ت�سبق "و�سيلة" ف�إنه يكون من امل�ستحيل
حتدي���د ما يعادل جزء م���ن العن�صر املطلوب حمايته" .وعليه ف����إن العن�صر/العنا�صر رقم (كتابة �أرقام
العنا�ص���ر) مل ت�ستوف املتطلبات الواردة يف املادة ( )3( )15من الالئحة ،والتي تن�ص بجزء منها "على
�أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة".
(ز) مت حذف خطوة �أ�سا�سية �أو مهمة/مت حذق جزء �أ�سا�سي �أو مهم من عن�صر احلماية
عن�ص���ر احلماية (**) مل يت�ضمن جمي���ع املكونات/اخلطوات/ال�سم���ات الأ�سا�سية لتنفيذ االخرتاع
ب�سبب حذف املكونات/اخلطوات/ال�سمات (ذكر �سبب كونه �أ�سا�سي بالن�سبة لالخرتاع) .وهذا يتعار�ض
م���ع امل���ادة ( )2( )15من الالئحة والتي تن�ص على ما يلي" :يجب �أن تعطي عنا�صر احلماية تعريف ًا تام ًا
بنط���اق احلماي���ة املطلوب مبا يف ذلك املكون���ات الأ�سا�سية لالخرتاع ،كما يج���ب �أن تكون حمددة النطاق
باملقارنة مبا ك�شف عنه يف الو�صف الكامل".
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(ح) عالقة وظيفية/هيكيلة بني بع�ض الأجزاء غري مت�ضمنة يف عن�صر احلماية
عن�ص���ر احلماي���ة (**) مل يع ّرف باالخرتاع بطريقة حم���ددة ي�سهل بها الت�أكد م���ن نطاق احلماية؛
ب�سب���ب حذف العالقة الوظيفية/الهيكلية الأ�سا�سية لأج���زاء معينة .وكما هو مو�ضح يف الو�صف ف�إن هذه
العالقات الوظيفية/الهيكلية املحذوفة ه���ي (*****) .وعليه ف�إن العن�صر/العنا�صر رقم (كتابة �أرقام
العنا�ص���ر) مل ت�ستوف املتطلبات الواردة يف املادة ( )3( )15من الالئحة ،والتي تن�ص بجزء منها "على
�أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة".
(ط) عن�ص���ر احلماي���ة يت�ضم���ن م�صطلحات/م�سميات تختل���ف ع���ن امل�صطلحات/امل�سميات
املذكورة يف الو�صف الكامل
بع���د الفح����ص تبني ع���دم توافق امل�صطلح���ات املذكورة م���ا بني عنا�ص���ر احلماية والو�ص���ف الكامل
(كمث���ال :انظر عن�صر احلماية ( )1ال�سطر الثالث والذي ذكر فيه "ن�صل �أ�سا�سي واحد على الأقل ميتد
�شعاعي ًا") ،بينما ذكر يف الو�صف الكامل �أنظر ال�صفحة ( )3ال�سطر ( )20التايل�" :شفرة ابتدائية على
الأقل ممتدة ن�صف قطري ًا" .لذلك يجب على مقدم الطلب مراجعة جميع الطلب والقيام بالت�صحيح.
(ي) عن�صر احلماية يت�ضمن م�صطلح/تعبري قابل للتف�سري �إىل عدة �أوجه
التعبري/امل�صطل���ح " يذكر اجلزء �أو امل�صطلح غري الوا�ضح ذي العالقة" يف عنا�صر احلماية (كتابة
�أرقام العنا�صر) ي�شري �إىل �صياغة عامة وغري حمددة وقابلة للتف�سري �إىل عدة �أوجه؛ لذا يلزم حذفه� .إذ
ال ي�ستطي���ع رجل املهنة العادي فهم املق�صود من (امل�صطلح/التعب�ي�ر) ،وعليه ف�إن العنا�صر رقم (كتابة
�أرق���ام العنا�صر) مل ت�ستوف املتطلبات الواردة يف املادة ( )3( )15من الالئحة ،والتي تن�ص بجزء منها
"على �أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة".
(ك) عنا�صر احلماية غري حمددة النطاق باملقارنة مبا ك�شف عنه يف الو�صف الكامل والر�سومات
عن�صر/عنا�ص���ر احلماي���ة غري حمددة النطاق باملقارنة مبا ك�ش���ف عنه يف الو�صف الكامل ,حيث مل
يت���م �شرح مو�ضوع عن�صر �أو عنا�صر احلماية (الرقم)/مل تذكر (ال�سمة الأ�سا�سية املذكورة يف عن�صر/
عنا�صر احلماية) يف الو�صف الكامل بطريقة متكن رجل املهنة العادي يف التقنية ذات العالقة من تنفيذ
االخرتاع .لذلك يجب على مقدم الطلب التقيد مبا ذكر يف املادة ( )2( )15من الالئحة.
(ل) عنا�صر احلماية تكرر ذكرها
عنا�صر احلماية (**) مرفو�ضة ا�ستناد ًا للمادة ( )3( )15من الالئحة ،والتي تن�ص على �أن "تكون
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عنا�صر احلماية وا�ضح���ة ومرتابطة وتعرف باالخرتاع (ولي�س مزاياه) بطريقة حمددة ي�سهل بها الت�أكد
من نطاق احلماية دون الرجوع �إىل الو�صف الكامل �أو الر�سومات التو�ضيحية �إال يف ال�ضرورة الق�صوى"،
كونها مل تعرف باالخرتاع بطريقة حمددة ي�سهل بها الت�أكد من نطاق احلماية للمو�ضوع املطالب بحمايته.
حيث مل تعطى تعريف ًا �أكرث حتديد ًا �أو جت�سيدات خمتلفة لالخرتاع تختلف عن نطاق احلماية املطالب
بحمايت���ه يف عن�ص���ر �أو عنا�صر احلماي���ة (**) .لذلك يجب على مقدم الطل���ب التقيد مبا ذكر يف املادة
( )3( )15من الالئحة.
(م) ع���دم و�ض���وح نطاق احلماية الأ�سا�سي املطلوب حمايته ب�سب���ب زيادة عدد عنا�صر احلماية
امل�ستقلة
عنا�صر احلماية امل�ستقلة ( )42-28 ,15-1ت�سببت يف عدم و�ضوح نطاق احلماية الأ�سا�سي املطلوب
حمايت���ه ,وه���ذا يتعار�ض مع املادة ( )3( )15من الالئحة ،والتي تن�ص عل���ى �أن "تكون عنا�صر احلماية
وا�ضحة ومرتابطة وتعرف باالخرتاع (ولي�س مزاياه) بطريقة حمددة ي�سهل بها الت�أكد من نطاق احلماية
دون الرجوع �إىل الو�صف الكامل �أو الر�سومات التو�ضيحية �إال يف ال�ضرورة الق�صوى" .لذا ينبغي ح�صرها
يف عن�صر حماية م�ستقل واحد ي�شتمل على جميع ال�سمات الرئي�سية لكل فئة م�ستقلة.
(ن) عن�صر/عنا�صر احلماية مل تُعرف مناطق  CDRsال�ستة للج�سم امل�ضاد
عنا�صر/عن�ص���ر احلماي���ة ( )..........مرفو�ضة/مرفو�ض يف و�ضعه/و�ضعه���ا احلايل؛ ب�سبب �أنها
مل تع��� ّرف باالخ�ت�راع بطريق���ة حمددة ي�سه���ل بها الت�أكد م���ن نطاق احلماي���ة اذ "�أن خا�صي���ة االرتباط
والتخ�ص�صي���ة للج�س���م امل�ضاد �أو جزء منه تُعرف بوا�سطة مناط���ق  CDRsال�ستة له وموقع هذه الـ CDRs
يف ال�سل�سلت�ي�ن الببتيدية املكونة لهذا اجل�سم امل�ضاد �أو جزء من���ه .ومن املعروف لرجل املهنة العادي ب�أن
�أي تغي�ي�ر -ول���و كان ب�سيط��� ًا  -لأح���د الأحما�ض الأميني���ة يف  CDRsيقود �إىل تغيري �ألف���ة اجل�سم امل�ضاد
لالرتباط ،وعدم مقدرته على التعرف على  Antigenامل�ستهدف".
ولتج���اوز ه���ذا االعرتا�ض يجب على مقدم الطلب التقيد مبا ذك���ر يف املادة ( )3( )15من الالئحة،
وتن�ص بجزء منها على �أن تكون عنا�صر احلماية وا�ضحة وحمددة لنطاق احلماية.
(�س) عن�صر احلماية متعدد التبعية يجمع بني �أكرث من عن�صر �سابق
عنا�صر احلماية متعددة التبعية (**) مرفو�ضة؛ ا�ستناد ًا للمادة ( )3( )15من الالئحة ،والتي تن�ص
عل���ى "�أن تك���ون عنا�صر احلماية وا�ضحة ومرتابطة ،وتعرف باالخ�ت�راع (ولي�س مزاياه) بطريقة حمددة
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ي�سه���ل به���ا الت�أكد من نط���اق احلماية دون الرج���وع �إىل الو�صف الكامل �أو الر�سوم���ات التو�ضيحية �إال يف
ال�ض���رورة الق�ص���وى" .جلمعها بني �أكرث م���ن عن�صر حماية �سابق .لذلك يجب عل���ى مقدم الطلب �إعادة
�صياغته���ا بحي���ث يعتمد عن�صر احلماية متع���دد التبعية على عنا�صر احلماية الأخ���رى ب�صورة اختيارية
فقط (كمثال :جهاز/طريقة/مركب وفق ًا لأي من عنا�صر احلماية من� ...إىل.)...
(ع) عن�صر احلماية معتمد يذكر جزء ًا ال يوجد له �أ�سا�س �سابق
عنا�صر احلماية (**) مرفو�ضة ا�ستناد ًا للمادة ( )3( )15من الالئحة والتي تن�ص على �أن "تكون
عنا�صر احلماية وا�ضح���ة ومرتابطة وتعرف باالخرتاع (ولي�س مزاياه) بطريقة حمددة ي�سهل بها الت�أكد
من نطاق احلماية دون الرجوع �إىل الو�صف الكامل �أو الر�سومات التو�ضيحية �إال يف ال�ضرورة الق�صوى".
كونه���ا غ�ي�ر مرتابطة ،حيث �أن م���اورد (كتابة اجلزء غ�ي�ر املذكور يف العن�صر املعتم���د عليه) يف عن�صر
احلماي���ة املعتمد رقم(**) ال يوجد له �أ�سا�س �سابق يف عن�صر احلماية املعتمد عليه رقم(**) ،ولتجاوز
هذا االعرتا�ض يجب على مقدم الطلب التقيد مبا ذكر يف املادة ( )3( )15من الالئحة.
(ف) عن�صر حماية معتمد على عن�صر حماية الحق
عنا�صر احلماية (**) مرفو�ضة؛ ا�ستناد ًا للمادة ( )3( )15من الالئحة ،والتي تن�ص على �أن "تكون
عنا�صر احلماية وا�ضح���ة ومرتابطة وتعرف باالخرتاع (ولي�س مزاياه) بطريقة حمددة ي�سهل بها الت�أكد
من نطاق احلماية دون الرجوع �إىل الو�صف الكامل �أو الر�سومات التو�ضيحية �إال يف ال�ضرورة الق�صوى".
كونه يعتمد على عن�صر/عنا�صر حماية الحقة.
(�ص) عنا�صر احلماية غري حمددة لنطاق احلماية
عنا�صر احلماية (كتابة �أرقام العنا�صر) مرفو�ضة يف و�ضعه احلايل؛ ب�سبب �أنها مل تع ّرف باالخرتاع
بطريق���ة حمددة ي�سهل بها الت�أكد م���ن نطاق احلماية كونه "تعليق الفاح����ص" .ولتجاوز هذا االعرتا�ض
يجب على مقدم الطلب التقيد مبا ذكر يف املادة ( )3( )15من الالئحة وتن�ص بجزء منها على "�أن تكون
عنا�صر احلماية وا�ضحة وحمددة لنطاق احلماية".
1010الفقرات اخلا�صة بال�صياغة:
(�أ) موا�صفة الطلب احلايل تبدو �أنها ترجمة حرفية �إىل اللغة العربية
موا�صف���ة الطل���ب احلايل تبدو �أنها ترجم���ة حرفية �إىل اللغة العربية من لغ���ة �أجنبية ومليئة ب�أخطاء
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نحوي���ة ولغوي���ة .لذلك يجب على مقدم الطل���ب مراجعة املوا�صفة كاملة و�إع���ادة �صياغتها لتكون وا�ضحة
ومفهومة ،مع مراعاة �أال تتجاوز التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي.
(ب) الت�سميات املخت�صرة باللغة الإجنليزية
الت�سميات املخت�صرة باللغة الإجنليزية (كمثال :انظر ال�صفحة رقم ** ,ال�سطر رقم **) ,تتعار�ض
مع املادة ( )2( )12من الالئحة ،والتي تن�ص على التايل" :يف حالة الت�سميات املخت�صرة باللغة االجنبية
فينبغ���ي ذك���ر الت�سمية كامل���ة بالعربية والإجنليزية عن���د ورودها لأول مرة يف الن����ص ،ويكتفى بعد ذلك
بالت�سمية املخت�صرة" .ولتجاوز هذا االعرتا�ض يجب التقيد مبا ورد يف املادة ( )2( )12من الالئحة.
(ج) �أرقام وثائق التقنية ال�سابقة مكتوبة باللغة الإجنليزية
�أرقام وثائق التقنية ال�سابقة مكتوبة باللغة الإجنليزية (كمثال �أنظر ال�صفحة "كتابة رقم ال�صفحة"
ال�سط���ر "كتاب���ة رقم ال�سطر") ,ولتجاوز هذا االعرتا�ض يجب على مق���دم الطلب مراجعة جميع الأرقام
املذكورة يف الطلب وكتابتها باللغة العربية.
(د) الرموز/الوحدات/الت�سميات/الثوابت الأ�سا�سية الفيزيائية
الرموز/الوحدات/الت�سميات/الثواب���ت الأ�سا�سي���ة الفيزيائية (كمثال :انظ���ر ال�صفحة "كتابة رقم
ال�صفح���ة" ال�سط���ر "كتابة رق���م ال�سطر") ,تتعار����ض مع امل���ادة ( )4( )12من الالئح���ة ،والتي تن�ص
عل���ى "تعتمد الرموز ,والوحدات ,والت�سميات ,والثواب���ت الأ�سا�سية الفيزيائية التي �أقرها االحتاد الدويل
للفيزي���اء البحتة والتطبيقية  -IUPAPاللجنة  SUNAMCOاملن�شورة يف وثيقة االحتاد رقم  "25ولتجاوز
هذا االعرتا�ض يجب التقيد مبا ورد يف املادة ( )4( )12من الالئحة.
(هـ) الأ�شكال البنائية /ال�صيغ الكيميائية /رموز العنا�صر /املركبات والأ�سماء الكيميائية
الأ�ش���كال البنائي���ة /ال�صيغ الكيميائية /رم���وز العنا�صر /املركب���ات والأ�سم���اء الكيميائية (كمثال:
انظ���ر ال�صفحة "كتابة رقم ال�صفح���ة" ال�سطر "كتابة رقم ال�سطر") ,تتعار�ض مع املادة ( )5( )12من
الالئح���ة ،والتي تن�ص على "ت�ستخ���دم احلروف الالتينية ح�سب نظ���ام  IUPACلكتابة الأ�شكال البنائية
وال�صيغ الكيميائية ورموز العنا�صر واملركبات والأ�سماء الكيميائية �أما يف حالة ورود اال�سم الكيميائي يف
العن���وان فيكتب باللغة العربية بالإ�ضافة �إىل الالتينية" ولتج���اوز هذا االعرتا�ض يجب التقيد مبا ورد يف
املادة ( )5( )12من الالئحة.
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(و) مل تذكر املراجع/البحوث/املقاالت/الكتب العلمية بلغتها الأ�صلية
مل تذك���ر املراجع/البحوث/املقاالت/الكتب العلمية بلغتها الأ�صلي���ة (كمثال :انظر ال�صفحة "كتابة
رق���م ال�صفح���ة" ال�سطر "كتابة رقم ال�سط���ر") ,وهذا يتعار�ض مع امل���ادة ( )6( )12من الالئحة والتي
تن����ص على "تذكر املراجع والبح���وث واملقاالت والكتب العلمية بلغتها الأ�صلي���ة" ولتجاوز هذا االعرتا�ض
يجب التقيد مبا ورد يف املادة ( )6( )12من الالئحة.
(ز) مل تذكر امل�صطلحات العلمية بلغتها الأ�صلية
مل تذك���ر امل�صطلحات العلمية بلغتها الأ�صلية (كمثال :انظر ال�صفحة "كتابة رقم ال�صفحة" ال�سطر
"كتابة رقم ال�سطر") ,وهذا يتعار�ض مع املادة ( )1( )12من الالئحة ،والتي تن�ص على "يجب �أن يذكر
ا�س���م امل�صطل���ح العلمي بلغت���ه الأ�صلية مرادف ًا لال�سم باللغ���ة العربية لأول مرة ،ويكتف���ى باال�سم العربي
فق���ط يف املرات الالحق���ة فيما عدا عنا�صر احلماي���ة فيتم تكرار ذكر امل�صطل���ح باللغتني" ولتجاوز هذا
االعرتا�ض يجب التقيد مبا ورد يف املادة ( )1( )12من الالئحة.
(ح) مقايي�س بالنظام الأمريكي
ت�ضمن���ت املوا�صف���ة (كمثال �أنظ���ر ال�صفحة "كتابة رق���م ال�صفحة" ال�سطر "كتاب���ة رقم ال�سطر")
مقايي����س بالنظ���ام الأمريكي .ولتج���اوز هذا االعرتا�ض يج���ب على مقدم الطلب مراجع���ة جميع وحدات
القيا�س املذكورة يف الطلب والتقيد مبا ذكر يف املادة ( )11فقرة ( )9من الالئحة ،والتي تن�ص على "�أن
تكون املقايي�س بالنظام املرتي ودرجات احلرارة بالنظام املئوي .ويجوز ذكر الوحدات الأخرى الحقة بني
قو�سني".
(ط) توجد مالحظات على �صياغة الطلب ب�شكل عام (للطلبات ال�صيدالنية)
توج���د مالحظ���ات على �صياغة الطل���ب ب�شكل عام ،حيث مل يت���م ا�ستخدام "امل�صطل���ح الالتيني يف
املركب���ات الكيميائية/م�سميات الأمرا�ض/امل�صطلحات العلمية" والتي تتعار�ض مع املادة ( )1( )12من
الالئح���ة ،والت���ي تن�ص على "يجب �أن يذك���ر ا�سم امل�صطلح العلمي بلغته الأ�صلي���ة مرادف ًا لال�سم باللغة
العربي���ة عن���د وروده لأول مرة ،ويكتفى باال�سم العربي فقط يف املرات الالحقة فيما عدا عنا�صر احلماية
فيت���م تكرار ذك���ر امل�صطلح باللغتني" ولتجاوز هذا االعرتا�ض يجب التقي���د مبا ورد يف املادة ()1( )12
من الالئحة.
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(ي) عدم توافق الأ�شكال مع ال�شرح املخت�صر للر�سومات
ذك���ر يف املوا�صفة لل�شرح املخت�ص���ر للر�سومات "�...شكل ( "...3Aكمث���ال انظر ال�صفحة ** ال�سطر
**) .وعند الرجوع �إىل الأ�شكال جند ب�أنه ذكر "�...شكل �3أ  . "...لذلك يجب على مقدم الطلب الت�صحيح.
(ك) عدم و�صف بع�ض الرموز املوجودة يف الر�سومات
ت�ضمن���ت الر�سوم���ات (كمث���ال "�أ و" " ,و" �" ,أ ه ����س" انظ���ر ال�شكل � )1أح���رف مل تذكر يف الو�صف
التف�صيلي ,لذلك يجب على مقدم الطلب الت�صحيح.
(ل) عدم ذكر الأحرف/الأرقام املذكورة يف املوا�صفة على الر�سومات
ذكر يف املوا�صفة عند الإ�شارة �إىل الر�سومات التو�ضيحية و�صف للأحرف  /الأرقام التالية "O,AX ,

( "68 ,66 ,64 ,62 ,60/ABSانظر ال�صفحة  5الأ�سطر .)25 -22وعند الرجوع �إىل الر�سومات يالحظ
عدم ذكرها يف الر�سومات .لذلك يجب على مقدم الطلب الت�صحيح.
(م) عدم توحيد الأرقام لنف�س مكونات الأ�شكال

ذك���ر يف املوا�صف���ة عند الإ�ش���ارة �إىل الر�سومات التو�ضيحي���ة و�صف للرق���م ( )48ب�أنه ميثل ال�صف
الداخل���ي الأول عل���ى القاط���ع الث���اين (( )38انظر ال�صفح���ة " "7ال�سط���ر " .)"15وعن���د الرجوع �إىل
الر�سومات يالحظ ذكر رقم ( )45بد ًال من الرقم ( .)48لذلك يجب على مقدم الطلب الت�صحيح.
(ن) عدم ترقيم عنا�صر احلماية
مل يتم ترقيم عن�صر/عنا�صر احلماية (**) (انظر ال�صفحة ** الأ�سطر ** ,)**-وهذا يتعار�ض
م���ع امل���ادة ( )1( )15والتي تن�ص على التايل "يجب �أن يحتوي الطل���ب على عن�صر حماية واحد م�ستقل
على الأقل ,ويجوز �أن يت�ضمن عنا�صر حماية �أخرى م�ستقلة و�أخرى معتمدة ,ويجب ترقيمها بالتتابع على
�أن يكون عن�صر احلماية رقم واحد هو الذي يعرف ب�أو�سع نطاق مطلوب" .ولتجاوز هذا االعرتا�ض يجب
التقيد مبا ورد يف املادة ( )1( )15من الالئحة.
(�س) عدم ترقيم املوا�صفة ب�شكل �صحيح
ترقيم �أوراق املوا�صفة كمثال (انظر ال�صفحة  )2يتعار�ض مع املادة ( )2( )11والتي تن�ص يف جزء منها
عل���ى التايل "...تكون �صفحات املوا�صفة (فيما عدا الر�سومات) مرقم ًة بالتتابع ،مع و�ضع رقم ال�صفحة
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متو�سط��� ًا حتت الهام�ش العلوي (ولي�س �ضمنه)" .ولتجاوز ه���ذا االعرتا�ض يجب التقيد مبا ورد يف املادة
( )2( )11من الالئحة.
(ع) مل يتم ترقيم �أ�سطر �صفحات املوا�صفة
مل يت���م ترقيم �سطور ال�صفح���ة (انظر ال�صفحة  ،)2وهذا يتعار�ض مع امل���ادة ( )11فقرة ( )7من
الالئح���ة والت���ي تن�ص يف جزء منها على �أن "يجب ترقيم �سط���ور كل �صفحة من ال�صفحات ،ولعمل ذلك
يكتفى برتقيم ال�سطر اخلام�س فالعا�شر ...وهكذا ."،لذلك يجب على مقدم الطلب الت�صحيح.
1111الفقرات اخلا�صة باجلدّة:
(�أ) عن�صر حماية غري جديد
عنا�ص���ر احلماية (كتاب���ة �أرقام العنا�ص���ر) التعترب جديدة على �ض���وء الوثيقة (كتاب���ة رمز الوثيقة
الأق���رب) املذك���ورة �أعاله؛ وفق ًا للمادة (�( )44أ) من النظام ،وتن�ص على "يكون االخرتاع جديد ًا �إذا مل
يكن م�سبوق ًا من حيث حالة التقنية ال�سابقة".
فقد ك�شفت الوثيقة (كتابة رمز الوثيقة الأقرب) عن ****** (انظر ال�صفحة ** ال�سطر **).
(ب) عن�صر حماية معتمد غري جديد
وفيم���ا يتعلق بعن�صر احلماية (كتابة رقم العن�صر املعتمد) ,فقد ك�شفت الوثيقة (كتابة رمز الوثيقة
الأق���رب) عن جميع ح���دود عنا�صر احلماية (كتابة رق���م العن�صر املعتمد عليه) �إ�ضاف���ة �إىل �أن الوثيقة
(كتابة رمز الوثيقة الأقرب) ك�شفت عن "كتابة اجلزء الإ�ضافي الذي ك�شفت عنه الوثيقة الأقرب (انظر
كتابة �أين يوجد ذلك اجلزء يف الوثيقة الأقرب)".
(ج) عن�صر حماية غري جديد و عنا�صر حماية معتمدة لي�س لها �أثر فني
عنا�ص���ر احلماية (كتاب���ة �أرقام العنا�صر) ,ال تعت�ب�ر جديدة على �ضوء الوثيق���ة (كتابة رمز الوثيقة
الأق���رب) املذكورة �أعاله وفق��� ًا للمادة (�( )44أ) من النظام وتن�ص على "يك���ون االخرتاع جديد ًا �إذا مل
يكن م�سبوق ًا من حيث حالة التقنية ال�سابقة".
فقد ك�شفت الوثيقة (كتابة رمز الوثيقة الأقرب) عن ****** (انظر ال�صفحة ** ال�سطر **).
عنا�صر احلماية املعتمدة (كتابة رقم العن�صر املعتمد) ,غري مقبولة؛ ب�سبب �أنها ال تت�ضمن �أي �سمة
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�إ�ضافي���ة ذات �أثر فني ،والت���ي ميكن �أن ت�ضم �إىل عنا�صر احلماية التي �أ�ش���ارت لها لكي حتقق متطلبات
اجلدّة على �ضوء ما ك�شف عنه يف التقنية ال�سابقة.
1212الفقرات اخلا�صة باخلطوة االبتكارية  -على �أ�سا�س �أكرث من وثيقة �سابقة:
(�أ) عن�صر احلماية ال ينطوي على خطوة ابتكارية
عنا�صر احلماية (**) ال تنطوي على خطوة ابتكارية على �ضوء الوثيقة (الأقرب) والوثيقة (املكملة)؛
وفق��� ًا للم���ادة (( )44ب) من النظ���ام ،وتن�ص على "يكون االخ�ت�راع منطوي ًا على خط���وة ابتكارية �إذا مل
يتي�سر لرجل املهنة العادي التو�صل �إليه ب�صورة بديهية نتيجة التقنية ال�سابقة املت�صلة بطلب الرباءة".
فق���د ك�شف���ت الوثيقة (الأقرب) ع���ن "كتابة كل �سمة م���ن �سمات عن�صر احلماي���ة يف الطلب احلايل
(انظر كتابة �أين توجد تلك ال�سمة يف الوثيقة الأقرب).
ومل تك�شف الوثيقة (الأقرب) عن "******".
لكن الوثيقة (املكملة) ك�شفت عن " ***** (انظر ***).
لذل���ك يت�ضح لرجل املهنة الع���ادي يف التقنية " �شرح كيف يتم �إ�ضافة تعدي���ل الوثيقة الأقرب لت�شتمل
على اجلزء املكمل املك�شوف عنه يف الوثيقة املكملة للتو�صل اىل مو�ضوع االخرتاع احلايل.
(ب) عن�صر حماية معتمد غري منط ٍو على خطوة ابتكارية
وفيم���ا يتعلق بعن�صر احلماية (كتابة رقم العن�صر املعتمد) ,فقد ك�شفت الوثيقة (كتابة رمز الوثيقة
الأقرب والوثيقة املكملة) عن جميع حدود عنا�صر احلماية (كتابة رقم العن�صر املعتمد عليه) �إ�ضافة �إىل
�أن الوثيق���ة (كتابة رمز الوثيقة الأقرب والوثيقة املكملة) ك�شفت عن "كتابة اجلزء الإ�ضايف الذي ك�شفت
عنه الوثيقة الأقرب (انظر كتابة �أين يوجد ذلك اجلزء يف الوثيقة الأقرب)".
(ج) عن�صر حماية غري منط ٍو على خطوة ابتكارية و عنا�صر حماية معتمدة لي�س لها �أثر فني
عنا�صر احلماية (**) ال تنطوي على خطوة ابتكارية على �ضوء الوثيقة (الأقرب) والوثيقة (املكملة)؛
وفق��� ًا للم���ادة (( )44ب) من النظ���ام ،وتن�ص على "يكون االخ�ت�راع منطوي ًا على خط���وة ابتكارية �إذا مل
يتي�سر لرجل املهنة العادي التو�صل �إليه ب�صورة بديهية نتيجة التقنية ال�سابقة املت�صلة بطلب الرباءة".
فق���د ك�شف���ت الوثيقة (الأقرب) ع���ن "كتابة كل �سمة م���ن �سمات عن�صر احلماي���ة يف الطلب احلايل
(انظر كتابة �أين توجد تلك ال�سمة يف الوثيقة الأقرب)".
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ومل تك�شف الوثيقة (الأقرب) عن "******".
لكن الوثيقة (املكملة) ك�شفت عن ***** (انظر ***).
لذل���ك يت�ضح لرجل املهنة العادي يف التقنية "�شرح كيفية �إ�ضافة تعديل الوثيقة الأقرب لت�شتمل على
اجلزء املكمل املك�شوف عنه يف الوثيقة املكملة للتو�صل �إىل مو�ضوع االخرتاع احلايل".
عنا�ص���ر احلماية املعتمدة (كتابة رق���م العن�صر املعتمد) غري مقبولة؛ ب�سبب �أنها ال تت�ضمن �أي �سمة
�إ�ضافي���ة ذات �أثر فني ،والت���ي ميكن �أن ت�ضم �إىل عنا�صر احلماية التي �أ�ش���ارت لها لكي حتقق متطلبات
اخلطوة االبتكارية على �ضوء ما ك�شف عنه يف التقنية ال�سابقة.
1313الفقرات اخلا�صة باخلطوة االبتكارية-على �أ�سا�س وثيقة �سابقة واملعرفة العامة لرجل املهنة العادي يف التقنية:
(�أ) عن�صر احلماية ال ينطوي على خطوة ابتكارية
عنا�ص���ر احلماية (**) ال تنطوي على خطوة ابتكارية على �ض���وء الوثيقة (الأقرب) واملعرفة العامة
لرج���ل املهنة مبا هو مع���روف يف التقنية ال�سابقة؛ وفق ًا للمادة (( )44ب) من النظام وتن�ص على "يكون
االخرتاع منطوي ًا على خطوة ابتكارية �إذا مل يتي�سر لرجل املهنة العادي التو�صل �إليه ب�صورة بديهية نتيجة
التقنية ال�سابقة املت�صلة بطلب الرباءة".
فق���د ك�شفت الوثيق���ة (الأقرب) عن "كتابة كل �سم���ة من �سمات عن�صر احلماي���ة يف الطلب احلايل
(انظر كتابة �أين توجد تلك ال�سمة يف الوثيقة الأقرب).
ومل تك�شف الوثيقة (الأقرب) عن "******".
لذلك يت�ضح لرجل املهنة العادي يف التقنية " �شرح كيفية �إ�ضافة تعديل الوثيقة الأقرب لت�شتمل على
اجل���زء املكم���ل ،الذي يعد �أحد اخليارات املتوفرة يف جمال التقني���ة بالن�سبة لرجل املهنة العادي للتو�صل
�إىل مو�ضوع االخرتاع احلايل.
(ب) عن�صر حماية معتمد غري منط ٍو على خطوة ابتكارية
وفيما يخ�ص عن�صر احلماية (كتابة رقم العن�صر املعتمد) ,فقد ك�شفت الوثيقة (كتابة رمز الوثيقة
الأق���رب) عن جميع حدود عنا�صر احلماي���ة (كتابة رقم العن�صر املعتمد علي���ه)� ،إ�ضافة �إىل �أن الوثيقة
(كتابة رمز الوثيقة الأقرب) ك�شفت عن "كتابة اجلزء الإ�ضافي الذي ك�شفت عنه الوثيقة الأقرب (انظر
كتابة �أين يوجد ذلك اجلزء يف الوثيقة الأقرب)".
(ج) عن�صر حماية غري منط ٍو على خطوة ابتكارية وعنا�صر حماية معتمدة لي�س لها �أثر فني
عنا�ص���ر احلماية (**) ال تنطوي عل���ى خطوة ابتكارية على �ضوء الوثيقة (الأقرب) واملعرفة العامة
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لرج���ل املهنة مبا هو مع���روف يف التقنية ال�سابقة؛ وفق ًا للمادة (( )44ب) من النظام وتن�ص على "يكون
االخرتاع منطوي ًا على خطوة ابتكارية �إذا مل يتي�سر لرجل املهنة العادي التو�صل �إليه ب�صورة بديهية نتيجة
التقنية ال�سابقة املت�صلة بطلب الرباءة".
فق���د ك�شفت الوثيق���ة (الأقرب) عن "كتابة كل �سم���ة من �سمات عن�صر احلماي���ة يف الطلب احلايل
(انظر كتابة �أين توجد تلك ال�سمة يف الوثيقة الأقرب)".
ومل تك�شف الوثيقة (الأقرب) عن "******".
لذلك يت�ضح لرجل املهنة العادي يف التقنية " �شرح كيفية �إ�ضافة تعديل الوثيقة الأقرب لت�شتمل على
اجل���زء املكم���ل ،الذي يعد �أحد اخليارات املتوفرة يف جمال التقني���ة بالن�سبة لرجل املهنة العادي للتو�صل
�إىل مو�ضوع االخرتاع احلايل.
عنا�ص���ر احلماية املعتمدة (كتابة رق���م العن�صر املعتمد) غري مقبولة؛ ب�سبب �أنها ال تت�ضمن �أي �سمة
�إ�ضافي���ة ذات �أثر فني ،والت���ي ميكن �أن ت�ضم �إىل عنا�صر احلماية التي �أ�ش���ارت لها لكي حتقق متطلبات
اخلطوة االبتكارية على �ضوء ما ك�شف عنه يف التقنية ال�سابقة.
1414الفقرات اخلا�صة بقابلية التطبيق ال�صناعي:
(�أ) عن�صر احلماية ال ميكن تطبيقه �صناعيا
عن�صر(عنا�ص���ر) احلماية (�أرقام العنا�ص���ر) يذكر (تعليق الفاح�ص) (�صفح���ة ,عمود � ,سطر),
وحيث �أن ذلك ال ميكن تطبيقه �صناعي ًا ،لذا ف�إن عن�صر(عنا�صر) احلماية غري مقبول ،وال ميكن منحه
ب���راءة اخرتاع؛ وفق ًا للمادة (( )44ج) من النظام وتن�ص عل���ى "يعد االخرتاع قاب ًال للتطبيق ال�صناعي
�إذا �أمكن ت�صنيعه� ،أو ا�ستعماله يف �أي جمال �صناعي� ،أو زراعي".
(ب) عن�صر احلماية يطالب بحماية ماكينة ذات حركة دائمة
عن�ص���ر (عنا�ص���ر) احلماي���ة (�أرقام العنا�ص���ر) يذكر (ماكين���ة ذات حركة دائم���ة ،وال يتفق ذلك
م���ع النظري���ات العلمية املعروفة) ,وحي���ث �أن ذلك ال ميكن تطبيقه �صناعي ًا ،لذا ف����إن عن�صر (عنا�صر)
احلماية غري مقبول وال ميكن منحه براءة اخرتاع؛ وفق ًا للمادة (( )44ج) من النظام ،وتن�ص على "يعد
االخرتاع قاب ًال للتطبيق ال�صناعي �إذا امكن ت�صنيعه� ،أو ا�ستعماله يف �أي جمال �صناعي� ،أو زراعي".
(ج) عن�صر احلماية يطالب بحماية تركيبة كيميائية لي�س لها ا�ستخدام معروف
عن�ص���ر (عنا�صر) احلماية (�أرقام العنا�صر) يذكر (تركيبة كيميائية لي�س لها ا�ستخدام معروف),
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وحيث �أن ذلك ال ميكن تطبيقه �صناعي ًا ،لذا ف�إن عن�صر(عنا�صر) احلماية غري مقبول ،وال ميكن منحه
ب���راءة اخ�ت�راع؛ وفق ًا للمادة (( )44ج) من النظام ،وتن�ص على "يعد االخرتاع قاب ًال للتطبيق ال�صناعي
�إذا �أمكن ت�صنيعه� ،أو ا�ستعماله يف �أي جمال �صناعي� ،أو زراعي".
1515الفقرات اخلا�صة باملوا�ضيع القابلة للمنح:
(�أ) عنا�صر احلماية من املمكن منحها براءة اخرتاع دون احلاجة لإعادة �صياغة العنا�صر
عنا�ص���ر احلماي���ة (كتابة �أرقام العنا�صر) مقبولة ،وميكن منحها ب���راءة اخرتاع على �ضوء ما ك�شف
عن���ه يف الوثائ���ق امل�ست�شهد بها املذكورة �أعاله �إذا مت جتاوز املالحظات الأخرى املذكورة يف هذا التقرير,
حي���ث مل تك�ش���ف �أي م���ن الوثائق عن "كتاب���ة ال�سمة �أو ال�سم���ات الأ�سا�سية التي مل تك�ش���ف عنها الوثائق
امل�ست�شهد بها".
(ب) عنا�صر احلماية من املمكن منحها براءة اخرتاع عند احلاجة لإعادة �صياغة العنا�صر
عنا�ص���ر احلماي���ة (كتابة �أرقام العنا�صر) مقبولة ،وميكن منحها ب���راءة اخرتاع على �ضوء ما ك�شف
عن���ه يف الوثائ���ق امل�ست�شه���د به���ا -املذكورة �أع�ل�اه� -إذا مت جتاوز املالحظ���ات الأخرى املذك���ورة يف هذا
التقرير ,و�أعيدت �صياغتها لت�شتمل على جميع احلدود للعن�صر الرئي�سي� ،أو �أي عنا�صر تتداخل معها.
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ملحق 1للف�صل ال�سابع ع�شر

فح�ص طلبات براءات االخرتاع يف جمال امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
م 1/17 1نطاق الف�صل
ه���ذا الف�صل مكمل لإج���راءات مكتب براءات االخرتاع يف فح�ص طلبات ب���راءات االخرتاع .ومت �إعداده
بهدف م�ساعدة الفاح�صني مبكتب الرباءات على فح�ص الطلبات يف جمال امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية؛ نظرا
للخ�صو�صية التي تتميز بها الطلبات يف ذلك املجال.

م 2/17 1عنا�صر احلماية يف الطلبات ال�صيدالنية
تت���م مناق�ش���ة تفا�صيل �صياغ���ة عنا�صر احلماية ،وو�ض���وح ودعم وكفاية الك�شف ع���ن االخرتاعات حتت
العناوي���ن املنا�سبة .وم���ع ذلكفمن �أجل فه���م �أف�ضل للم�سائل املتعلق���ة باجلدّة واخلط���وة االبتكارية واملعايري
الأخ���رى لقابلي���ة الرباءة� ،أُ�شري فيما يلي لعنا�ص���ر حماية امل�ستح�ضرات ال�صيدالني���ة واالخرتاعات امل�شابهة
املرفقة بطلبات براءات االخرتاع للمجاالت ذات ال�صلة.
وعموم���ا ف����إن الطلبات املتعلق���ة باملوا�ضيع ال�صيدالني���ة واملرتبطة به���ا ت�شمل عنا�ص���ر احلماية املتعلقة
باملو�ضوعات التالية ،على �سبيل املثال الاحل�صر:
�أوال :عنا�صر حماية املنتج:
•املواد ال�صيدالنية:
(�أ) املركبات الكيميائية اجلديدة.
(ب) الرتكيبات/الرتاكيب.
(ج) الرتكيبات/اجلرعة.
(د) �أ�ش���كال جديدة من املواد املعروفة مثل:الأمالح ،الإ�س�ت�رات ،الإيثريات ،الكريات البي�ضاء،
املذيب���ات -مبا يف ذلك الهيدرات ،-الكالهرات ،املتماثالت الفراغية ،املتبلورات ،نواجت الأي�ض،
بادئات الأدوية ،املتجمعات ،الأ�شكال النقية ،حجم اجل�سيمات ،املت�شكالت و�أمزجتها املرتاكبات،
امل�شتقات من املواد املعروفة ،واملجموعات ،الناجت من العملية.
ثانياً :عنا�صر حماية العملية/طريقة الت�صنيع.
ثالثاً :عنا�صر احلماية املتعلقة بامللكية اجلديدة ،اال�ستخدام اجلديد ملادة معروفة �أو عنا�صر حماية متعلقة
باال�ستخدام (مبا يف ذلك امل�ؤ�شرات الأخرى).
رابعاً :عنا�صر حماية طرق العالج و�/أو ت�شخي�ص الب�شر �أواحليوانات.
خام�ساً :عنا�صر احلماية املتعلقة مبنتج وعملية.
وق���د مت ت�صميم الدليل بهذه الطريقة ،بحيث تكون التو�ضيح���ات املعطاة فيما يتعلق باملفاهيم املنف�صلة
مث���ل :اجلدّة ،واخلطوة االبتكارية ،والتطبيق ال�صناعي ،وغريه���ا ،قابلة للتطبيق ب�شكل عام على جميع �أنواع
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عنا�ص���ر احلماية املذكورة �أعاله ،ولكن حيث يبدو �أن هناك حاجة لتو�ضيحات �إ�ضافية �أو نهجا خمتلفا ،ف�إنه
يتم بذل حماولة لتف�سري ذلك ب�شكل منف�صل حتت نف�س العنوان يف �سياق الأحكام ذات ال�صلة من النظام.

م 3/17 1عنا�صر احلماية ب�صيغة (ماركو�ش):
غالبا ماتتعلق بعنا�صر حماية براءات االخرتاع وا�سعة النطاق والتي تغطي جمموعة مكونة من عدد كبري
(�أحيانا الآالف �أو املاليني) من املركبات املمكنة .وي�شري ما ي�سمى بـ(عنا�صر حماية ماركو�ش) �إىل الرتكيب
الكيميائ���ي م���ع تعدد املجموع���ات الكيميائية املعادل���ة وظيفي ًا يف واح���دة �أو �أكرث من �أج���زاء املركب .وت�صاغ
عنا�ص���ر حماية ماركو�ش للح�صول على نط���اق وا�سع من احلماية ،والتي ت�شمل عدد ًا كبري ًا من املركبات التي
يحتمل �أال يكون مت تقييم خ�صائ�صها ،ولكن فقط ي�ستدل عليها من الناحية النظرية من التكاف�ؤ مع مركبات
�أخ���رى �ضمن عنا�صر احلماية .ويف كثري من الأحيان ت�سب���ب عنا�صر حماية ماركو�ش لب�س ًا بخ�صو�ص اجلدّة
وعدم الو�ضوح والتطبيق ال�صناعي ملجموعة من املركبات امل�شمولة� ،ضمن ما يعرف ب�صيغة ماركو�ش .و�أي�ضا
قد تثري عنا�صر حماية ماركو�ش ت�سا�ؤالت حول الكفاية وتعدد جمموعة متميزة من االخرتاعات املتعلقة مبثل
عنا�صر احلماية هذه.

م 4/17 1مثال تو�ضيحي:
عن�صر احلماية  :1مركبات من ال�صيغة العامة:
O
N

R1

H 2N
R3

O
R4

R2

حي���ث ،يتم اختيار  R1م���ن الفينيل ،البرييديل ،الثيازولي���ل ،الثيو �ألكيل� ،ألكوك�س���ي وامليثيل R2-R4 ،هي
امليثي���ل ،التوليل �أو الفينيل ...وت�ستخدم املركبات كم�ستح�ضر �صيديل لزيادة قدرة امت�صا�ص الأك�سجني من
الدم.
و�أثن���اء فح����ص عن�صر حماية ماركو�ش املذكور �أع�ل�اه ،يلزم فح�ص املوا�صفة الكامل���ة بحيث� )1( :أنها
تك�شف عن كل النماذج املمكنة التي ت�شملها �صيغة ماركو�ش املطالب بحمايتها )2( .مثل هذه النماذج متتلك
ا�ستخدام���ا �أو خا�صي���ة م�شرتكة )3( .مثل هذه النم���اذج املمكنة تتقا�سم هيك ًال م�ش�ت�ركا )4( .يتم الك�شف
ع���ن اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية للمركب املطال���ب بحمايته )5( .يتم توفري التقييم الذي �أجري لكل
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منوذج )6( .مت الك�شف عن عملية واحدة على الأقل لإعداد املركبات عندما يتم املطالبة ب�أكرث من عملية.
وعالوة على ذلك �إذا مل يتم الوفاء ب�أي من (� )1إىل ( )6فيجب االعرتا�ض على عنا�صر حماية ماركو�ش؛
ب�سبب "وحدة االخرتاع" ،وعدم كفاية الك�شف "الو�ضوح".

م 5/17 1البحث يف التقنية ال�سابقة:
خ�ل�ال عملي���ة البحث يف التقنية ال�سابقة ،ينبغي للفاح�ص �أن ي�ضع �إط���ارا ال�سرتاتيجية بحث �شاملة عن
طريق اجلمع بني خمتلف عوامل البحث ،مبا يف ذلك الكلمات الرئي�سية والت�صنيف الدويل للرباءات ،والبحث
ب�صيغ املركبات ،وغريها ،وينبغي �إجراء بحث دقيق يف براءات االخرتاع وكذلك قواعد البيانات الأخرى.
ميكن البحث عن املركبات وحتديدها يف قواعد البيانات املختلفة با�ستخدام عدة طرق:
(�أ) بحث بال�صيغة اجلزيئية والهيكلية.
(ب) بحث باال�سم با�ستخدام ت�سميات الأيوباك.
(ج) بحث باملركب با�ستخدام �أرقام ت�سجيل .CAS
(د) بحث باال�سم العام (.)INN
(هـ) بحث با�ستخدام الت�صنيف الدويل للرباءات (.)IPC
وجت���در الإ�ش���ارة �إىل �أن عنا�صر حماية املركبات ال�صيدالنية يف كثري م���ن الأحيان تنطوي على م�شتقات
ملركب���ات معروف���ة ذات �أن�شطة �صيدالنية موج���ودة بالفعل .و�أي�ضا يالحظ �أن هذه امل���واد ال�صيدالنية بالفعل
تعط���ى �أ�سما ًء عام���ة (�أ�سماء دولية  ،)INNوعندم���ا تك�شف موا�صفة براءات االخ�ت�راع قيد البحث عن هذه
الأ�سماء ينبغي على الفاح�ص �أن يبحث يف التقنية ال�سابقة على �أ�سا�س هذه الأ�سماء �أي�ضا.
يف ح���ال تب�ي�ن �أن مقدم الطلب يطالب بحماية ا�ستخدام ثانٍ ملركب �صيديل معروف بالفعل ،فينبغي على
الفاح�ص �أن يطلب من مقدم الطلب الك�شف عن الأ�سماء العامة  INNللمادة ال�صيدالنية املذكورة.

م 6/17 1تعريف االخرتاع:
ووفق���ا للم���ادة ( )43من النظ���ام ،ف�إنه يق�ص���د بعبارة "االخ�ت�راع"� :أي منتج �أو عملي���ة جديدة تنطوي
عل���ى خط���وة ابتكارية وقابلة للتطبيق ال�صناعي .ويكون االخرتاع ً
قاب�ل�ا للح�صول على براءة اخرتاع �إذا كان
جدي���د ًا باملقارن���ة بالتقنية ال�سابقة� ،أو له ت�أثري غري متوقع من التقنية ال�سابقة .ومن الوا�ضح �أن املنتجات و/
�أو العملي���ات امل�ستخدم���ة ل�صنع املركبات ال�صيدالني���ة تعد من االخرتاعات؛ وفق ًا لذل���ك املفهوم .ويف بع�ض
الأحيان يالحظ �أن مقدمي الطلبات يودعون عنا�صر احلماية على النحو التايل:
(�أ) ا�ستخدام املركبات يف عالج ....
(ب) ا�ستخدام مركب �أ يف عملية حت�ضري ب.
(ج) ا�ستخدام مركب �أ يف حت�ضري ....
(د) منتج من مادة معروفة لعالج مر�ض جديد (والتي لي�ست �سوى عن�صر حماية ا�ستخدام/تطبيق).
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ال ميك���ن اعتب���ار الفئات الأرب���ع املذكورة �أعاله من عنا�ص���ر احلماية على �أنها اخرتاع���ات؛ لأن املو�ضوع
املطال���ب بحمايت���ه ال ينتم���ي �إىل منت���ج وال �إىل عملي���ة .وع�ل�او ًة عل���ى ذل���ك ،ف�إنه يل���زم االعرتا����ض؛ وفقا
للمادة (.)43
و�أي�ضا ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن مثل هذه االخرتاعات املطالب بحمايتها يف بع�ض الأحيان تتعلق با�ستخدام
ث���انٍ ملركب���ات معروفة داخل���ة �ضمن نطاق امللكية العام���ة .وينبغي درا�سة هذه احلاالت بعناي���ة �شديدة؛ وفق ًا
للمادة ( )43وعالو ًة على ذلك ،ف�إنه ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار �أن العثور على خا�صية جديدة ملادة معروفة
بالفعل ال يجعل من املادة جديدة و�/أو مبتكرة.

م 7/17 1تقييم اجلدّة:

وفق��� ًا للم���ادة (�( )44أ) من النظام ،ف�إنه يق�صد بعبارة "االخ�ت�راع اجلديد"� :أن يكون االخرتاع جديد ًا
�إذا مل يك���ن م�سبوق��� ًا من حيث حالة التقنية ال�سابقة ،ويق�صد بالتقني���ة ال�سابقة يف هذا املجال :كل ما حتقق
الك�ش���ف عنه للجمهور يف �أي مكان بالو�صف املكت���وب� ،أو ال�شفوي� ،أو بطريق اال�ستعمال� ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
م���ن الو�سائل التي يتحقق به���ا العلم باالخرتاع ،وذلك قبل تاريخ �إيداع طلب من���ح الرباءة �أو طلب الأ�سبقية.
وال يعت���د بالك�ش���ف عن االخرتاع للجمه���ور �إذا حدث ذلك خالل فرتة الأ�سبقية� ...إل���خ .ولغر�ض التحقق من
اجل���دّة خ�ل�ال الفح�ص ،ف�إنه يل���زم تف�سري التقنية ال�سابق���ة على النحو املن�صو�ص علي���ه؛ وفقا للمادة ()38
م���ن الالئح���ة .وقد و�ضع دلي���ل �إجراءات الفح�ص يف مكتب ال�ب�راءات ال�سعودي املب���ادئ العامة لتقييم جدة
االخرتاعات والتي قد ُي�شار �إليها.

م 8/17 1الوثائق:

جت���در الإ�ش���ارة �إىل �أنه �أثن���اء تقييم اجل���دّة ال ي�سمح عموم ًا باجلم���ع بني وحدات منف�صل���ة من التقنية
ال�سابق���ة مع���ا .ومن غري املقبول �أي�ضا اجلمع بني عنا�صر منف�صلة تابع���ة لنماذج خمتلفة مت و�صفها يف نف�س
الوثيق���ة ،م���ا مل يكن قد مت اقرتاح هذا اجلمع �أو االرتباط ببع�ضها البع�ض .وعلى �سبيل املثال �إذا كانت �صيغة
ماركو����ش تغط���ي عدد ًا ال يعد وال يح�ص���ى من املركبات ،فهن���اك احتمال �أن بع�ض املركب���ات املعينة املطالب
بحمايته���ا يف الطلب قد تقع �ضمن نطاق �أح���د جماالت التقنية ال�سابقة ،و�أن مركبات �أخرى معينة قد تندرج
�ضم���ن جم���االت تقنية �سابق���ة �أخرى .ويف مثل هذه احلاالت ف����إن اجلمع بني التقني���ة ال�سابقة مع اجلدّة يعد
خطو ًة منطقي ًة قد يتخذها الفاح�ص.

م 9/17 1التاريخ ذا ال�صلة بوثائق التقنية ال�سابقة:
ه���و تاري���خ تقدمي الطلب الوطني� ،أو تاريخ تقدمي الطلب الدويل ملعاه���دة التعاون ب�ش�أن الرباءات � ،أو يف
حال���ة الطل���ب الوطني و�/أو الدويل الذي يطالب بحق اال�سبقية عن طل���ب �سابق ،فهو تاريخ �إيداع هذا الطلب
ال�ساب���ق .وينبغي �أن تقر�أ الوثيقة ال�سابقة كم���ا كان �سيتم قراءتها من قبل رجل املهنة يف التاريخ ذي ال�صلة،
ويكون االخرتاع قابال للح�صول على براءة �إذا كان جديدا على �ضوء التقنية ال�سابقة� ،أوغري م�سبوقٍ بالتقنية
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ال�سابق���ة .وت�شم���ل التقنية ال�سابقة جميع املعلوم���ات واملعرفة املتعلقة باالخرتاع ،والت���ي مت ن�شرها قبل تاريخ
�أ�سبقي���ة طل���ب الرباءة .ولغر����ض الفح�ص ،اليعد االخرتاع جدي���دًا� ،إذا كان ي�شكل جزءا م���ن تقنية �صناعية
ً
داخ�ل�ا �ضمن النطاق العام .ويلزم �أن يكون الن�شر قب���ل تاريخ �أ�سبقية طلب الرباءة ،كما يلزم
�سابق���ة �أو كان
�أن يعامل �أي طلب للح�صول على الرباءاة مودع يف مكتب الرباءات ال�سعودي ،ولكن مت ن�شره بعد تاريخ �إيداع
طلب الحق لرباءاة اخرتاع يف مكتب الرباءات ال�سعودي مطالبا بنف�س املو�ضوع باعتباره تقنية �صناعية �سابقة
(عن�ص���ر حماي���ة �ساب���ق) �إىل الطلب الالحق املذكور �شريط���ة �أن يكون للطلب ال�سابق تاري���خ �أ�سبقية �سابق.
ويل���زم �أن تك���ون وثيق���ة التقنية ال�سابق���ة متكينية �أي :يلزم �أن يك���ون هناك اجتاه وا�ض���ح وجلي لالخرتاع يف
التقنية ال�سابقة.

م 10/17 1الك�شف ال�ضمني
يل���زم يف ح���ال رف�ض اجلدّة اال�ستناد على ك�شف وا�ضح يف التقني���ة ال�سابقة .ومع ذلك� ،إذا كانت التقنية
ال�سابق���ة تك�شف ع���ن املو�ضوع املطالب بحمايته بطريق���ة �ضمنية بحيث ال ترتك �أي �ش���ك يف ذهن الفاح�ص
ملحت���وى التقني���ة ال�سابقة والأث���ر العملي لها ،فيمكن االعرتا����ض على اجلدّة .كمثال املطالب���ة بحماية �أمالح
الهالي���د ملركب بينما تو�ضح التقنية ال�سابقة �أمالح الكلوريد لنف�س املركب ولكن ال تك�شف �صراحة عن �أمالح
الهاليد الأخرى .عليه ف�أن م�س�ألة الك�شف ال�ضمني غالبا ما تكون متداخلة مابني اجلدّة واخلطوة االبتكارية.

م 11/17 1الك�شف الكامل
يف بع����ض الأحي���ان قد تك�شف التقني���ة ال�سابقة عن مو�ضوع االخرتاع ب�شكل كام���ل .حيث يتم رف�ض طلب
ال�ب�راءة لكون���ه م�سبوق��� ًا بوثيقة واحدة من وثائق التقني���ة ال�سابقة تك�شف عن جميع �أوج���ه االخرتاع املطالب
بحمايت���ه ،وميكن لوثيقة التقني���ة ال�سابقة �أن تك�شف �ضمني ًا عن �سمة من �سم���ات االخرتاع املطالب بحمايته
�إذا كان���ت تل���ك ال�سمة املفق���ودة موجودة بال�ضرورة� ،أو �ضمن���ا ،يف التقنية ال�سابقة املك�ش���وف عنها ...ولي�س
م���ن ال�ض���روري �أن يتطلب الك�ش���ف الكامل �أن :يتعرف رجل املهن���ة العادي على الك�ش���ف ال�ضمني ،ولكن من
ال�ضروري �أن يكون الناجت هو مايتم التو�صل له عند تنفيذ االخرتاع.

م� 12/17 1أمثلة تو�ضيحية لتحديد اجلدّة
مثال رقم :1
يتعلق االخرتاع بفئة من املركبات غري متجان�سة احللقة ذات ال�صيغة رقم  1والتي ت�ستخدم كمحفزات ل
 .mGluR1وقد ا�شتملت االكت�شافات ال�سابقة على املركبات ذات ال�صيغة العامة التالية رقم .2
وقد مت اختيار البدائل التالية من قائمة البدائل املذكورة يف الك�شف ال�سابق للمطالبة باملركب ذو ال�صيغة
 ،1حيث  R1هو الهيدروجني R3’ R2 ،هو الهيدروجني �أو هالوجني (مثل  R3’ R3يف االخرتاع احلايل).
 Xهو الأك�سجني A1 ،و  A2هما الفينيل ،و  Bهو  5.4الأوك�سازول امل�شتق.
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R5

N
O

R4

)(b

حيث  R4و ( R5مثل  R1و  R2يف االخرتاع احلايل) هو الهيدروجني �أو ثالثي فلورو ميثيل ،ب�شرط �أن يكون
واحدا من  R4و  R5على الأقل هو الهيدروجني.

االخرتاع ال�سابق

االخرتاع احلايل
 -1مركبات ذات ال�صيغة العامة:
R3

O
O

 -1مركب ذو ال�صيغة العامة:
R2

N
N

R2

O

R1

B

N

H
'R3

A1

O

H

'R2

A2

R1

H

ال�صيغة رقم 1

ال�صيغة رقم 2

حيث ي�شري واحدا من  R1و � R2إىل ثالثي فلورو امليثيل،
وي�ش�ي�ر الآخر �إىل الهيدروجني ،ي�شري  R3و ’ ،R3ب�شكل
م�ستق���ل كال منهم���ا عن الآخ���ر الكيل �أق���ل ،الكوك�سي
�أق���ل ،هالوجني� ،أو وكذل���ك الأمالح املقبول���ة �صيدليا
امل�شتقة منهما.

حي���ث  R1ي�ش�ي�ر �إىل الهيدروج�ي�ن �أو الكي���ل �أدين R2

و ’ R2ي�ش�ي�ران ،وب�شكل م�ستقل ع���ن بع�ضهما البع�ض،
�إىل الهيدروج�ي�ن� ،إىل الهيدروج�ي�ن �أو الهالوج�ي�ن،
امليثي���ل ،وت�شري � Xإىل الأك�سج�ي�ن ،الكربيت� ،أو ذرتي
هيدروجني ال تكونان رابطة A1 ،و  A2ت�شريان ،وب�شكل
م�ستق���ل كل منهم���ا عن الآخ���ر� ،إىل الفيني���ل �أو حلقة
�سدا�سية غري متجان�سة.
 Bهي جمموعة ذات �صيغة
R5

N
O
)(b
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 R4و  R5ي�ش�ي�ران �إىل الهيدروج�ي�ن ،الكي���ل �أدن���ى،
الكوك�س���ي �أقل ،هك�سيل حلق���ي ،الكيل -هك�سيل حلقي
�أدن���ى �أو ثالثي فل���ورو امليثيل ،ب�ش���رط �أن يكون واحدا
م���ن � R4أو  R5هيدروجني ،وكذل���ك �أمالحهم املقبولة
�صيدليا.

التحلي ��ل :م���ن التقني���ة ال�سابقة ،ميكن ر�ؤية �أنه �إذا كان���ت املركبات املك�شوف عنها حتدي���دا لها الرتكيبات
نف�سه���ا ف�إنها تلغي -ب�شكل قاطع -ج���دّة املركب (املركبات) مو�ضع النقا�ش .وجت���در الإ�شارة �إىل �أن املركب
اخلا����ص بالتقنية احلالي���ة وكذلك املركب اخلا�ص بالتقنية ال�سابقة ميث�ل�ان ب�صيغة ماركو�ش .ولأن مركبات
التقني���ة احلالي���ة ميكن ا�شتقاقه���ا من تقنية �سابقة واحدة م���ع جميع البدائل املمكنة؛ لذل���ك ف�أنه يفتقر �إىل
اجل���دّة .وب���دال من ذلك� ،إذا كان���ت مركبات التقنية ال�سابقة املك�شوف عنها ب�ش���كل حمدد ال تلغي اجلدّة من
املركب���ات مو�ض���ع النقا�ش ،ف�إن الك�شف العام يف التقنية ال�سابقة ال يزال من املمكن ا�ستخدامه لنفي اخلطوة
االبتكارية.

مثال رقم :2
يتعل���ق االخ�ت�راع مبل���ح الفيوماري���ت ل ( -1.1]-1- )2sثنائ���ي ميثي���ل"-4(-3 -برييدين-3-يل")-
امييدازول-1-يل) -بروبيل �أمينو) �-أ�سيتيل ] -بريوليدين -2-كربونيرتيل املفيد يف عالج مر�ض ال�سكري،
وذو الرتكيب الآتي:
N
N

N

HN
O

N

N

تك�ش���ف التقني���ة ال�سابق���ة مل���ح امليث����أن حلم����ض ال�سلفوني���ك م���ن ( -1.1]-1- )2sثنائ���ي ميثي���ل-
"-4(-3برييدين-3-يل") -امييدازول-1-يل) -بروبيل �أمينو) –�أ�سيتيل ] -بريوليدين -2-كربونيرتيل.
وعالوة على ذلك ،تك�شف عن" :العديد من الأمالح املقبولة �صيدليا" من املركب املذكور كما يذكر �أي�ضا
العديد من الأحما�ض املكونة للأمالح ،ومن �ضمنها حم�ض الفيوماريك الذي مت ذكره ك�أحد الأحما�ض املكونة
للأمالح املقبولة �صيدليا .وبالرغم من ذلك ،ف�أنها مل تك�شف عن ملح حم�ض الفيوماريك ب�شكل حمدد.
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التحلي ��ل :مو�ض���وع التقنية املطالب بحمايتها هو ملح حم����ض الفيوماريك للمركب ( -1.1]-1- )2sثنائي
ميثي���ل"-4(-3 -برييدين-3-ي���ل") -امييدازول-1-ي���ل) -بروبي���ل �أمينو) –�أ�سيتي���ل ] -بريوليدين-2-
كربونيرتيل ،ف�إن الك�شف ال�ضمني للتقنية ال�سابقة يق�ضي على جدة املو�ضوع املطالب بحمايته.

مثال :3
يتعل���ق االخرتاع مبركب ال�صيغ���ة رقم  1والأمالح املقبولة �صيدليا امل�شتقة من���ه .فال�صيغة رقم  1مفيدة
ك�أدوية يف عالج �أمرا�ض مثل ال�سرطان.
OH
OR1

R2

O
OH

COCH3

حيث  R1امليثيل R2 ،يت���م اختياره من الهيدروجني الأمينو ،الهيدروك�سني الكربوك�سي C1-C3 ،الكوك�سي،
�أمينو�- C3-C1 -ألكيل� C1-C7 ،ألكيل C1- C5- ،هالو �ألكيل...........
وتك�ش���ف التقنية ال�سابق���ة مركب ال�صيغة رقم  2و�أمالحه املقبولة �صيدلي���ا لعالج ال�سمنة ،مر�ض نق�ص
املناعة املكت�سبة ،وال�سرطان.
R5
OR1

R4

O
OR
R2

R3

حيث  Rو  R1يتم اختيارهما من بني الهيدروجني� C1-C7 ،ألكيل C1- C5- ،هالو �ألكيل...........
ب�شرط �أن يكون على الأقل واحدا من  Rو  R1ميثل � C1-C7ألكيل،
بينما يتم اختيار  R2و R3و R4و  R5من الهيدروجني ،الأمينو ،الهيدروك�سي ،الكاربوك�سي ،الأ�سيلC1-C3 ،

�ألكوك�سي� ،أمينو� C1- C3-ألكيل� C1-C7 -ألكيل C1- C5- ،هالو�ألكيل� ،أريل� ،أريل م�شتق� ،أريل غري متج�أن�س...
التحليل :تك�شف التقنية ال�سابقة بو�ضوح � C1-C7ألكيل ك�أحد بدائل  ،R1وجمموعة الأ�سيل ،والهيدروك�سيل،
وبدائل �أخرى ل  R2و  R3و R5؛ ولذلك ف�إن االخرتاع املطالب بحمايته لي�س جديدا.

م 13/17 1الرتكيب/عنا�صر حماية الرتكيب
يف كث�ي�ر من الأحيان ،تتجاوز عنا�ص���ر حماية تركيب امل�ستح�ضرات ال�صيدالني���ة م�س�ألة اجلدّة؛ لذا يتم
التعام���ل معه���ا يف �إطار اخلطوة االبتكارية �أوال�شروط ذات ال�صلة بامل���ادة ( )43من النظام .ومع ذلك ،فقد
208

يحدث �أحي�أنا �أن تقع الرتكيبات يف النطاق العام وبالتايل يلزم التعامل معها يف �إطار اجلدّة �أي�ضا.

م� 14/17 1أمثلة تو�ضيحية لتحديد جدة عنا�صر حماية املتعلقة مبزيج /برتكيب
مث ��ال  :1يتعل���ق االخرتاع املطالب بحمايت���ه برتكيبة لتح�سني التئ���ام القرنية وي�شمل الرتكي���ب املذكور على
فيتامني �أ وكذلك و�سط عقيم لتعاطيه �إىل العني.
وت�شم���ل التقني���ة ال�سابقة ا�ستخدام قطرة الع�ي�ن لإعادة ترطيب العد�سات الال�صق���ة ،حيث ت�شمل قطرة
العني املذكورة على فيتامني �أ ،والو�سط املعقم و�إ�ضافات �أخرى.
التحلي ��ل :يفتق���ر عن�ص���ر احلماي���ة �إىل اجلدّة ،لكون���ه م�سبوق بالتقني���ة ال�سابقة ،والت���ي تك�شف عن جميع
خ�صائ����ص الرتكيبة املطال���ب بحمايتها املنا�سبة اللتئ���ام القرنية .وبالتايل ،يفتقر مو�ض���وع عن�صر احلماية
�إىل اجلدّة.
مثال  :2عن�صر احلماية :تركيبة �صيدالنية تتكون من حملول مائي رائق �إىل حد كبري يتميز ب�أن لدية لزوجة
�أق���ل م���ن  mPa.s 10ويحتوي عل���ى � 3.5إىل  %5وزن /حجم من  – 3.1ثنائ���ي ( -2كربوك�سي كرومون-5-
ايلوك�س���ي) -بروب����أن -2-ول� ،أو �أح���د �أمالح���ه املقبول���ة �صيدليا كمادة فعال���ة ،جلي�س���رول ،و�أيونات معادن
جمموع���ات �Iأ  I ،ب II ،ب ،و  IVب م���ن اجلدول الدوري �أو املع���ادن الأنتقالية التي لها تركيز �أيونات �أقل من
 20جزء يف املليون.
ت�ص���ف التقني���ة ال�سابقة (د )1تركيب���ة �صيدالنية ت�شتمل عل���ى حملول مائي يتكون م���ن  %2وزن /حجم
م���ن  – 1،3ثنائ���ي ( -2كربوك�سي كرومون -5-ايلوك�سي) -بروب�أن -2-ول مل���ح ال�صوديوم(كروموجليكات
ال�صودي���وم) كم���ادة فعال���ة و اجللي�سرول وطريقة لتح�ضريهم���ا .وعالوة على ذلك ،ت�ش�ي�ر د� 1إىل �أن تركيز
كروموجلي���كات ال�صودي���وم ميك���ن �أن يكون من  %0.1وزن /حجم �إىل  %10وزن /حج���م و�أنه من املف�ضل �أن
يكون تركيز كروموجليكات ال�صوديوم �أقل من  %5وزن /حجم.
ال تذك���ر د 1بالعبارة ال�صريحة �أن ه���ذه الرتكيبة ال�صيدالنية عبارة عن حملول مائي رائق �إىل حد كبري
والت���ي له���ا لزوجة �أق���ل من  . mPa.s 10و�أن الرتكي���ز يف تركيبة �أيونات معادن املجموع���ات �Iأ  I ،ب II ،ب ،و
 IVب م���ن اجل���دول ال���دوري �أو املعادن الأنتقالية اقل م���ن  20جزء يف املليون .وبالرغم م���ن ذلك ،ف�أن هذه
اخل�صائ����ص مل تك���ن خ�صائ�ص مميزة بالن�سبة لـ د .1كان هناك ت�شاب���ه وا�ضح يف طريقة حت�ضري الرتكيبة
ال�صيدالني���ة طبق���ا للطلب مو�ضوع النقا�ش مع الطل���ب اخلا�ص بـ د ،1ومل يكن هن���اك �أي �سبب لتوقع لزوجة
خمتلفة �أو حمتوى معدين خمتلف يف الرتكيبتني .وبالتايل ،ف�إن ال�س�ؤال كان عما �إذا كان املدى من  3.5وزن
 /حجم �إىل  %5وزن /حجم من كروموجليكات ال�صوديوم ،ميكن النظر �إليه على �أنه جديد بالن�سبة للك�شف
يف د .1ويو�ض���ح د� 1أن تركي���ز كروموجلي���كات ال�صوديوم ميكن �أن يكون ما ب�ي�ن  % 0.1وزن /حجم �إىل %10
وزن /حجم و�أنه من املف�ضل �أن يكون تركيز كروموجليكات ال�صوديوم �أقل من  %5وزن /حجم.
التحلي ��ل :بال �شك ف����إن رجل املهنة �سوف يتوقع القيمة  %5وزن /حجم لرتكي���ز كروموجليكات ال�صوديوم.
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وطبقا لذلك ،ف�إن املدى املطالب بحمايته ما بني  %3.5وزن /حجم و  %5وزن  /حجم يكون متوقع.

م 15/17 1عنا�صر حماية املتعلقة مبنتج بوا�سطة عملية ()product by proces
عن�ص���ر احلماي���ة املتعلق مبنتج ميكن احل�ص���ول عليه �أو �إنتاجه من عملية ميك���ن توقعه ب�أي ك�شف �سابق
ملنت���ج حم���دد يف حد ذات���ه ،بغ�ض النظر عن طريقه �إنتاج���ه .ويف عن�صر حماية املنت���ج بوا�سطة العملية ،من
خ�ل�ال العملي���ة فقط ،ي�سعى مقدم الطلب حلقوق يف املنتج ،ولي����س العملية .ويجب �أن يعرف عن�صر احلماية
املتعل���ق مبنت���ج بوا�سطة عملية مبنتج جديد وغري بديهي ،و�أن براءة االخ�ت�راع اخلا�صة به ال ميكنها االعتماد
عل���ى اجلدّة وعدم الو�ضوح اخلا�صني ب�أوجه الق�صور يف العملية وحدها .وبالتايل ،ف�إن براءة اخرتاع عن�صر
احلماية املتعلق مبنتج بوا�سطة عملية تكون قائمة على املنتج نف�سه �إذا مل تعتمد على طريقة الإنتاج؛ ومبعنى
�آخر� :إذا كان عن�صر حماية منتج بوا�سطة عملية هو نف�سه �أو يعد بديهي من منتج �سابق ،ف�إن عن�صر احلماية
يكون غري قابال للح�صول على براءة حتى لو كان املنتج ال�سابق قد مت �إنتاجه بوا�سطة طريقة �أخرى .وبالتايل
ف����إن عن�ص���ر احلماية املتعلق مبنتج بوا�سطة عملية يلزم �أن يع���رف منتج جديد وغري بديهي وبراءة االخرتاع
ملثل عنا�صر احلماية هذه التعتمد على اجلدّة وعدم الو�ضوح اخلا�صني بالعملية وحدها".
وبالت���ايل ،يف عنا�ص���ر احلماي���ة املتعلقة مبنت���ج بوا�سطة عملية  ،يل���زم �أن يظهر مقدم الطل���ب �أن املنتج
املع���رف م���ن خالل العملية ،مل يكن م�سبوق��� ًا �أو بديهي ًا ب�أي منتج من تقنيات �سابق���ة .وبعبارة �أخرى يلزم �أن
يت�أهل املنتج للجدة واالبتكارية بغ�ض النظر عن جدة وابتكارية العملية التي ينتج من خاللها.

م� 16/17 1أمثلة تو�ضيحية لتحديد جدّة عن�صر احلماية على املنتج من العملية
مثال :1يتعلق طلب براءة االخرتاع بـ"اجلزيئات النانوية املعتمدة على ال�سرياميك حلجز العوامل العالجية
م���ن �أجل الع�ل�اج ال�ضوئي احلركي وطريق���ة ا�ستخدامه" .وتت�ضم���ن املوا�صفة �أنه يف �أح���د التطبيقات ،قدم
االخ�ت�راع طريقة لت�صني���ع جزيئات نانوية معتم���دة على حم�سن �ضوئ���ي من �صبغة/دواء من�ش���ط بال�سيليكا
(قطره���ا ح���وايل  30ن�أنومرت ،9م���ن خالل التحل���ل القلوي مل���ادة �سرياميكية (مث���ل ثالث���ي �إيثوك�سي فينيل
�سي�ل��أن) يف و�س���ط مذي���ل ،ويف تطبيق �آخر ،كان ال���دواء /ال�صبغة احل�سا�سة لل�ض���وء امل�ستخدمة هي -2دي
فينيل -1"-2-هك�سيل �أوك�سي �إيثيل" بريوفيوفوربيد) ،وهو حمفز �ضوئي فعال.
عنا�ص���ر احلماي���ة من � 1إىل  6كان���ت لطريقة حت�ضري اجلزيئ���ات النانوية ال�سرياميكي���ة املحملة ب�أدوية
وعنا�صر احلماية من � 7إىل  13هي عنا�صر حماية للرتكيبة .عنا�صر احلماية امل�ستقلة  1و  7وارده �أدناه:
1 -1طريقة حت�ضري جزيئات ال�سرياميك النانوية املحملة بواحد �أو �أكرث من الأدوية احل�سا�سة لل�ضوء وتتكون
من اخلطوات:
(�أ) حت�ضري املذيالت الحتواء الدواء احل�سا�س لل�ضوء.
(ب) �إ�ضافة الكوك�سي الزيالن الع�ضوي للمذيالت لتح�ضري مركبات من ال�سيليكا واملذيالت.
(ج) تعري����ض املركب���ات من ال�سيليكا واملذيالت �إىل التحليل القل���وي لرت�سيب جزيئات ال�سيليكا
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النانوية التي حتتوي على جزيئات الدواء احل�سا�س لل�ضوء.
(د) ف�صل اجلزيئات النانوية املر�سبة عن طريق الغ�سل.
2 -2تركي���ب ي�شتمل عل���ى جزيئات ال�سرياميك النانوية وفيه يكون واحدا �أو �أكرث من الأدوية ذات احل�سا�سية
لل�ضوء حمتجزة بطريقة ت�شمل اخلطوات الآتية:
(�أ) حت�ضري املذيالت الحتواء الدواء احل�سا�س لل�ضوء.
(ب) �إ�ضافة الكوك�سي الزيالن الع�ضوي للمذيالت لتح�ضري مركبات من ال�سيليكا واملذيالت.
(ج) تعري����ض املركب���ات من ال�سيليكا واملذيالت �إىل التحليل القل���وي لرت�سيب جزيئات ال�سيليكا
النانوية التي حتتوي على جزيئات الدواء احل�سا�س لل�ضوء.
(د) ف�صل اجلزيئات النانوية املر�سبة عن طريق الغ�سل.
�إن التقني���ة ال�سابق���ة (د )1موجهة ال�ستخ���دام ج�سيمات نانوي���ة م�شعة ل�ضوء للع�ل�اج ال�ضوئي احلركي
ملعاجل���ة م�شكل���ة ت�سليط ال�ضوء ذو طول موج���ي معني على الدواء ال�ضوئي .وق���د كان احلل املقرتح يف د 1هو
ا�ستخ���دام اجل�سيم���ات النانوية امل�شعة لل�ضوء ليت���م تعاطيها بالإ�ضافة �إىل ال���دواء ال�ضوئي من �أجل تن�شيط
الدواء .وقد مت تو�ضيح �أن اجل�سيمات النانوية امل�شعة لل�ضوء متت�ص ال�ضوء من م�صدر ال�ضوء وتعيد �إ�شعاعه
بط���ول موج���ي خمتلف ،والذي يكون منا�سبا لتن�شيط الدواء ال�ضوئي بالق���رب من اجل�سيمات النانوية امل�شعة
لل�ضوء؛ وبالتايل يكون دور اجل�سيمات النانوية هو امت�صا�ص ال�ضوء من امل�صدر ال�ضوئي و�إعادة بعثه بطول
موج���ي خمتل���ف لتن�شيط الدواء ال�ضوئي .ولتحقي���ق هذا الغر�ض؛ ف�إنه يلزم تعاطي ال���دواء ال�ضوئي ،ثم يتم
تعاطي اجل�سيمات النانوية ومن ثم ي�صبح امل�صدر ال�ضوئي ن�شطا .وقد مت ت�سليط ال�ضوء على الفرتة الزمنية
ب�ي�ن تعاطي الدواء ال�ضوئي وتعاطي اجل�سيمات النانوية يف املوا�صفة ،وبالتايل ف�إن الطلب يجب رف�ضه بناء ًا
على افتقاره للجدّة.
حتليل :د 1مل تك�شف �أو يقرتح �سابقا طريقة لت�صنيع اجل�سيمات النانوية املعتمدة على ال�سرياميك واملحتوية
عل���ى الدواء احل�سا�س لل�ضوء حي���ث تت�ضمن الطريقة خطوات مذكورة يف عن�ص���ر احلماية  .1وهكذا ،ميكن
ال�سماح بعنا�صر حماية الطريقة .ومع ذلك ،بالنظر �إىل عنا�صر حماية املنتج بوا�سطة الطريقة ،ففي احلالة
الراهن���ة يك���ون الدواء ال�ضوئي هو نف�سه بينم���ا تختلف احلوامل فقط .ويكون االخت�ل�اف بني تركيب التقنية
ال�سابق���ة والرتكيب املطالب بحمايته هو يف ا�ستخدام حامل غ�ي�ر قابل للتحلل احليوي .ويف التقنية ال�سابقة،
كان احلام���ل ه���و جزيئات البويل �أكريالميد غري القابلة للتحلل احلي���وي ولكن يف االخرتاع املطالب بحمايته
كان احلام���ل مبني���ا على ال�سرياميك ،والذي هو �أي�ضا غري قابل للتحل���ل احليوي .وللرتكيب املطالب بحمايته
مكونات معلومة وبعيدا عن نطاق الفهم �أن يكون لها ت�أثري مقوى؛ لهذا ينبغي رف�ض عنا�صر حماية التح�ضري.

م 17/17 1تقييم اخلطوة االبتكارية
ينبغ���ي �أن ينط���وي االخرتاع على خطوة ابتكاريه ليكون قابال للح�ص���ول على براءة اخرتاع .ووفقا للمادة
( )44فقرة (ب) من النظام" ،يكون االخرتاع منطوي ًا على خطوة ابتكارية اذا مل يتي�سر لرجل املهنة العادي
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التو�ص���ل �إلي���ه ب�صورة بديهية نتيجة التقني���ة ال�سابقة املت�صلة بطلب الرباءة" .وع�ل�اوة على ذلك ،ف�إن دليل
�إجراءات الفح�ص يف مكتب الرباءات ال�سعودي قد و�ضع املبادئ العامة لتقييم اخلطوة االبتكارية.
ويلزم �أن يكون لالخرتاع الذي ينتج عنه منتج �أن يتميز بالتقدم التقني باملقارنة باملعرفة املوجودة �أو �أن
يكون له ميزة اقت�صادية �أو كالهما وهذه امليزة جتعل االخرتاع غري بديهي ًا لرجل املهنة.
ت�شم���ل التقنية ال�سابقة لتحدي���د اخلطوة االبتكارية على �أية "معرفة متواج���دة" .وبعبارة �أخرى ،تتحدد
اخلط���وة االبتكاري���ة ب����أي مو�ض���وع مت ن�ش���ره يف �أية وثيق���ة يف �أي م���كان بالع���امل �أو �أي ا�ستخ���دام قبل تاريخ
�أ�سبقي���ة الطل���ب .وعلى العك�س من اجلدّة ،ف�إن االقتبا�س من وثائ���ق التقنية ال�سابقة يكون مقبوال به يف �سياق
اخلطوة االبتكارية.

م 18/17 1رجل املهنة
�إن معن���ى رج���ل املهن���ة يف ال�صناع���ة مهم جدا يف �سي���اق حتليل اخلط���وة االبتكاري���ة ،ويفرت�ض من هذا
ال�شخ����ص االفرتا�ض���ي �أن يعلم جميع التقنية ال�سابق���ة لهذا التاريخ ،حتى غري احلا�صل���ة على براءة اخرتاع
واملتاحة للجمهور .ويكون لديه املعرفة بالتقدم التقني حتى ذلك اليوم ،وكذلك املهارة لإجراء جتارب مبعرفة
حالة التقنية ،وهو لي�س غاف ًال كما �أن لديه قدر ًا معينا من الإبداع.

م19/17 1

حتليل الإدراك املت�أخر Hindsight analysis

ه���و اجلن���وح �إىل ر�ؤية الأحداث املا�ضي���ة على �أنه كان من املمك���ن التنب�ؤ بها قبل حدوثه���ا .وهي ظاهرة
متعددة الأوجه ميكنها الت�أثري على م�ستوى تقييم البداهة؛ لذا يلزم احلكم على "البداهة" بدقة ومو�ضوعية.
وللحك���م على البداه���ة مبو�ضوعية ،يحتاج رجل املهن���ة �أن ي�ستبعد التحليل الإدراك���ي املت�أخر و�أن يحكم على
التقنية ال�سابقة يف تاريخ �أ�سبقية الطلب ولي�س يف �أي وقت الحق.

م 20/17 1توقع قدر معقول من النجاح
بالنظ���ر �إىل ماهو بديه���ي ،ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار �أن جمرد وج���ود كل عن�صر من عنا�صر االخرتاع
يف التقني���ة ال�سابقة ،ال يعني بال�ضرورة �أنه بديهي .ويج���ب �أن يكون هناك مو�ضوع رابط بني التقنية ال�سابقة
واالخرتاع ،وتتبع هذا املو�ضوع يجب �أن يكون عمل بديهي .وهذا "املو�ضوع الرابط امل�ؤدي من التقنية ال�سابقة
�إىل البديهي���ة" �أو بعب���ارة �أخرى" ،التوقع املعق���ول للنجاح املنطوي يف التقنية ال�سابق���ة والذي يعطي احلافز
لرج���ل املهنة للو�صول �إىل االخرتاع ،هو العام���ل املحدد الأكرث ح�سما يف ت�أكيد اخلطوة االبتكارية" .وال ميكن
تف���ادي البداه���ة بب�ساطة ب�إظه���ار قدر معني من عدم التوق���ع يف التقنية طاملا كانت هن���اك احتمالية معقولة
للنج���اح .وال تتطلب البداه���ة التوقع املطلق للنجاح ،بينما كل ماهو مطلوب هو توقع معقول للنجاح فقط .ويف
حال���ة االخرتاعات ال�صيدالني���ة يوفر الت�شابه الوظيفي والرتكيبي للمنتج ه���ذا الدافع لدمج تعليمات التقنية
ال�سابق���ة .ويو�ضح عادة الت�أثري غري املتوقع والناجت التفاعلي للرتكيب���ات والتحيز بالن�سبة للتقنية ال�سابقة...
�إل���خ الطبيع���ة غري الوا�ضحة لالخرتاع .وبالرغم من ذلك ،ف�إنه من امل�ؤكد �أن اختيار بديل �أف�ضل من البدائل
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املعروف���ة يف التقني���ة ال�سابق���ة للح�صول على نتائ���ج معروفة لن يخرج ع���ن نطاق ما �سيك���ون بديهي ًا بطبيعة
احل���ال لرج���ل املهنة يف التقني���ة .وهكذا ،عندما يك���ون احلل من جمموع���ة حمدودة من البدائ���ل الوا�ضحة
للتجربة ،وحتى تو�ضيح الت�أثريات غري املتوقعة� ...إلخ ال تقدم �أي �إجابة عن البداهة .وبعبارة �أخرى ،ال ميكن
اال�ست�شهاد بالآثار املعززة كدليل على اخلطوة االبتكارية �إذا كانت نا�شئة من اختبارات بديهية.

م 21/17 1طريقة التحليل املو�ضوعي للخطوة االبتكارية
(�أ) حتديد املفهوم االبتكاري لعن�صر احلماية مو�ضع ال�س�ؤال.
(ب) حتديد "رجل املهنة العادي يف التقنية".
(ج) حتديد املعارف العامة ال�شائعة ذات ال�صلة برجل املهنة يف تاريخ الأ�سبقية.
(د) حتدي���د االختالفات ب�ي�ن امل�س�ألة امل�ست�شهد بها عل���ى �أنها جزء من "حالة التقني���ة" واملفهوم االبتكاري
لعن�صر احلماية� ،إن وجدت.
(ه���ـ) النظ���ر دون �أي معرفة باالخ�ت�راع احلايل ،هل هذه االختالفات بديهية لرج���ل املهنة �أو هل تتطلب �أي
جهد ابتكاري؟

م� 22/17 1أمثلة تو�ضيحية لتقييم اخلطوة االبتكارية
املثال :1
االخ�ت�راع :مرك���ب ممثل يف �صيغ���ة  ،PY- B3والتي فيها ترمز � PYإىل هي���كل بريازولون حمدد وترمز � Bإىل
الإيثيل .ومتتلك مركبات االخرتاع خ�صائ�ص م�سكنة.
التقني ��ة ال�سابق ��ة :ت�ص���ف �أقرب تقنية �صناعية �سابقة  ،PY- B3حيث ترم���ز � Bإىل امليثيل .ومل يكن معروف
بالن�سبة للمركب يف التقنية ال�سابقة امتالكه لأي ن�شاط عالجي.
التحليل:
اخلط ��وة  :1حتدي���د املفهوم االبت���كاري الوارد يف براءاة االخرتاع :املفه���وم االبتكاري هو  ،PY- B3حيث
ت�شري  Bترمز �إىل الإيثيل؛ حيث متتلك مركبات االخرتاع خ�صائ�ص م�سكنة.
اخلطوة � :2إ�سناد �إىل رجل املهنة ذو املهارة والقدرة االبتكارية العادية ما كان يعترب من املعارف العامة
ال�شائعة يف التقنية يف تاريخ الأ�سبقية:
يتطلب هذا التقييم ن�شاطني وهما ،حتديد رجل املهنة واملعارف العامة ال�شائعة:
رجل املهنة :يف هذه احلالة رجل املهنة هو ال�صيديل �أو قد يكون فريق من املخت�صني بالكيمياء الع�ضوية
وال�صيدلية.
املع ��ارف العام ��ة ال�شائع ��ة :لدى رج���ل املهنة معرفة عام���ة بحالة التقني���ة املرتبطة بالكيمي���اء الع�ضوية
للبريازول���ون وكذل���ك معرفة �شاملة حلال���ة تقنية مركبات �أو فئ���ات املركبات ذات القوة املخ���درة .ويجب �أن
تك���ون هذه املعرفة بتاريخ �أ�سبقية الطلب ذو الرباءة مو�ضع النقا�ش ،ولي�س يف وقت الحق لذلك .وهكذا ،ف�إنه
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الينبغي �أن ي�أخذ ال�شخ�ص يف االعتبار �أي وثيقة من�شورة بعد تاريخ الأ�سبقية.
اخلط ��وة  :3حتدي���د االختالفات �إن وجدت بني امل�س�ألة املذكورة واالخرتاع املطالب بحمايته ،واالختالف
بني التقنية ال�سابقة واالخرتاع هو ا�ستبدال ثالثة م�شتقات من امليثيل يف املواقع احللقية والت�أثري ال�صيدالين
للمركب الناجت.
اخلطوة  :4حتديد ما �إذا كانت هذه االختالفات ،التي متت م�شاهدتها دون �أي معرفة باخلطوات املكونة
لالخ�ت�راع املطال���ب بحمايته والتي كانت �ستكون بديهي���ة لرجل املهنة �أو عما �إذا كان���ت تتطلب �أي درجة من
االخرتاع�( :أو ما �إذا كان هناك توقع معقول للنجاح �أو مو�ضوع يربطها بالتقنية ال�سابقة).
بالرغ���م م���ن كون مركب التقنية ال�سابقة ،م�شابها جدا يف الرتكيب� ،إال �أنه ال يقدم �أي فكرة لرجل املهنة
�أن املركب���ات الناجت���ة بتغيري ب�سيط جدا �ستكون ناجحة كمنتج �صي���دالين .والتغيري من امليثيل للإيثيل يعترب
بديهي ًا لرجل املهنة ولكن هذا التغيري املذكور لن يقرتح حتقيق �أي خا�صية �صيدالنية للمركب املعدل .وبعبارة
�أخ���رى مل يكن هناك �أي مو�ضوع رابط يرب���ط التقنية ال�سابقة باالخرتاع .وبدال من ذلك ،ميكن القول �أنه مل
يكن هناك حافز للتقنية ال�سابقة.
اخلال�صة� :أن االخرتاع يعد غري بديهي.

مثال :2
االخرتاع :مثبطات  COX-IIالأنتقائية من م�ضادات االلتهاب غري ال�سرتويدية املو�ضحة بال�صيغةHy-

 X. Hyمتثل تركيب متج�أن�س احللقة معقد ،حيث  Xمتثل امل�شتقات.
خلفية :تلعب �أنزميات الأك�سدة احللقية  Iو IIدور ًا حيوي ًا يف الفعالية ال�صيدالنية مل�ضادات االلتهاب غري
ال�سرتويدية .وقد عرفت م�ضادات االلتهاب غري ال�سرتويدية الأولية ب�أنها ت�سبب تهيجا للمعدة وقرحة مهددة
للحياة.
بينم���ا كان���ت مثبط���ات  COX-IIاالنتقائي���ة ،التي ط���ورت الحقا ،قادرة عل���ى تثبيط الإف���رازات املعدية
وبالت���ايل �أثبت���ت كونها خيارا �أف�ضل كم�ضادات لاللتهاب غري ال�سرتويدي���ة .وكان مو�ضوع االخرتاع هو توفري
فئة من مثبطات  COX-IIاالنتقائية.
X

N
Q

N

ترمز � Qإىل الكربيت  Sوالأك�سجني O

التقنية ال�سابقة :د 1ت�صف املركبات ذات الرتكيبات الآتية:
X
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Q

د 2ت�صف املركبات ذات الرتكيبات التالية:
X

Q

N

كال م���ن املركب�ي�ن يف د 1و د 2هي م�ضادات لاللتهاب غري ال�سرتويدية ولها عيب وهو �إفرازات الأحما�ض
املعدية .ويعرف د 2مب�ستوى �أعلى من الإفرازات احلم�ضية املعدية مقارنة مع د.1
التحليل:
اخلطوة  :1حتديد املفهوم االبتكاري الوارد يف براءة االخرتاع :املفهوم االبتكاري هو ا�ستبدال ذرة كربون
حلقي���ة يف احللق���ة الأروماتي���ة الي�سرى للح�صول على فئة م���ن مثبطات  COX-IIالأنتقائي���ة ذات خ�صائ�ص
م�سكنة.
اخلطوة� :2إ�سناد �إىل رجل املهنة ذو املهارة والقدرة االبتكاريه العادية ما كان يعرف باملعرفة العامة يف
التقنية ال�سابقة عند تاريخ الأ�سبقية.
رج ��ل املهن ��ة :يف ه���ذه احلالة رجل املهنة ه���و ال�صيديل وميكن �أن يكون كذل���ك فريق مكون من خمت�ص
بالكيمياء الع�ضوية و�صيديل.
املع ��ارف العام ��ة ال�شائع ��ة :رجل املهنة يكون على معرفة عامة بحالة التقنية املرتبطة بالكيمياء الع�ضوية
للمركب���ات غري املتجان�سة احللقي���ة وكذلك معرفة �شاملة حلالة تقنية مركب���ات �أو فئات املركبات ذات القوة
املخ���درة .وهذه املعرفة يجب �أن تكون بتاري���خ �أ�سبقية الطلب ذو الرباءة مو�ضع النقا�ش ،ولي�س يف وقت الحق
لذلك .وهكذا ،ف�إنه الينبغي �أن ي�أخذ ال�شخ�ص يف االعتبار �أي وثيقة من�شورة بعد تاريخ الأ�سبقية.
اخلط ��وة  :3حتدي���د االختالفات �أن وجدت بني امل�س�ألة املذكورة واالخرتاع املطالب بحمايته ،واالختالف
بني التقنية ال�سابقة واالخرتاع هو ا�ستبدال ذرة الكربون يف املواقع احللقية كما ذكر �أعاله والقوة ال�صيدالنية
للمركب الناجت.
اخلطوة  :4حتديد ما �إذا كانت هذه االختالفات ،التي متت م�شاهدتها دون �أي معرفة باخلطوات املكونة
لالخ�ت�راع املطال���ب بحمايته والتي كانت �ستكون بديهي���ة لرجل املهنة �أو عما �إذا كان���ت تتطلب �أي درجة من
االخرتاع�( :أو ما �إذا كان هناك توقع معقول للنجاح �أو مو�ضوع يربطها بالتقنية ال�سابقة).
ويف احلال���ة الراهن���ة ،تطلب االخرتاع تغيريين متعاقبني يف املواقع احللقية �إذا ما نظر �إليها من د .1ومع
ذل���ك ،بع���د التو�ص���ل �إىل د 2و بعد العثور على �أن املرك���ب الناجت ال يعر�ض �أي خ�صائ����ص تثبيطية ،COX-II
فلن ي�شعر رجل املهنة بالتحفيز لعمل �أي تغيري �إ�ضافي يف د 2للو�صول �إىل املركب يف االخرتاع احلايل .وبلغة
�أخرى ،ف�إن التقنية ال�سابقة غري قريبه من االخرتاع احلايل.
اخلال�صة :االخرتاع يعد غري بديهي.
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مثال :3
االخرتاع� :أمالح البي�سيالت من املركب �أ (�أ-ب) ذو خ�صائ�ص خاف�ضة ل�ضغط الدم.
اخللفية :حتويل �أ-م �إىل �أ-ب يح�سن ب�شكل كبري من قابلية املركب للمعاجلة يف ت�صنيع الدواء ،ويح�سن
من ثباته ،بينما تظل الفعالية ال�صيدالنية للمركب �أ-ب هي نف�سها مثل �أ-م.
التقنية ال�سابقة:
د :1ت�صف �أقرب تقنية �سابقة ملح املاليات (�أ-م) للمركب �أ ب�أن له نف�س اخل�صائ�ص الف�سيولوجية.
د :2تو�ض���ح قائمة من  53من الأنيونات املقبولة دوائيا كمر�شح لتح�ضري الأمالح .ومع ذلك ،ف�أن الأنيون
الأك�ث�ر ا�ستخداما ه���و الهيدروكلوريد ،بينم���ا ت�ستخدم البي�سيالت ل���ـ  %0.25من الأدوية الت���ي مت �إقرارها.
وبخالف الهيدروكلوريد ،الذي كان ي�ستخدم يف حوايل  %43من الأدوية التي مت املوافقة عليها ،فيمكن جلميع
الأم�ل�اح الأخ���رى تقريبا �أن ت�صنف كـ "نادرة اال�ستخدام" .وق���د كان ي�ستخدم  40من �أ�صل � 53أنيون يف �أقل
من  %1من الأدوية و  23من  53كانت ت�ستخدم يف � %0.25أو اقل من الأدوية.
د :3تو�ضح التقنية ال�سابقة د� 3أن �أمالح البي�سيالت متتلك ثبات ممتاز وخ�صائ�ص �أخرى.

التحليل:

اخلط ��وة  :1حتديد املفهوم االبت���كاري الوارد يف براءة االخرتاع :ملح البي�سيالت للمركب �أ قابلية �أف�ضل
للمعاجلة.
اخلطوة � :2إ�سناد �إىل رجل املهنة ذو املهارة والقدرة االبتكارية العادية ما كان يعرف باملعرفة العامة يف
التقنية ال�سابقة عند تاريخ الأ�سبقية.
رج���ل املهنة واملع���ارف العامة ال�شائعة ،رجل املهنة هو �إما �صي���ديل �أو فريق مكون من خمت�ص بالكيمياء
الع�ضوي���ة و�صيديل .ويكون لدى رجل املهنة معرفة عام���ة �شائعة ،ولديه فهم �شامل لقابلية الأدوية للمعاجلة.
وه���و ق���ادر على �إجراء التجارب يف م�ساحة حمدودة وقادر على اختيار بدي���ل �أف�ضل من البدائل املعروفة من
التقنية ال�سابقة للح�صول على النتائج املعروفة وهو على دراية ب د ،1د ،2ود.3
اخلط ��وة  :3حتدي���د االختالفات �إن وجدت بني امل�س�ألة املذكورة واالخرتاع املطالب بحمايته ،واالختالف
بني التقنية ال�سابقة واالخرتاع هو ا�ستبدال �أنيون املاليات ب�أنيون كعامل مكون للملح.
اخلطوة  :4حتديد ما �إذا كانت هذه االختالفات ،التي متت م�شاهدتها دون �أي معرفة باخلطوات املكونة
لالخ�ت�راع املطال���ب بحمايته والتي كانت �ستكون بديهي���ة لرجل املهنة �أو عما �إذا كان���ت تتطلب �أي درجة من
االخ�ت�راع :يف احلالة الراهنة ،كان على رجل املهن���ة يف التقنية �أن يجرب من قائمة مكونة من � 53أنيون .ومل
يك���ن ليوقف���ه حقيقة �أن البي�سيالت ت�ستخدم لـ  %0.25من الأدوية املعتم���دة كما كان لديه علم ب�أن الأنيونات
الأخ���رى كانت ت�ستخ���دم نادرا �أي�ضا .بدال من ذلك فقد حفزته د 3لإج���راء جتارب من �ضمن هذه املجموعة
م���ن � 53أني���ون وخا�صة بالأخذ يف النظ���ر �إىل اخل�صائ�ص الأف�ض���ل لأمالح البي�سيالت .وباعتب���ار �أن �أمالح
البي�سيالت �ستكون وا�ضحة للتجربة وذات توقعات معقولة للنجاح فيذهب ملثل هذه التعديالت.
اخلال�صة :يعد االخرتاع بديهي ًا.
216

مت حتليل اخلطوة االبتكارية يف الأمثلة التالية باتباع اخلطوات كما مت و�صفها �أعاله.

مثال :4
يتعل���ق االخرتاع املطالب بحمايت���ه بعملية لتح�ضري املركب ج عن طريق معاجل���ة املركب �أ واملركب ب يف
وج���ود البالتني احلفاز .وجميع خ�صائ�ص االخرتاع مدرجة يف التقنية ال�سابقة ماعدا البالتني كعامل حفاز،
ولكن مت ذكره على �أنه من العوامل احلفازة للعنا�صر النبيلة.
التحلي ��ل :ت�ص���ف التقنية ال�سابقة البالتني �أ�سا�س ًا كعن�ص���ر نبيل والذي هو �أي�ضا معدن مكافيء يف التقنيات
ذات الأغرا�ض امل�شابهة والبديهية لرجل املهنة .وبالتايل ،فهو طلب ذو خا�صية معروفة يف التقنية ال�سابقة يف
االخرتاع املطالب بحمايته بطريقة بديهية.

مثال :5
يتعل���ق االخرتاع املطال���ب بحمايته �إ�سرت �أح���ادي ملركب معروف ثنائي جممعات الكح���ول لعالج �أمرا�ض
ال�سرط���ان با�ستخ���دام �أحما�ض �أمينية خمتارة من بني اللي�سني ،الفال�ي�ن ،الليو�سني ،وما �شابه ،كعامل مكون
للإ�سرت؛ وب�سبب �إتاحته احليوية الفموية ال�ضعيفة ،فلم ميكن ا�ستخدام ثنائي الكحول كنظام تو�صيل فموي.
ولتح�س�ي�ن الإتاح���ة الفموية مت حتوي���ل �أحدى جمموع���ات الهيدروك�سيل يف ثنائي الكح���ول �إىل لإ�سرت �أحادي
با�ستخدام الأحما�ض الأمينية املذكورة.
�أدرجت التقنية ال�سابقة �أن كحوال �أحاديا ذو تركيب م�شابه وذو �إتاحة حيوية فموية �ضعيفة مت حتويله �إىل
�إ�س�ت�ر با�ستخدام �أحما�ض �أمينية خمتارة من اللي�سني ،الفال�ي�ن ،الليو�سني ،وما �شابه ،كعامل م�ؤ�سرت ،والذي
�أظهر حت�سنا يف الإتاحة احليوية الفموية يف عالج �أمرا�ض ال�سرطان .واحلم�ض الأميني امل�ستخدم يف التقنية
ال�سابقة وكذلك يف االخرتاع املطالب بحمايته هو اللي�سني.
التقنية ال�سابقة

االخرتاع املطالب بحمايته

R-CH2-OH

HO-CH2-R-CH2-OH

’R-CH2-OR

’HO-CH2-R-CH2-OR

حيث ’ Rاللي�سني ،الفالني ،الليو�سني �أو ما ي�شبه

حيث ’ Rاللي�سني ،الفالني ،الليو�سني �أو ما ي�شبه

التحلي ��ل :اله���دف من االخرتاع احلايل هو توفري حل للتغلب عل���ى الإتاحة احليوية الفموية ال�ضعيفة لثنائي
الكح���ول ،عن���د ا�ستخدامه كنظ���ام تو�صيل عن طريق الف���م .ومت حتويل �إحدى جمموع���ات الكحول يف ثنائي
الهيدروك�سيل �إىل �إ�سرت با�ستخدام اللي�سني لتح�سني الإتاحة الفموية لثنائي جمموعات الكحول.
وق���د تناول���ت التقنية ال�سابقة الإتاح���ة احليوية الفموية ال�ضعيفة للرتكيب امل�شاب���ه �إىل حد كبري لأحادي
الكح���ول .وقد مت حل امل�شكل���ة بتحويل �أحادي الكحول �إىل الإ�سرت با�ستخدام اللي�سني كعامل م�ؤ�سرت .وبالتايل
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ميكن لرجل املهنة يف التقنية �أن يحفز بتدري�س التقنية ال�سابقة ال�ستخدام احلم�ض الأميني لتح�سني الإتاحة
الفموية بتحويل ثنائي الكحول �إىل �إ�سرت �أحادي حلل امل�شكالت من هذا النوع؛ وبالتايل فلي�س هناك �أي تقدم
تقني ينطوي عليه االخرتاع احلايل.

مثال :6
يتعلق االخرتاع املطالب بحمايته مبرتاكب الأنرتفريون -البويل �إيثيلني جليكول املتفرع لعالج ال�سرطان؛
والأنرتف�ي�رون هي �أدوي���ة بيولوجية م�ضادة للفريو�س���ات ،والتي ت�ستخدم كذلك يف ع�ل�اج ال�سرطان .ويعرف
تكني���ك حتوي���ل البويل ايثيلني �إىل جليك���ول يف التقنية ب�أنه يح�سن من ن�شاط الربوت�ي�ن ،وب�شكل �أكرث حتديدا
الربوتينات املت�صلة باملرتاكبات اخلطية �أو املتفرعة للبويل �إيثيلني جليكول حيث تزيد من ن�شاط الربوتني �إىل
ح���د معني .وقد عرفت طريقة حت�ضري اللي�سني املتفرع امل�ض���اد للفريو�سات وتن�شيط جمموعة الكربوك�سي يف
اللي�سني با�ستخدام  -Nهيدروك�سي �سك�سني �إمييد لإبدال �أية مادة منا�سبة �إىل جمموعة الكربوك�سي لتح�سني
ن�ش���اط ه���ذه املادة من التقني���ة ال�سابقة  .1وت���درج التقنية ال�سابق���ة  2حت�ضري اللي�سني امل�ض���اد للفريو�سات
املتفرع امل�ستبدل ب�أنزميات مثل الريبونيوكلييز ،الكاتاالز� ،أ�سباراجيناز ،الرتب�سني� ...إلخ .وتعرف مرتاكبات
الربوتني املتفرعة بفعالية �أكرث وكذلك ثبات �أكرث من نظريتها اخلطية.
التقنية ال�سابقة 1

التقنية ال�سابقة 2

االخرتاع املطالب بحمايته

’(mPEG)2>R-COOR

(mPEG)2>R-CO-NH

(mPEG)2>R-CO-NH-Interferon

 Rاللي�سني R’ ،ميثيل ،بروبيل ،الربوتني  Rاللي�سني ،الربوتني  Rاللي�سني
هو �أنزمي مثل الريبونيوكلييز،
�إيثيل وما �شابه
الكاتاالز� ،أ�سباراجيناز،
الرتب�سني� ...إلخ
�أدرج���ت التقنية ال�سابقة  1و  2طريقة حت�ضري مرتاكب���ات الربوتني املتفرع امل�ضاد للفريو�سات كما تقول
الطريق���ة وي�شمل عل���ى ربط البويل �إيثيل�ي�ن جليكول �أحادي امليثي���ل كل واحدة منها عل���ى جمموعات الأمينو
 εو  αللي�سني وجمموعة الكربوك�سي للي�سني امل�شتق بالربوتني .و�أظهرت مرتاكبات الربوتني امل�ضاد للفريو�سات
املتفرع ت�أثريا حم�سنا باملقارنة مبرتاكبات الربوتني اخلطي .وميكن لرجل املهنة يف التقنية �أن يحفز بالتقنية
املذكورة يف التقنية ال�سابقة واملعرفة العامة ال�شائعة بالتقنية يف وقت �إيداع االخرتاع املطالب بحمايته وميكن
�أن يحف���ز لتح�ض�ي�ر مرتاكب متفرع م�ض���اد للفريو�سات مع �أنرتف�ي�رون  αمن �أجل ت�أثري عالج���ي �أف�ضل كما
تق�ت�رح التقني���ة ال�سابقة  .2وال ميكن اعتبار ا�ستبدال الأنرتف�ي�رون  αيف مكان الربوتينات على املواقع كما مت
اقرتاح���ه يف د 1و د 2والتح�س���ن يف فعالية مرتاكب الأنرتفريون املتفرع امل�ض���اد للفريو�سات كتقدم تقني على
التقنية ال�سابقة.

مثال :7
تركي���ب دوائي يتكون من امل���ادة الفعالة الأوىل بكمية من حوايل  2ملجم وحتى تقريبا  4ملجم مبا يعادل
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اجلرعة اليومية ومادة فعالة ث�أنية بكمية من حوايل  0.01ملجم وحتى  0.05ملجم تقريبا مبا يعادل اجلرعة
اليومي���ة مع���ا مع واحدا �أو �أكرث من املك�سبات �أو املواد احلاملة املقبولة �صيدليا .ويتكون الرتكيب من عدد من
وحدات جرعات يومية معب�أة منف�صلة عن بع�ضها البع�ض و ميكن �إزالتها كال على حدة ومو�ضوعة يف وحدات
تعبئة ومعدة للتعاطي عن طريق الفم ملدة تبلغ حوايل  21يوما متتابعا على الأقل ،وتكون املادة الفعالة الأوىل
املوجودة يف الرتكيب ب�صورة ميكرونية �أو رذاذ من حملول على �سطح ج�سيمات من ناقل خامل.
د :1وتع���رف امل���ادة الفعال���ة الأوىل والثانية معا مع تركي���ب من هذه العوامل يف التقني���ة .د :2كما يعرف
�أي�ضا حتويل الأدوية امل�شابهة �ضعيفة الذوبان لل�صورة امليكرونية يف التقنية من �أجل حت�سني تو�صيل الدواء.
التحليل :تعترب حتويل املادة الفعالة الأوىل لل�صورة امليكرونية وجها جديدا يف الرتكيب احلايل .كما يعرف
جرع���ة ونظام تعاطي املادتان الفعالت���ان الأوىل والثانية وجمعهما وحتويل الأدوي���ة امل�شابهة �ضعيفة الذوبان
لل�ص���ورة امليكروني���ة يف التقنية .وبالتايل ،فمن البديهي لرجل املهنة يف التقني���ة حتويل املواد الفعالة �ضعيفة
الذوبان لل�صورة امليكرونية لتح�سني تو�صيل الدواء .وعالوة على ذلك ،ف�أن تغيري حجم اجل�سيمات هو جمرد
تعدي���ل يف ال�ش���كل الفيزيائي للمادة الفعالة من �أج���ل ت�أثري حم�سن ومتوقع وبالتايل يك���ون االخرتاع املطالب
بحمايته بديهي.

م 23/17 1التطبيق ال�صناعي

وفق���ا للم���ادة (( )44ج) م���ن النظام ،ف�أن عب���ارة "قابل للتطبي���ق ال�صناعي" فيما يتعل���ق باخرتاع ما،
تعن���ي �أن االخ�ت�راع ميكن �صنع���ه �أو ا�ستخدامه يف ال�صناعة"؛ ولك���ي متنح الرباءة يج���ب �أن يكون االخرتاع
مفي���دا وقابال للتطبيق ال�صناع���ي ،ويجب �إدراج موا�صف���ة الإفادة والتطبيق ال�صناع���ي الخرتاع ما بطريقة
ممي���زة ومعتمدة �إذا مل تكن الفائدة والتطبي���ق ال�صناعي لالخرتاع قد مت �إن�شا�ؤهما بالفعل� ،سواء ب�صراحة
�أو بطريق���ة �ضمني���ة .وبعبارة �أخرى ،ف����إن متطلبات التمكني و الفائدة كالهما مرتب���ط بالتطبيق ال�صناعي.
قابل للتطبيق ال�صناعي .ويجب على موا�صفة
قابل للتطبيق ،فهذا يعني �أنه �أي�ضا غري ٍ
و�إذا كان االخرتاع غري ٍ
ال�ب�راءة �أن تك�ش���ف ع���ن التطبيق العملي و اال�ستخ���دام ال�صناعي لالخرتاع املطالب بحمايت���ه حيث يلزم �أن
يك���ون ذو فائدة ملمو�سة وم�ستقاة مبا�شرة من الو�ص���ف �إىل جانب املعرفة العامة امل�شرتكة .ولن يكفي جمرد
اال�ستخدام امل�ضارب �أو الغام�ض والإ�شارة غري الوا�ضحة للأهداف املمكنة.

م� 24/17 1أمثلة تو�ضيحية على التطبيق ال�صناعي
املثال :1
االخ�ت�راع :عبارة عن نظائر ا�صطناعية لل�ستريويد .متتلك ال�ستريويدات خ�صائ�ص طبية معينة .ومع ذلك،
ف����إن مركب���ات االخرتاع -كم���ا مت ت�أكيده -هي عر�ض���ه للتحقيقات اجل ّدي���ة ،لكونها نظائ���ر مماثلة ملركبات
معروفة بخ�صائ�ص طبية.
التحلي ��ل :املركب���ات املطالب بحمايتها غري قابل���ة للح�صول على براءة لأنها تفتق���ر �إىل فائدة حمددة ،لأن
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جمرد الفائدة العلمية ال جتعل االخرتاع م�ؤهال للح�صول على الرباءة.

مثال :2

االخرتاع :يت�ألف الطلب من ثالث جمموعات من عنا�صر احلماية:
1 -1مركب ذو ال�صيغة .A
2 -2مركب ذو ال�صيغة .B
3 -3عملي���ة �صن���ع  Aو  ،Bحيث يتم تفاعل  Cو  Dيف � mإىل  nدرجة مئوية ،يف مذيب  Yعدمي الربوتون ،ويتم
اختيار املذيب الغري بروتوين املذكور من بني  a ,b , c ,d eومن ثم يتم تقطريه وتنقيته لعزل  Aمن .B
تذك���ر املوا�صف���ة ا�ستخدام مركب ذو ال�صيغ���ة  Aبكونه ميتلك تطبيقات �صناعي���ة حمددة .ومع ذلك ،ال
تذكر املوا�صفة �أي ا�ستخدام ملركب ذو ال�صيغة .B
التحلي ��ل :عن�ص���ر احلماية  2غري مقبول لأن املركب ال يظهر امتالك���ه �أي فائدة .وجمرد كونه منتج جانبي
للتفاعل امل�ستخدم لتح�ضري املركب ذو ال�صيغة  ،Aال يجعل منه مو�ضوعا قابال للح�صول على براءة.

م 25/17 1كفاية الو�صف والو�ضوح ودعم عنا�صر احلماية

وفق ًا للمادة ( )14من الالئحة ،ف�إن على الو�صف الكامل �أن ي�صف االخرتاع ب�شكل كامل وحمدد وكذلك
طريقة عمله �أو ا�ستخدامه والطريقة التي مبوجبها يتم تنفيذه .كما يجب �أن يذكر �أي�ضا �أف�ضل طريقة يعرفها
مق���دم الطل���ب لتنفيذ االخرتاع والتي م���ن �أجلها مينح احلق يف املطالبة باحلماي���ة .ووفقا للمادة ()1( )15
و( )2م���ن الالئحة ،فيجب �أن يحت���وي الطلب على عن�صر حماية واحد م�ستقل على الأقل ،ويجوز �أن يت�ضمن
عنا�ص���ر حماي���ة �أخرى م�ستقلة و�أخرى معتم���دة ،ويجب ترقيمها بالتتابع على �أن يك���ون عن�صر احلماية رقم
 1ه���و ال���ذي يعرف ب�أو�س���ع نطاق مطلوب .كما يجب �أن تعط���ي عنا�صر احلماية تعريف ًا تام��� ًا بنطاق احلماية
املطل���وب مب���ا يف ذلك املكون���ات الأ�سا�سية لالخرتاع كما يج���ب �أن تكون حمددة النط���اق باملقارنة مبا ك�شف
عن���ه يف الو�ص���ف الكامل .وتن�ص املادة ( )3( )15على �أن تك���ون عنا�صر احلماية وا�ضحة ومرتابطة وتع ِّرف
باالخ�ت�راع (ولي�س مزاي���اه) بطريقة حمددة ي�سهل به���ا الت�أكد من نطاق احلماي���ة دون الرجوع �إىل الو�صف
الكام���ل �أو الر�سوم���ات التو�ضيحي���ة �إال يف ال�ضرورة الق�ص���وى .ومن �أجل املالئمة ،فقد مت���ت مناق�شة وحدة
االخرتاع فيما يلي حتت عنوان منف�صل.
الكائن ��ات احلي ��ة الدقيق ��ة والإيداعات� :إذا كان االخرتاع يتعلق مب���ادة حية دقيقة والتي ال ميكن و�صفها
بطريق���ة كافي���ة والتي تكون غري متاح���ة للجمهور ،ينبغي ا�ستكمال الطلب عن طري���ق �إيداع املادة لدى �سلطة
�إي���داع دولي���ة مبوجب معاهدة بوداب�س���ت .والتي مبوجبها ينبغي �أن يتم �إيداع امل���ادة يف موعد ال يتجاوز تاريخ
�إي���داع الطل���ب ويجب �أن يعطى مرج���ع الإيداع يف املوا�صفة خالل ثالثة �أ�شهر م���ن تاريخ �إيداع طلب الرباءة.
ويج���ب ت�ضم�ي�ن جمي���ع املوا�صفة املتاح���ة للمادة املطلوب التع���رف عليها ب�ش���كل �صحيح �أو الإ�ش���ارة �إليها يف
املوا�صفة مبا يف ذلك اال�سم ،عنوان معهد الإيداع ،وتاريخ ورقم الإيداع.
تن�ضم بعد ملعاهدة بوداب�ست.
مالحظة :ال�سعودية مل ّ
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وعندم���ا ت�سع���ى عنا�صر احلماية حلماية �أ�شياء مل يتم تعريفها م���ن قبل مقدم الطلب عند التقدم بطلب
ال�ب�راءة ،ولكنه���ا ميك���ن تعريفها يف امل�ستقبل م���ن خالل تنفيذ عملي���ة مقدم الطلب ،فمثل ه���ذه العنا�صر ال
متن���ح براءة وذلك على �أ�سا�س عدم كفاية الو�صف .عل���ى �سبيل املثال ،ادّعاء العديد من املركبات دون وجود
الدعم املنا�سب يف الأمثلة .ويجب �أن ت�صف املوا�صفة "منوذج" لالخرتاع املطالب بحمايته يف كل من عنا�صر
احلماي���ة والو�صف الكامل ويجب �أن يكون الو�صف كافي ًا لتمكني املخت�صني بال�صناعة املعنية من تنفيذه دون
�إجرائه���م للمزيد من االخرتاعات ويجب �أن يك���ون الو�صف وا�ضحا ،مبعنى �أنه ينبغي �أن ال يكون من ال�صعب
متابعته.
�إن الك�ش���ف الكاف���ي عن االخرتاع يف موا�صفة ال�ب�راءة هو االعتبار الذي متنح من �أجل���ه الرباءة .و�أثناء
تقييم كفاية الك�شف ،ينبغي الت�أكد من �أن �أف�ضل طريقة لتنفيذ االخرتاع مت و�صفها بحيث يكون كامل املو�ضوع
ال���ذي مت���ت املطالبة به يف عنا�ص���ر احلماية ،ولي�س فقط ج���زءا منها ،قابلاً للتنفيذ م���ن قبل رجل املهنة يف
املجال املعني دون حتمل عبء �إجراء جتارب كثرية �أو ممار�سة جهد ابتكاري.
ويجب �أن ي�شمل و�صف املوا�صفة على الأقل مثاال واحدا �أو �أكرث ،يغطي النطاق الكامل لالخرتاع كما تتم
املطالب���ة به ،وال���ذي مي ّكن رجل املهنة يف التقنية بتنفي���ذ االخرتاع .و�إذا كان االخ�ت�راع متعلقا مبنتج بذاته،
فيج���ب تدعي���م الو�ص���ف ب�أمثلة جلمي���ع املركبات املطال���ب بحمايتها �أو عل���ى الأقل جن�س املركب���ات املطالب
بحمايتها .ويجب �إدراج طريقة التح�ضري والبيانات التجريبية املتعلقة بخ�صائ�ص كل مركب مطالب بحمايته
يف الو�صف ،والذي مي ّكن رجل املهنة العادي يف املجال من ا�ستخدام االخرتاع دون حتمل �أعباء.
املوا�صف���ة غ�ي�ر الكاملة ال ميك���ن �أن ت�صبح كافي���ة ب�سبب التطورات العام���ة يف حالة التقني���ة بعد تاريخ
الإي���داع .والتاري���خ املتعلق باالمتث���ال للك�شف الكامل هو تاري���خ املوا�صفة الكاملة .وبعب���ارة �أخرى ،يلزم على
املوا�صف���ة الكاملة �أن توفر معلومات كافية لل�سماح لرجل املهنة يف املجال بتنفيذ جميع ما يندرج �ضمن نطاق
م���ا يت���م املطالبة بحمايته .ويجب �إدراج اال�ستخدام املحدد واجلوهري لالخرتاع جنبا �إىل جنب مع �أي تقييم
مت �إج���را�ؤه والنتائج التي مت احل�صول عليها ملثل ه���ذا الت�أثري يف وقت الإيداع .ويف حالة عنا�صر حماية �إيداع
املادة ،التكوين واجلمع ،يتم �إجراء تقرير مف�صل متعلق بالتقييم ،كالذي يتم �إجرا�ؤه يف املخترب �أو يف اجل�سم
احل���ي ،والنتائج التجريبي���ة التي �أجريت بالداللة على مثل هذا التقييم يل���زم توفريها يف الو�صف .كما يلزم
توف�ي�ر مقايي�س التقييم ،واختي���ار طريقة التقييم ،وطريقة تو�صيل ال���دواء ،والنتائج التي مت احل�صول عليها
بال�ش���رح واال�ستدالل .وميكن �أن يكون التقييم الذي مت �إج���را�ؤه والبيانات التي يتم توفريها تنب�ؤية يف الب�شر،
وينبغي �أن تكون مقبولة من قبل رجل املهنة .و�إذا متت املطالبة ب�أكرث من جن�س واحد �أو ا�ستعمال دوائي واحد
يف الطلب ،فيجب دمج التقييمات ذات ال�صلة لكل جن�س �أو ا�ستخدام دوائي يف الو�صف.
وم���ن غري ال�ض���روري الو�صف يف عنا�صر حماي���ة للموا�صفة ،العمليات التي اكت�ش���ف بها مركب كيميائي
جدي���د ،عندما يكون ذلك جزءا من املعرف���ة العامة املتاحة له�ؤالء الأ�شخا�ص املهرة يف العلم والذين ميكنهم
بعد قراءتها -الرجوع �إىل امل�ؤلفات التقنية حول هذا املو�ضوع بغر�ض و�ضعها مو�ضع التنفيذ.221

وعن���د فح�ص عنا�صر احلماية فيما يتعل���ق بالو�ضوح والدعم على النحو املطلوب وفقا للمادة ()1( )15
و( )3( )2من الالئحة.
و�ض���وح ودع���م عنا�ص���ر احلماية :كم���ا ذك���ر بخ�صو�ص ن���وع عنا�ص���ر احلماي���ة� ،أدرج �أن���ه يف الطلبات
ال�صيدالني���ة ،غالبا ما ت�صنف عنا�صر احلماية ب "ا�ستخدام ."...وال تكون مثل هذه ال�صياغات يف عنا�صر
احلماية مقبولة لأن عنا�صر احلماية يلزم �أن تتعلق �إما مبنتج �أو عملية.
ق���د تك���ون عنا�ص���ر احلماية ناق�ص���ة يف الدع���م� ،إذا كانت ال ت�ستند متام���ا على الو�ص���ف .ويف املجاالت
ال�صيدالنية ،كثريا ما ت�صاغ عنا�صر احلماية يف �صورة م�صطلحات غري حمددة ويكون نطاق عن�صر احلماية
يف كث�ي�ر م���ن الأحيان �أو�سع مما هو مربر له يف املوا�صفه .كما ميك���ن لعنا�صر احلماية �أن ت�شمل م�صطلحات
غري حمددة مثل "ت�شتمل"" ،حتتوي"� ...إلخ .لت�شري �إىل بع�ض املكونات الأ�سا�سية لالخرتاع .وباملثل ميكن �أن
ت����ؤدي امل�صطلحات مثل "تقريب ًا"" ،ح���وايل" �إىل اللب�س ب�ش�أن نطاق االخرتاع .ومثل هذه امل�صطلحات �أو �أية
م�صطلحات ت�ؤدي �إىل �أي التبا�س ،ينبغي رف�ضها.
عنا�ص���ر احلماي���ة الوظيفي���ة� ،أي عنا�ص���ر احلماي���ة حي���ث يت���م تعري���ف املواد م���ن حي���ث خ�صائ�صها
الف�سيولوجي���ة /نتائجه���ا التي يتم حتقيقها ،وينبغي رف�ض مثل عنا�ص���ر احلماية هذه؛ فهي ال ت�ؤدي فقط �إىل
اللب����س فيم���ا يتعلق بنطاق االخرتاع ،ولكن �أي�ضا يف معظم الأوق���ات ،فهي �أو�سع بكثري يف نطاقها و ال تتما�شى
مع الو�صف.
يف ت�سجي���ل براءات االخرتاع ال�صيدالنية غالبا ما يتم �صياغة عنا�صر احلماية بطريقة �صيغة ماركو�ش،
وينبغ���ي منح عناية خا�صة لبح���ث ودرا�سة مثل هذه العنا�صر ،وميكن �أن تغط���ي عنا�صر احلماية ذات �صيغة
ماركو����ش ع���ددا ال ح�صر له من املركب���ات والتي ميكن �أن يك���ون مبالغا فيها؛ مما ي����ؤدي �إىل ا�ستنتاج وجود
ت�ضارب بني الو�صف وعنا�صر احلماية .ميكن ملثل هذه ال�صيغ �أن ت�ؤدي �إىل م�س�ألة تعدد االخرتاعات املتميزة
� ً
أي�ضا ،ويجب �أن يكون للمركبات التي متثلها البدائل املختلفة روابط تقنية.
وم���ن �أج���ل تلبية متطلبات كفاية الو�صف ،ينبغي على مقدم الطل���ب �أن يلبي الثالثة �شروط الآتية ،وهي:
(�أ) يل���زم �أن ت�صف املوا�صف���ة الكاملة منوذجا لالخرتاع املطالب بحمايته يف كل من عنا�صر احلماية( ،ب)
يل���زم �أن يك���ون الو�صف كافيا لتمكني رجل املهنة من تنفيذه دون �إج���راء مزيد من االخرتاعات و التجارب �أو
(ج) يل���زم �أن يك���ون الو�صف وا�ضحا �أي �أنه لي�س هناك داع �أن يكون م���ن ال�صعب تتبعه .ولأن الك�شف الكايف
ع���ن االخ�ت�راع للجمهور من خالل املوا�صفة هو �أ�سا�س منح الرباءة ،ف����إن الفاح�ص (ب�صفته حار�س احلقوق
العام���ة "يلزم عليه النظر يف حق���وق اجلمهور بحيث ميكن للجمهور ا�ستغالل االخ�ت�راع جتاريا" دون �إجراء
املزيد من التجارب) بعد انق�ضاء مدة الرباءة .وبالتايل فعليه �أن ي�ضمن �أن الو�صف ال غمو�ض فيه ليفهم من
قبل رجل املهنة العادي.
عندم���ا يع��� ّرف عن�صر حماية واح���دا بدائل جمموعة ماركو����ش ،يتم اعتبار �أن ا�ش�ت�راط وجود الرتابط
التقن���ي ق���د متت تلبيته���ا عندما تك���ون البدائل ذات طبيع���ة مماثلة .وعندم���ا يكون جتم���ع ماركو�ش لبدائل
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املركبات الكيميائية ،يتم اعتبار البدائل ب�أنها ذات طبيعة مماثلة عندما يتم ا�ستيفاء املعايري الآتية:
(�أ) جميع البدائل لها خا�صية ن�شاط م�شرتكة.
(ب) يوج���د تركي���ب م�شرتك :وهو �أن يتم م�شاركة عن�صر هيكلي مهم من قبل جميع البدائل� ،أو يف احلاالت
الت���ي ال ميكن �أن يكون بها الهيكل امل�ش�ت�رك معيارا موحدا ،ف�إن جميع البدائل تنتمي �إىل فئة معرتف بها من
املركبات الكيميائية يف التقنية التي ينتمي �إليها االخرتاع.
وميكن القول �أن عنا�صر احلماية ترتبط مبفهوم ابتكاري واحد� ،إذا كانت ذات �صلة م�شرتكة لت�صل �إىل
بع�ضها البع�ض من خالل مو�ضوع م�شرتك .على �سبيل املثال ،قد حتتوي املوا�صفة على عن�صر احلماية لـ ()1
عق���ار ( )2و�سائ���ط ( )3عملية �صنع مركب عن�صر احلماية ( )1و ( .)2وم���ع ذلك ،تكون الو�سائط مقبولة
�شريطة �أن تكون جديدة وغري بديهية و �أن ال تك�شف املوا�صفة عن �أي ا�ستخدام �آخر للو�سائط املذكورة.

م� 26/17 1أمثلة تو�ضيحية لكفاية الك�شف والدعم
املثال :1

يتعلق الطلب مبركب بال�صيغة الآتية:

O

R1

N

H 2N
R3

O
R4

R2

حي���ث ،يتم اختيار  R1من الفيني���ل ،البرييديل ،الثيازوليل ،الثيو �ألكي���ل� ،ألكوك�سيل و امليثيل؛  R2-R4هي
امليثي���ل ،التولي���ل �أو الفينيل ،البرييديل ...وت�ستخ���دم املركبات كم�ستح�ضر �صيديل لزي���ادة قدرة امت�صا�ص
الأك�سجني من الدم.
الو�ص ��ف :ت�شم���ل املوا�صفة عددا من املركبات التي ال ح�صر لها التي تغطي ال�صيغة الواردة �أعاله .ولكن
الأمثلة مع ذلك تقت�صر على احلد الذي يكون فيه  R1هو دائما فينيل ،على �سبيل املثال:
R1

R2

R3

R4

فينيل
فينيل
فينيل

توليل
توليل
برييديل

فينيل
برييديل
ميثيل

ميثيل
توليل
توليل
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التحلي ��ل :يف جمي���ع الأمثلة الأخرى ،يقت�صر تعري���ف  R1على الفينيل .ولكن عن�صر احلماية هو �أو�سع بكثري
مم���ا مت و�صف���ه و�إتاحت���ه ،وبالتايل يعاين من نق�ص يف الدع���م .وجتدر الإ�ش���ارة �إىل �أن التمكني والدعم هما
خا�صيتان خمتلفتان ويخدمان غر�ضني خمتلفني ،على الرغم من �أنهما تكميليان لبع�ضهما البع�ض .ويف املثال
املعطى ،ميكن للفاح�ص �أن يثري م�س�ألة التمكني �أي�ضا.

مثال :2
م�ضادات م�ستقبالت  H2من ال�صيغة I

و�صفت ال�صيغة  Iكـ .A-Z
وتت�ألف  Aمن الإمييدازول امل�شتق وت�ضم  Zالبنز�إمييدازوالت امل�شتقة.
التحلي ��ل :يف املقام الأول ،ف�إن م�صطلح "ي�ض���م" �أو "م�شتقات" هي م�صطلحات مفتوحة النهاية ويبقى كل
احتمال �أن الغالبية العظمى من املركبات املطالب بحمايتها لن تخدم الغر�ض من االخرتاع املطالب بحمايته.
وكم���ا �سبق ،ف����إن الأمثلة تقت�صر على عدد قليل م���ن البدائل وال متكن (وهو �أمر غ�ي�ر ممكن �أي�ضا) الفئات
الأخرى من البدائل .وقد يتم االعرتا�ض على الق�صور والدعم �ضد عنا�صر احلماية والأو�صاف هذه.

مثال :3
االخرتاع :يف�صح عن مركب من �صيغة  1له خا�صية م�ضادة للح�شرات.
G4

O
N

G2

G7

G3
N
G1

G6

G5

حيث  G1ميثل الأك�سجني �أو الكربيت.
 G2ميثل الأك�سجني ،الأمينو ،فورميل الأمينو� ،أو الأمينو �أ�سيتيل G3 ،ميثل الهيدروجني ،الأمينو ،الهيدروك�سيل
�أو ميثل �C1-C6-ألكيل� ،ألكينيل � CrC6- ،C2-C6-ألكينيل �أو  C3-C6-الألكيل احللقي.
 G4ب�ش���كل م�ستقل ع���ن بع�ضها البع�ض متثل �C1-C6-ألكي���ل� C2-C6- ،ألكينيل� ،ألكايني���لC3-C6- ،C2-C6-
�ألكيل احللقي. n =0-4 ،
 G5ميث���ل الهيدروج�ي�ن ،الهالوجني� ،سي�أنو ،ني�ت�رو�C1-C4- ،ألكيل ،هالو �ألكي���ل � C1-C4- ،C2-C6-ألكينيل،
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 CrC6هالو �ألكينيل� ،ألكاينايل ،C2-C6-الكوك�سي ، C1-C4-هالو �ألكوك�سي .C1-C4- G6ميث���ل � C1-C6-ألكيل� C3-C6- ،ألكيل احللقي ،هالو �ألكيل  ،C1-C6-هالو �ألكيل حلقيC1-C6- ،C2-C6-
�ألكينيل C2-C6- ،هالو �ألكينيل� C2-C6- ،ألكاينيل C2-C6- ،هالو �ألكاينيل� C1-C4- ،ألكوك�سي.
 G7ميثل حلقة �أروماتية خمتلطة خما�سية �أو �سدا�سية م�شتقة اختياريا �أحاديا �أو متعددة اال�شتقاق.
وتقدم املوا�صفة و�أمثلة العمل الدعم فقط ملركبات ال�صيغة  I-1وطريقة حت�ضريها.
G4

O
N

G2

CH3
G3

X

N

N

G6

O
GF3

G5

I-1

حي���ث  G1يف ال�صيغة هو الأك�سجني G2 ،الأك�سجني ،الأمين���و G3 ،الهيدروجني N ،يف ال�صيغة  Iت�ساوي �صفر،
 G4غري موجود G5 ،الهيدروجني ،الكلور ،الربوم ،واليود G6 ،ميثيل �أو كلور ،النيرتو �أو  - C3-C6ثالثي �ألكيل
�سايليل �إيثاينيل متاح G7 ،للبريازول �أو البريرول.
R8

N
N

N
R8

R6
R8

N

N

N

N

R6

R6
R7

R7
R8

R6

R7

N
R6

N
R6

 R6الكلوروبرييدين R7 ،الكلور ،الربوم� ،أو ثالثي فلورو كربون R8 ،الهيدروجني
وبالرغ���م من ادعاء مق���دم الطلب �أن املركب له خا�صية م�ضادة للح�شرات� ،إال �أن الأثر املطالب بحمايته
مل يتم تو�ضيحه.
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عن�صر احلماية :مركب م�ضاد للح�شرات له ال�صيغة 1
حيث  G1ميثل الأك�سجني �أو الكربيت.
 G2ميثل الأك�سجني ،الأمينو،فورميل الأمينو �أو �أ�سيتيل الأمينو.
 G3ميث���ل الهيدروجني ،الأمينو ،الهيدروك�سي���ل �أو ميثل � C1-C6-ألكيل� CrC6- ،ألكينيل� C2-C6- ،ألكاينيل �أو
C3-C6احللقي. G4ب�ش���كل م�ستقل عن بع�ضها البع�ض ومتثل � C1-C6-ألكي���ل� C2-C6- ،ألكينيل� C2-C6- ،ألكاينيلC3-C6- ،
احللقي .ن ميثل .4-0
ميث���ل  G5الهيدروج�ي�ن ،الهالوجني� ،سي�أنو ،ني�ت�رو� C1-C4- ،ألكيل C1-C4- ،هالو �ألكي���ل�C2-C6- ،ألكينيل،
 CrC6هالو �ألكينيل� C2-C6- ،ألكاينيل� C1-C4- ،ألكوك�سي C1-C4- ،هالو �ألكوك�سي. G6ميثل �C1-C6-ألكيلC3-C6- ،احللقيC1-C6- ،هالو �ألكيل C1-C6- ،هالو �ألكيل حلقي �C2-C6- ،ألكينيل،
C2-C6هال �ألكينيل� C2-C6- ،ألكاينيلC2-C6- ،هالو�ألكاينيل�C1-C4- ،ألكوك�سي. G7ميثل حلقة �أروماتية خمتلطة خما�سية �أو �سدا�سية م�شتقة اختياريا �أحاديا �أو متعددة اال�شتقاق.
التحليل :يف هذه احلالة يعترب الك�شف يف الو�صف غري كافي ًا لكامل النطاق للمو�ضوع املطالب بحمايته على
وجه التحديد حيث ميثل  G1الكربيت.
عل���ى الرغ���م من �أن الو�صف يف�صح مبا فيه الكفاية عن املركبات حي���ث ميثل  G1الأك�سجني �إال �أن هناك
عدم وجود �أدلة تثبت ا�ستخدام (م�ضاد احل�شرات) من املركب املطالب بحمايته.
وبالتايل ميكن االعرتا�ض وفقا للمادة ( )15من الالئحة.
ولأن���ه مل يت���م الك�شف عن املركب���ات حيث ميثل  G1الكربيت وعملية حت�ضريها ف�ل�ا يتم اعتبار املوا�صفة
متاحة للنطاق الكامل من عنا�صر احلماية وميكن االعرتا�ض عليها وفقا للمادة ( )15من الالئحة.

مثال :4
الو�ص ��ف :يتعلق هذا االخرتاع مبركب ممثل بال�صيغة العامة  .1وتركيب �صيديل ي�شمل املركب املمثل يف
ال�صيغ���ة ( )Iوملح من���ه ،ومذابا منه� ،أو دواء بادئا منه ،يف تركيبة مع �أدوية �أخرى .واملركب املمثل بال�صيغة
العامة  Iمفيد يف عالج ال�سرطان.
O

O
'R

R
O

O
I

ويت���م اختي���ار  Rو ’ Rم���ن جمموعات �أروماتية� ،أروماتي���ة خمتلطة ،حلقية ،ال حلقي���ة ،ومتعددة احللقات
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�أحادية ،ثنائية ،ثالثية ،متعددة اال�شتقاق.
وتق���دم الأمثل���ة العملية الدع���م فقط للمركبات التالي���ة وعمليات حت�ضريها جنب���ا �إىل جنب مع التحليل
لإظهار الن�شاط امل�ضاد لل�سرطان.
 - 3،6ثنائي (�إيثيل)  )1،2،4،5( -تيرتوك�س�أن
 - 3،6ثنائي (امليثيل بروبيل)  )1،2،4،5( -تيرتوك�س�أن
 - 3،6ثنائي (ثالثي بوتيل امليثيل)  )1،2،4،5( -تيرتوك�س�أن
( - 3ميثوك�سي امليثيل) -6-ميثيل ( )1،2،4،5تيرتوك�س�أن
عن�صر احلماية :مركب له ال�صيغة I
O

O
'R

R
O

O
I

 Rو ’ Rجمموعات �أروماتية� ،أروماتية خمتلطة ،حلقية ،ومتعددة احللقات.
التحليل :يلزم �أن ي�صف الو�صف الكامل كل منوذج لالخرتاع املطالب بحمايته ويجب �أن يكون هذا الو�صف
كافيا لتمكني رجل املهنة من تنفيذ كل ما يقع �ضمن نطاق ما يطالب به دون التجريب الذي ال مربر له.
ال يوج���د �أي دع���م للمركبات حي���ث  Rو ’ Rهي جمموعات �أروماتية� ،أروماتي���ة خمتلطة ،حلقية ،ومتعددة
احللقات �أحادية ،ثنائية ،ثالثية ،متعددة اال�شتقاق .
وتنط���وي عملي���ة حت�ضري املركب���ات حيث  Rو ’ Rه���ي جمموعات �أروماتي���ة� ،أروماتية خمتلط���ة ،حلقية،
ومتعددة احللقات �أحادية ،ثنائية ،ثالثية ،متعددة اال�شتقاق على التجريب الذي ال مربر له.
وبالت���ايل ف�إن مو�ضوع عن�صر احلماية  1حيث  Rو ’ Rهي جمموعات �أروماتية� ،أروماتية خمتلطة ،حلقية
 ،ومتعددة احللقات �أحادية ،ثنائية ،ثالثية ،متعددة اال�شتقاق يفتقر �إىل الدعم.

م 27/17 1وحدة االخرتاع
وفق���ا للم���ادة ( )46من النظام عل���ى �أنه "يجب �أن يتعلق الطلب باخرتاع واح���د �أو جمموعة من الأجزاء
املرتبطة على نحو يجعلها مفهوما ابتكاري ًا واحد ًا" .واملادة ( )35من الالئحة.
ق���د يك���ون هناك �أكرث من عن�صر حماية م�ستقل يف طلب واح���د �إذا وقعت عنا�صر احلماية �ضمن مفهوم
ابتكاري واحد ،املادة ( )1( )15من الالئحة .ويف حني �أنه ال يوجد �أي قيود فيما يتعلق بعدد عنا�صر احلماية
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 ،مب���ا يف ذل���ك عنا�صر احلماية امل�ستقلة ،ف�إن���ه من امل�ستح�سن احلد من عدد عنا�ص���ر احلماية ،و�أي�ضا عدد
عنا�صر احلماية امل�ستقلة يف طلب واحد بحيث �أن عنا�صر احلماية كلها تكون من نوع واحد ،ومرتبطة لت�شكل
مفهوم���ا ابتكاريا واحدا .و من غري املرغوب فيه �إدراج عدد من عنا�صر احلماية امل�ستقلة موجهة �إىل جوانب
غري متعلقة باالخرتاع املطالب بحمايته .واذا كانت عنا�صر احلماية تتعلق بالعديد من االخرتاعات املختلفة،
ف�إنه يلزم االعرتا�ض عليها لعدم وحدة االخرتاع.
وبعب���ارة �أخرى فعندما يك���ون هناك جمموعة من االخرتاعات يف موا�صفة فينبغي �أن يربط بينها مفهوم
ابت���كاري واحد �أو يلزم �أن يك���ون هناك عالقة بني االخرتاعات املطالب بحمايتها ،مما يجعل هناك م�ساهمة
ابتكاري���ة يف التقني���ة ال�سابق���ة .ولتلبي���ة متطلبات وح���دة االخرتاع ينبغ���ي �أن يتقا�سم كل عن�ص���ر حماية من
املوا�صفة الكاملة عالقة فنية واحدة م�شرتكة والتي تكون ابتكارية ،وت�سمى العالقة التقنية امل�شرتكة الواحدة
املبتك���رة "مي���زة تقنية خا�ص���ة" .وينبغي �أن يتم ه���ذا التحديد على حمت���وى عنا�صر احلماي���ة التي يدعمها
الو�صف على �ضوء حالة التقنية ال�سابقة.
ويف جم���ال امل�ستح�ض���رات ال�صيدالنية ،ف����إن طلبات الرباءاة ع���ادة ما تطالب بحماية ع���ددا كبريا من
املركب���ات الكيميائية ب�صيغ���ة ماركو�ش ،املركبات الكيميائي���ة مثل املنتجات الو�سيط���ة والنهائية ،الرتكيبات
الت���ي ت�ض���م مكونات كيميائية خمتلف���ة ،وعمليات لت�صنيعه���ا وا�ستخداماتها �أو تطبيقاته���ا� ،أو حتى الأجهزة
امل�ستخدم���ة لتنفي���ذ عملي���ات حمددة تكون ع���ادة يف طلب واحد .ويف بع����ض الأحيان ي�صبح �أم���را معقدا �أن
يت���م بح���ث وفح�ص لهذه املجموعات من خمتل���ف فئات عنا�صر احلماية والتبعية املتغ�ي�رة لعنا�صر احلماية.
ويتعلق تف�سري مثل عنا�صر احلماية هذه عما �إذا كانت عنا�صر حماية مطالب بها يف الطلب باخرتاع واحد �أو
جمموعة من االخرتاعات املرتبطة وذلك لت�شكيل مفهوم ابتكاري واحد �أو تفتقر �إىل الوحدة.

م 28/17 1مثال تو�ضيحي للتحديد امل�سبق لوحدة االخرتاع
املثال :1
عنا�صر احلماية
1 -1م�ضاد حيوي له ال�صيغة  1لعالج عدوى املكورات العنقودية.
�2 -2ستريويد من ال�صيغة  Aلعالج عدوى املكورات العنقودية.
3 -3مركب ن�شط حيوي ًا من �صيغة  Xلعالج عدوى املكورات العنقودية.
التحلي ��ل� :إن مو�ضوع عنا�صر احلماية  3-1ال يتعلق باخ�ت�راع واحد� ،أو مبجموعة من االخرتاعات املرتبطة
لت�شكيل مفهوما ابتكاريا واحد حيث تت�صل مبنتجات خمتلفة هيكليا .ولأن امل�ضادات احليوية من ال�صيغة ،1
ال�ستريوي���د م���ن ال�صيغة  Aواملركب الن�شط حيوي ًا من �صيغة  Xال تت�شارك يف �أي �سمة هيكلية م�شرتكة ،والتي
ميكن �أن تكون مبثابة خا�صية موحدة .ف�إن كال من عنا�صر احلماية هذه البد من اعتبارها اخرتاعا منف�صال
ويفتقر �إىل الوحدة.
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م 29/17 1مثال تو�ضيحي للتحديد الالحق لوحدة االخرتاع
عنا�صر احلماية
1 -1تركيبة ،ت�ضم مركب ال�سلفون �أميد  Xوالتاك�سني وا�ستخدامها يف عالج ال�سرطان.
2 -2تركيب���ة ،ت�ض���م مركب ال�سلف���ون �أميد  Xوم�شت���ق �ألكالويد فينكا �أو م���ا ي�شابه���ه وا�ستخدامها يف عالج
ال�سرطان
التقنية ال�سابقة :ا�ستخدام مركب ال�سلفون �أميد  Xيف عالج ال�سرطان.
التحليل :عنا�صر احلماية  2-1ت�شمل االخرتاعات �أو جمموعة االخرتاعات التالية ،والتي ال ترتبط لت�شكيل
مفهوما ابتكاريا عاما واحدا وفق ًا للمادة ( )46من النظام .واملادة ( )35من الالئحة.
املجموعة  :1تركيبة ،ت�ضم مركب ال�سلفون �أميد  Xوالتاك�سني
املجموع ��ة  :2عن�ص���ر احلماي���ة  :2تركيبة  ،ت�ضم مركب ال�سلف���ون �أميد  Xوم�شتق �ألكالوي���د فينكا �أو ما
ي�شبهها .وهي غري مرتبطة لت�شكيل مفهوما ابتكاريا عاما واحدا ح�سبما يلي:
ينبغ���ي �أن تك���ون امليزة التقنية اخلا�صة ج���زءا �أ�سا�سيا هيكليا م�شرتكا جلميع من���اذج االخرتاع املطالب
بحمايت���ه (وامل�سئولة عن الت�أثري االبتكاري) ،والتي هي غائبة يف حالة التقنية ال�سابقة التي توفر نف�س احلل.
وعن���د بح���ث حالة التقنية ال�سابق���ة ،وجد �أن ا�ستخدام مرك���ب ال�سلفون �أميد  Xيف ع�ل�اج ال�سرطان معروفا
بالفعل يف حالة التقنية ال�سابقة .و�أن التاك�سني ،وم�شتق �ألكالويد فينكا خمتلفان هيكليا عن بع�ضهما البع�ض.
و�أن العن�ص���ر امل�شرتك الوحيد هو مركب ال�سلفون �أميد  Xوالذي يعرف بالفعل كعامل م�ضاد لل�سرطان .ومن
ثم ميكن اعتبار �أن وجود رابطة تقنية م�شرتكة يف الفئات املذكورة �أعاله لي�ست ابتكارا .و�أن الفئات املذكورة
�أعاله تفتقر �إىل �سمة م�شرتكة ميكن اعتبارها ميزة تقنية خا�صة لتقدمي الوحدة �إىل الطلب .وبالتايل ،ميكن
االعرتا�ض على الطلب الفتقاره �إىل الوحدة.

م 30/17 1جمموعات من فئات خمتلفة من عنا�صر احلماية
�أمثلة تو�ضيحية تظهر جمموعات من فئات خمتلفة من عنا�صر احلماية

املثال :1
عن�صر احلماية  :1مركب من ال�صيغة I

عن�صر احلماية  :2طريقة حت�ضري مركب ال�صيغة 1
عن�صر احلماية  :3مركب من ال�صيغة  Iلال�ستخدام كمبيد للفطريات.
تتواجد وحدة بني عنا�صر احلماية  1و  2و 3كميزة تقنية خا�صة هو مركب من ال�صيغة 1

مثال :2
عن�صر احلماية  :1عملية ت�صنيع مركب من ال�صيغة  Iت�ضم اخلطوات �أ و ب.
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عن�صر احلماية  :2جهاز م�صمم خ�صي�صا للخطوة .A
عن�صر احلماية  :3جهاز م�صمم خ�صي�صا للخطوة .B
وجود وحدة بني عنا�صر احلماية  1و � 2أو بني عنا�صر احلماية  1و  .3وتفتقر عنا�صر احلماية  2و � 3إىل
الوحدة لأنه لي�س هناك �أي ميزة فنية خا�صة م�شرتكة بني عنا�صر احلماية االثنني.

مثال :3
عن�صر احلماية  :1مركب من ال�صيغة 1
عن�صر احلماية  :2عملية ت�صنيع مركب من ال�صيغة  1تت�ألف من اخلطوة �أ.
عن�صر احلماية  :2جهاز م�صمم خ�صي�صا للخطوة �أ.
توجد وحدة بني عنا�صر احلماية  1و  2و  3كميزة تقنية خا�صة للمركب من ال�صيغة  1ومع ذلك� ،إذا كان
مركب ال�صيغة  1معروفا يف التقنية ال�صناعية ف�ستكون الوحدة غائبة لأنه لن تكون هناك ميزة تقنية خا�صة
م�شرتكة بني جميع عنا�صر احلماية .ولكن هذه العملية ينبغي �أن ينتج عنها �أ�سا�سا �صيغة مركب من ال�صيغة
 1الأول كم���ا يل���زم �أن ينبغي �أن تتوافق امل�ساهمة عن التقني���ة ال�سابقة للجهاز امل�صمم خ�صي�صا خلطوة �أ مع
امليزة االبتكارية لعملية عن�صر احلماية .2

م 31/17 1وحدة االخرتاع يف عنا�صر حماية ماركو�ش
يف عنا�صر حماية ماركو�ش تعترب وحدة االخرتاع الواجب توافرها عند ا�ستخدام تكون البدائل املطالب
بحمايته���ا من طبيعة مماثلة .وميك���ن اعتبار جمموعة ماركو�ش من املركبات الكيميائية البديلة ،بكونها ذات
طبيعة مماثلة خا�ضعة لتحقيق ال�شروط التالية:
(�أ) لديهم خا�صية م�شرتكة �أو �أثر م�شرتك،
(ب) كل البدائ���ل له���ا هيكل م�شرتك ،وهو عن�صر هيكلي مهم تتقا�سمها كل م���ن البدائل (وت�شمل املركبات
الت���ي ت�شرتك يف تركيب كيميائي عام يحت���ل جزءا كبريا من تركيبها� ،أو املركبات التي ت�شرتك فقط يف جزء
�صغ�ي�ر من هياكلها ،والذي ي�شكل جزءا مميزا هيكليا بالن�سبة حلالة التقنية ال�سابقة ،و�ضروريا للخا�صية �أو
الأثر امل�شرتك.

م 32/17 1مثال تو�ضيحي يبني وحدة االخرتاع يف عنا�صر حماية ماركو�ش
املثال :1
مركب من ال�صيغة:
R1-R2-R3

حي���ث  R1هو جمموع���ة �أندوليل و  R2-R3هي امليثي���ل ،البنزيل� ،أو الفينيل .وهي مركب���ات مفيدة ك�أدوية
لعالج الربو.
230

يف ه���ذه احلال���ة يحت���وي املركب �أ على عن�ص���ر هيكلي هام والذي يت���م م�شاركته من قب���ل جميع البدائل
ومتتلك جميع املركبات املطالب بحمايتها نف�س الن�شاط .وهكذا ف�إن جميع املركبات املطالب بحمايتها متتلك
الوحدة.

مثال :2
عن�صر احلماية يتعلق مبركب
R1-R2-R3

حي���ث  R1ه���و جمموع���ة حللقية غ�ي�ر متج�أن�سة التي ت�ض���م �أنواع جزيئي���ة متنوعة و  R2-R3ه���ي امليثيل،
البنزيل� ،أو فينيل .وت�شمل التغريات اجلزيئية ل  R1عدد كبري من املجموعات والتي ال ميكن �أن تكون مرتبطة
هيكليا ،وال ميكن �أن يقال �أنها تندرج �ضمن مفهوم ابتكاري واحد.

م 33/17 1وحدة االخرتاع يف املنتج الو�سيط والنهائي

ت�شم���ل عب���ارة "و�سيطة" املنتجات الو�سيطة والبادئة التي لديها القدرة على �أن ت�ستخدم يف عملية لإنتاج
املنت���ج النهائي من خالل تغي�ي�ر فيزيائي �أو كيميائي حيث يتم فقدان هوية امل���ادة الو�سيطة .ويخ�ضع حتقيق
�شرط وحدة االخرتاع بني املنتجات الو�سيطة والنهائية ،لتحقيق ال�شروط الآتية:
(�أ) يلزم �أن يكون املنتج الو�سيط والنهائي لهما العن�صر الهيكلي الأ�سا�سي نف�سه� ،أي �أن الرتكيب الكيميائي
الأ�سا�سي للو�سيط واملنتج النهائي هو نف�سه� ،أو �أن يكون الرتكيب الكيميائي للمنتج الو�سيط والنهائي مرتابطا
من الناحية الفنية على نحو وثيق ،و�أن تكون املادة املتو�سطة �شاملة لعن�صر هيكلية �أ�سا�سي يف املنتج النهائي.
(ب) مرتاب���ط م���ن الناحية الفنية ،وهذا يعني �أي�ضا ت�صنيع املنتج النهائي مبا�شرة من و�سيط �أو يتم ف�صله
منه بعدد قليل من ال�سلع الو�سيطة التي تقا�سم جميعا نف�س العن�صر الهيكلي الأ�سا�سي.

م 34/17 1مثال تو�ضيحي لوحدة االخرتاع يف املنتج الو�سيط والنهائي
املثال :1
عن�صر احلماية ( :1مادة و�سيطة)
عن�صر احلماية ( :2املنتج النهائي)
يرتاب���ط الرتكي���ب الكيميائي للمنتج الو�سيط والنهائ���ي ب�شكل وثيق .ويكون العن�ص���ر الهيكلي ال�ضروري
املدرج يف املنتج النهائي هو :وجود وحدة بني عنا�صر احلماية  1و .2

مثال تو�ضيحي :2
عن�صر احلماية ( 1 :1املنتج النهائي)
عن�صر احلماية ( 2 :2املادة الو�سيطة)
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يو�ص���ف املركب ( )IIكمادة و�سيطة جلعل (� .)Iآلي���ة الإغالق معروفة جيدا يف التقنية .وعلى الرغم من
�أن الهياكل الأ�سا�سية للمركب (( )Iاملنتج النهائي) واملركب (( )IIاملنتج الو�سيط) تختلفان اختالفا كبريا،
ف����إن املرك���ب ( )IIهو باديء مفتوح احللق���ة للمركب ( .)Iوي�شرتك كال املركب����أن يف عن�صر هيكلية �أ�سا�سية
م�شرتكة وبالتايل يعدّان من الناحية الفنية مرتابطان ب�شكل وثيق.
ولهذا يلبي هذا املثال متطلبات وحدة االخرتاع.
لتلبي���ة وحدة االخرتاع بني املنتجات الو�سيطة والنهائي���ة عندما ال يكون هيكل �أي واحد منهما �أو كالهما
غ�ي�ر معروفا  ،يلزم �أن يكون هناك �أدلة كافية ال�ستنت���اج �أن املنتجات الو�سيطة والنهائية ترتابط ب�شكل وثيق
م���ن الناحي���ة التقنية مثل �أن حتتوي امل���ادة الو�سيطة على نف����س العن�صر الأ�سا�سي كمنت���ج نهائي �أو يت�ضمن
عن�صرا �أ�سا�سيا يف املنتج النهائي.
املنتجات الو�سيطة املختلفة امل�ستخدمة يف عمليات خمتلفة لتح�ضري املنتج النهائي ،تلبي وحدة االخرتاع
�شريطة �أن يكون لها العن�صر الهيكلي الأ�سا�سي نف�سه.
لتلبي���ة وحدة االخ�ت�راع ال ينبغي ف�صل املنتج���ات الو�سيطة والنهائية ،يف هذه العملي���ة عن طريق و�سيط
لي�س جديد.
ال تلبي الو�سائط املختلفة للأجزاء الهيكلية املختلفة من املنتج النهائي ،وحدة االخرتاع.
لتلبي���ة وحدة االخرتاع حيث تكون املنتجات الو�سيطة والنهائية جمموعة من املركبات ،ينبغي لكل مركب
متو�سط �أن يتوافق مع مركب مطالب به يف جمموعة املنتجات النهائية.
ويف حال اكت�شاف �أن املنتجات الو�سيطة حتمل �أي�ضا خ�صائ�ص �أو �أن�شطة �أخرى فال ينبغي �أن ي�ؤثر ذلك
على وحدة االخرتاع.
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ملحق 2للف�صل ال�سابع ع�شر

فح�ص طلبات براءات االخرتاع يف جمال التقنية احليوية
م 1/17 2مقدمة
ت�ستغ���ل التقني���ة احليوية املواد البيولوجي���ة ،احلية �أو غري احلية ،وت�صنف ب�ش���كل وا�سع �إىل تقنية حيوية
حديث���ة وكال�سيكية .وتعد عملي���ة التخمر القدمية لإنت���اج الكحول ،وعزل امل�ض���ادات احليوية من الفطريات
وغريه���ا م���ن الكائنات احلية الدقيق���ة � microorganismsأمثل���ة قليلة فقط على التقني���ة احليوية التقليدية.
وق���د بد�أت التقنية احليوي���ة احلديثة بتقنية الربط اجلين���ي � gene splicingأو الهند�سة الوراثية التي تطورت
يف �أواخر ال�سبعينات من القرن املا�ضي .وبا�ستخدام الهند�سة الوراثية ،مت تطوير العديد من الأ�شياء املفيدة
مثل الأن�سولني الب�شري ،وعوامل النمو الب�شرية ،والأج�سام امل�ضادة وحيدة الن�سيلة monoclonal antibodies
وغريها.
ولذل���ك تت�ضمن اخرتاع���ات التقنية احليوية منتج���ات و�/أو عمليات لتقنيات الهند�س���ة اجلينية ،وطرق
�إنت���اج الكائن���ات ،وطرق ف�صل الكائنات احلية الدقيقة  microorganismsم���ن و�سط الإنبات ،وطرق �إحداث
الطف���رات ،وامل���زارع ،والطفرات ،والكائن���ات املتحولة ،والبالزمي���دات  ،plasmidsوعملي���ات �إنتاج الأج�سام
امل�ض���ادة وحيدة الن�سيلة ،وخطوط اخلالي���ا  cell linesلإنتاج الأج�سام امل�ضادة وحيدة الن�سيلة� ...إلخ .وبينما
قامت التقنية احليوية بحل العديد من امل�شكالت وتفرعت �إىل جماالت خمتلفة يف �أحد اجلوانب ،فقد �أثارت
على اجلانب الأخر الكثري من اجلدل .وقد نتج عن تطبيق الهند�سة الوراثية يف النباتات واحليوانات تطورات
تقنية مثرية ولكنها مو�ضع جدل مثل النباتات واحليوانات املعدلة وراثيا وعزل اجلينات الب�شرية ال�ستخدامها
يف �إنتاج الأدوية.
وي�ستخ���دم العلماء يف جميع �أنحاء العامل �أدوات املعلوماتية احليوية  ،bioinformatics toolsتقنيات ذكية
وجين���وم الكائنات احلي���ة ال�ستك�شاف �أ�سرار العمليات البيولوجية والعامل احل���ي القائم عليها وبالتايل توليد
كمي���ات هائلة م���ن املعلومات التي ميكنه���ا �أن توفر مفاتي���ح العالجات الطبية احلديث���ة ،وحت�سني املحا�صيل
وهكذا.
وم���ع ذلك ،فهناك بع�ض الق�ضايا املتعلقة بطلبات براءات االخرتاع الخرتاعات التقنية احليوية التي هي
م�ص���در اهتمام بالغ مل�ستخدم���ي نظام الرباءات مثل :اجلدّة والبداهة وقابلي���ة التطبيق ال�صناعي والو�ضوح
يف عنا�ص���ر احلماية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد ن�ش�أت القليل من الق�ضايا اخلا�صة مثل تلك املتعلقة بال�شئون
الأخالقي���ة واملعنوية ،وال�سالمة البيئية ،والق�ضايا املتعلقة مبنح ال�ب�راءات لعالمات ت�سل�سل اجليني اجلزئي
 ،gene sequencesوا�ستن�س���اخ حيوان���ات املزرعة ،واخلاليا اجلذعي���ة  ،stem cellsوالت�شخي�ص اجليني� ،إلخ.
وهك���ذا ،ف����إن طلبات ب���راءات االخرتاع يف جمال التقني���ة احليوية تعد �أح���د التحديات الت���ي تواجه مقدمي
الطلب���ات وكذلك مكاتب ال�ب�راءات .ولذلك ،فهناك حاجة ملحة لو�ضع دليل لإن�شاء ممار�سات ثابتة وموحدة
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لفح����ص طلبات براءات االخرتاع يف جمال التقني���ة احليوية واملو�ضوعات امل�شابهة .وبالتايل ف�إن الق�صد من
ه���ذا الدليل هو م�ساعدة الفاح�ص�ي�ن واملراقبني يف مكتب براءات االخرتاع وذل���ك بهدف توحيد االجراءات
وجتان�سه���ا .م���ع ذل���ك ،ف�إن هذا الف�صل ال يع���د م�ستند ًا نظامي ًا يف ح���ال وجود �أي تعار�ض بين���ه وبني �أحكام
النظام.

م 2/17 2عنا�صر احلماية الخرتاعات التقنية احليوية
تتعلق عنا�صر احلماية لطلبات التقنية احليوية ب�شكل عام مبا ي�أتي:
•عديد النكليوتيدات � Polynucleotideأو الت�سل�سالت اجلينية ( gene sequenceاملنتج و� /أو العملية).
•عديد الببتيد � polypeptideأو الت�سل�سالت الربوتينية ( protein sequenceاملنتج و�/أو العملية).
•احلوامل ( vectorsمثال ،البالزميدات ( )plasmidsاملنتج و�/أو العملية).
•جتمعات � constructsأو جمموعات  cassettesاجلينات واملكتبات اجلينية .gene libraries
•اخلالي���ا العائل���ة  ،host cellsالكائنات احلية الدقيق���ة  microorganismsواخلاليا اجلذعية stem cells
(املنتج و�/أو العملية) ،واخلاليا املتحولة .transgenic cells
•مزارع �أن�سجة  tissue culturesالنباتات واحليوانات (املنتج و� /أو العملية).
•تركيبات الأم�صال �أو الرتكيبات ال�صيدلية املكونة من كائنات حية دقيقة  ،microorganismsبروتينات،
عديد النكليوتيدات ( Polynucleotidesاملنتج و�/أو العملية).
•الأج�س���ام امل�ض���ادة � antibodiesأو الأج���زاء املرتبط���ة بامل�ست�ض���دات  antigenامل�شتق���ة منه���ا (وحيدة
امل�ستعمرة �أو عديدة امل�ستعمرة).
•الأطقم الت�شخي�صية  diagnostic kitsواالختبارات .tests
•االختب���ارات الت�شخي�صية (املنتجات/العملي���ات) كاختبار التحقق من وجود طفرة  mutationيف جني/
بروتني والذي ميكن �أن يكون مرتبطا بحالة معينة كالتعبري عن الربوتني �أو مر�ض.

م 3/17 2البحث يف التقنية ال�سابقة
�أثناء البحث يف التقنية ال�سابقة ،يلزم �أن يقوم الفاح�ص ب�إعداد ا�سرتاتيجية بحث �شاملة ملختلف معايري
البح���ث مب���ا يف ذلك الكلمات الرئي�سي���ة ،الت�صنيف  ،IPCوالت�سل�سالت ،وغريها .ويل���زم �أن يتم �إجراء بحث
�شامل يف قواعد بيانات الرباءات وغريها من قواعد البيانات.
ويف طل���ب الرباءة الذي يك�شف ع���ن قائمة �سال�سل �أحما�ض �أمينية و�/أو نيوكليوتيدات ،ف�إنه ينبغي �إيداع
البيان���ات نف�سه���ا �إلكرتوني��� ًا وفق ًا للم���ادة ( )4( )14من الالئح���ة .ولت�سهيل معاجلة طلب���ات احل�صول على
ال�ب�راءة ،يل���زم �أن ت���درج قوائم ال�سال�سل يف �ص���ورة قابلة للق���راءة بوا�سطة احلا�س���ب الآيل .ويلزم �أن يقوم
الفاح����ص بتنفيذ بح���ث ال�سال�سل على قواع���د البيانات التجاري���ة املتاحة للمكاتب وكذل���ك قواعد البيانات
املجانية با�ستخدام �أدوات البحث املتنوعة مثل  ،BLAST ,FASTAوغريها.
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م 4/17 2اجلدّة
يف طلبات التقنية احليوية ،يتم تقييم اجلدّة بالطريقة نف�سها التي يتم فيها تقييم االخرتاعات الأخرى.
ولغر����ض التحق���ق من اجلدّة �أثناء الفح�ص ،يلزم �أن يتم البحث يف التقني���ة ال�سابقة كما هو مذكور يف املادة
( )44م���ن النظام .كذلك ميكن الرجوع لدليل �إجراءات الفح����ص يف مكتب الرباءات ال�سعودي لتقييم جدة
االخرتاعات.
ووفق��� ًا للم���ادة ( )43م���ن النظام ،يق�صد بعب���ارة "اخرتاع" �أي منت���ج �أو عملية جدي���دة تت�ضمن خطوة
ابتكاري���ه وقابل���ة للتطبيق ال�صناعي .وال يعد االخ�ت�راع قابال للح�صول على ب���راءة �إال �إذا كان جديدا بحيث
مل يك���ن مك�شوف��� ًا عنه يف التقنية ال�سابقة .وت�شمل التقنية ال�سابق���ة كل املعلومات واملعارف املتعلقة باالخرتاع
املن�ش���ورة قبل تاريخ الأ�سبقية لطلب ال�ب�راءة .ولغر�ض الفح�ص ،ال يعد االخرتاع جديدا �إذا كان ي�شكل جزءا
م���ن التقنية ال�سابق���ة �أو كان قد دخل �ضمن النطاق العام .وبالن�سبة للك�شف ،يجب �أن يكون الن�شر قبل تاريخ
�أ�سبقي���ة طل���ب الرباءة .وكذلك يعد طلب الرباءة الذي يتم ن�شره بعد تاريخ �إيداع الطلب تقنية �سابقة �إن كان
تاريخ الأ�سبقية اخلا�ص به �أقدم من تاريخ الطلب املودع.

م 5/17 2عنا�صر حماية منتج ناجت عن عملية

يعد عن�صر حماية املنتج الذي مت احل�صول عليه �أو �إنتاجه عن طريق عملية م�سبوق ًا ب�أي ك�شف �سابق عن
هذا املنتج املحدد ،بغ�ض النظر عن طريقة الإنتاج.
ومن �أمثلة عنا�صر حماية "منتج العملية":
(�أ) عديد الببتيد/مركب والذي يكون منتجا لطريقة معينة طبقا لعن�صر احلماية .X
(ب) كائن حي دقيق متحور مت احل�صول عليه بطريقة ........تتميز ب�أنها.".........
(ج) بالزميد مت احل�صول عليه بطريقة...........
ومث���ل عنا�صر احلماية هذه ال تك���ون مقبولة �إال �إذا كانت املنتجات نف�سها تلبي متطلبات قابلية احل�صول
عل���ى ال�ب�راءة على �ضوء التقنية ال�سابق���ة .وال ميكن اعتبار املنتجات املطالب بحمايته���ا جديدة ملجرد كونها
جدي���دة يف العملي���ات التي يت���م الإنتاج بها ،ولكن ميكن �إن�ش���اء اجلدّة فقط� ،إذا مت توف�ي�ر دليل تقني يو�ضح
�أن التعدي�ل�ات يف الط���رق ينتج عنها منتجات �أخرى مميزة بالن�سب���ة خل�صائ�صها على املنتجات املعروفة يف
التقنية ال�سابقة .وميكن �أن تختلف مثل هذه الأدلة التقنية من حالة لأخرى.

م 6/17 2عنا�صر حماية الت�سل�سالت
يع���د عن�صر حماي���ة ت�سل�سل عديد الببتي���د  Polypeptidesاملوج���ود ،مثال :كجزء من املكتب���ة قبل تاريخ
الأ�سبقي���ة ،غ�ي�ر جديد ،حتى لو مل يتم حتديد ن�شاطه �أو وظيفته م���ن قبل .وميكن اعتبار عن�صر حماية جزء
معني من عديدات الببتيد  Polypeptidesجديدا ،ولكنه غري منطوي على خطوة ابتكارية وغري قابل للح�صول
على براءة اخرتاع وفق ُا للبنود ذات ال�صلة من املادة ( )44من النظام.
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وي�ش���كل الك�شف امل�سبق عن نف�س الت�سل�س���ل كما يف الت�سل�سل املطالب بحمايته ،حتى دون �أدنى �إ�شارة �إىل
الن�ش���اط ،لأول وهل���ة حت�سبا جل���دّة الت�سل�سل املطالب بحمايت���ه .و�سبب ذلك هو �أن الت�سل�س���ل ال�سابق ميتلك
بطبيعته ن�شاط الت�سل�سل املطالب بحمايته .و�إذا مل يكن �أي ت�سل�سل من عديد النكليوتيدات /Polynucleotides
عدي���د الببتيد  Polypeptidesمن التقنية ال�سابقة متما�شيا ب�ش���كل كامل مع الت�سل�سل املطالب بحمايته لعديد
الببتي���د  /Polypeptidesعدي���د النكليوتي���دات  ،Polynucleotidesوم���ن ثم ف�إنه ال ميكن الق���ول ب�أن مو�ضوع
عنا�ص���ر احلماية هذه م�سبوق���ة بت�سل�سل التقنية ال�سابقة .ومع ذلك ،ف�إن ه���ذا الت�سل�سل لعديد النكليوتيدات
 /Polynucleotidesعدي���د الببتيد  Polypeptidesللتقني���ة ال�سابقة يدخل يف تقييم اخلطوة االبتكارية �أو عدم
قابلية احل�صول على الرباءة حتت البنود ذات ال�صلة من املادة ( )44من النظام.

م 7/17 2عنا�صر حماية الرتكيبات/الرتكيب
يف كثري من الأحيان ،ال يتم عادة التطرق للجدة بالن�سبة لعنا�صر حماية تركيب منتجات التقنية احليوية،
ويت���م التطرق لها م���ن زاوية اخلطوة االبتكارية �أو البنود ذات ال�صلة من املادة ( )44من النظام .ومع ذلك،
ميك���ن �أن يح���دث يف بع����ض الأحي���ان �أن الرتكيبة قد دخل���ت بالفعل يف النط���اق العام ومن ث���م ،ف�إنها تعامل
�ضمن اجلدّة.

مثال تو�ضيحي:
عن�ص���ر احلماية :تركيبة مفيدة �ضد �سم الدفرتيا ،ويتكون من �أج�سام م�ضادة للدفرتيا مع مواد حافظة
ومثبتات مقبولة حيث يتم احل�صول على الأج�سام امل�ضادة من �صفار بي�ض الدجاج (.)IGY
وتك�ش���ف التقنية ال�سابقة ع���ن تركيبة مفيدة �ضد �سم الدفرتيا مكونا من �أج�سام م�ضادة م�ستخل�صة من
�صف���ار بي����ض الدجاج ،مع ناقل مقبول ف�سيولوجيا وغريه من الإ�ضافات و املواد امل�ساعدة ،كما تك�شف التقنية
ال�سابق���ة �أي�ضا عن عملية حت�ض�ي�ر الأج�سام امل�ضادة من بي�ض الدجاج عن طريق تنفيذ نف�س اخلطوات بدءا
من تطعيم الدجاج مب�ست�ضد الدفرتيا �إىل تنقية الأج�سام امل�ضادة كما هو مو�ضح يف االخرتاع.
التحليل :يفتقر عن�صر احلماية �إىل اجلدّة ،لكونه م�سبوق ًا بالتقنية ال�سابقة املذكورة التي تك�شف عن جميع
خ�صائ�ص الرتكيب املطالب بحمايته واملفيد �ضد �سم الدفرتيا ،وبالتايل ف�إن املو�ضوع املطالب بحمايته يفتقر
�إىل اجلدّة.

م 8/17 2اخلطوة االبتكارية
و�ض���ع دليل �إج���راءات وممار�سات مكتب براءة االخرتاع الدليل لتقييم اخلط���وة االبتكارية لالخرتاعات
ليتم الرجوع �إليه عند احلاجة ،حيث يلزم �أن ينطوي االخرتاع على خطوة ابتكاريه ليكون قابال للح�صول على
الرباءة .ووفقا لنظام الرباءات ،يكون االخرتاع منطوي ًا على خطوة ابتكاريه متى كان:
(�أ) متقدم تقني ًا باملقارنة باملعرفة احلالية
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(ب) ذو قيمة اقت�صادية
(ج) كالهما
وهذا يجعل من االخرتاع غري بديهي لرجل املهنة العامل يف املجال التقني.

مثال تو�ضيحي:
عن�صر احلماية :ت�سل�سل حم�ض نووي معزول يرمز �إىل بروتني ب�شري نا�ضج للإنرتلوكني  3ويحتوى على
برول�ي�ن عند املوقع  8من عديد الببتيد  Polypeptidesالنا�ضج ،وميتلك الربوتني املذكور ن�شاط حمفز لتكاثر
نخاع العظام عند فح�ص انت�شار نخاع العظام.
واالخت�ل�اف ع���ن التقنية ال�سابقة هو �أن املركب املطالب بحمايته عند املوقع  ،8كان هناك جزيء برولني
بينما كانت التقنية ال�سابقة حتتوي يف نف�س املوقع على جزيء �سريين.
التحلي ��ل :يع���د االنرتلوكني  3جزء رئي�س���ي من عائلة الربوتينات املتماثلة يف تتابعه���ا من احلم�ض الأميني،
ولك���ن مع وج���ود اختالفات ب�سيطة �أو طف���رات يف كل منها عن الأخرى ،وال يغري ع���ادة االختالف الواحد يف
ت�سل�س���ل الأحما����ض الأمينية من الن�شاط والوظيفة اخلا�صة بالربوتني عادة ما مل يكن هذا االختالف الواحد
يف نقط���ة حرج���ة م���ن الربوتني .ومل يتمكن الطلب من تق���دمي �أي دليل �أن الربوت�ي�ن امل�شفر من قبل احلم�ض
النووي املطالب بحمايته كان له �أي اختالف عن بروتني التقنية ال�سابقة يف خ�صائ�صه الكيميائية .وبالتايل،
ف�إنه ال توجد خطوة ابتكارية.
ويفتقر املو�ضوع املطالب بحمايته للخطوة االبتكارية �إن كان بديهي لرجل املهنة العامل يف املجال التقني،
وعلى �ضوء وثيقة �أو جمموعة من وثائق التقنية ال�سابقة.

مثال تو�ضيحي :1
عن�ص ��ر احلماي ��ة :طريق���ة حم�سنة لإنت���اج اجلاالكتو �أوليج���و �سكاريد ( )GOSع���ايل املح�صول والنقاء
ومكونة من اخلطوات ( )1عزل البيولريا �سنجيوالري�س  Bullera singularisو�سكارومي�سي�س Saccharomyces
(� )2ش���ل حركة البيولريا �سنجيوالري����س  Bullera singularisو�سكارومي�سي����س  )3( Saccharomycesالتحلل
املائ���ي لالكتوز عن طريق خاليا ميكروبية مثبت���ة ،ويتم �إجراء التفاعل املذكور حتى يكون حمتوى اجلاالكتوز
على الأقل  %65و ( )4تركيز حملول اجلاالكتو �أوليجو �سكاريد ( )GOSاختيارا.
التقني ��ة ال�سابق ��ة :تك�ش���ف "د "1ع���ن عملي���ة �إنتاج اجلاالكت���و �أوليج���و �سكاريد ( )GOSم���ن الالكتوز
با�ستخ���دام خالي���ا "ب"� .سينجيوالري����س املثبت���ة .وال تك�شف الوثيق���ة "د "1اال�ستخدام امل�ش�ت�رك ل بيولريا
�سينجيوالري�س و�سكارمي�سي�س يف �إنتاج اجلاالكتو �أوليجو �سكاريد (.)GOS
وتك�ش���ف د 2عن ا�ستخدام ال�سكارومي�سي�س لإنتاج اجلاالكت���و �أوليجو �سكاريد ( )GOSمن الالكتوز .كما
تك�شف �أي�ضا عن �أن ال�سكارومي�سي�س ي�ستخدم الالكتوز كم�صدر كربوين و�أنه يزيل تقريبا  %92من اجللوكوز
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م���ن مزيج اجلاالكتو �أوليجو �سكاريد ( )GOSعن طري���ق التخمر دون فقد حمتوى اجلاالكتو �أوليجو �سكاريد
(.)GOS
التحلي ��ل :كم���ا ه���و مو�ضح م���ن د� 2أن ال�سكارومي�سي�س ت�ستهل���ك اجللوكوز ،فيمكن لرج���ل املهنة العامل يف
املج���ال معرفة كيفية ا�ستخ���دام ال�سكارومي�سي�س يف تركيب���ة مع البيولريا �سينجيوالري����س حلل م�شكلة ف�صل
ال�سكاريدات وكذلك ،تقليل التثبيط التناف�سي لإنزمي بيتا جاالكتو�سيداز با�ستخدام اجللوكوز ،والذي �سي�ؤدي
�إىل �إنت���اج ونق���اء �أعلى من اجلاالكتو �أوليجو �سكاريد .وبالتايل ،ف�إن املو�ضوع املطالب بحمايته يفتقر للخطوة
االبتكارية.

مثال تو�ضيحي :2
عن�ص ��ر احلماي ��ة :طريقة غ�ي�ر معتمدة على املزارع لإزال���ة البالزميدات  plasmidsم���ن البكرتيا احلية
واملتكاث���رة واملحتوي���ة على البالزميدات  plasmidsوتتكون من اخلطوات الآتي���ة�( :أ) حت�ضري معلق �أول مائي
م���ن جزيئات الف�ضة حتت امليكروني���ة ( sub-micronicب) تقدير الرتكيز التثبيطي الأدنى جلزيئات الف�ضة
للبكرتي���ا لتحديد الرتكيز التثبيطي ملعل���ق احلبيبات للبكرتيا (ج) �إ�ضافة يف �إناء التفاعل املعلق الأول وو�سط
منو البكرتيا للح�صول على معلق ثان حمتوي على تركيز حتت الرتكيز التثبيطي الأدنى من جزيئات الف�ضة.
(د) �إ�ضاف���ة البكرتي���ا �إىل �إناء التفاعل حتت الظ���روف املالئمة لتكاثر البكرتيا ملدة م���ن � 12إىل � 48ساعة،
للح�ص���ول على �أجيال متعاقب���ة من البكرتيا و (ه) اختبار �أجيال البكرتيا لع���دم وجود بالزميدات plasmids
للح�صول على جيل بكتريي خايل من البالزميدات .plasmids
وتك�ش���ف التقنية ال�سابقة عن طريقة مت التحقق فيه���ا من الن�شاط امل�ضاد للميكروبات جل�سيمات الف�ضة
الدقيق���ة �ضد �إي ك���والي  E. coliكنموذج للبكرتيا ال�سالبة اجلرام .ومت �إجراء االختبارات البكتريية يف و�سط
 LBعل���ى �أطب���اق الأجار ال�صلب���ة ويف �أنظمة �سائل���ة مزودة برتكي���زات خمتلفة من ج�سيم���ات الف�ضة دقيقة
احلج���م .والختبار ت�أثري ج�سيمات الف�ضة الدقيقة عل���ى البكرتيا �سالبة اجلرام ،مت زراعة حوايل  105وحدة
مكون���ة للم���زارع من ف�صيلة �إي كوالي  E. coliعلى �أطباق � LBأجار املزودة بج�سيمات الف�ضة الدقيقة احلجم
برتكي���زات من � 10إىل  100ميكروجرام� /سم مكعب .ومت ا�ستخدام �أطباق  LBاخلالية من الف�ضة واملزروعة
حت���ت نف����س الظروف كمجموع���ة �ضابطة .ومت ح�ضانة الأطب���اق ملدة � 24ساعة عند درج���ة  37مئوية  .ومتت
زراع���ة الإي ك���والي  E. coliيف � 100سم مكعب م���ن و�سط ل ب ال�سائل املزود ب 10ن  ،50و  100ميكرو جرام
م���ن هذه اجل�سيمات لكل �سم مكعب من الو�سط .ومت حتديد مع���دل النمو وتركيزات البكرتيا بقيا�س الكثافة
الب�صري���ة عند  600نانومرت كل ن�ص���ف �ساعة (الكثافة الب�صرية ل  1 .0تكاف���ئ تركيز 108خلية لل�سنتيمرت
املكع���ب) .ومت فح����ص حجم و�ش���كل ج�سيمات الف�ضة النانوية ع���ن طريق امليكرو�سك���وب الإلكرتوين الناقل.
و�أك���دت النتائج �أن خالي���ا الإي كوالي  E. coliاملعاجلة كانت قد �أظهرت تك���ون حفر يف جدار خلية البكرتيا،
بينم���ا وجدت ج�سيمات الف�ض���ة الدقيقة مرتاكمة يف الغ�شاء البكتريي .ويظه���ر الغ�شاء ذو هذا املظهر زيادة
كب�ي�رة يف النفاذي���ة ،والتي ت�ؤدي �إىل ت�سرب املواد اخللوي���ة الداخلية (كما اعرتف به مقدم الطلب يف حتديد
خ�صائ�ص االخرتاع احلايل) .كما �أظهرت �صور امليكرو�سكوب الإلكرتوين جتمع اجل�سيمات الدقيقة احلجم
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عند �سطح البكرتيا.
التحليل :تك�شف التقنية ال�سابقة عن كل �أوجه االخرتاع املطالب بحمايته بدءا من اختيار �ساللة الإي كوالي
 ،E. coliحت�ض�ي�ر ج�سيمات الف�ض���ة الدقيقة ،زراعة �ساللة البكرتيا برتكيزات خمتلفة من ج�سيمات الف�ضة،
ظ���روف من���و البكرتيا وتقييم ت�أثري ج�سيم���ات الف�ضة على البكرتيا �سالبة اجل���رام .ومل تقم التقنية ال�سابقة
بتو�ضي���ح �إزالة البالزميد م���ن البكرتيا ،وبالرغم من ذلك ،ف�إنها تو�ض���ح �أن ج�سيمات الف�ضة الدقيقة كانت
م�سئولة عن زيادة نفاذية اخلاليا البكرتية غلى حد كبري بحيث ي�ؤدي ذلك �إىل ت�سرب املواد اخللوية الداخلية
(التي ميكن �أن ت�شمل البالزميدات  )plasmidsمن الإي كوالي  .E. coliوهكذا ،ف�إن تو�ضيح التقنية املقتب�سة
�ستح���ث ال�شخ�ص ذو املهارة العادية يف التقنيات لتوقع معقول للنج���اح لتوفري طريقة بديلة لإزالة البالزميد
م���ن البكرتيا املحتوية على البالزميد حلل امل�شكلة الت���ي واجهتها البكرتيا املحتوية على البالزميد با�ستعمال
تركي���زات خمتلفة من ج�سيمات الف�ض���ة الدقيقة ،لأن هذه اجل�سيمات تزيد م���ن نفاذية غ�شاء البكرتيا مما
ي����ؤدي �إىل �إزال���ة املواد اخللوية الداخلية التي ميكن �أن ت�شمل البالزميدات  .plasmidsوبالتايل ،ف�إن املو�ضوع
املطالب بحمايته يفتقر للخطوة االبتكارية على �ضوء التقنية ال�سابقة.

م� 9/17 2إذا كان االخرتاع املطالب بحمايته يتعلق بعديد النكليوتيدات /Polynucleotides
عديد الببتيد  Polypeptidesذو طفرة ( mutationطفرات) بت�سل�سل معروف من عديد
النكليوتيدات  /Polynucleotidesعديد الببتيد  ،Polypeptidesوالتي ال ينتج عنها �أي
خا�صية غري متوقعة ،ف�إن املو�ضوع املطالب بحمايته يفتقر للخطوة االبتكارية
مثال تو�ضيحي :1
بادئ �أن�سولني  Pro-insulinذو ببتيد  Cوي�شمل حم�ضني �أمينيني فقط خمتارين من Arg-Lys, Lys-Lys

*.and Lys-Arg
(يتك���ون ب���ادئ الأن�سولني الب�ش���ري من ثالث���ة �سال�س���ل �أ ،ب ،ج ،ويف الأن�سولني تتح���د ال�سل�سلتان لتلغي
ال�سل�سلة الثالثة �أي ال�سل�سلة  Cليتكون من  30حم�ض �أميني).
وتك�ش���ف التقنية ال�سابق���ة عن �أن�سولني موايل طبيعي ذو  30حم�ض �أميني ،وببتيد  ،Cو بادئ �أن�سولني مع
ببتيد  Cبطول حم�ضني امينيني (.)Arg- Arg
التحلي ��ل :مت���ت �صياغة عن�ص���ر احلماية ليكون وا�ضحا منذ الوهل���ة الأوىل .وكان رد مقدم الطلب بان ناجت
الأن�سول�ي�ن املطال���ب بحمايته ذو الببتيد  Cاملعرب عنه يف اخلمرية هو من � 6 .1إىل  2ملى مول /لرت بينما كان
الناجت يف الأن�سولني يف التقنية ال�سابقة ذات ال�سل�سلة  Cمن  Arg- Argفقط  1ملي مول /لرت .ومل ي�شكل هذا
االختالف "خا�صية غري متوقعه" وبالتايل ،ف�إن املو�ضوع بديهي.

مثال تو�ضيحي :2
ت�سل�س���ل احلم����ض النووي امل�أ�ش���وب  recombinantمن ت�سل�سل رقم X :الذي يرم���ز لعديد الببتيد �ألفا2-
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للإنرتفريون الب�شري.
وتك�شف التقنية ال�سابقة عن ت�سل�سل حم�ض نووي رقم X1 :الذي يرمز لعديد الببتيد �ألفا -1للإنرتفريون
الب�شري.
التحلي ��ل� :إن االنرتف�ي�رون الب�ش���ري �ألفا 2-املطال���ب بحمايته يعد تركيبي ًا قريب م���ن االنرتفريون الب�شري
�ألف���ا 1-يف التقنية ال�سابقة .ومع ذلك ،ميك���ن اعتبار االخرتاع املزعوم غري وا�ضح ،لأن االنرتفريون الب�شري
املطالب بحمايته �أقوى ثالثني مرة يف ن�شاطه امل�ضاد للفريو�سات من مثيله يف التقنية ال�سابقة.

م� 10/17 2إذا كان االخرتاع املطالب بحمايته جمرد مزج ينتج عنه جتميع اخل�صائ�ص
�أو و�سيلة لعمل مثل هذا اخلليط
من املبادئ املقبولة جدا من نظام الرباءات �أن جمرد و�ضع الأجزاء القدمية جنبا �إىل جنب بحيث ي�ؤدي
كل منه���ا وظيفت���ه املنا�سبة اخلا�صة ب���ه ب�شكل م�ستقل عن �أي م���ن الأجزاء الأخرى ه���ي جمموعة غري قابلة
للح�ص���ول عل���ى براءة ،ولكن �إذا مت و�ضع الأجزاء القدمية بحي���ث كان لها بع�ض الروابط العاملة التي حتدث
نتيج���ة جدي���دة �أو حم�سنة ،ف�إن هناك مو�ضوع قابل للح�صول على ب���راءة يف فكرة العالقات العاملة الناجمة
عن الأجزاء ال�صحيحة.

مثال تو�ضيحي:
عن�ص ��ر احلماي ��ة :تركيب���ة م���ن مزي���ج مبتك���ر م���ن الب���وغ اخلام���ل لفط���ر  Paecilomyces lilacinusو
 .Arthrobotrys spاملوج���ودة يف الطبيع���ة م���ع الأنزميات والده���ون واجلزيئات املعززة للنم���و لل�سيطرة على
 nematodesاملتطفلة على النبات.
التحليل :وعند الفح�ص ،وجد �أن عن�صر احلماية موجه نحو تركيبة من اثنني من الأنواع الفطرية املعروفة.
وه���ذان النوع���ان امل�ستخدمان يف االخرتاع معروفان بن�شاط املكافحة احليوي���ة للنيماتودا .ولكن املوا�صفة مل
تتحدث عن مزايا الت�أثري الرتكيبي لهذين النوعني من الفطريات جمتمعة عن ت�أثريها منفردة .وهكذا ،ف�إن
مو�ضوع عن�صر احلماية يعد بديهي ولي�س قابال للح�صول على الرباءة.

م 11/17 2التطبيق ال�صناعي

وفق ًا للمادة ( )44فقرة (ج) من النظام ،ف�إن التعبري "قابل للتطبيق ال�صناعي" ،بالن�سبة لالخرتاعات،
يعني �أن يكون االخرتاع قابال للت�صنيع �أو اال�ستعمال يف ال�صناعة.
وليك���ون قاب�ل�ا للح�صول على براءة يجب �أن يكون االخرتاع مفيدا وقاب�ل�ا للتطبيق ال�صناعي .ويجب �أن
تك�شف املوا�صفة الفائدة والتطبيق ال�صناعي لالخرتاع بطريقة مميزة وموثوقة �إذا مل تكن الفائدة والتطبيق
ال�صناعي لالخرتاع قد مت �إن�شا�ؤها بالفعل� ،إما بطريقة �صريحة �أو �ضمنية.
ويف �سي���اق الت�سل�س�ل�ات اجليني���ة  ،gene sequencesميكن الق���ول ب�أنه مهما كانت الرباع���ة املت�ضمنة يف
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اكت�ش���اف الت�سل�س�ل�ات اجليني���ة  ،gene sequencesف�إن���ه ال ميكن احل�ص���ول على براءة اخ�ت�راع عنها �أو عن
الربوتني الذي ترمز �إليه ما مل يتم �إدراج كيفية ا�ستخدامه .ولهذا فمن ال�ضروري اعتبار ما �إذا كان االخرتاع
املطالب بحمايته ذو غر�ض مفيد ،وما �إذا كانت املوا�صفة تو�ضح �أي طريقة عملية ال�ستخدامه.

مثال تو�ضيحي :1
عن�ص ��ر احلماي ��ة :عديد الببتي���د  Polypeptidesيف �شكل معزول �إىل حد كبري ويتكون من ت�سل�سل متجاور
م���ن � 10أحما����ض �أميني���ة عل���ى الأقل ترم���ز �إىل جينوم فريو����س الإلتهاب الكب���دي  Cوتتك���ون من حمددات
امل�ست�ض���دات  ،antigenic determinantحيث يتميز فريو�س االلتهاب الكبدي  Cمبا يلي )1( :جينوم احلم�ض
الن���ووي الريبي  RNAمن ن���وع  )2( a positive strandedيتكون اجلينوم املذكور من �إطار قراءة مفتوح ORF
يرمز لعديد الربوتني ،و ( )3يتكون عديد الربوتني املذكور من ت�سل�سل �أحما�ض �أمينية ذو متاثل مبقدار %40
على الأقل لت�سل�سل ال  869حم�ض نووي.
وعن���د فح����ص الطلب وجد �أن عن�صر احلماية ال�سابق قد مت���ت �إتاحته ب�شكل كاف و�أن ا�ستخدامه قد مت
حتديده ب�شكل �صحيح يف املوا�صفة .وبالتايل يكون عن�صر احلماية  1مقبو ًال.
عن�صر حماية �آخر يف املوا�صفة يقرا كالتايل" عديد الببتيد  Polypeptidesيف �شكل معزول �إىل حد كبري
وال���ذي يظه���ر ت�سل�سله يف �أي واحد من الت�سل�سالت برقم هوية � 3 ،1إىل  36،46 ،32و � ،47أو الذي يتم ترميز
الك���ود اخلا�ص به يف عديد النكليوتيدات  Polynucleotidesالقابل للتهجني االختياري مع عديد النكليوتيدات
 Polynucleotidesكما هو مو�ضح يف �أي من الت�سل�سالت برقم هوية � ،46 ،36 ،32-3 ،1أو .47
عن���د الفح����ص وجد �أن عن�صر احلماية املذك���ور قد غطى -تقريبا -عددًا كب ًريا ج���دا من عديد الببتيد
 Polypeptidesالت���ي مل يتم حتدي���د ا�ستخدام لها وبالتايل ف�إن عن�صر احلماي���ة املذكور ،مل يكن مقبو ًال على
�أ�سا�س �أنه غري قابل للتطبيق ال�صناعي.

م 12/17 2ا�ستخ ��دام املو�ض ��وع املطالب بحمايته (مثال :اجلني �أو الربوتني) واملك�شوف
يف املوا�صف ��ة ال ينبغ ��ي �أن يكون جمرد تخمني ،ولك ��ن يجب �أن يكون اال�ستخدام املذكور
حمدد و�أ�سا�سي ومعقول ليكون قاب ً
ال للتطبيق ال�صناعي للمو�ضوع املطالب بحمايته
مثال تو�ضيحي :3
عن�صر احلماية  :1بروتني  V28يعمل كم�ستقبل (من نوع معروف مب�سمى )TM7
عن�صر احلماية  :2طريقة التحقق من وظيفة بروتني  V28كما يف عن�صر احلماية .1
التحلي ��ل :وظيف���ة الربوت�ي�ن  V28كم�ستقبل ا�ستناد ًا على التنب����ؤ على خمتلف العنا�ص���ر الهيكلية يف ت�سل�سل
الأحما����ض الأميني���ة امل�ستنتج والتماثل مع م�ستقبالت  TM7املعروفة ولك���ن مل تك�شف املوا�صفة عن �أي رابط
 .ligandوق���د مت الك�شف ع���ن ا�ستخدام االخرتاع يف املوا�صفة ،والتي ت�ستند م���ع ذلك على الوظيفة املقرتحة
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للربوت�ي�ن  V28باعتب���اره م�ستقب���ل مل يت���م الك�شف عنه ب�ش���كل كاف يف املوا�صف���ة .وهكذا ،ف����إن اال�ستخدام
املذك���ور يف الطل���ب تخميني ،ولي�س حمدد� ،أو ج�سيم وذو م�صداقي���ة وعلى هذا النحو فال ميكن �أن يعد قاب ًال
للتطبيق ال�صناعي.
ال�شظايا (ESTs)/ FRAGMENTS
تع���د ال�شظايا /fragmentsدليل ت�سل�س���ل التعب�ي�ر  (ESTs) Expression Sequence Tagم�سموحا بها �إذا
كان���ت بالإ�ضافة �إىل غريها م���ن ال�شروط الأخرى تلبي م�س�ألة الفائدة والتطبي���ق ال�صناعي .ولن يتم اعتبار
 ESTال���ذي مت الك�ش���ف عن ا�ستخدامه بب�ساطة مث���ل "كا�شف عن اجلني" �أو "دلي���ل للكرومو�سوم" ب�أنه قابل
للتطبيق ال�صناعي .ويجب �أن يتم الك�شف عن �أي ا�ستخدام موثوق ،حمدد و�أ�سا�سي للـ  ،ESTعلى �سبيل املثال
ا�ستخدامه كدليل لت�شخي�ص مر�ض حمدد.

م 13/17 2االخرتاعات املخالفة لل�شريعة الإ�سالمية �أو التي ميكن �أن يكون ا�ستغاللها
م�ض ��راً باحلي ��اة� ،أو ال�صحة الب�شري ��ة �أو احليوانية �أو النباتية� ،أو م�ض ��راً �إ�ضراراً كبرياً
بالبيئة
تتعام���ل التقنية احليوية مع موا�ضيع الكائنات احلي���ة وتت�ضمن تغيري املواد اجلينومية للكائن احلي .وقد
ي�ؤث���ر مث���ل هذا التغيري �إىل �أو قد يك���ون له �أثر كبري على البيئ���ة �أو احلياة الب�شرية ،احليواني���ة �أو النباتية �أو
ميك���ن �أن يت�ضم���ن ت�سا�ؤالت خطرية ح���ول الأخالق .وبالتايل ،ينبغي �أن ي�ؤخذ االهتم���ام الكافي �أثناء فح�ص
االخرتاع���ات وجه���ا لوجه ملقارنة ا�ستخدامه���ا الرئي�سي �أو املق�صود �أو اال�ستغالل التج���اري كما يجب �أن يتم
التعامل معها بعناية بحيث �أال يكون املو�ضوع خمالف ًا للنظام العام والأخالق �أو ميكن �أن ي�سبب خطورة للحياة
الآدمية ،احليوانية �أو النباتية �أو للبيئة وفقا للمادة ( )4من النظام.
وميك���ن لقلي���ل من الأمثل���ة تو�ضيح املو�ض���وع ب�شكل �أك�ب�ر�( :أ) عملي���ة ا�ستن�س���اخ الكائن���ات الب�شرية �أو
احليوان���ات( .ب) عملي���ة حتوير اخل���ط الت�سل�سل���ي  germ lineللجن����س الب�شري( ،ج) عملي���ة تعديل الهوية
الوراثية للحيوانات والتي يحتمل �أن ت�سبب لهم املعاناة دون �أي فائدة طبية �أو �أي فائدة �أخرى كبرية للإن�سان
�أو احلي���وان ،و�أي�ض���ا احليوانات الناجتة عن هذه العملية( ،د) عملية حت�ضري البذور �أو �أي مواد وراثية �أخرى
ت�ضم العنا�صر والتي قد ت�سبب �آثار �سلبية على البيئة( .ه) ا�ستخدام الأجنة الب�شرية لال�ستغالل التجاري.

م 14/17 2االكت�شافات والنظريات العلمية
وفقا للمادة (�( )45أ) من النظام ،ف�إن جمرد اكت�شاف مبد�أ علمي �أو �صياغة نظرية جمردة �أو اكت�شاف
�أي �ش���يء ح���ي �أو م���ادة غري حي���ة موجودة يف الطبيع���ة ال يعد اخرتاعا قاب�ل�ا للح�صول على ب���راءة اخرتاع.
كم���ا �أن املنتجات مثل الكائنات احلية الدقيق���ة  ،microorganismsت�سل�سالت الأحما�ض النووية والربوتينات
والإنزمي���ات ،واملركبات ،وغريها ،والتي يتم عزلها مبا�شرة من الطبيعة ،لي�ست موا�ضيع قابلة للح�صول على
ال�ب�راءة .وم���ع ذلك ،ف�إن العمليات امل�ستخدمة لع���زل هذه املنتجات ميكن اعتباره���ا خا�ضعة ملتطلبات املادة
( )44من النظام.
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مثال تو�ضيحي :1
عن�ص���ر احلماية :ف�صيلة البكرتيا الع�صوية  Bacillus sp .IN123التي ت�ضم )rDNA (ribosomal DNA

ميثل بت�سل�سل برقم هوية( 1 :تر�سيب رقم .)XXXXX
التحلي ��ل :مو�ض���وع عن�صر احلماية يقع �ضمن نطاق امل���ادة (�( )45أ) من النظام ،حيث �أنه يطالب بحماية
ف�صيل���ة البكرتيا املعزول���ة �( .Bacillus sp IN123أي مادة حية) موج���ودة يف الطبيعة (�أي من الرتبة كما هو
مبني يف املوا�صفة) .وبالتايل ،ف�إن املطالب بحمايته يف عن�صر احلماية هو مبثابة اكت�شاف �شيء حي موجود
يف الطبيعة ،وبالتايل ال يكون قابال للح�صول على براءة اخرتاع.

مثال تو�ضيحي :2
عن�ص ��ر احلماي ��ة :عامل جديد لتعزيز الن�شاط النمو القلبي ،وهذا العامل املذكور له ت�سل�سل برقم هوية:
 ،1حيث يتم احل�صول على العامل من ال�سائل املحيط باملخ من �سلطعون حدوه احل�صان .gigas Tachypleus
التحليل :املو�ضوع لي�س قابال للح�صول على الرباءة وفقا للمادة (�( )45أ) من النظام ،لأن عن�صر احلماية
يح���اول املطالب���ة بعامل ،والذي يت���م عزله من ال�سائل املحي���ط باملخ من �أجنة �سلطعون ح���دوه ح�صان gigas
�( Tachypleusأي الببتي���د ال���ذي ه���و مادة غري احلي���ة موجودة يف الطبيع���ة) .ووفقا للم���ادة (�( )45أ) من
النظ���ام ،ف�إن املطالب بحمايته يف عن�صر احلماية هو مبثابة اكت�شاف �شيء حي موجود يف الطبيعة ،وبالتايل
ال يكون قابال للح�صول على براءة اخرتاع.

مثال تو�ضيحي :3
عن�ص ��ر احلماي ��ة� :إن الببتيد املعزول ال���ذي يعادل هيكليا ال�سيتوكروم الذي ميكن���ه �أن يثبط الطفيليات
يف خالي���ا الدم احلم���راء امل�صابة باملالريا وتكاث���ر طفيل املالريا يف خاليا الدم احلم���راء الب�شرية امل�صابة
باملالريا.
التحليل :مو�ضوع عن�صر احلماية يقع �ضمن نطاق املادة (�( )45أ) من النظام ،لأن الك�شف ال يذكر بو�ضوح
م���ا هي التعديالت/التغريات/احلذف الذي مت عمله يف الببتيد من النوع الربي .ويف الواقع ،ف�إن تعريف كلمة
"معزولة" امل�ستخدم يف عنا�صر احلماية ي�شري �إىل املواد ،والتي هي �إىل حد كبري �أو ب�صورة �أ�سا�سية خالية
م���ن املكونات ،الت���ي عادة ما ت�صاحب املواد لكونها موجودة يف حاالته���ا الأ�صلية .وهكذا ،ف�إن مو�ضوع عن�صر
احلماي���ة يعترب مادة معزولة غري حية موجودة يف الطبيع���ة وتعترب اخل�صائ�ص الوظيفية لهذا الببتيد املعزول
مت�أ�صل���ة يف بروتينات ال�سيتوكروم ،وهي لي�ست قابلة للح�ص���ول على براءة اخرتاع وفقا للمادة (�( )45أ) من
النظام.

م 15/17 2اكت�شاف �شكل جديد من مادة معروفة ال ي�ؤدي �إىل �أي تعزيز للفعالية
وفق���ا للمادة (�( )45أ) من النظ���ام �أن ادخال �أي تعديالت طفيفة يف املواد املوجودة بالفعل يف التقنيات
ال�صناعية ال�سابقة لي�ست قابلة للح�صول على براءة ما مل يحدث حت�سن يف خا�صية/فاعلية املادة املعدلة.
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مثال تو�ضيحي:
عن�ص ��ر احلماي ��ة :بروت�ي�ن �أويل  Pre-protein Aوالذي يعت�ب�ر �أحد العوامل التي تتحك���م ب�شكل �أ�سا�سي
يف �أي����ض اجللوك���وز يف الثدييات التي يوجد به���ا الببتيد C -حيث يتكون الببتيد C-م���ن اثنني من الأحما�ض
الأمينية املختارة من  XY، YZو.ZX
التحلي ��ل :تك�ش���ف التقني���ة ال�سابقة عن الربوتني املع���دل  Aذو الببتيد ،C-حيث يتك���ون الببتيد  C-املذكور
م���ن الأحما����ض الأمينية  .XXوقد ف�شل مقدم الطلب يف تو�ضيح �أي فعالي���ة عالجية كنتيجة للتعديل املطالب
بحمايت���ه عن التقنية ال�صناعي���ة ال�سابقة .وبالتايل ،ف�إن مو�ضوع املطالبة لي����س قابال للح�صول على الرباءة
وفقا للمادة (�( )45أ) من النظام.

م 16/17 2االخرتاع ��ات املتعلق ��ة بالهي ��كل ثالث ��ي الأبع ��اد �أو الكري�ست ��ايل م ��ن عدي ��د
الببتي ��د  Polypeptidesتك ��ون غ�ي�ر مقبول ��ة م ��ا مل يثبت �أن ه ��ذا الببتي ��د يختلف ب�شكل
كبري يف اخل�صائ�ص املتعلقة بالفعالية العالجية
مثال تو�ضيحي:
عن�صر احلماية :بلورة من الببتيد املتكون من ت�سل�سل برقم هوية ،A :حيث ت�ضم البلورة املذكورة وحدة
غ�ي�ر متكافئة وتتكون الوحدة غري املتكافئة املذكورة من �أربعة جزيئات من الببتيد املذكور لكل  + Zn2و�أي�ضا
حيث تنتمي البلورة �إىل ف�ضاء جمموعة .X ،Y ،Z
التحليل :الأ�شكال غري املتبلورة من الببتيد ذو الت�سل�سل برقم هوية A :تعد معروفة .وقد ف�شل مقدم الطلب
يف �إثب���ات �أي حت�س���ن كبري يف اخل�صائ�ص فيما يتعلق بالفعالية العالجية عل���ى الببتيد غري املتبلور املعروف.
وبالتايل ،ف�إنه لي�س مقبو ًال وفقا للمادة (�( )45أ) من النظام.

م 17/17 2الطرق الريا�ضية (برامج احلا�سوب)

وفق��� ًا للم���ادة (�( )45أ) من النظام ،ال تعد �أي طريقة ريا�ضي���ة �أو ح�سابية �أو عملية �أو برنامج حا�سوب �أو
خوارزمي���ات اخرتاعا قاب ًال للح�صول عل���ى الرباءة .ويعد علم املعلومات احليوية علم���ا حديثا ن�سبيا وقد ن�ش�أ
م���ن اجلمع ب�ي�ن معلومات التقنية والتقنية احليوية .وبالتايل ،ف�إن حتديد قابلية االخرتاع للح�صول على براءة
فيما يتعلق باملعلومات احليوية يتطلب انتباه خا�ص بخ�صو�ص اال�ستثناءات وفقا للمادة (( )45ج) من النظام.

مثال تو�ضيحي :1
عن�ص ��ر احلماي ��ة :طريق���ة ملعاجلة البيانات ،حي���ث تكون امل���ادة الكيميائية الأوىل مركب���ا ،وتكون املادة
الكيميائية الثانية حم�ضا نوويا� ،أو بروتني� ،أو مركبا منهما ،ويعرب عن الكمية املميزة الأوىل كناقل يتكون من
�أك�ث�ر من نوع من معلومات املادة الكيميائية للمادة الكيميائية الأوىل ،ويعرب عن الكمية املميزة الثانية كناقل
يتك���ون من �أكرث م���ن نوع من املعلومات احليوية للم���ادة الكيميائية الثانية ،ويتم تغي�ي�ر الكمية املميزة الأوىل
والكمي���ة املميزة الثانية با�ستخدام تقنية التحليل متعدد املتغريات �أو طريقة الإمالة امليكانيكية وذلك لزيادة
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العالقة بني الف�ضاء الأول املعرب عن �أول كمية مميزة والف�ضاء الثاين املعرب عن الكمية املميزة الثانية.
التحليل :يع ّد االخرتاع املطالب بحمايته طريقة ح�سابية �أو برنامج حا�سوبي يف حد ذاته لأنه يتعلق حتى الآن
مبعاجلة البيانات لبع�ض العوامل التقنية املحددة للمواد الكيميائية �أو البيولوجية ،ولكنه ال ي�ؤدي �إىل �أي منتج
عل���ى الإطالق .و�أن خمتلف املراجع للمواد الكيميائية والبيولوجي���ة هنا هي بغر�ض معنى البيانات نف�سها وال
تتعل���ق ب����أي تفا�صيل للطلبات التقنية لتنفيذ الطريقة .ومن ثم ،ف�إن مو�ضوع عن�صر احلماية يقع �ضمن نطاق
االخرتاعات غري القابلة للح�صول على براءة وفقا للمادة ( )45من النظام.

مثال تو�ضيحي :2
طريق���ة لتح�ض�ي�ر مركب مب�ساع���دة احلا�سب يقوم بتثبيط ن�ش���اط املوقع الن�شط لتكوي���ن اجللوتامني يف
عدي���د الببتيد � Polypeptidesإنزمي تخليق اجللوتام�ي�ن  glutamine synthetase polypeptideحيث يكون هذا
املرك���ب مو�ض���ع االختبار قادر على تثبيط التفاعل بني املوقع الثالثي احلف���زي املت�صل بالأدينيل adenylated
 catalytic triad siteللموق���ع الن�شط لتكوين اجللوتام�ي�ن  glutamine formation active siteواملركب الو�سيط
�ألفا فو�سفات اجللوتاميل� ،أو تثبيط التفاعل بني املوقع الثالثي احلفزي اخلايل من الأدينيل de-adenylated
 catalytic triad siteو املرك���ب الو�سي���ط �ألفا فو�سفات اجللوتاميل ،وت�شمل الطريق���ة خطوات هي�( :أ) توفري
الهيكل ثالثي الأبعاد للموقع الن�شط لتكوين اجللوتامني عديد الببتيد � Polypeptidesإنزمي تخليق اجللوتامني
( ،glutamine synthetase polypeptideب) ت�صميم ،بناء على الهيكل ثالثي الأبعاد ،مركب اختبار قادر على
تثبيط التفاعل بني املوقع الن�شط لتكوين اجللوتامني واملركب الو�سيط �ألفا فو�سفات اجللوتاميل.
التحلي ��ل :تع��� ّد الطريق���ة املطالب بحمايته���ا طريقة ح�سابية �أو برنام���ج حا�سوبي يف حد ذاته���ا لأنها تتعلق
بطريقة ت�صميم مركب تثبيطي اعتمادا على الرتكيبات ثالثية الأبعاد ،ولكنها ال ت�ؤدي �إىل منتج حقيقي على
الإط�ل�اق .وبالت���ايل ،ف�إن مو�ضوع عن�صر احلماي���ة يقع �ضمن نطاق االخرتاعات غ�ي�ر القابلة للح�صول على
براءة وفقا للمادة (( )45ج) من النظام.

م 18/17 2النبات ��ات ،واحليوان ��ات ،والعملي ��ات -الت ��ي يف معظمه ��ا حيوي ��ة -امل�ستخدمة
لإنت ��اج النبات ��ات� ،أو احليوان ��ات وي�ستثن ��ى م ��ن ذلك الأحي ��اء الدقيق ��ة ،والعمليات غري
احليوية ،وعمليات علم الأحياء الدقيقة
وفق���ا للم���ادة (( )45ج) من النظام ،ف�إن النباتات واحليوان���ات ككل �أو �أي جزء منها بخالف الكائنات
احلي���ة الدقيقة  microorganismsولكن مبا يف ذلك البذور والأ�صن���اف والأنواع والعمليات البيولوجية ب�شكل
�أ�سا�س���ي لإنت���اج �أو �إكث���ار النباتات واحليوانات وكذلك ط���رق الزراعة �أو الب�ستنة لي�س���ت قابلة للح�صول على
براءة اخرتاع.
وعل���ى الرغ���م من ،الكائنات احلي���ة الدقيق���ة  microorganismsت�ستثنى من قائمة ع���دم احل�صول على
ب���راءات االخرتاع ،ف����إن القراءة املرتبطة بامل���ادة (�( )45أ) من النظ���ام تعني �أن الكائن���ات احلية الدقيقة
 microorganismsاملعدل���ة فقط ،والت���ي ال ت�شكل اكت�شاف ل�شيء حي موج���ود يف الطبيعة ،هي مو�ضوع براءة
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مبوجب هذا النظام.
كذل���ك عنا�صر احلماي���ة املتعلقة بالعمليات احليوية الأ�سا�سية للنباتات احلي���ة ،و�إمناء البذور ،للمراحل
التطورية للنباتات واحليوانات يتم االعرتا�ض عليها وفقا للمادة (( )45ج) من النظام.

مثال تو�ضيحي :1
عن�ص ��ر احلماي ��ة :تركيبة عالجية لع�ل�اج خلل مرتبط باملناعة يف كائن من الثديي���ات ،وتتكون الرتكيبة
من مكون فعال من خاليا  ،NK Tاملدربة مناعي ًا خارج اجل�سم  ex vivo educated autologousوالقادرة على
تعدي���ل توازن اخلاليا  Th1/Th2نح���و اخلاليا امل�ضادة لاللتهاب املنتج���ة لل�سايتوكاين anti-inflammatory
 ،cytokine producing cellsوالت���ي ت�شتمل اختياري���ا على ناقل ،عامل تخفيف ،مك�سب طعم (�سواغ)� ،إ�ضافة
مقبولة �صيدليا.
التحلي ��ل :تدخ���ل املادة مو�ض���وع عن�صر احلماية يف نطاق امل���ادة (( )45ج) من النظ���ام للمطالبة بخاليا
 NK Tاملدرب���ة يف �ص���ورة تركيبة عالجية .وبينما يتعلق عن�صر احلماية نح���و تركيبة ،ولكن لي�س هناك �شيء
كرتكيب���ه ،فف���ي الواقع ف�إن خالي���ا  NK Tاملدربة وحدها �سيت���م معاملتها على �أنها املنت���ج النهائي ،لأن بقية
املكون���ات تظل فقط اختيارية .و�أن جمرد ت�سمية عن�صر احلماية بعن�صر حماية الرتكيبة لي�شمل مكون واحد
�أو مكون���ات اعتيادي���ة �إ�ضافية (على �سبيل املثال نواقل مقبول���ة �صيدليا) لي�س له �أي ت�أثري على املنتج النهائي
وال ي�ستبعد عن�صر احلماية من الوقوع �ضمن نطاق املادة (( )45ج) من النظام.

مثال تو�ضيحي :2
عن�ص ��ر احلماي ��ة :طريقة �إنتاج على الأقل واحد من البذور ،النباتات  ،املحا�صيل املهجنة النقية �إىل حد
كب�ي�ر ،والت���ي ت�شمل خطوات هي� )1( :إنتاج �أب ذكر والذي يكون ذكرا خ�صبا� )2( ،إجراء التزاوج بني الأب
الذكر مع �أم �أنثى والتي تكون عقيمة �إىل حد كبري )3( ،ح�صاد البذور من الأم الأنثى التي حتتوي على البذور
الهجينة النقية.
التحلي ��ل :ت�شمل الطريقة املطال���ب بحمايتها على خطوات التزاوج املختلط لإنت���اج بذور ،نباتات ،حما�صيل
هجينة نقية ،وبالتايل فهي عملية حيوية �أ�سا�سية وغري مقبولة وفقا للمادة (( )45ج) من النظام.

مثال تو�ضيحي :3
عن�صر احلماية :طريقة لزراعة النباتات البقولية كزراعة بينية لتح�سني خ�صوبة الرتبة من خالل زيادة
حمتوى الرتبة من النيرتوجني.
التحليل :مو�ضوع عن�صر احلماية هو طريقة زراعة ،وبالتايل ،يقع �ضمن نطاق املادة (( )45ج) من النظام.

م 19/17 2طرق املعاجلة

وفق���ا للم���ادة (( )45د) من النظ���ام ،طرق معاجلة ج�س���م الإن�سان� ،أو احليوان ،جراحي��� ًا� ،أو عالجي ًا،

246

وطرق ت�شخي�ص املر�ض املطبقة على ج�سم الإن�سان �أو احليوان...
ويذكر دليل املمار�سات والإجراءات ملكتب الرباءات �أن هذا احلكم ي�ستثني من براءات االخرتاع ما ي�أتي:
(�أ) الط ��رق الطبي ��ة :عل���ى �سبي���ل املث���ال عملية تعاط���ي الأدوية عن طري���ق الفم� ،أو عن طري���ق احلقن� ،أو
مو�ضعيا �أو عن طريق ل�صقة على اجللد.
(ب) الطرق اجلراحية :على �سبيل املثال اجلروح اخلالية من الغرز لإزالة �إعتام عد�سة العني.
(ج) الطرق العالجية :على �سبيل املثال طرق تنظيف البالك من الأ�سنان.
(د) الطرق الوقائية :على �سبيل املثال طرق التطعيم.
(هـ) الطرق الت�شخي�صية :الت�شخي�ص هو حتديد طبيعة املر�ض الطبي ،عادة عن طريق التحقيق يف تاريخه
و�أعرا�ض���ه وتطبيق االختب���ارات .ويعترب حتديد احلالة البدني���ة العامة للفرد (مثل اختب���ار اللياقة البدنية)
عملية ت�شخي�صية.
(و) الط ��رق العالجي ��ة :ي�شم���ل م�صطلح "الع�ل�اج" الوقاية وكذلك العالج �أو ال�شفاء م���ن املر�ض .وبالتايل،
ميك���ن اعتب���ار العملية املت�صلة بالعالج كو�سيلة من و�سائل العالج وعل���ى هذا النحو ال تعد قابلة للح�صول على
الرباءة.
(ز) �أي طريق���ة لع�ل�اج احليوانات جلعلها خالية من املر�ض �أو لزيادة قيمتها االقت�صادية �أو قيمة منتجاتها.
عل���ى �سبي���ل املثال ،طريقة لع�ل�اج الأغنام لزيادة العائد م���ن ال�صوف �أو و�سيلة لزيادة كتل���ة ج�سم الدواجن
�صناعيا.
(ح) وت�شم���ل الأمثل���ة الأخرى من املو�ضوعات التي مت ا�ستبعادها يف ظل هذا احلكم� :أي عملية على اجل�سم،
والتي تتطلب املهارة واملعرفة للطبيب اجلراح وت�شمل العالجات مثل العالج التجميلي� ،إنهاء احلمل ،الإخ�صاء
والتعقي���م والتلقيح اال�صطناعي ،وزرع الأجنة ،والعالج لأغرا�ض التجارب والبحوث و�إزالة الأع�ضاء ،كاجللد
�أو نخ���اع العظ���م من متربع حي ،و�أي عالج �أو ت�شخي�ص تتم ممار�سته على ج�سم الإن�سان �أو احليوان ،وت�شمل
كذلك طرق الإجها�ض ،وحث الوالدة ،وال�سيطرة على ال�شبق �أو تنظيم احلي�ض.
(ط) تطبيق املواد على اجل�سم لأغرا�ض جتميلية بحتة ال يعد عالجا.
(ي) ولكن قد ميكن احل�صول على براءات االخرتاع لأداة �أو جهاز جراحي� ،أو عالجي �أو ت�شخي�صي .كما �أن
ت�صنيع الأطراف ال�صناعية �أو الأع�ضاء اال�صطناعية و�أخذ قيا�ساتها على ج�سم الإن�سان يعد قابال للح�صول
على الرباءة.
و�أحيان���ا ت�ص���اغ عنا�صر احلماية بحيث يتم املطالب���ة مبجموع���ة � combinationأو تركيبة composition

للأدوي���ة يف �ش���كل جرعات حمددة ،ولكن يتعلق املو�ضوع املطالب بحمايته بتطبي���ق �أو تعاطي الأدوية الفردية
بطريق���ة متزامنة� ،أو متتابعة �أو م�صاحب���ة .ويف مثل هذه احلاالت ،على الرغم من �أن عنا�صر احلماية تكون
موجه���ة �إىل جمموعة � combinationأو تركيبة  compositionللأدوية ،ولكن االخرتاع املطالب بحمايته يكمن
يف طريق���ة تعاطي الأدوية الفردي���ة على النحو املذكور وبالتايل ،ف�إنه يقع �ضم���ن نطاق املادة (( )45د) من
النظام.
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مثال تو�ضيحي:
عن�ص ��ر احلماي ��ة :طريقة ملراقبة اال�ستجابة الدوائية يف مري�ض يعاين م���ن ال�سرطان ويعالج مبزيج من
جيم�سيتاب�ي�ن و ،P1446Aوي�شم���ل الك�شف ع���ن الب�صمة اجلينية مع اثنني على الأقل م���ن عالمات اال�ستجابة
لل���دواء ،حيث يتم اختيار عالمات اال�ستجابة الدوائية املذكورة من جمموعة تت�ألف منP21 ،REV3L ،FGF5
 ،PTK7 ،POLH ،P27و.SSTR2
التحلي ��ل :يتعل���ق مو�ضوع عن�صر احلماية �إىل ط���رق ت�شخي�ص الإن�سان �أو احليوان���ات ،والتي تكون ممنوعة
نظامي ًا من احل�صول على براءات االخرتاع وفقا للمادة (( )45د) من النظام .وبالتايل ،ف�إن مو�ضوع عن�صر
احلماية لي�س قابال للح�صول على الرباءة.

م 20/17 2عدم كفاية الك�شف ،الو�ضوح ،ودعم عنا�صر احلماية

وفق��� ًا للمادة ( )14من الالئحة يتطلب �أن تت�ضم���ن املوا�صفة ك�شف كامل عن تفا�صيل االخرتاع وت�شغيله
وا�ستخدامه والطريقة التي يتم �إجرا�ؤه بها .كما ينبغي �أن يت�ضمن الك�شف عن �أف�ضل طريقة لتنفيذ االخرتاع
يعرفه���ا مقدم الطل���ب ،وتختتم املوا�صفة مبجموعة من عنا�صر احلماية الت���ي حتدد نطاق االخرتاع املطالب
بحمايته.
ووفق��� ًا للم���ادة ( )15من الالئح���ة يجب �أن تكون عنا�ص���ر احلماية وا�ضحة ومرتابط���ة وحمددة النطاق
باملقارنة مع ما ك�شف عنه يف الو�صف الكامل.
و�أثناء تقييم الو�ضوح ،يلزم �أن يكون الفاح�ص حري�صا ل�ضمان �أن يكون قد مت و�صف طريقة واحده على
الأقل لإجراء االخرتاع بحيث يلزم �أن يكون املو�ضوع الكلي املطالب بحمايته يف عنا�صر احلماية ،ولي�س فقط
ج���زءا من���ه ،قابال للتنفي���ذ من قبل رجل املهنة العام���ل يف املجال دون حتمل عبء جترب���ة �أو تطبيق اخلطوة
االبتكارية.
و�إذا كان عل���ى رج���ل املهنة ،متبعا التعليمات املعط���اة يف املوا�صفة �أن يكت�شف �شيئ���ا جديدا لإعادة �إنتاج
االخرتاع ،ف�إن الك�شف يعد كافيا.
ويف ح���ال تكون عنا�صر احلماي���ة يف طلب ما عامة وغري حمددة وذات �شخ�صي���ة تخمينية ،فيتم معاملة
عنا�صر احلماية على �أنها غري مدعومة من قبل الو�صف ويتم االعرتا�ض على الو�ضوح.
�إذا كان���ت املوا�صف���ة تك�شف عن قائمة وا�سعة النط���اق من الأمرا�ض غري املرتبط���ة ك�أهداف عالجية �أو
ت�شخي�صي���ة م�ستقبلي���ة للجني املطالب بحمايته �أو ل�شفرته الربوتينية ،ف����إن عنا�صر حماية هذا اجلني تعرف
بعنا�ص���ر احلماي���ة ذات قائم���ة الغ�سيل .وم���ن املمكن �أن يلعب اجل�ي�ن دورا مهما يف عالج واح���د �أو �أكرث من
الأمرا����ض املدرج���ة يف القائم���ة ،ولكن من غري املحتم���ل �أن يكون اجلني �أو منتجه م���ن الربوتني يكون له دور
يف جمي���ع الأمرا����ض .ويتم عمل مثل عنا�ص���ر احلماية هذه ب�شكل عام عندما ال يك���ون قد مت و�صف الربوتني
كلي���ا ،وبالت���ايل تكون �أي ا�ستخدامات حمتملة للربوتني تخمينية .وحتى لو مت حتديد خ�صائ�ص عديد الببتيد
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 ،Polypeptidesومت الت�أك���د م���ن ارتباطه بنوع واحد من املر�ض ،فه���ذا ال يكفي لدعم ا�ستخدام عديد الببتيد
 Polypeptidesيف ت�شخي�ص �أو عالج العديد من الأمرا�ض الأخرى غري املرتبطة .وبالتايل� ،إذا مل يكن هناك
دليل يف املوا�صفة املو�ضوعة على �أن اجلني �أو عديد الببتيد  Polypeptidesذو ا�ستخدام عالجي �أو ت�شخي�صي
يف كل من الأمرا�ض املختلفة املدرجة يف القائمة ،ف�إن املوا�صفة تكون غري كافية.
عندم���ا تهدف عنا�صر احلماي���ة حلماية �أ�شياء غري معرفة من قبل مقدم الطل���ب يف وقت �إيداع الطلب،
ولكنه���ا ميكن �أن تك���ون معرفة يف امل�ستقبل ب�إج���راء العملية ،ف�إن مثل عنا�صر احلماية ه���ذه ال تكون مو�ضوع
براءة على �أ�سا�س عدم الو�ضوح .وبالتايل ،ف�إن عنا�صر احلماية تعرب عن طريق الأ�شياء التي مل يتم حتديدها
بع�ض من قبل مقدم الطلب.
يج���ب �أن ي�صف الو�صف الكامل "تطبيقا" لالخرتاع املطالب بحمايته يف كل من عنا�صر احلماية ويجب
�أن يك���ون الو�صف كافيا لتمكني العاملني بال�صناعة واملهتمني باملجال التقني مو�ضع التنفيذ دون �إجراء مزيد
من التجارب "ويجب �أن يكون االخرتاع وا�ضحا� ،أي ال يجب �أن يكون من ال�صعب تتبع خطواته".
وال يك���ون الو�صف الكامل كافيا ب�سبب تتطور حالة التقنية بعد تاريخ الإيداع .والتاريخ املنا�سب ال�ستيفاء
متطلب���ات الو�ض���وح هو تاريخ الو�صف الكامل .ومبعن���ى �آخر ،يجب �أن يقدم الو�ص���ف الكامل معلومات كافية
لل�سماح لرجل املهنة العامل يف املجال التقني بتنفيذ كل ما يقع �ضمن نطاق ما يتم املطالبة به.
ميكن لنظائ���ر �أو بدائل ت�سل�سالت عديد الببتيد  ،Polypeptidesعدي���د النكليوتيدات ،Polynucleotides
عل���ى �ش���كل �إ�ضافة� ،إحالل �أو حذف� ،أن متتد �إىل عدد ال يح�صى من الأنواع .ويف مثل هذه احلاالت ،يجب �أن
يكون عن�صر احلماية قا�صرا على الأنواع التي تتقا�سم ن�شاط حمدد م�شرتك مع �أنواع �أخرى مت الك�شف عنها
يف املوا�صفة .وال يجب �أن يكون الن�شاط املذكور الذي مت الك�شف عنه قابال لتوقع طبيعته.
عندم���ا تت���م املطالبة بحماي���ة ت�سل�سالت احلم�ض الن���ووي  DNAعلى �أ�سا�س �أنها تتهج���ن  hybridiseمع
م�سب���ار  probeحمدد,مع���رف و�أنه���ا متتلك فعالية حم���ددة ،فلن يكون عن�ص���ر احلماية مدع���وم �إذا مل يتم
الك�شف عن ظروف التهجني ب�شكل حمدد و�إذا احتاج رجل املهنة لإجراء املزيد من التجارب لتحقيق النتيجة
املرغوبة.

م 21/17 2عنا�ص ��ر حماي ��ة الأج�س ��ام امل�ضادة التي ميكن �أن يكون لها فعالية عالجية �أو
ت�شخي�صي ��ة تك ��ون غري مدعوم ��ة �إذا مل يتم حتديد دور الربوت�ي�ن امل�ستهدف يف مر�ض
حمدد و�إثباته مبعلومات كافية
مثال تو�ضيحي:
عن�ص ��ر احلماي ��ة :طريقة ت�شمل )1( :تو�صيل عديد الببتيد  Polypeptides Xمع مركب لفح�ص وحتديد
م���ا �إذا كان املرك���ب ي�ؤث���ر على فعالية عدي���د الببتي���د  Polypeptidesو( )2تركيب �أي مك���ون فعال يف تركيبة
�صيدلية.
249

التحليل� :أي طريقة تتعلق مبجرد فح�ص املواد املوجودة ال تعطي منتجات وعنا�صر احلماية الناجتة من مثل
هذه الطرق ت�ستبعد املواد غري املعرفة حتى الآن .ويف ظل غياب �أي معرفة ب�أي عالقة� ،إما من املوا�صفة �أو من
املعرف���ة العام���ة امل�شرتكة ،ف�إن رجل املهنة لن يتمكن من معرفة كيفي���ة �إنتاج وا�ستخدام املركبات .و�سيتطلب
الأم���ر عبء �إجراء الكثري م���ن التجارب للبحث عن املركبات غري املحددة من �أجل حتديد الفعالية املرغوبة.
ويكون هناك �أي�ضا نق�ص يف الدعم حيث تكون وظيفة املركبات املعرفة غري حمددة.

م 22/17 2وحدة االخرتاع

وفق��� ًا للمادة ( )46من النظ���ام واملادة ( )35من الالئحة ،يتعلق عن�ص���ر �أو عنا�صر احلماية للموا�صفة
الكاملة باخرتاع واحد� ،أو مبجموعة من االخرتاعات ذات العالقة مبفهوم ابتكاري واحد .ومن ال�شائع متاما
يف جم���ال تقني���ة اجلينات املطالبة بحماي���ة عدد كبري من ت�سل�س�ل�ات عديد الببتي���د � Polypeptidesأو عديد
النكليوتي���دات Polynucleotides؛ وه���ذا يثري العديد من امل�شكالت يف خمتلف مراحل الطلب كمرحلة الن�شر،
والفح����ص وخ�صو�ص���ا مرحلة البحث .وب�ش���كل خا�ص ،فمن غري الوا�ضح عادة م���ا �إذا كان الت�سل�سل املطالب
بحمايته يتعلق باخرتاع واحد� ،أو مبجموعة من االخرتاعات املرتبطة لتكوين مفهوم ابتكاري واحد.
وميكن �أن يكون االفتقار �إىل الوحدة وا�ضحا يف الطلب بالطرق الآتية:
" "A prioriقب���ل اج���راء �أي بحث يف التقنية ال�سابق���ة� ،إذا كانت عنا�صر احلماية تقع يف جمموعات
خمتلفة ال تتقا�سم ميزات تقنية مت�شابهة �أو مقابلة.
" "A posterioriبع���د اج���راء البح���ث يف التقنية ال�سابقة� ،إذا ف�شل���ت امليزة التقنية امل�شرتكة يف عمل
م�ساهمة �أكرث من التقنية ال�سابقة.
وفيما يلي �أمثلة على احلالة �أ:
1 -1بن���اء احلم����ض النووي  DNAللتعبري املح�سن لعديد الببتي���د  Polypeptidesاملتجان�س �أو الهجني ويتكون
م���ن�( :أ) ت�سل�س���ل احلم�ض النووي  DNAمع���زول (ت�سل�سل برقم هوية� (A:أو ج���زء منه والذي يحتفظ
بفعالية املحفز  promoterاملكيفة للتعبري عن بروتني ( ،recombinant protein expressionب) ت�سل�سل
احلم����ض الن���ووي  DNAيرم���ز لعدي���د الببتي���د  Polypeptidesاملرغ���وب بحيث يك���ون ت�سل�سل احلم�ض
الن���ووي املذك���ور يف ارتب���اط ت�شغيل���ي م���ع املحف���ز  promoterاملذكور ويت���م التعبري عنه حت���ت �سيطرة
املحف���ز  promotorاملذكور ،حي���ث يكون ت�سل�سل احلم�ض النووي  DNAاملع���زول املذكور حمفز �أ�سا�سي
 a constitutive promoterجلني ) citrate synthase (citAمن الفطر اخليطي .Aspergillus niger
2 -2تركيب احلم�ض النووي  DNAللتعبري املح�سن لعديد الببتيد  Polypeptidesاملتجان�س �أو الهجني ويتكون
م���ن�( :أ) ت�سل�سل املحفز ( promoterت�سل�سل برقم هوية� (B:أو جزء منه والذي يحتفظ بفعالية املحفز
( ،promoterب) ت�سل�س���ل احلم����ض الن���ووي  DNAالذي يرم���ز لعديد الببتي���د  Polypeptidesاملرغوب
بحي���ث يك���ون ت�سل�سل احلم�ض الن���ووي املذكور يف ارتباط ت�شغيل���ي مع املحف���ز  promoterاملذكور ويتم
التعبري عنه حتت �سيطرة املحفز  promoterاملذكور.
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3 -3تركيب احلم�ض النووي  DNAللتعبري املح�سن لعديد الببتيد  Polypeptidesاملتجان�س �أو الهجني ويتكون
م���ن�( :أ) ت�سل�سل املحفز  promoterطبق���ا (ت�سل�سل برقم هوية� (C :أو جزء منه والذي يحتفظ بفعالية
املحف���ز ( ،promoterب) ت�سل�س���ل احلم����ض الن���ووي  DNAالذي يرم���ز لعديد الببتي���د Polypeptides
املرغ���وب بحيث يكون ت�سل�سل احلم�ض الن���ووي املذكور يف ارتباط ت�شغيلي مع املحفز  promoterاملذكور
ويتم التعبري عنه حتت �سيطرة املحفز  promoterاملذكور.
التحلي ��ل :مو�ض���وع عنا�صر احلماية من  3-1ال يتعلق باخرتاع واحد� ،أو مبجموعة من االخرتاعات املرتبطة
لتكوي���ن مفه���وم ابتكاري واح���د كما يف املادة ( )46من النظ���ام ،وبالتايل حتتوي عنا�ص���ر احلماية من 3-1
املجموعات التالية من االخرتاعات.
املجموع ��ة  :1عن�ص���ر احلماي���ة  1يتعلق برتكيب احلم�ض الن���ووي  DNAللتعبري املح�س���ن لعديد الببتيد
 Polypeptidesاملتجان�س �أو الهجني �شامال ت�سل�سل احلم�ض النووي  DNAاملعزول . SEQ ID NO :A
املجموع ��ة  :2عن�ص���ر احلماي���ة  2يتعلق برتكيب احلم�ض الن���ووي  DNAللتعبري املح�س���ن لعديد الببتيد
 Polypeptidesاملتجان�س �أو الهجني �شامال ت�سل�سل احلم�ض النووي  DNAاملعزول . SEQ ID NO: B
املجموع ��ة  :3عن�ص���ر احلماي���ة  3يتعلق برتكيب احلم�ض الن���ووي  DNAللتعبري املح�س���ن لعديد الببتيد
 Polypeptidesاملتجان�س �أو الهجني �شامال ت�سل�سل احلم�ض النووي  DNAاملعزول . SEQ ID NO: C
وعند الفح�ص ،تبني �أن ت�سل�سالت احلم�ض النووي  DNAكما مت و�صفه ب�أرقام هوية A ,B ,C :ال تتقا�سم
�أي خ�صائ����ص تركيبي���ة م�شرتك���ة .وبالتايل ،لأن���ه ال توجد �أي خا�صي���ة تقنية مميزة ،والت���ي ميكن �أن تخدم
كقاع���دة لتوحي���د املجموعات املذكورة �أع�ل�اه من االخرتاعات ،يجب اعتبار كل من ه���ذه املجموعات اخرتاع
م�ستقل .وبالتايل ،ف�إن هذه املجموعات الثالثة تفتقر �إىل الوحدة.

�أمثلة على احلالة ب:
1 -1تركيب ي�شمل على تركيبة من  Xوالربوتني  Yلتحديد جني ل�سرطان الربو�ستاتا ،حيث يتم اختيار  Xمن
جمموعة من املركبات غري متجان�سة احللقة كما هو مو�ضح يف املعادلة ( 1املعادة  1املعطاة).
2 -2تركيب ي�شمل على تركيبة من  Xوالربوتني  Zلتحديد جني ل�سرطان الربو�ستاتا ،حيث يتم اختيار  Xمن
جمموعة من املركبات غري متجان�سة احللقة كما يف عن�صر احلماية .1
التحليل :حتتوي عنا�صر احلماية  2-1على االخرتاعات التالية �أو جمموعة من االخرتاعات ،والتي ال تكون
مرتبطة �إىل حد كبري لتكوين مفهوم ابتكاري عام واحد كما هو مطلوب وفق ًا للمادة ( )46من النظام واملادة
( )35من الالئحة.
املجموع ��ة  :1عن�ص���ر احلماي���ة  1ينجذب �إىل تركيبة تت�ألف من مزيج م���ن  Xو الربوتني  Yلتحديد جني
�سرط���ان الربو�ستات���ا ،حيث يتم اختي���ار  Xمن جمموعة من املركبات غري متجان�س���ة احللقة كما هو مبني يف
املعادلة .1
املجموع ��ة  :2عن�ص���ر احلماي���ة  2ينجذب �إىل تركيبة تت�ألف من مزيج م���ن  Xو الربوتني  Zلتحديد جني
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�سرط���ان الربو�ستات���ا ،حيث يتم اختيار  Xمن جمموعة من املركبات غري متجان�سة احللقة كما هو مطالب به
يف عن�صر احلماية .1
ترتب���ط املجموعات املذكورة �أع�ل�اه باخلا�صية التقنية " ."Xوعند البحث يف التقنية ال�سابقة ،وجد �أن
" "Xمعروف���ا بالفع���ل يف التقنية ال�سابقة .وبالتايل ف�إن هذه اخلا�صية لي�ست خا�صية تقنية مميزة ،لأنها
ال ت�شكل تطورا عن التقنية ال�سابقة .وتعترب وحدة االخرتاع قد حتققت فقط عندما يكون هناك عالقة تقنية
ب�ي�ن االخرتاع���ات مت�ضمنة واح���دة �أو �أكرث من نف�س اخل�صائ����ص التقنية املميزة �أو املقابل���ة .وبالتايل ،فقد
ف�شل���ت عنا�ص���ر احلماية  1و  2يف تلبي���ة متطلبات املادة ( )46من النظام .وبذل���ك ف�إنه يتم االعرتا�ض على
الطلب ب�سبب افتقاره �إىل الوحدة.
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الف�صل الثامن ع�شر

تداول الردود الواردة من مقدمي
الطلبات و�إجراء املقابالت

الف�صل الثامن ع�شر
تداول الردود الواردة
من مقدمي الطلبات وإجراء المقابالت

 1/18مقدمة

تت�ضم���ن عملي���ة فح�ص طلب احل�ص���ول على الرباءة حوار ًا ب�ي�ن الفاح�صني و مقدم���ي الطلبات ،ويقدم
مق���دم طل���ب الرباءة طلب ًا يتم فح�صه لتحديد ما �إذا كان م�ستوفي ًا ل�شروط احل�صول على الرباءة �أم ال .ومن
جانب���ه ،يق���دم املكتب بيان��� ًا وا�ضح ًا (تقرير الفح�ص) �إىل مق���دم الطلب ب�أية �أ�سباب لرف����ض الطلب �أو ب�أية
متطلب���ات لتعديله ،وتتاح ملقدم الطلب فر�صة الرد الذي يق���وم الفاح�ص بدوره بدرا�سته .ويعمل احلوار على
تعزيز عملية الفح�ص كما يزيد من جودة الرباءات التي ت�صدر عن مكتب الرباءات.
من �أجل تقدمي ملف كامل عن طلب الرباءة ومن �أجل زيادة تو�ضيح الأمور املتعلقة ب�سجل متابعة الطلب،
يج���ب عل���ى الفاح�صني �أن يقدم���وا تف�سري ًا وا�ضح ًا لكافة الإج���راءات التي متت �أثناء عملي���ة متابعة الطلب.
ويت�ضم���ن ذل���ك تو�ضي���ح كافة الأمور التي ي�س����أل عنها مقدمي الطلب���ات �سواء كان ذلك كتاب���ة �أو عن طريق
�إج���راء مقابل���ة .وعندما يرغ���ب مقدم الطلب يف ال���رد على �أي اعرتا����ض �أو �أي طلب �آخر م���ن جانب مكتب
الرباءات ،ف�إنه ميكن للفاح�ص يف هذه احلالة �أن يقبل حجج مقدم الطلب �أو ال .ويف �أي من احلالتني و�سواء
ق���رر الفاح�ص تبني موقف مقدم الطل���ب �أو تعديل موقفه ال�سابق لكي يتفق مع موقف مقدم الطلب جزئي ًا �أو
التم�سك مبوقفه ،ف�إنه يجب على الفاح�ص �أن يعتد بحجج مقدم الطلب ويرد عليها.

 2/18الردود على تقارير الفح�ص -حجج مقدم الطلب مقنعة -قبول الطلب
�إذا كانت احلجج التي يقدمها مقدم الطلب مقنعة وعندما يقرر الفاح�ص بعد �إعادة النظر يف االعرتا�ض
�ضرورة �سحب هذا االعرتا�ض ،ف�إنه يجب عليه يف هذه احلالة �أن يو�ضح �أ�سباب �سحب االعرتا�ض ال�سابق من
خ�ل�ال الإ�شارة ب�شكل حمدد �إىل ما ورد يف مالحظ���ات مقدم الطلب ومت على �أ�سا�سه �سحب هذا االعرتا�ض.
ولي�س مقبو ًال �أن يقوم الفاح�ص فقط بالإ�شارة �إىل �أن كافة مالحظات �أو تعديالت مقدم الطلب ت�شكل �أ�سا�س
ل�سح���ب االعرتا����ض ال�سابق .و�إذا �أدى �سحب االعرتا�ض ال�سابق �إىل قبول عنا�صر احلماية ،ف�إنه ميكن �إدراج
الأ�سب���اب الت���ي �شكلت �أ�سا�س ل�سح���ب االعرتا�ض ال�سابق حتت �أ�سب���اب قبول الطلب .انظ���ر بالأ�سفل مناذج
�صياغة ميكن ا�ستخدامها يف هذه احلالة:

التعديل الأخري مقبول
التعدي���ل االخري ب�إ�ضاف���ة "كتابة اجلزء امل�ضاف" على املوا�صفة (كتابة رقم ال�صفحة ،رقم ال�سطر)
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املقدم���ة من قبلكم ،مقبول وفقا للمادة ( )9من النظ���ام والتي تن�ص على ما يلي "يجوز ملقدم الطلب �أن
يدخل ما يراه من تعديالت على الطلب ،على �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي".

االعرتا�ضات مت جتاوزها
بخ�صو����ص ما ذكر يف الرد على تقرير الفح�ص املو�ضوعي (كتابة رقم التقرير) "كتابة ن�ص ما ذكر
يف الرد من قبل مقدم الطلب".
يالحظ الفاح�ص "تعليق الفاح�ص" .بناء ًا عليه مت جتاوز االعرتا�ضات على (عنا�صر احلماية�/أو �أي
جزء �آخر من مكونات الطلب) الواردة يف الفقرات (ذكر �أرقام الفقرات) من تقرير الفح�ص املو�ضوعي
(كتابة رقم التقرير).

 3/18حجج مقدم الطلب مقنعة ولكن يوجد � -سبب جديد لالعرتا�ض
�إذا كان���ت حجج مقدم الطلب مقنعة وق���رر الفاح�ص �ضرورة �سحب االعرتا����ض ال�سابق ،وبعد الدرا�سة
تب�ي�ن وج���ود �سبب جديد لالعرتا����ض ،ف�إنه يتعني على الفاح����ص وبعد الإ�شارة �إىل م���ا ورد يف مالحظات �أو
تعديالت مقدم الطلب والتي مت على �أ�سا�سها �سحب االعرتا�ض ال�سابق �أن يبني �سبب االعرتا�ض اجلديد.

 4/18حجج مقدم الطلب غري مقنعة

بع���د تلق���ي تقرير الفح����ص اخلا�ص مبكت���ب ال�ب�راءات ،و�أحيان��� ًا ميكن لرد مق���دم الطل���ب �أن يت�ضمن
(بالإ�ضاف���ة �إىل التعدي�ل�ات وغريها) حجج و�أدل���ة م�ؤيدة (مثل نتائج اختب���ارات املعامل) بحيث ال ي�ستخدم
التقني���ة ال�سابقة الذي ذكره الفاح�ص يف رف����ض عنا�صر احلماية .و�إذا كان ر�أي الفاح�ص املدرو�س ب�ضرورة
الإبق���اء على قرار االعرتا�ض ،ف�إنه ميكن يف هذه احلالة الرجوع �إىل الفقرات التالية لال�ستعانة بها يف تناول
حج���ج مقدم الطلب .و�سوف ي�ساعد تقدمي تف�سري وا�ضح لأ�سب���اب الرف�ض مقدم الطلب على فهم وا�ستيعاب
موق���ف الفاح�ص ،كم���ا �سي�ساعد جلنة النظ���ر فى دعاوى براءات االخ�ت�راع يف هذا ال�ش����أن يف حالة التقدم
بتظلم .انظر بالأ�سفل مناذج �صياغة ميكن ا�ستخدامها:

التعديل الأخري ب�إ�ضافة/حذف جزء للموا�صفة مرفو�ض
التعديل الأخري ب�إ�ضافة/بحذف "كتابة اجلزء امل�ضاف/اجلزء املحذوف" على املوا�صفة (كتابة رقم
ال�صفحة ،رقم ال�سطر) املقدمة من قبلكم �أدخلت تعديالت جوهرية على املفهوم الأ�صلي الخرتاعكم حيث
ال يوجد ما يدعم هذا التعديل يف الطلب الأ�صلي املودع بتاريخ ..../..../....هـ املوافق ..../..../....م،
وه���ذا يتعار����ض مع املادة ( )9من النظام والتي تن�ص على ما يل���ي "يجوز ملقدم الطلب �أن يدخل ما يراه
م���ن تعديالت عل���ى الطلب ,على �أال تتجاوز هذه التعديالت ما ك�شف عنه يف الطلب الأ�صلي" .لذلك ،ف�إن
التعديل االخري على املوا�صفة مرفو�ض يف و�ضعه احلايل.
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االعرتا�ضات ما زالت قائمة
بخ�صو����ص ما ذكر يف الرد عل���ى تقرير الفح�ص املو�ضوعي (كتابة رقم التقرير) ب�أن "كتابة ن�ص ما
ذكر يف الرد من قبل مقدم الطلب".
يالح���ظ الفاح����ص "يذك���ر الفاح����ص ال�سبب يف ك���ون االعرتا�ض���ات مازال���ت قائمة" .لذل���ك ف�إن
االعرتا�ض���ات على (عنا�صر احلماية�/أو �أي جزء �آخر م���ن مكونات الطلب) الواردة يف الفقرة/الفقرات
(ذكر �أرقام الفقرات) من تقرير الفح�ص املو�ضوعي (كتابة رقم التقرير) ما زالت قائمة ومل تتغري.

مل يتم الرد على االعرتا�ضات
يالح���ظ الفاح�ص ب�أنه مل يتم الرد عل���ى الفقرة/الفقرات (كتابة رقم الفقرة/الفقرات من التقرير
ال�ساب���ق) م���ن تقري���ر الفح�ص املو�ضوع���ي (كتابة رق���م التقرير) ،لذلك ف����إن االعرتا�ض���ات الواردة يف
الفقرة/الفق���رات (ذكر �أرق���ام الفقرة/الفقرات) من تقرير الفح�ص املو�ضوع���ي (كتابة رقم التقرير)
ما زالت قائمة ومل تتغري.

� 5/18إذا كانت حجة مقدم الطلب متعلقة بقدم املراجع
يف ال���رد عل���ى حجة مقدم الطلب عل���ى �أ�سا�س قدم املراج���ع امل�ست�شهد بها ،ف�إن جمرد ذك���ر �أن املراجع
قدمية ال يكون مقنع ًا بدون �إثبات �أن ذوي اخلربة يف جمال التقنية ال�سابقة املتعلق باالخرتاع املطلوب حمايته
الذي���ن لديه���م دراية بهذه املراجع ق���د حاولوا دون جدوى �أن يتوا�صلوا �إىل ح���ل للم�شكلة نف�سها التي ا�ستطاع
اخرتاع مقدم الطلب �أن يحلها.

� 6/18إذا كانت حجة مقدم الطلب متعلقة مبرجع واحد
يف الرد على حجة مقدم الطلب بالن�سبة للمراجع ،ف�إنه ال ميكن �إثبات اخلطوة االبتكارية بدح�ض املراجع
على �أ�سا�س مرجع واحد �إذا كانت قرارات الرف�ض قائمة على اجلمع بني املراجع.

� 7/18إذا كانت حجة مقدم الطلب ب�أن الفاح�ص ا�ستخدم حجج مقدم الطلب
يف ال���رد عل���ى حج���ة مقدم الطل���ب بالن�سبة لك���ون الفاح����ص اعتمد على حجج���ه على �أنه���ا حججه هو
لالعرتا�ض على عنا�صر احلماية ،ف�إن مقدم الطلب يجب �أن يالحظ �أن الفاح�ص اعتد فقط باملعرفة الواقعة
يف م�ست���وى امله���ارة العادية يف الوقت الذي مت فيه �صنع االخرتاع املطل���وب حمايته ومل يدرج املعرفة املكت�سبة
فقط مما ك�شف عنه مقدم الطلب.

� 8/18إذا كانت حجة مقدم الطلب ب�ش�أن عدم وجود �أي �سبب للجمع بني املراجع
يف ال���رد على حجة مق���دم الطلب ب�شان عدم اقرتاح اجلمع بني املراجع لإثبات افتقاد اخلطوة االبتكارية
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يف االخ�ت�راع املطل���وب حمايته ،ف�إن الفاح�ص يدرك �أن افتقاد اخلط���وة االبتكارية ميكن �إثباته فقط باجلمع
ب�ي�ن مراج���ع التقنية ال�سابق���ة �أو تعديلها للو�صول �إىل االخرتاع املطلوب حمايته مت���ى كان مرجع �أو اقرتاح �أو
حاف���ز للقي���ام بذلك .ويجب �أن يرد هذا االقرتاح �إما يف املراج���ع نف�سها �أو يف املعارف املتاحة عموم ًا لأي من
ذوي اخلربة يف جمال التقنية.

� 9/18إذا كانت حجة مقدم الطلب متعلقة بعدم ا�ستخدام �أي حالة تقنية �سابقة م�شابهة

يف ال���رد عل���ى حج���ة مقدم الطلب ب�أن املرج���ع الذي ا�ست�شهد ب���ه الفاح�ص يف تقرير الفح����ص لي�س فن ًا
م�شابه ًا ،ف�إنه يتعني على مقدم الطلب �أن يدرك �أنه لكي يكون مرجع التقنية ال�سابقة مت�شابه ًا ،ف�إنه يجب �أن
يك���ون يف جم���ال اخرتاع املخرتع �أو �إذا مل يكن كذلك ،ف�إنه يجب �أن يكون مرتبط ًا ب�شكل معقول للم�شكلة التي
كان مق���دم الطلب معني ًا بها لكي يعتمد على ذلك ك�أ�سا�س لرف�ض االخرتاع املطلوب حمايته .ويف هذه احلالة
ينبغي تو�ضيح �أ�سباب اعتبار هذا املرجع فن ًا م�شابه ًا.

� 10/18إذا كان ��ت حج ��ة مق ��دم الطل ��ب متعلقة با�ستخ ��دام العديد من مراج ��ع التقنية
ال�سابقة
يف ال���رد عل���ى حجة مقدم الطلب ب�ش�أن قيام الفاح�ص باجلمع بني عدد كبري للغاية من املراجع يف رف�ض
عن�ص���ر احلماي���ة ،ف�إنه يتع�ي�ن على مقدم الطلب �أن ي���درك �أن االعتماد على عدد كبري م���ن املراجع يف قرار
الرف����ض ال ي����ؤدي دون �أ�سب���اب �أخرى �إىل �إلغاء ال���ر�أي اخلا�ص بافتق���اد االخرتاع املطل���وب حمايته للخطوة
االبتكارية.

� 11/18إذا كان ��ت حج ��ة مق ��دم الطل ��ب �أن االخرتاع �سي� ��ؤدي �إىل نتائ ��ج لي�ست متحققة
بالتقنية ال�سابقة
يف ال���رد على حج���ة مقدم الطلب ب�ش�أن عدم �إمكانية توقع النتائج من خالل التقنية ال�سابقة ،ف�إن جمرد
حتقي���ق اخ�ت�راع مقدم الطلب املطل���وب حمايته مليزة �أخرى تن�ش����أ ب�شكل طبيعي نتيجة اتب���اع اقرتاح التقنية
ال�سابق���ة ال ميكن �أن يك���ون �أ�سا�س ًا لإمكانية ح�صوله على الرباءة عندما تك���ون االخـتالفات من ناحية �أخرى
مفتقدة للخطوة االبتكارية.

� 12/18إذا كانت حجة مقدم الطلب متعلقة بالتحديدات التي مل تتم املطالبة بحمايتها
يف ال���رد عل���ى حجة مقدم الطلب ب�أن املراجع ال تظهر �سمات معينة يف اخرتاع مقدم الطلب ،ف�إنه لوحظ
�أن ال�سمات التي يعتمد عليها مقدم الطلب فيما يتعلق باال�ستخدام املق�صود الذي مل يرد يف عن�صر/عنا�صر
احلماية التي رف�ضت .وعلى الرغم من �أن عنا�صر احلماية تف�سر يف �ضوء الو�صف التف�صيلي ،ف�إن التحديدات
من خالل الو�صف التف�صيلي ال يعتد بها �إال �إذا كانت مدرجة ب�شكل خا�ص يف عنا�صر احلماية.
مث ��ال :لو ذكر يف مقدمة عن�ص���ر احلماية �أن االخرتاع املطلوب حمايته له عالقة مباكينة لتقطيع اخلبز
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وكان���ت التقنية ال�سابق���ة يف نف�س الوقت متعلقة مباكينة لتقطيع اللحم ميكنها قط���ع اخلبز �أي�ض ًا ف�إن ماكينة
تقطيع اخلبز تفقد �أحقية الرباءة ب�سبب التقنية ال�سابقة.

� 13/18إذا كانت حجة مقدم الطلب ب�أن التحديدات املذكورة يف مقدمة عن�صر احلماية
(التمهيد) يجب �أن تطبق
ق���د يحت���ج مقدم الطلب ب�أن التمهيد يف مقدمة عن�صر احلماية مل يح�صل على �أي �أهمية بالن�سبة لأهلية
ال�ب�راءة ،ولك���ن مقدم���ة عن�صر احلماية ال حت�ص���ل عل���ى �أي �أهمية بالن�سب���ة لأهلية الرباءة بوج���ه عام �إذا
اقت�صرت على ذكر الغر�ض من العملية �أو اال�ستخدام املق�صود من الرتكيب الهيكلي ومل يكن عن�صر احلماية
نف�س���ه معتد ًا على تلك املقدمة كعن�ص���ر مكمل له .ويجب على مقدم الطلب �أن يالحظ �أنه حتى ولو مت �إدخال
التحدي���دات املتعلق���ة باملقدمة يف الأجزاء الأخ���رى من عن�صر احلماية ،فهذا ال يعن���ي بال�ضرورة �أن عن�صر
احلماي���ة يتمتع ب�أهلية الرباءة ملجرد كون �إدخال هذه التحديدات يف الأجزاء الأخرى لعن�صر احلماية .ولكن
هذا الإدخال ال يعني �سوى �أن الفاح�ص �سي�ضع تلك التحديدات يف اعتباره عندما يقوم بتقييم �أهلية عن�صر
احلماية للح�صول على الرباءة.
مث ��ال :لو ذكر يف مقدمة عن�ص���ر احلماية �أن االخرتاع املطلوب حمايته له عالقة مباكنيه لتقطيع اخلرب
ولكن عن�صر احلماية كان يت�ضمن جمرد تركيب هيكلي للمحرك دون �إقامة �أي عالقة بني هذا املحرك وبني
ماكينة قطع اخلبز ف�إن هذه املقدمة يجب �أال حت�صل على �أي اهتمام عند حتديد ما �إذا كان عن�صر احلماية
ي�ستحق �أهلية الرباءة بعد مقارنته بحالة التقنية ال�سابقة �أم ال.

� 14/18إذا كانت حجة مقدم الطلب تدور فقط ب�شكل عام حول �إمكانية احل�صول على
الرباءة

تكون حجج مقدم الطلب غري مقنعة لأنها ادعاء عام ب�أن عنا�صر احلماية حتدد اخرتاع ًا ميكنه احل�صول
عل���ى ال�ب�راءة دون �أن ت�شري ب�شكل حمدد �إىل كيف �أن �أ�سلوب كتابة عنا�ص���ر احلماية مييز هذه العنا�صر عن
املراجع وذلك من ناحية �إمكانية احل�صول على براءة اخرتاع.

 15/18الردود
�إذا كان���ت �أي �أم���ور �أخرى �أ�شار �إليه���ا مكتب الرباءات يف تقري���ر الفاح�ص املو�ضوع���ي ،و�إذا مل ت�ستطع
ال���ردود الت���ي ترد من طالب الرباءة �أن تف���ي مبتطلبات مكتب الرباءات ،ف�إن الفاح����ص املو�ضوعي ال بد و�أن
يعالج تلك الأمور يف التقرير التايل.

� 16/18إجراء املقابالت  -ترتيب موعد لإجراء املقابلة
يف ح���ال رغب���ة مقدم الطل���ب يف مقابلة الفاحـ�ص ف�إنه ينبغ���ي التن�سيق لتحديد موع���د� ،إذ يتعذر �إجراء
املقابلة بدون موعد م�سبق .ومبجرد ترتيب موعد لإجراء املقابلة ،ف�إنه ينبغي احلفاظ على هذا املوعد ،حيث
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ي�ستعد مقدم الطلب �أو الوكيل لعقد هذه املقابلة مع الفاح�ص.
�إذا وقع���ت ظ���روف بعد حتديد املوعد حت���ول دون وجود الفاح����ص الذي يعد وجوده �ضروري��� ًا لكي تكون
املقابل���ة فعال���ة ،ف�إنه يجب �إخط���ار الطرف الآخر على الفور حتى يتم عمل ترتيب���ات �أخرى مع تقليل �إمكانية
عناء مقدم الطلب �أو من ميثله �إىل �أدنى حد ممكن.
عن���د االت�صال بالفاح�ص ع���ن طريق الهاتف ويت�ضح �أن املناق�شة �ست�ستغرق وقت��� ًا طوي ًال �أو �أن الفاح�ص
�سيحتاج �إىل بع�ض الوقت لدرا�سة الو�ضع ،ف�إنه يجب �إنهاء املكاملة باالتفاق على �أن الفاح�ص �أو مقدم الطلب
�سيت�صل مرة �أخرى يف وقت الحق يتم حتديده .ويجب �أن تتم �إجراء املكاملة التليفونية التي يقوم بها الفاح�ص
من مكتب الرباءات.
ال يج���ب �أن جت���ري املقابالت �إال �إذا كان���ت �ست�ؤدي -وفق ًا لطبيعة احلالة التي يت���م درا�ستها� -إىل تطوير
وتو�ضي���ح �أمور معينة وت�ؤدي �إىل نوع من التفاه���م امل�شرتك بني الفاح�ص و مقدم الطلب ،ومن ثم ي�ؤدي ذلك
�إىل اال�ستم���رار يف متابع���ة الطل���ب .وعليه ،ف�إنه يجب على مقدم الطلب �أو الوكي���ل عند التقدم بطلب لإجراء
مقابل���ة �أن يكون م�ستعد ًا متام ًا ملناق�شة امل�سائل الواردة يف التقرير الر�سمي الذي �أر�سله املكتب .ومن املف�ضل
�أن يح���دد مق���دم الطلب �أو الوكيل مقدم��� ًا امل�سائل التي ي���ود مناق�شتها خالل املقابلة ،مم���ا ي�سمح للفاح�ص
اال�ستعداد للمقابلة والرتكيز على الأمور املو�ضحة يف التعديل املقرتح.
ويجب �أن يرف�ض �إجراء املقابلة �إذا جاء الوكيل �أو مقدم الطلب فج�أة وطلب �إجراء مقابلة دون �أي �إخطار
�سابق للفاح�ص �إال �إذا كانت هناك ظروف ا�ستثنائية ت�سمح بذلك .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه ميكن حتديد
موعد �آخر مع الوكيل �أو مقدم الطلب لإجراء املقابلة بحيث يكون الفاح�ص قد ا�ستعد لذلك.

 17/18اال�ستعداد لإجراء املقابلة
قب���ل موعد املقابلة ،يتعني عل���ى الفاح�ص مراجعة موقف الطلب والأمور املتعلق���ة به .ولكي تكون املقابلة
مثمرة ،يتعني على كل من الفاح�ص و مقدم الطلب �أن يكونا على علم تام بكافة الأمور املتعلقة بالطلب.

 18/18املوافقة على �إجراء املقابلة
يجب �أن جتري املقابلة ب�شكل ر�سمي يتميز باالحرتام املتبادل بني الطرفني.
ال ينبغ���ي على الفاح�ص �أن يرتدد يف تو�ضيح �أن عنا�صر احلماية �أو غريها من امل�سائل املقدمة لدرا�ستها
خ�ل�ال املقابل���ة تتطلب مزيد ًا من البحث والدرا�سة �إذا كانت كذلك ً
فع�ل�ا ،وال ينبغي على الفاح�ص �أن يرتدد
يف �إنه���اء املقابل���ة �إذا تبني عدم �إمكاني���ة التو�صل �إىل التفاهم �أو �إذا تبني �أن الطل���ب يف حاجة �إىل مزيد من
التعدي�ل�ات �أو الإج���راءات من جانب الفاح�ص .وعلى الرغم من ذلك ،يجب عل���ى الفاح�ص �أن يحاول بقدر
امل�ستطاع حتديد امل�سائل املتعلقة بالطلب وحل �أوجه اخلالف خالل املقابلة.
يق���ع عل���ى كل من طريف املقابل���ة م�سئولية الإ�سراع يف �إمت���ام املقابلة بحيث ت�ستغرق وقت��� ًا معقو ًال ال يزيد
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عاد ًة عن  30دقيقة .و�أحيان ًا ،ي�ستلزم الأمر مزيد من الوقت لكي تكون املقابلة مثمرة ،وبالتايل ال يجب �إنهاء
املقابل���ة ملج���رد �أنها جتاوزت  30دقيقة .ويقع على عاتق الفاح�ص مهمة الت�أكد من �أن املقابلة ال تتعدى الوقت
املعقول �أي الوقت الالزم لتناول امل�سائل مو�ضوع املقابلة.
خالل املقابلة مع مقدم الطلب الذي يتابع طلبه ولي�س على دراية تامة ب�إجراءات املكتب ،ميكن للفاح�ص
�أن يعر����ض علي���ه بع�ض املقرتح���ات التي �ست�ساعد يف متابع���ة الطلب .ولكن �سواء كان هن���اك من ميثل مقدم
الطل���ب �أم ال ،ف�إن���ه ال ينبغي عل���ى الفاح�ص �أن يتحم���ل م�سئولية مق���دم الطلب (�أو الوكي���ل) لتحديد كيفية
�إع���داد الطلب �أو حتديد العنا�صر املطلوب حمايتها .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال ينبغي على الفاح�ص تخ�صي�ص
وق���ت طوي���ل ملثل هذا الن���وع من املقابالت .ومبعن���ى �آخر ،ال ينبغ���ي �أن يخ�ص�ص الفاح�ص وقت��� ًا كبري ًا لعقد
مقابل���ة ما حتى م���ع مقدمي الطلبات الذين ال يوجد من ميثلهم حيث �أن ذلك ي�ؤدي �إىل تعطيل الفاح�ص عن
مهام���ه الأخرى �أو يتداخل معها .ويعتمد حتديد الوقت املخ�ص�ص لعقد مثل هذه املقابالت وتقدمي الفاح�ص
اقرتاحات معينة للم�ساعدة يف متابعة الطلب على تقدير الفاح�ص.
عن���د التو�ص���ل �إىل اتفاق نتيجة لإجراء املقابلة ،يجب �أن يوجه انتباه مقدمي الطلبات �إىل �ضرورة القيام
بالتعديالت وفق ًا ملا مت االتفاق عليه على الفور.
يج���ب �أن ي�سجل مو�ضوع املقابلة ،مبا يف ذلك �أي �أمور يت���م االتفاق عليها ،يف الطلب با�ستخدام النموذج
املنا�سب الذي �أعده املكتب.
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الف�صل التا�سع ع�شر

الطعن والتظ ّلم

الف�صل التا�سع ع�شر
الطعن والتظ ّلم

 1/19مقدمة
يهدف هذا الف�صل �إىل �شرح �إجراءات الطعن والتظ ّلم �ضد القرارات ال�صادرة من املكتب.

 2/19تكوين جلنة النظر يف دعاوي براءات االخرتاع
وفق���ا للمادة ( )35من النظام تتك���ون اللجنة من ثالثة من النظاميني ،واثنني من الفنيني ،ال تقل مرتبة
�أي منهم عن الثانية ع�شرة وتك ّون اللجنة بقرار من جمل�س الوزراء.

 3/19مهام اللجنة
وفق���ا للم���ادة ( )36من النظام حت���دد مهام اللجنة بالنظ���ر يف جميع املنازعات والطع���ون يف القرارات
ال�صادرة ب�ش�أن وثائق احلماية وكذلك الدعاوى اجلزائية النا�شئة عن خمالفة �أحكام النظام والالئحة.

� 4/19صالحيات اللجنة
وفق���ا للم���ادة ( )59من الالئح���ة بالإ�ضافة �إىل املادة ( )34م���ن النظام ف�إنه يجوز للجن���ة �أن ت�أمر فور
تق���دمي عري�ضة الدعوى باتخ���اذ الو�سائل االحتياطية والتحفظية �ضد املدعى علي���ه �شريطة �أن يقدم املدعي
ال�ضمانات التي تراها اللجنة لكفالة حق املدعى عليه يف حال عدم ثبوت الدعوى.
وفق���ا للمادة ( )43فقرة ( )2من الالئحة ،يجوز للجن���ة �أن تطلب من الإدارة تعجيل فح�ص طلب وثيقة
حماية بناء على طلب من مقدم الطلب �إليها بوجود تعد �أو تعد و�شيك على مو�ضوع احلماية ،ويجب على مقدم
الطلب تزويد اللجنة مبا يدعم طلبه باال�ستعجال وما تطلبه اللجنة منه ل�ضمان جدية دعواه.

 5/19اال�ستعانة بجهات اخلربة املختلفة
وفق���ا للم���ادة ( )39من النظام يج���وز للجنة �أن ت�ستعني بجهات اخلربة املختلف���ة -فيما ترى لزومه -يف
امل�سائل الفنية التي تعر�ض عليها ،وحتدد اللجنة من يتحمل من اخل�صوم النفقات املرتتبة على ذلك.

 6/19نفقات اال�ستعانة بجهات اخلربة املختلفة
وفقا للمادة ( )60من الالئحة �إذا قررت اللجنة اال�ستعانة بجهات اخلربة جاز لها �إلزام من ترى �إلزامه
م���ن اخل�صوم ب�إي���داع ما يقابل النفقات التقديري���ة للخربة وذلك مبوجب �شيك م�ص���دق من بنك معتمد يف
ال�سعودية يف �أجل معني و�إذا مل يودع اخل�صم املبلغ املكلف ب�إيداعه يف الأجل الذي عينته اللجنة جاز للخ�صم
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الآخر �أن يقوم ب�إيداع هذا املبلغ دون �إخالل بحقه يف الرجوع على خ�صمه �إذا حكم له يف الدعوى.

� 7/19إجراءات التقدم بالطعن �أمام اللجنة
يجوز لكل ذي م�صلحة �أن يطعن �أمام اللجنة ملنح وثيقة احلماية .وعلى مالك الوثيقة �إدخال امل�ستفيد من
الرتخي����ص يف الدعوى ،و�إال كان من حق���ه التدخل من تلقاء نف�سه ،وللجنة �أن ت�أمر ب�إدخال كل ذي م�صلحة،
وحت���دد الالئح���ة الأ�س�س التي يبنى عليه���ا طلب الإبطال لكل وثيق���ة من وثائق احلماي���ة( .للمادة " "32من
النظام).

 8/19متطلبات و�آلية تبليغ الإدعاء �أمام اللجنة
وفقا للمادة ( )56من الالئحة يوجه التبليغ مرفقا به ن�سخة من عري�ضة االدعاء �إىل عنوان املدعى عليه
ويكون التبليغ من ن�سختني متطابقتني �إحداهما الأ�صل و الأخرى �صورة و�إذا تعدد املدعى عليهم تكون الن�سخ
بقدر عددهم ويجب �أن ي�شتمل التبليغ على ما ي�أتي:
(�أ) مو�ضوع التبليغ وتاريخه.
(ب) اال�سم الكامل للمدعي ،ومهنته �أو وظيفته ،وحمل �إقامته ،واال�سم الكامل ملن ميثله ،ومهنته �أو وظيفته
وحمل �إقامته.
(ج) اال�سم الكامل ملن وجه �إليه التبليغ ،ومهنته �أو وظيفته ،وحمل �إقامته.

 9/19تبليغ اخل�صوم بالدعوى
وفقا للمادة ( )57من الالئحة يبلغ اخل�صوم بالدعاوى املقامة �أمام اللجنة وفقا ملا ي�أتي:
(�أ) ت�سلم �صورة من التبليغ �إىل من وجهت �إليه يف حمل �إقامته �أو عمله �إن وجد و�إال فت�سلم �إىل من يوجد يف
حم���ل �إقامت���ه من ال�ساكنني معه ف�إذا مل يوجد منهم �أحد �أو امتنع من وجد عن الت�سلم فت�سلم ح�سب الأحوال
�إىل عمدة احلي �أو ق�سم ال�شرطة.
(ب) فيما يتعلق باجلهات احلكومية فت�سلم �إىل ر�ؤ�سائها �أو من ينوب عنهم.
(ج) فيم���ا يتعلق بال�ش���ركات التجارية وامل�ؤ�س�سات اخلا�ص���ة ير�سل التبليغ �إىل �أحد ال�ش���ركاء املت�ضامنني �أو
لرئي�س جمل�س الإدارة �أو ملن يقوم مقامهم �أو ل�صاحب امل�ؤ�س�سة اخلا�صة �أو ملن يقوم مقامه.
(د) فيم���ا يتعل���ق بال�ش���ركات الأجنبية التي لها فرع �أو وكيل يف ال�سعودية ير�س���ل التبليغ �إىل مدير هذا الفرع
�أو الوكيل.
(ه���ـ) فيما يتعلق باملقيمني خارج ال�سعودية يت���م �إبالغهم عن طريق وزارة اخلارجية ويكتفى يف هذه احلالة
بورود الرد مبا يفيد التبليغ.
(و) فيما يتعلق بالع�سكريني ومن�سوبي اجلهات الع�سكرية ي�سلم التبليغ عن طريق مرجعهم املخت�ص.
(ز) فيما يتعلق بامل�سجونني ي�سلم التبليغ �إىل مدير ال�سجن.
ويك���ون التبلي���غ نظامي��� ًا متى �سل���م �إىل �شخ�ص من وجه �إليه ،ول���و يف غري حمل �إقامت���ه �أو عمله ،ويف كل
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الأحوال ميكن �أن يتم التبليغ بو�ساطة الربيد امل�سجل ويعد التبليغ بهذا ال�شكل منتج ًا لآثاره النظامية.

� 10/19آليه تقدمي الطعن امام اللجنة �ضد قرار املكتب
وفق���ا للمادة ( )54م���ن الالئحة تكون املرا�سالت م���ع اللجنة موجهة مبا�ش���رة �إىل رئي�سها على العنوان
الذي حتدده.

 11/19البيانات املطلوبة يف الدعوى
وفقا للمادة ( )55من الالئحة ت�شمل الدعوى املقدمة اىل اللجنة على الآتي:
1 -1اال�سم الكامل للمدعي ومهنته �أو وظيفته وحمل �إقامته ورقم وتاريخ وم�صدر �إثبات �شخ�صيته ،وعنوانه
مب���ا يف ذلك رقم �صن���دوق الربيد والهاتف والفاك�س واال�سم التجاري و�أي و�سيلة �أخرى ميكن خماطبته
بها ،وذات املعلومات ملن ميثله �إن وجد.
2 -2اال�س���م الكام���ل للمدعى عليه ومهنته �أو وظيفته وحمل �إقامت���ه وعنوانه مبا يف ذلك رقم �صندوق الربيد
والهاتف والفاك�س واال�سم التجاري و�أي و�سيلة �أخرى ميكن خماطبته بها.
3 -3بيان مو�ضوع الدعوى.
4 -4الأ�سانيد والأدلة التي ي�ستند عليها.

 12/19تن�سيق الدعوى وحمتواها
(�أ) يق���دم �صاحب الدع���وى خطاب �إىل (رئي�س جلنة النظر يف دعاوى براءات االخرتاع) ب�شان التظلم على
قرار مكتب الرباءات ال�سعودي او تعتدى على براءة.
(ب) ن�سخة من الطلب مو�ضوع التعدي.
(ج) ن�سخة من قرار الرف�ض.
(د) ن�سخة من بطاقة الأحوال.
(هـ) تعبئة منوذج طلب النظر يف دعوى.

 13/19الإجراءات التي تعقب التقدم بالدعوى
وفقا للمادة ( )56من الالئحة يوجه التبليغ مرفقا به ن�سخة من عري�ضة االدعاء �إىل عنوان املدعى عليه
ويكون التبليغ من ن�سختني متطابقتني �إحداهما الأ�صل و الأخرى �صورة و�إذا تعدد املدعى عليهم تكون الن�سخ
بقدر عددهم.

� 14/19إجراءات مكتب الرباءات عقب �إيداع الدعوى
يت���م ا�ست�ل�ام الق�ضية الواردة من اللجن���ة و �إحالتها �إىل مدير �إدارة امل�سان���دة القانونية حيث يتم تكليف
الباحث القانوين بدرا�سة الق�ضية و�إعداد الرد القانوين املقرتح وفق النظام والالئحة واالتفاقيات الدولية.

 15/19مداوالت اللجنة
ت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية  ،على �أن تكون م�سببة ،ويتلى منطوقها يف جل�سة علنية ،ولي�س للجنة �أن
267

متتن���ع عن �إ�صدار قرار يف الدعوى ا�ستن���اد ًا �إىل عدم وجود ن�ص يحكم النزاع يف النظام �أو الالئحة .وعليها
يف تلك احلالة �أن ترجع �إىل القواعد العامة املرعية يف ال�سعودية .املادة ( )37من النظام.

 16/19الإجراءات التي تعقب قرار اللجنة
وفق���ا للم���ادة ( )58من الالئحة تخط���ر اللجنة املكتب بالق���رارات ال�صادرة عنها يف الدع���اوى املعرو�ضة
عليها.

 17/19التظ ّلم �أمام املحكمة الإدارية من قرار اللجنة
وفق���ا للم���ادة ( )37من النظ���ام يجوز للمدعي التظلم �أم���ام ديوان املظامل من �أي ق���رار ت�صدره اللجنة
خالل �ستني يوم ًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
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نبذة عن املكتب:
يه ��دف مكتب الرباءات ال�سعودي �إىل توفري احلماي ��ة لالخرتاعات والت�صميمات التخطيطية
لل ��دارات املتكاملة والأ�صن ��اف النباتية والنماذج ال�صناعية يف اململك ��ة حيث �صدر �أول نظام
ل�ب�راءات االخرتاع يف اململكة مبوج ��ب املر�سوم امللكي رق ��م (م )38/وتاريخ 1409/6/10هـ
(املواف ��ق 1989/1/18م) ون� ��ص عل ��ى �أنه يه ��دف �إىل توفري احلماية الكامل ��ة لالخرتاعات
داخل اململكة ،و قد انتهى العمل به يف 1425/7/19هـ (املوافق 2004/9/4م).
و�ص ��در "نظ ��ام براءات االخ�ت�راع والت�صميم ��ات التخطيطية لل ��دارات املتكامل ��ة والأ�صناف
النباتي ��ة والنماذج ال�صناعية" مبوجب املر�س ��وم امللكي رقم (م )27/وتاريخ 1425/5/29هـ
(املواف ��ق 2004/7/17م) .ومت ن�شره يف اجلريدة الر�سمي ��ة (�أم القرى) يف 1425/6/20هـ
(املوافق 2004/8/7م) ،و�أ�صبح ناف ��ذا بتاريخ 1425/7/20هـ (املوافق 2004/9/5م) كما
�ص ��در الأمر ال�سام ��ي الكرمي رقم م 63/وتاري ��خ  28/12/1430هـ باملوافق ��ة على االن�ضمام
�إىل معاه ��دة التع ��اون ب�ش� ��أن ال�ب�راءات و�أ�صبح ��ت املعاه ��دة ناف ��ذة بتاريخ1434/9/26هـ
(املواف ��ق 2013/8/3م) وقد جرى كذلك اعتماد مكتب ال�ب�راءات ال�سعودي كمكتب ت�سجيل
للطلبات الدولية وف ًقا ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات .PCT

تعم ��ل مدينة امللك عبدالعزي ��ز للعلوم والتقنية
على توفري املعرفة للق ��ارئ العربي .فقامت يف
هذا الإطار بن�ش ��ر �سل�سلة من الكتب واملجالت
العلمي ��ة و�أتاحتها للقراء دون مقابل ب�صيغتيها
الرقمي ��ة والورقيـة .فجميـع �إ�ص ��دارات املدينة
متاح ��ة عل ��ى موقعه ��ا الإلك�ت�روين ليتمك ��ن
املت�صفــ ��ح م ��ن حتميلهــ ��ا �أو قراءتهــ ��ا عل ��ى
الإنرتنــت.

ح مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية1437 ،هـ
هاتف 0114883555 - 0114883444 :
فاك�س 0114814453 :
�ص.ب 6086 .الريا�ض 11442
اململكة العربية ال�سعودية

نبذة عن الدليل:
دلي ��ل �إج ��راءات الفح�ص  -ب ��راءات االخرتاع يقدم �إر�ش ��ادات وتعليم ��ات للعاملني يف مكتب
ال�ب�راءات ال�سعودي ب�ش�أن الأ�سلوب الذي ينبغي اتباعه عند تنفيذ �إجراءات البحث والفح�ص
الت ��ي تتم داخل املكتب .ويه ��دف الدليل �إىل تطبي ��ق �إجراءات الفح� ��ص ال�شكلي واملو�ضوعي
و�إج ��راءات التظلم املن�صو�ص عليها يف النظام والالئحة .وهذا الدليل ي�ستند ب�شكل كبري �إىل
الدلي ��ل الإر�شادي للبحث الدويل والفح�ص التمهيدي الدويل ملعاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات
(مار� ��س  )2004وق ��د مت �إ�ضافة ملحقني يتعلقان بفح�ص طلب ��ات براءات االخرتاع يف جمال
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والتقنية احليوية.
خ�صي�صا للفاح�صني ال�شكليني واملو�ضوعني مبكتب
بالرغ ��م من �أن هذا الدليل قد مت �إعداده
ً
ال�ب�راءات ال�سعودي ،ف�إنه �سيكون مفيدً ا � ً
أي�ض ��ا ملودعي الطلبات والعاملني يف جمال الرباءات
لأن ��ه يقدم قاعدة م�شرتكة لإي ��داع طلبات الرباءات وفح�صها مما يعود بالفائدة عليهم وعلى
املكتب.
و�سوف يقدم الدليل ملودعي الطلبات والعاملني يف جمال الرباءات املعرفة الالزمة مبتطلبات
و�إج ��راءات الت�سجي ��ل الت ��ي يعمل بها املكت ��ب ،ومن ثم ف�إن ��ه �سي�سهل عليه ��م حت�ضري طلبات
براءات االخرتاع والرد على �إخطارات ور�سائل املكتب مبا يتما�شى مع متطلبات املكتب.

املوقــع االلكتـروين:
الربيد االلكـرتوين:

www.kacst.edu.sa
patents@kacst.edu.sa

