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تعم���ل مدينة امللك عبدالعزي���ز للعلوم والتقنية 
على توفري املعرفة للق���ارئ العربي. فقامت يف 
هذا الإطار بن�س���ر �سل�سلة من الكتب واملجالت 
العلمي���ة واأتاحتها للقراء دون مقابل ب�سيغتيها 
الرقمي���ة والورقي�ة. فجمي�ع اإ�س���دارات املدينة 
ليتمك���ن  الإلك���روين  موقعه���ا  عل���ى  متاح���ة 
املت�سف�����ح م���ن حتميله�����ا اأو قراءته�����ا عل���ى 

الإنرن��ت.

نبذة عن املكتب:
يه���دف مكتب الرباءات ال�سعودي اإىل توفري احلماي���ة لالخراعات والت�سميمات التخطيطية 
لل���دارات املتكاملة والأ�سن���اف النباتية والنماذج ال�سناعية يف اململك���ة حيث �سدر اأول نظام 
ل���رباءات الخراع يف اململكة مبوج���ب املر�سوم امللكي رق���م )م/38( وتاريخ 1409/6/10ه� 
)املواف���ق 1989/1/18م( ون����ص عل���ى اأنه يه���دف اإىل توفري احلماية الكامل���ة لالخراعات 

داخل اململكة، و قد انتهى العمل به يف 1425/7/19ه� )املوافق 2004/9/4م(.
و�س���در "نظ���ام براءات الخ���راع والت�سميم���ات التخطيطية لل���دارات املتكامل���ة والأ�سناف 
النباتي���ة والنماذج ال�سناعية" مبوجب املر�س���وم امللكي رقم )م/27( وتاريخ 1425/5/29ه� 
)املواف���ق 2004/7/17م(. ومت ن�سره يف اجلريدة الر�سمي���ة )اأم القرى( يف 1425/6/20ه� 
)املوافق 2004/8/7م(، واأ�سبح ناف���ذا بتاريخ 1425/7/20ه� )املوافق 2004/9/5م( كما 
�س���در الأمر ال�سام���ي الكرمي رقم م/63 وتاري���خ 28/12/1430 ه� باملوافق���ة على الن�سمام 
اإىل معاه���دة التع���اون ب�س���اأن ال���رباءات واأ�سبح���ت املعاه���دة ناف���ذة بتاريخ1434/9/26ه� 
)املواف���ق2013/8/3 م( وقد جرى كذلك اعتماد مكتب ال���رباءات ال�سعودي كمكتب ت�سجيل 

.PCT للطلبات الدولية وفًقا ملعاهدة التعاون ب�ساأن الرباءات

نبذة عن الدليل:
دلي���ل اإج���راءات الفح�ص - ب���راءات الخراع يقدم اإر�س���ادات وتعليم���ات للعاملني يف مكتب 
ال���رباءات ال�سعودي ب�ساأن الأ�سلوب الذي ينبغي اتباعه عند تنفيذ اإجراءات البحث والفح�ص 
الت���ي تتم داخل املكتب. ويه���دف الدليل اإىل تطبي���ق اإجراءات الفح����ص ال�سكلي واملو�سوعي 
واإج���راءات التظلم املن�سو�ص عليها يف النظام والالئحة. وهذا الدليل ي�ستند ب�سكل كبري اإىل 
الدلي���ل الإر�سادي للبحث الدويل والفح�ص التمهيدي الدويل ملعاهدة التعاون ب�ساأن الرباءات 
)مار����ص 2004( وق���د مت اإ�سافة ملحقني يتعلقان بفح�ص طلب���ات براءات الخراع يف جمال 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية والتقنية احليوية.
ا للفاح�سني ال�سكليني واملو�سوعني مبكتب  بالرغ���م من اأن هذا الدليل قد مت اإعداده خ�سي�سً
���ا ملودعي الطلبات والعاملني يف جمال الرباءات  ال���رباءات ال�سعودي، فاإنه �سيكون مفيًدا اأي�سً
لأن���ه يقدم قاعدة م�سركة لإي���داع طلبات الرباءات وفح�سها مما يعود بالفائدة عليهم وعلى 

املكتب.
و�سوف يقدم الدليل ملودعي الطلبات والعاملني يف جمال الرباءات املعرفة الالزمة مبتطلبات 
واإج���راءات الت�سجي���ل الت���ي يعمل بها املكت���ب، ومن ثم فاإن���ه �سي�سهل عليه���م حت�سري طلبات 

براءات الخراع والرد على اإخطارات ور�سائل املكتب مبا يتما�سى مع متطلبات املكتب.
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مقدمة

1/1  الغر�ص من الدليل وكيفية ا�صتخدامه
يقـــدم هذ� �لدليل �إر�ساد�ت وتعليمات ملكتب �لرب�ء�ت �ل�سعـــودي ب�سا�ن �ل��سلوب �لذي ينبغي �تباعه عند 
تنفيـــذ �إجـــر�ء�ت �لبحـــث و�لفح�ض �لتي تتم د�خـــل �ملكتب. ويهـــدف �لدليل �إىل تطبيق �إجـــر�ء�ت �لفح�ض 
�ل�سكلـــي و�ملو�سوعـــي و�إجر�ء�ت �لتظلم �ملوجـــودة يف �لنظام و�لالئحة. وهذ� �لدليـــل ي�ستند ب�سكل كبري �إىل 
�لدليـــل �لإر�ســـادي للبحـــث �لدويل و�لفح�ـــض �لتمهيدي �لـــدويل ملعاهدة �لتعـــاون ب�سا�ن �لـــرب�ء�ت )مار�ض 
2004( وقد مت �إ�سافة ملحقني يتعلقان بفح�ض طلبات بر�ء�ت �لخرت�ع يف جمال �مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلنية 
و�لتقنية �حليوية من �لدليل �لإر�سادي لفح�ض �لطلبات يف جمال �مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلنية و�لتقنية �حليوية 
و�ل�سادر من مكتب �ملر�قب �لعام لرب�ء�ت �لخرت�ع و�لر�سوم و�لنماذج و�لعالمات �لتجارية �لهندي )مار�ض 
2013(. ويا�تـــي �لعتمـــاد على هذ� �لدليل �لإر�سادي ل�سببني: ��ولهما هـــو ��ن �لكثري من طلبات �لرب�ء�ت �لتي 
يتعامـــل معهـــا مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي تتم من خالل �لنظام �لذي حددتـــه معاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت 
و��نهـــا تخ�ســـع للبحث و�لفح�ض مبوجب ��حكام �لدليل �لإر�سادي. لذ� فـــاإن ��ستخد�م هذ� �لدليل  يف �لتعامل 
مـــع �لطلبات �سيوؤدي �إىل تطبيق مبد�� �ملعاملة باملثل بني طالبـــي �لت�سجيل من �ل�سعوديني و�ل�جانب و�سيجعله 
م�سابهـــًا ومتما�سيـــًا مـــع ���سلوب �لبحث و�لفح�ـــض �ملقبول دوليًا. ��مـــا �ل�سبب �لثاين فهـــو ��ن مكتب �لرب�ء�ت 
�ل�سعـــودي يتطلع ل�ن ي�سبح و�حدً� من �إد�ر�ت �لبحث و�لفح�ـــض �لتمهيدي ملعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت، 
لـــذ� فـــاإن �لإجر�ء�ت �لتي �سيتبعها مكتب �لرب�ء�ت �ستت�سابه �إىل حد كبـــري مع �لإجر�ء�ت �لتي تقوم بها هذه 
�لإد�ر�ت و�لتـــي يقوم بهـــا ب�سفته مكتبًا حمليًا للرب�ء�ت. و�سوف ي�ساعد ��ستخـــد�م هذ� �لدليل، �لذي يعتمد 
علـــى �لدليل �لإر�سادي، �لفاح�سني �ملو�سوعني علـــى فهم �لتقارير �لتمهيدية �لدولية للمعاهدة ب�سا�ن �ل�هلية 
للـــرب�ءة )IPRP(، و�لتي قامـــت باإعد�دها �لإد�ر�ت �لدولية فيما يتعلق بروؤيـــة �لفاح�ض ب�سا�ن تو�فر عنا�سر 

�جلدة و�خلطوة �لبتكارية وقابلية �لتطبيق �ل�سناعي.

بالرغـــم مـــن ��ن هذ� �لدليل قد مت �إعد�ده خ�سي�سًا للفاح�ســـني �ل�سكليني و�ملو�سوعني مبكتب �لرب�ء�ت 
�ل�سعـــودي، فاإنه �سيكون مفيدً� ��ي�سًا ملودعي �لطلبات و�لعاملني يف جمال �لرب�ء�ت ل�نه يقدم قاعدة م�سرتكة 
لإعـــد�د طلبـــات ت�سجيل �لرب�ء�ت وفح�سها مما يعـــود بالفائدة عليهم وعلى مكتب �لـــرب�ء�ت. و�سوف يقدم 
�لدليـــل ملودعي �لطلبات و�لعاملني يف جمال �لـــرب�ء�ت �ملعرفة �لالزمة مبتطلبات و�إجـــر�ء�ت �لت�سجيل �لتي 
يعمـــل بها �ملكتب، ومن ثم فاإنه �سي�سهل عليهم حت�سري طلبات �لرب�ء�ت و�لرد على �إخطار�ت ور�سائل �ملكتب 
مبـــا يتما�سى مع متطلبات مكتب �لرب�ء�ت، مما يوؤدي �إىل تقليل �ل�خطاء و�سوء �لفهم وي�سمن �سال�سة عملية 

�إيد�ع طلبات �لرب�ء�ت و�رتفاع جودتها.

الف�صل الأول
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هـــذ� �لدليـــل م�سمم لكـــي ي�ستخدمه مكتـــب �لـــرب�ء�ت يف �لتعامل مـــع �لطلبات �ملودعة حمليـــًا وكذلك 
�لطلبـــات �ملودعـــة ل�ول مرة يف �لدول �ل�خرى و�لتي �سعى ���سحابهـــا �إىل حمايتها يف �ل�سعودية ��ي�سًا، �إما من 

خالل �تفاقية باري�ض ��و معاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت.

بالرغـــم مـــن ��ن هذ� �لدليل قائم على �لدليل �لإر�سادي فاإن �لنظـــام و�لالئحة هما �للذ�ن يحدد�ن قر�ر 
منح �لرب�ءة من عدمه.

يهـــدف �لدليـــل �إىل تغطية �ملو�قف �ل�سائعـــة، ونظرً� لحتمال حدوث مو�قف ل يبـــني �لدليل كيفية تعامل 
�لفاح�سني معها، فاإنه يجب على �لفاح�سني يف تلك �ملو�قف �ل�ستثنائية ��ن يطلبو� �مل�سورة من �إد�رة �ملكتب.

هذ� �لدليل �سيكون خا�سعًا للمر�جعة من وقت لآخر كي يعك�ض ما قد يتم �إدخاله من تعديالت على �لنظام 
��و �لالئحة ��و قر�ر�ت جلنة �لنظر يف دعاوى بر�ء�ت �لخرت�ع ��و قر�ر�ت �ملحكمة �لإد�رية ��و ممار�سات مكتب 
بر�ء�ت �لخرت�ع، ��و ��ي تغيري �آخر يكون من �سا�نه �لتا�ثري على بحث وفح�ض طلبات �لرب�ء�ت يف �ل�سعودية.

2/1  ترتيب الدليل
هـــذ� �لدليل مق�سم لعـــدة ف�سول وعناوين فرعية وفقـــر�ت، وقد مت ترتيب �لف�ســـول و�لعناوين بال�رقام 
و�لبنط �لعري�ض، وقد مت ترقيم �لعناوين بو�سع رقم �لعنو�ن بعد رقم �لف�سل، فرقم هذ� �لعنو�ن على �سبيل 
�ملثال )2/1( يعني ��نها �لعنو�ن �لثاين من �لف�سل �ل�ول. وتت�سابه معظم �لف�سول و�لعناوين مع ما هو موجود 
يف �لدليل �لإر�سادي كي ن�سل �إىل ��كرب قدر ممكن من �لتوفيق بني �لدليل �لإر�سادي وبني هذ� �لدليل. و�سوف 
ي�سهـــل هذ� من حتديث �لدليل �إذ� طـــر�� ��ي تغيري على �لدليل �لإر�سادي كما �سي�سهل يف نف�ض �لوقت من عمل 
�لفاح�ســـني حيـــث �سيكـــون لديهم نظام موحد لـــكل من هذ� �لدليـــل و�لدليل �لإر�سادي. وهنـــاك �لعديد من 
�لف�ســـول �ملوجـــودة يف �لدليل �لإر�سادي و�لتـــي مل يتم ت�سمينها يف هذ� �لدليل ل�نهـــا تتعلق بالتعامل �لإد�ري 
مـــع �لطلبات �لدولية للمعاهدة ��مام �لإد�رة �لدولية و�لتي قـــد ل تكون مفيدة لعمل مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي 

حاليًا.

3/1  تعريفات
• ي�ســـري م�سطلح "�لنظـــام" �إىل نظام بـــر�ء�ت �لخرت�ع و�لت�سميمـــات �لتخطيطية للـــد�ر�ت �ملتكاملة 	

و�ل��سناف �لنباتية و�لنماذج �ل�سناعية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/27( وتاريخ 1425/5/29هـ.
• ي�سري م�سطلح "�لالئحة" �إىل �لالئحة �لتنفيذية للنظام رقم 3607329-2-16 تاريخ 1436/12/30هـ.	
• ي�سري م�سطلح "طلبات " PCT �ىل �لطلبات �ملقدمة وفقا ملعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت وهي معاهدة 	

دولية تديرها �ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية.
• ي�سري م�سطلح "�تفاقية باري�ض" �إىل �تفاقية دولية تديرها �ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية.	
• ي�سري م�سطلح "�لدليل �لر�سادي" �إىل �لدليل �لر�سادي ملعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت.	
• ي�ســـري م�سطلح "�لفاح�ـــض �ملو�سوعي" �إىل فاح�سي مكتب �لـــرب�ء�ت �مل�سئولني عن �لبحث و�لفح�ض 	
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�ملو�سوعي لطلبات �لرب�ء�ت.
• ي�ســـري م�سطلـــح "�لفاح�ـــض �ل�سكلـــي" �إىل فاح�سي مكتب �لـــرب�ء�ت �مل�سئولني عـــن �لفح�ض �ل�سكلي 	

لطلبات �لرب�ء�ت.
• ي�سري م�سطلح "�لدليل" �إىل دليل �إجر�ء�ت �لفح�ض يف مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي.	
• ي�سري م�سطلح "�لطلب �لدويل" على ��ي طلب مودع وفقًا ملعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت.	
• ي�ســـري م�سطلـــح "مكتب ت�سلم �لطلبـــات" �إىل �ملكتب �لوطنـــي ��و �ملنظمة �حلكومية �لدوليـــة �لتي ��ودع 	

�لطلب �لدويل لديها.
• ي�ســـري م�سطلـــح "�ملكتب �ملعني" �إىل �ملكتب �لوطني ل�ي دولة يعينه مـــودع �لطلب وفقا للف�سل )1( من 	

معاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت ��و ��ي مكتب يعمل با�سم هذه �لدولة.
• ي�سري م�سطلح "�ملكتب �ملختار" �إىل �ملكتب �لوطني ل�ي دولة يختاره مودع �لطلب وفقا للف�سل )2( من 	

معاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت ��و ��ي مكتب يعمل با�سم هذه �لدولة.
• ي�سري م�سطلح "�إد�رة �لبحث �لدويل" �إىل �لإد�رة �ملكلفة بالبحث �لدويل، ويجوز ��ن تكون مكتبًا وطنيًا 	

��و منظمـــة حكومية دوليـــة مهمتها �إعد�د تقارير خا�سة عن حالة �لتقنيـــة �ل�سناعية �ملرتبطة مبو�سوع 
طلـــب �لرب�ء�ة. ويتعـــني على كل مكتب مكلف بت�سلـــم �لطلبات ��ن يحدد �جلهـــة �ملخت�سة باإجر�ء بحث 

�لطلبات �لدولية �ملودعة لديه.
• ي�ســـري م�سطلح "�لتقرير �لتمهيدي �لـــدويل لإد�رة �لبحث �لدويل عن ��هلية �لرب�ءة" �إىل تقرير ي�سدر 	

عن �ملكتب �لدويل نيابة عن �إد�رة �لبحث �لدويل ما مل يعد تقرير عن �لفح�ض �لتمهيدي �لدويل.
• ي�ســـري م�سطلـــح "�لن�سر �لدويل" �إىل ن�ســـر �لطلبات �لدولية فور �نق�ساء 18 �سهـــر من تاريخ �ل�سبقية 	

بو��سطة �ملكتب �لدويل.
• ي�ســـري م�سطلـــح "�إد�رة �لفح�ـــض �لتمهيـــدي �لـــدويل" علـــى �لإد�رة ��و �لإد�ر�ت �لتي تخت�ـــض باإجر�ء 	

�لفح�ض �لتمهيدي �لدويل للطلبات �لدولية �ملودعة لديه.
• ي�ســـري م�سطلح "تقرير �لفح�ـــض �لتمهيدي �لدويل" �إىل �إبد�ء ر��ي متهيدي وغـــري ملزم ملعرفة ما �إذ� 	

كان �لخرت�ع �ملطلوب حمايته يبدو جديدً� وينطوي على خطوة �بتكارية وقابلية �لتطبيق �ل�سناعي.
• ي�سري م�سطلح "�للجنة" �إىل جلنة �لنظر يف دعاوي بر�ء�ت �لخرت�ع.	





الف�صل الثاين

الفح�ص ال�صكلي





9

الفحص الشكلي

1/2  مقدمة
يتـــم فح�ض طلبـــات �لرب�ء�ت �ملودعة لـــدى مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعـــودي �سكليًا وذلـــك بو��سطة �لفاح�ض 

�ل�سكلي ومتقيدً� بكل ما ورد يف �لنظام و�لالئحة.

يتـــم �إيد�ع طلب بر�ءة �خـــرت�ع يف �ل�سعودية على �مل�ستوى �لوطني )�لطلبات �لوطنية( ��و �مل�ستوى �لدويل 
)طلبات PCT(-�ملادة )1( من �لالئحة، و يكون لكل نوع من هذه �ل�نو�ع متطلبات خمتلفة عن �لنوع �لآخر.

بالن�سبـــة لالإيد�ع على �مل�ستوى �لوطني ��و �لدويل، يجـــب ��ن يتم تقدمي جميع �لعنا�سر �ملطلوبة يف �لباب 
�لثاين من �لنظام و�لالئحة.

2/2  �صروط واأحكام اإيداع طلب براءة اخرتاع
يكـــون تاريـــخ �لإيد�ع )�ملادة "8" فقـــرة "2" من �لالئحة( هـــو تاريخ �سد�د �ملقابل �ملـــايل لإيد�ع طلب - 1

�حلماية )جميع �لعمليات �ملالية مرتبطة بنظام �سد�د للمدفوعات-�ملادة "5" فقرة "1" من �لالئحة(.
يجب حتديد وكيل معتمد د�خل �ل�سعودية �إذ� كان مقدم �لطلب مقيمًا خارج �ل�سعودية )�ملادة "8" فقرة - 2

�لالئحة(. "4" من 
يجب �ل�ستعانة بالقو�لب �ملوجودة على بو�بة �خلدمات �لإلكرتونية و�لتي �ست�ساعد على تطبيق �ل�سروط - 3

ب�سفة �آلية.
4 - )doc/docx( Microsoft يجـــب ��ن تقدم طلبات منح وثائق �حلماية ومنـــاذج �لتقدمي �إلكرتونيًا ب�سيغة

.Word

يكون مقا�ض �خلط للغة �لعربية 14 ونوعية �خلط )Simplified Arabic(، وللغة �لإجنليزية يكون �ملقا�ض - 5
12 ونوعية �خلط )Times New Roman(-)�ملادة "8" فقرة "1" من �لالئحة(.

يجب ��ن تت�سمن مناذج �لتقدمي جميع �لبيانات �ملطلوبة و�لإجابة عن كافة �ل�ستف�سار�ت )�ملادتني "8" - 6
و"9" من �لالئحة(.

ي�ستوفي مقدم �لطلب كل ما يطلبه �ملكتب مما له عالقة بالطلب )�ملادة "9" من �لالئحة(.- 7

3/2  ال�صروط اخلا�صة بتعبئة احلقول
��ســـم �لخرت�ع: يجب ��ن يكون ��سم �لخـــرت�ع خمت�سرً� وحمددً� ويف�سل ��ل يزيد عن 7 كلمات، ول تعد - 1

��سمـــا لالخرت�ع �لعبار�ت �لعامة مثل "عملية كيميائية"، "جهـــاز �إلكرتوين"، "�آلة كهربائية"، "مركب 

الف�صل الثاين
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ع�سوي ذو خ�سائ�ض جديدة"، ولخت�سار ��سم �لخرت�ع يجب ��ل ت�ستعمل بع�ض �لعبار�ت مثل: "طريقة 
جديدة لــ..."،"حت�سينات يف..."،"تطوير يف..."-�ملادة )10( فقرة )1( من �لالئحة.

��ســـم مقـــدم �لطلب : يجب ��ن يكون �ل�سم بالن�سبة لال�فر�د مطابقًا ملـــا هو موجود يف �لهوية وبالرتتيب - 2
�لتايل: �ل�سم �ل�ول - ��سم �ل�ب - ��سم �جلد - ��سم �لعائلة، ��ما بالن�سبة للموؤ�س�سات و�ل�سركات فيجب 
��ن يكون مطابقًا لال�سم �لر�سمـي لها، و�إذ� وجد ��كرث من مقدم للطلب فتدون �لبيانات �خلا�سة مبقدم 
�لطلـــب �ل�ول يف هذ� �جلزء وتدون �لبيانـــات �خلا�سة ببقية مقدمي �لطلب يف خانة �إ�سافة مقدم طلب 
جديـــد، و�ســـوف تتم �ملر��سالت بـــني �ملكتب ومقدمي �لطلب من خالل مقدم �لطلـــب �ل�ول �إذ� مل يوجد 
وكيـــل. و�إذ� مل يكـــن مقدم �لطلب هو �ملخرتع فيجب �إرفاق �سند �نتقـــال �حلق �إليه. )�ملادة "10" فقرة 

�لالئحة(. "2" من 
��ســـم �ملخـــرتع: يجـب ��ن يكـون ��سم �ملخـــرتع مطابقًا ملا هو موجود يف �لهويـــة وبالرتتيب �لتايل: �ل�سم - 3

�ل�ول - ��ســـم �ل�ب - ��ســـم �جلـــد - ��سم �لعائلـــة. و�إذ� وجد ��كرث من خمرتع �ســـارك فعاًل يف �لخرت�ع 
فتـــدون �لبيانات �خلا�سة باملخرتع �ل�ول يف هذ� �جلزء وتـــدون بيانات �ملخرتعني �لباقني، و�إذ� مل يكن 

مقدم �لطلب هو �ملخرتع فيجب �إرفاق �سند �نتقال �حلق �إليه. )�ملادة "10" فقرة "3" من �لالئحة(.
معلومـــات �ل��سبقيـــة و�لك�ســـف: �إذ� كان �لخرت�ع قد �سبـــق �لك�سف عنه ترفق �لوثائـــق �لتي تبني تاريخ - 4

�لك�ســـف و�ل��سبـــاب �لد�عية لذلـــك. و�إذ� كان مقدم �لطلب ��حـــد مو�طني دول �حتاد باري�ـــض ��و مقيمًا 
يف �إحد�هـــا ��و له من�ســـا�ة �سناعية ��و جتارية حقيقية وفعالة عليها ويرغـــب �ملطالبة با��سبقية طلب �سبق 
�إيد�عه يف �إحدى هذه �لدول فاإنه يجب ذكر بيانات طلب �ل��سبقية )�لدولة، رقم �لطلب، تاريخ �لإيد�ع( 
ورقـــم �لـــرب�ءة وتاريخهـــا �إن وجد، ويف حالة وجود ���سبقيـــة متعددة متال� بيانـــات ��ول ���سبقية ثم تدخل 
�لبقيـــة مرتبـــة ح�سب �لتاريخ كاإدخال جديـــد، ويجب �إرفاق �سورة معتمدة من �لطلـــب �ل�سابق وترجمة 
لـــه �إلكرتونيا خـــالل ثالثة ���سهر من تاريخ �لإيد�ع، ويف كل �ل�حو�ل يطبـــق ما تقرره �لتفاقيات �لدولية 
�ل�خـــرى يف هـــذ� �ملجال و�لتي تكون �ل�سعوديـــة طرفا فيها، كما يجب �إرفاق بيانـــات �لإيد�عات �ل�خرى 
�ل�سابقـــة )�لدولة، رقم �لطلب، تاريخ �لإيد�ع( وم�ستند �ل��سبقية وترجمة بالعربي. )�ملادة "10" فقرة 

�لالئحة(. "4" من 
��ســـم �لوكيـــل: يذكر ��سم �لوكيل، ويجـب ��ن يكون معتـمدً� مبوجب وكالة �سادرة من جهة معتمدة تقبلها - 5

�لإد�رة �إذ� كان �ملوكل د�خل �ل�سعودية، ��ما �إذ� كان �ملوكل خارج �ل�سعودية فيلزم �إح�سار �سورة �لوكالة 
�إلكرتونيـــا معتمـــدة من �جلهات �ملخت�ســـة وم�سدقة من قبل ممثليات �ل�سعوديـــة يف �خلارج. ويجب ��ن 
يرفـــق �لوكيـــل �إلكرتونيا ما يثبت �لت�سريح لـــه مبز�ولة مثل هذه �ملهنة د�خـــل �ل�سعودية-)�ملادة "10" 

فقرة "6" من �لالئحة(. وميكن للمكتب طلب �لن�سخ �ل��سلية للمطابقة عند �حلاجة.
�إقـــر�ر: يجب علـــى مقدم �لطلب �ملو�فقة علـــى �لإقر�ر )�ملادة "10" فقرة "7" مـــن �لالئحة( يف نهاية - 6

ت�سجيل �لطلب �جلديد و�لذي ين�ض على �لتايل:
• ��ن جميع �لبيانات �لو�ردة بالطلب �سحيحة.	
• ��حتمل كل ما يرتتب على �لإخالل يف تقدمي �ملعلومات �ل�سحيحة.	
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• �ملو�فقـــة با�ستالم جميع �لإخطـــار�ت و�ملر��سالت �إلكرتونيًا ��و ورقيًا عن طريق �لربيد ��و �لت�سليم 	
يدويًا، وبالتايل تعترب منتجة لآثارها �لقانونية.

• �ملو�فقة على ن�سر جميع �لبيانات �خلا�سة مبقدم �لطلب ��و �ملخرتعني لال�غر��ض �لر�سمية، و��نني 	
على علم با�ن �لطلب �سوف يتم ن�سرة وفقًا للنظام خالل 18 �سهرً� من تاريخ �لإيد�ع.

• �ملو�فقة على تقدمي ���سل �مل�ستند�ت �لر�سمية يف حالة طلبها من �ملكتب.	
• �ملو�فقة على ��ن عدم �لرد على جميع �إخطار�ت �ملكتب فاإنه يحق للمكتب رف�ض �لطلب.	
• �ملو�فقة على ��ن عدم �سد�د �مل�ستحقات �ملالية فاإنه يحق للمكتب �إ�سقاط �لطلب.	





الف�صل الثالث

ا�صتعرا�ص عملية البحث 
والفح�ص املو�صوعي املتبعة 

مبكتب الرباءات
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استعراض عملية البحث 

والفحص الموضوعي المتبعة بمكتب البراءات

1/3  مقدمة
ي�ستعر�ـــض هذ� �لف�سل عملية �لبحـــث و�لفح�ض �ملو�سوعي لطلبات �لرب�ء�ت �لتي تتم مبكتب �لرب�ء�ت، 
وينبغي �لتا�كيد هنا على ��ن ذلك جمرد ��ستعر��ض لهذه �لعملية و�سنجد تفا�سيل �لعملية يف �لف�سول �لقادمة 

حيث يتم تناول كل مو�سوع بالتف�سيل.

حيـــث ��ن �لعديـــد مـــن �لطلبات �لتي تـــرد �إىل مكتب بر�ء�ت �لخـــرت�ع �ستكون من خـــالل نظام معاهدة 
�لتعـــاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت، �سيكون من �ملفيـــد ��وًل �سرح هذ� �لنظام وكيف يتم معاملة هذه �لطلبات من خالل 
هـــذه �ملعاهـــدة و�لتي �سيتـــم تقدميها �إىل مكتـــب �لرب�ء�ت، وبعد ذلك يتـــم �سرح �لعملية �لتـــي تتم يف مكتب 

�لرب�ء�ت �ل�سعودي.

2/3  الإجراءات املتبعة املتعلقة بطلبات معاهدة التعاون ب�صاأن الرباءات
تبد�� �لعملية �لتي مير بها �لطلب �لدويل مبوجب معاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت من حلظة �إيد�ع �لطلب 
وحتـــى منح بـــر�ءة �لخرت�ع )��و رف�ض منحها( وتتكون ���سا�سًا من مرحلتني يعرفان با�نهما" �ملرحلة �لدولية" 

و"�ملرحلة �لوطنية".

ويكـــون مـــن �ملهم �لنظر �إىل هـــذه �لعملية من خالل طريقتـــني. ��وًل: عملية �إيد�ع طلـــب خا�ض مبعاهدة 
�لتعـــاون ب�ســـا�ن �لرب�ء�ت من قبل مقدم �لطلـــب، �سعوديًا كان ��و مقيمًا يف �ل�سعوديـــة مبا ي�سمح ملقدم �لطلب 
��ن يطلـــب حمايـــة بر�ءة �لخـــرت�ع يف دول ��خرى ��طر�ف يف معاهـــدة �لتعاون ب�سا�ن �لـــرب�ء�ت. ثانيًا: عملية 
�إيد�ع طلبات دولية خا�سة مبعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت من قبل مقدمي طلبات يف ��وعن �لدول �ل�طر�ف 
باملعاهـــدة ولكنهم يرغبون يف �حل�سول على �حلماية يف �ل�سعودية. وحيث ��ن هذ� �لدليل يتعلق بالعملية �لتي 
مير بها طلب �لرب�ءة يف �ل�سعودية، فاإنه يتعني و�سع �لعملية �لثانية �خلا�سة باإجر�ء�ت �ملرحلة �لدولية ن�سب 

��عيننا.

3/3  املرحلة الدولية اخلا�صة مبعاهدة التعاون ب�صاأن الرباءات
تبـــد�� �ملرحلة �لدولية عند �إيد�ع طلـــب دويل وفقًا ملعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت وذلك باتباع �ملتطلبات 
�لتي ن�ست عليها �ملعاهدة. وخالل هذه �ملرحلة، يتم بحث �لتقنية �ل�سابقة و�إعد�د ر��ي مكتوب ب�سا�ن �ل�هلية 

للرب�ءة، و�لن�سر �لدويل و�لفح�ض �لتمهيدي )�ختياريًا(.

الف�صل الثالث
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وعنـــد �إيـــد�ع �لطلـــب �لدويل، يتـــم تلقائيـــًا يف نف�ض تاريـــخ �إيـــد�ع �لطلب تعيـــني كافة �لـــدول �ل�ع�ساء 
�ل�طـــر�ف ملعاهدة �لتعاون ب�ســـا�ن �لرب�ء�ت )148دولة يف ��غ�سط�ض 2015(. وينبغـــي �لنظر �إىل هذ� �لتعيني 
علـــى ��نـــه يـــرتك �خليـــار مفتوحًا ��مـــام مقدم �لطلـــب لكي يطلـــب �حل�سول علـــى �حلمايـــة يف كل ��و ��ي من 
�لـــدول �ل�ع�ســـاء يف معاهدة �لتعاون ب�ســـا�ن �لرب�ء�ت. وبعد �إيد�ع �لطلب ح�سب �ختيـــار مقدمه، ميكن �إيد�ع 
�لطلبـــات �ملحليـــة للح�سول على �لرب�ءة علـــى ���سا�ض �لطلب �لدويل يف ��ي من �لـــدول �ل�ع�ساء باملعاهدة يف 
��ي وقـــت وذلـــك خالل فرتة ��ق�ساها 30 �سهـــًر� من تاريخ �ل��سبقية. )مالحظة: متنـــح بع�ض �لدول ��كرث من 
30 �سهـــًر� و�لقليـــل منهـــا مينح 20 �سهًر� فقط(. ملزيد مـــن �ملعلومات حول هذه �لنقطـــة، ر�جع دليل مقدمي 
 طلبـــات معاهـــدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت على �ملوقـــع �لإلكرتوين للمنظمة �لعاملية للملكيـــة �لفكرية )و�يبو(:

)http://www.wipo.int/pct/guide/en/(

يجـــب ��ن يتـــم �إيد�ع �لطلب �لدويل لـــدى �ملكتب �ملنا�سب لت�سلم �لطلبـــات. ويف �ل�سعودية، جند ��ن مكتب 
ت�سلـــم �لطلبات جزء من مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي. وملقدمي �لطلبات حرية �إيد�ع طلب دويل خا�ض مبعاهدة 
�لتعـــاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت لدى مكتب ت�سلم �لطلبات باملكتب �لدويل �لتابع للمنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية يف 

جنيف ب�سوي�سر�.

وبعد �لقيام باإيد�ع �لطلب، يتم فح�ض متطلبات �لإيد�ع �لدويل ومينح مكتب ت�سلم �لطلبات تاريخ �إيد�ع 
دويل وكذلـــك تر�ســـل �سور من �لطلـــب �إىل �ملكتب �لدويل للو�يبـــو )ن�سخة �لت�سجيـــل( و�إد�رة �لبحث �لدويل 

)ن�سخة �لبحث(.

يتـــم �إ�ســـد�ر تقرير بحث دويل ور��ي مكتوب مـــن خالل �إد�رة بحث دولية )يبلغ عـــدد هذه �لإد�ر�ت �لآن 
16 �إد�رة(. ويت�سمـــن ذلـــك ) 1( بحث عن ��ي �إف�ساح �سابق يتعلـــق باجلدة ��و باخلطوة �لبتكارية لالخرت�ع 
�ملطلـــوب حمايتـــه، و) 2( و�سع تقريـــر بحث دويل ور��ي مكتـــوب ب�سا�ن �جلدة و�خلطـــوة �لبتكارية و�لقابلية 
للتطبيـــق �ل�سناعـــي وذلك عادة خالل 16 �سهرً� مـــن تاريخ �ل��سبقية ��و تاريخ �إيـــد�ع �لطلب. وميكن ملختلف 
مكاتب ت�سلم �لطلبات يف �لعديد من �لدول ��ن تختار هيئات بحث دولية خمتلفة. يو�سح دليل مقدمي �لطلبات 
�خلا�ض مبعاهـــدة �لتعـــاون ب�ســـا�ن �لـــرب�ء�ت )/http://www.wipo.int/pct/guide/en( �إد�ر�ت �لبحث 
�لـــدويل �ملتاحة بالن�سبة لكل مكتب مـــن مكاتب ت�سلم �لطلبات. وبالن�سبة للطلبـــات �لدولية �ملتعلقة مبعاهدة 
�لتعـــاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت �لتي يتم �إيد�عها لدى مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي بو�سفه مكتب ت�سلم طلبات معاهدة 
�لتعـــاون ب�سان �لرب�ء�ت، فاإن �لإد�ر�ت �ملتاحة هي: مكتب بـــر�ء�ت �لخرت�ع �مل�سري، مكتب �مللكية �لفكرية 
�لكندي، مكتب بر�ء�ت �لخرت�ع �ل�وروبي، �لد�ئرة �لحتادية للملكية �لفكرية �لرو�سي، مكتب �مللكية �لفكرية 

�لكوري. 

وفقـــًا للمعاهـــدة، يجـــري �لن�سر �لدويل للطلـــب �لدويل و�جلزء �ملتعلـــق بتقرير �لبحـــث �لدويل �خلا�ض 
بالف�ســـل �ل�ول IPRP/ و��يـــة تعديـــالت على �لطلـــب �لذي يت�سلمه �ملكتـــب �لدويل �لتابع للو�يبـــو فور �نق�ساء 
 18 �سهـــرً� مـــن تاريـــخ �ل��سبقية. ويتـــم �لن�سر علـــى �ملوقع �لإلكـــرتوين للو�يبـــو و�خلا�ض بالطلبـــات �لدولية 



17

.)https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf(

و�ختياريـــًا، بنـــاء على طلب �ملـــودع من خالل �إيد�ع "طلـــب" )�لف�سل �لثاين من معاهـــدة �لتعاون ب�سا�ن 
�لـــرب�ء�ت(، ميكـــن ��ن يتم �لفح�ض �لتمهيدي �لدويل من قبـــل �إد�رة �لفح�ض �لتمهيدي �لدويل حيث يدر�ض 
�لفاح�ـــض بالإد�رة �مل�سائل �ملتعلقة باجلدة و�خلطـــوة �لإبد�عية وقابلية �لتطبيق �ل�سناعي. على ��ن يا�خذ يف 
�عتبـــاره ��ية تعليقات ��و تعديالت من مقدم �لطلـــب مت �ل�سماح بها خالل �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بطلبات معاهدة 
�لتعـــاون ب�سان �لرب�ء�ت، وينتهي ذلك باإ�سد�ر تقريـــر فح�ض متهيدي دويل حتت عنو�ن "�لتقرير �لتمهيدي 
�لدويل عن �ل�هلية للرب�ءة" )�لف�سل �لثاين/IPRP(. وعلى �لرغم من ��ن 80 % من مقدمي �لطلبات �ملتعلقة 
مبعاهـــدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت كانو� ي�ستخدمون يف �ل�سابق �لف�سل �لثاين من �ملعاهدة، فاإنه ل ي�ستخدمه 
�لآن �سوى 10 % فقط من مقدمي �لطلبات ل�ن �لتعديالت �لتي ��دخلت على �لالئحة �لتنفيذية ملعاهدة �لتعاون 
ب�ســـا�ن �لرب�ء�ت قد دخلـــت حيز �لنفاذ يف بد�ية عام 2003 مما جعل ��ستخد�م �لف�سل )2( ��مرً� ��قل ��همية 

ملعظم مقدمي �لطلبات.

4/3  املرحلة الوطنية اخلا�صة مبعاهدة التعاون ب�صاأن الرباءات
بعـــد مـــرور 30 �سهرً� )�لفرتة �لزمنية �ملحـــددة يف �ل�سعودية �إل ��ن دول ��خرى قـــد ت�سمح بفرت�ت زمنية 
خمتلفـــة - ر�جـــع �ملالحظة �لو�ردة يف "3/3"( مـــن تاريخ ���سبقية �لطلب ��و �إيد�عه، ميكـــن ��ن تبد�� �ملرحلة 
�لوطنيـــة �لتـــي تتم يف ��ي من �ملكاتب �ملعينـــة )�إذ� �ختار مقدم �لطلب ذلك(. وهذ� هـــو �لإجر�ء �لذي يوؤدي 
عـــادًة �إىل منح بـــر�ءة �لخرت�ع ��و رف�سها وفقًا للنظام �ملحلي ��و �لإجـــر�ء�ت �لإقليمية �ملتعلقة بذلك. وبينما 
ل ميكـــن للمكاتـــب �لوطنية ��و �لإقليمية و�سع مزيد مـــن �ملتطلبات ��كرث من تلك �ملتعلقـــة باملعاهدة ولئحتها 
�لتنفيذية فيما يتعلق بالنموذج و�ملحتوى، فاإنها ل تلتزم مبوجب �ملعاهدة باتباع نتائج ��ي بحث ��و فح�ض دويل 

يكون قد مت وذلك عند فح�ض �لطلب خالل �ملرحلة �لوطنية يف �ل�سعودية.

بنـــاء علـــى طلب مكتب �لـــرب�ء�ت �لوطني �ملعني )مثـــل مكتب �لـــرب�ء�ت �ل�سعودي( فـــاإن �ملكتب �لدويل 
للمنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية يقوم بت�سليم �مل�ستند�ت �إىل هذ� �ملكتب لدعم عملية �لفح�ض. وقد تت�سمن 
هـــذه �مل�ستنـــد�ت �سورً� من �لطلب و��يـــة تعديالت مت �إيد�عها وتقرير متهيدي دويل عـــن �ل�هلية للرب�ءة �لتي 
ت�ســـم حمتويـــات ر��ي مكتوب بـــاإد�رة �لبحث �لدويل )�لف�ســـل �ل�ول/IPRP(. ��و تقريـــر �لفح�ض �لتمهيدي 

.)IPRP/لدويل �إذ� مت �إعد�ده )�لف�سل �لثاين�

مـــا �سبـــق يكون جمرد ملخ�ض لالإجر�ء�ت �خلا�ســـة مبعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لـــرب�ء�ت مع �لتا�كيد ب�سكل 
خا�ـــض علـــى �ل�سعودية. ومعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت عبارة عن عمليـــة ت�سمح مبزيد من �ملرونة وبالتايل 
يجـــب علـــى مقدمـــي �لطلبـــات ��و من قد يقومـــون بتقدمي �لطلبـــات و�لر�غبـــني يف ��ستخد�م نظـــام معاهدة 
�لتعـــاون ب�ســـا�ن �لرب�ء�ت �لإطالع عليها ب�ســـكل ��كرث تف�سياًل. وملزيد من �ملعلومات ب�ســـا�ن �إجر�ء�ت معاهدة 
 �لتعـــاون ب�ســـا�ن �لرب�ء�ت، ر�جـــع بو�بة �ملعاهدة علـــى �ملوقع �لإلكـــرتوين للمنظمة �لعاملية للملكيـــة �لفكرية: 

.)http://www.wipo.int/pct/en/(
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 فيما يلي ملخ�ض بالإجر�ء�ت �خلا�سة مبعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت كما تطبق يف �ل�سعودية:

الإجراء
الف�صل الأول )كل الطلبات الدولية(

RO ملودع يف مكتب ت�سليم �لطلبات� IA لطلب �لدويل�

WO لر��ي �ملكتوب� + ISR بعمل تقرير �لبحث �لدويل ISA تقوم �إد�رة �لبحث �لدويل

IB يقوم �ملكتب �لدويل بالن�سر �لدويل
�لطلب �لدويل + تقرير �لبحث �لدويل + )تعديالت �ملادة 19 �إن وجدت(

يف حالة عدم �إيد�ع طلب ي�ستمر 
�لعمل وفقًا للف�سل �ل�ول  

               

)IPE الف�صل الثاين )الفح�ص التمهيدي الدويل
IPEA يتم �إيد�ع طلب لدى �إد�رة �لفح�ض �لتمهيدي �لدويل
يعامل �لر��ي �ملكتوب �ل�سادر عن �إد�رة �لبحث �لدويل على 
��نه ر��ي مكتوب �سادر عن �إد�رة �لفح�ض �لتمهيدي �لدويل 

)مامل تعلن �إد�رة �لفح�ض �لتمهيدي �لدويل غري ذلك(
يجوز ملقدم �لطلب �إيد�ع �لتعديالت و/��و �حلجج

يجوز ملقدم �لطلب �إر�سال تعليقات للمكتب 
�لدويل ب�سا�ن �لر��ي �ملكتوب �ل�سادر من 

�إد�رة �لبحث �لدويل )�إجر�ء غري ر�سمي(
                           

تقوم �إد�رة �لفح�ض �لتمهيدي �لدويل بفح�ض �لطلب 
�لدويل مع �لهتمام با�ية تعديالت و/ ��و حجج يجوز لإد�رة 

�لفح�ض �لتمهيدي �لدويل �إ�سد�ر �ملزيد من ��ر�ء مكتوبة 
وطلب �لرد

ي�سدر �ملكتب �لدويل �لتقرير �لتمهيدي �لدويل 
عن �ل�هلية للرب�ءة )�لف�سل �ل�ول( )ويت�ساوى 

م�سمونه مع �لر��ي �ملكتوب لإد�رة �لبحث �لدويل(       

ت�سدر �إد�رة �لفح�ض �لتمهيدي �لدويل �لتقرير �لتمهيدي 
�لدويل عن �ل�هلية للرب�ءة IPRP )�لف�سل �لثاين( )= 

)IRER تقرير �لفح�ض �لتمهيدي �لدويل

ير�سل �لتقرير �لتمهيدي �لدويل عن �ل�هلية 
 DOS للرب�ءة )و��ي تعليقات( للمكاتب �ملعينة

ويتاح للجمهور       

ير�سل �لتقرير �لتمهيدي �لدويل عن �ل�هلية للرب�ءة 
للمكاتب �ملختارة ESO وتتاح للجمهور )و�إذ� طلب �ملكتب 

�ملختار ذلك(

دخول �ملرحلة �لوطنية دخول �ملرحلة �لوطنية      

Intermational �ملكتب �لدويل
BureauIB مكتب ت�سليم

�لطلبات
 Receiving
OfficeRO

�إد�رة �لفح�ض 
�لتمهيدي �لدويل

 International
 Preliminary
 Examinig
Authority

IPEA إد�رة �لبحث �لدويل�
 International
 Searching
Authority

ISA

Designated �ملكتب �ملعنيElected OfficeEO�ملكتب �ملختار
OfficeDO

ال�صهور 
) من اأول تاريخ لالأولوية(

12

16

18

28

30

22 )��و 3 من �لر��ي 
�ملكتوب �ل�سادر عن 
�إد�رة �لبحث �لدويل(
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International تقرير �لبحث �لدويل 
Search ReportISR لطلب �لدويل� International

ApplicationIA

�لر��ي �ملكتوب لإد�رة 
�لفح�ض �لتمهيدي 

�لدويل

 Written
 Opinion of the
 IPEA

 WO/
IPEA

�لر��ي �ملكتوب لإد�رة 
�لبحث �لدويل

 Written
 Opinion of the
ISA

WO/ISA

�لتقرير �لتمهيدي 
�لدويل عن �ل�هلية 

للرب�ءة

  International
 Preliminary
 Report on
Patentability

IPEP لفح�ض �لتمهيدي�
�لدويل

 International
 Preliminary
Examination

IPE

تقرير �لفح�ض 
�لتمهيدي �لدويل

 International
 Preliminary
 Examination
Report

IPER

5/3  الإجراءات املتعلقة بطلب احل�صول على الرباءة مبكتب الرباءات ال�صعودي
ي�ستعر�ـــض هـــذ� �جلزء من هذ� �لف�سل ��ن�سطـــة �لبحث و�لفح�ض �لتي تتم مبكتـــب �لرب�ء�ت �ل�سعودي. 
وتتنـــاول �لف�ســـول �ل�خرى من هذ� �لدليل هذه �ل�ن�سطة على نحو ��كرث تف�سياًل وينبغي �لرجوع لها ملزيد من 

�لتو�سيح و�ل�سرح.

ويف �لبد�يـــة، ينبغـــي ��ن ندرك ��ن هناك ثالث طـــرق خمتلفة لإيد�ع طلبات �حل�ســـول على �لرب�ءة لدى 
مكتـــب �لرب�ء�ت. تتمثـــل �لطريقة �ل�وىل يف �إيد�ع طلب وطني مبا�سرة لدى مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي حيث ل 
تتـــم �ملطالبـــة با�ية ���سبقية لطلب ��ول مت �إيد�عه لدى دولة ��خـــرى )��ي ل توجد ���سبقية وفقا لتفاقية باري�ض( 
كما ��ن �لطلب مل يتم �لتعامل معه من خالل �ملرحلة �لدولية ملعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت كما ذكر ��عاله. 
وغالبًا، يتم �إيد�ع مثل هذه �لطلبات من قبل �سعوديني. ويوجد يف �لف�سل �لر�بع من هذ� �لدليل و�سف ملحتوى 

�لطلبات �لو�جب تقدميه.

��مـــا �لطريقـــة �لثانية لإيـــد�ع طلبات �حل�سول على �لـــرب�ءة لدى مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعـــودي وهي �ل�كرث 
�سيوعـــًا فتكون من خالل �إجر�ء�ت �ملرحلة �لوطنية �خلا�سة مبعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت )�نظر ��عاله( 
وذلـــك منذ ��ن �ن�سمت �ل�سعودية ملعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لـــرب�ء�ت يف 2013/05/03م. ول ينطبق ذلك على 
�ل�سعوديـــة فقط ولكن على �لعديد من �لبالد يف �لعامل حيـــث ي�سجل عدد �لطلبات �لدولية �خلا�سة مبعاهدة 
�لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت رقمًا غري م�سبوق كل عام تقريبًا. ولقد ���سبحت هذه �ملعاهدة �لطريقة �لتي يف�سلها 

معظم مقدمي �لطلبات يف �إيد�ع طلبات �لرب�ء�ت للح�سول على حماية �لرب�ءة يف �لعديد من �لدول.

تا�تـــي �لطريقة �لثالثة لإيد�ع �لطلبـــات يف �ل�سعودية وفقًا لتفاقية باري�ض. ومتنـــح هذه �لتفاقية ملقدمي 
�لطلبـــات مدًة ت�ســـل �إىل عام من تاريخ �إيـــد�ع ��ول طلب لإيد�ع طلبات ��خرى عن نف�ـــض �ملو�سوع لدى �لدول 
�ل�خرى �ل�ع�ساء يف �تفاقية باري�ض ومتنح �لطلبات �لتي تودع لحقًا نف�ض "تاريخ �لإيد�ع �ل�ساري" يف �لدولة 
 �لثانيـــة كمـــا هـــو يف �لدولة �لتي مت �لإيـــد�ع فيها ��وًل. ملزيـــد من �لتفا�سيل حـــول �ل��سبقيـــة و��هميتها، ر�جع 

�لف�سل )6(.
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ويف جميـــع �ل�حو�ل عندما يودع طلب مبكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي باإحدى هذه �لطرق �لثالثة، فاإن �لنظام 
ولئحتـــه �لتنفيذيـــة هو �لذي يحدد ما �إذ� كان يحق ملقدم �لطلب �حل�ســـول على حماية �لرب�ءة يف �ل�سعودية 
��م ل. وحيـــث ��ن �ل�سعوديـــة ع�سو يف �لعديد مـــن �ملعاهد�ت و�لتفاقيات �لدولية، فـــاإن مكتب �لرب�ء�ت يكون 

حمكومًا بها.

وتتمثل �خلطوة �ل�وىل بعد �إيد�ع طلب �حل�سول على �لرب�ءة يف �ملكتب يف �لفح�ض �ل�سكلي لهذ� �لطلب، 
وي�سمـــن ذلـــك �لتا�كد مـــن ��ستيفاء �لطلـــب لكافة �لإجـــر�ء�ت �ل�سكلية قبـــل حتويل �لطلـــب �إىل �لفاح�سني 

�ملو�سوعيني وملزيد من �لتفا�سيل حول هذه �لنقطة، ر�جع �لف�سل )2(.

يتـــم حفظ �لطلبات �لتي مل يبت فيها )ح�ســـب تو�ريخ تقدميها( �إىل ��ن يتم فح�سها مو�سوعيًا. وتختلف 
�ملـــدة �لتـــي تنتظرهـــا �لطلبات تبعًا ملجموعة مـــن �لعو�مل منها تاريـــخ �إيد�ع �لطلب يف �ملكتـــب و�لتقنية �لتي 

يحتوي عليها �لطلب، وعدد �لفاح�سني �ملو�سوعيني �لذين ميكنهم �لتعامل مع ��نو�ع معينة من �لتقنيات.

ومـــن �ل�هـــد�ف �لتي ي�سعى �إليهـــا مكتب �لرب�ء�ت �إ�سافـــة م�سادر لتقليل �لوقت �لـــذي يجب ��ن ينتظره 
طالـــب �لـــرب�ءة حتى يتم �لو�سول لقر�ر عن ��هلية �لرب�ءة �إىل ��قـــل فرتة ممكنة. ويوفر �لنظام و�لالئحة نوع 
و�حد من �حلماية، وهذه �حلماية ت�ستمر ملدة 20 عامًا من تاريخ �إيد�ع �لطلب يف �ل�سعودية و�لذي يتطلب ��ن 

بر�ءة �لخرت�ع تتطلب ��ن يكون �لخرت�ع جديدً�، ذو خطوة �بتكارية، قاباًل للتطبيق �ل�سناعي.

اخلطوات التي ينبغي على الفاح�ص املو�صوعي اإتباعها:
• قـــر�ءة �لو�سف �لكامل �ملف�سح عنه فنيًا )�ســـو�ء �خل�سائ�ض �ملكتوبة ��و �لر�سومات( للطلب وفهمه كي 	

يتمكن �لفاح�ض من فهم ما يريده �ملخرتع من �خرت�عه فهمًا جيدً�.
• حتديـــد مدى كفاية �لإف�ساح ل�ن يتمكن ��ي �سخ�ض متو�سط �ملهارة من ذوي �ل�سلة مبجال �لخرت�ع ��و 	

با�حد �ملجالت �ملت�سلة به من �سنع هذ� �لخرت�ع و��ستخد�مه.
• قـــر�ءة نطاق عنا�سر �حلمايـــة و�لتحقق منها، وهو ��مر على جانب من �ل�همية نظرً� ل�ن مطالب حماية 	

طلب �لرب�ءة يحدد نطاق تغطية ��ي بر�ءة.
• حتديـــد مـــا �إذ� كانت عنا�سر �حلماية حتتوي على �خرت�ع بالفعـــل ��م ل، و�إذ� كانت حتتوي على �خرت�ع 	

فهـــل هو م�ستثنى من ��هلية �حل�سول علـــى �لرب�ءة يف �ل�سعودية. )حتى لو قامت �إحدى �إد�ر�ت معاهدة 
�لتعـــاون ب�ســـا�ن �لرب�ء�ت ببحث �لخرت�ع وفح�سه متهيديًا ��و مت ذلك يف ��ي مكتب للرب�ء�ت يف ��ي دولة 
فـــاإن �لنظـــام و�لالئحـــة  يف �ل�سعودية وحدها هي �لتي تقـــرر وفًقا لتفاقية �جلو�نـــب �ملت�سلة بالتجارة 
مـــن حقـــوق �مللكية �لفكريـــة )TRIPS( مدى ��حقية مقـــدم �لطلب يف �حل�سول علـــى حماية �لرب�ءة يف 

�ل�سعودية(.
• حتديد ما �إذ� كان طلب �لرب�ءة يت�سمن ��كرث من �خرت�ع )وهل توجد وحدة �خرت�ع يف �لطلب ��م ل(.	
• ��ستعر��ـــض �ملر�جع �خلا�سة بالتقنية �ل�سابقة �لتي مت ذكرها للم�ساعدة يف �لتحقق من جمال �لخرت�ع 	

��و ��قرب جمال يت�سل به.
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• حتديد جمال �لبحث من خالل ��ستخد�م �لت�سنيف �لدويل للرب�ء�ت لتحديد فئة �لرب�ء�ت �لتي ينتمي 	
�إليها �لخرت�ع �ملطلوب حمايته و�لذي يتوقع �لفاح�ض منطقيًا ��ن يجد فيه �لتقنية �ل�سابقة ويكون وثيق 

�ل�سلة بالخرت�ع �ملطلوب حمايته.
• عمـــل بحث على �لتقنيـــة �ل�سابقة لتحديد �ملر�جع �لتي تت�سل بالخـــرت�ع �ملطلوب حمايته �ت�ساًل وثيقًا 	

و�لتي ميكن ��ن ي�ستخدمها �لفاح�ض يف تقرير ما �إذ� كان �لخرت�ع جديدً� وميثل خطوة �بتكارية.
• ��ستعر��ـــض �ملر�جع �لتي يتم �حل�سول عليها يف �لبحث و�لتـــي ي�سري �إليها مقدم �لطلب يف بيان �لتقنية 	

�ل�سابقـــة �ملوجـــودة يف �لطلب ��و �لتي يحتوي عليهـــا ��حد تقارير معاهدة �لتعاون ب�ســـا�ن �لرب�ء�ت ��و ��ي 
تقرير �آخر للبحث يتم تقدميه ملكتب �لرب�ء�ت، لتحديد مر�جع �لتقنية �ل�سابقة �لتي �سيتم ��ستخد�مها 

يف رف�ض طلب �حلماية ��و �إثبات �حتو�ء عنا�سر �حلماية على �خرت�ع يتمتع با�هلية �لرب�ءة.
• كتابة تقرير م�سبب عن �جلدة و�خلطوة �لبتكارية )بر�ء�ت �لخرت�ع فقط( وقابلية �لتطبيق �ل�سناعي.	
• وتنف�ســـل �لعمليـــة بعد هذه �لنقطة وفقًا للنتائج �لتي ي�سل �إليهـــا �لفاح�ض ولحتياجات مقدم �لطلب، 	

فـــاإذ� وجد �لفاح�ـــض ��ن كل طلبات �حلماية موؤهلة للرب�ءة، يتم قبول �لطلب ويتم �لن�سر عن �لقبول مع 
�إعطاء �لوقت للجمهور كي يعرت�ض علي �ل�سري يف �إجر�ء�ت �إ�سد�ر �لرب�ءة.

• و�إذ� رف�ـــض �لفاح�ض و�حد ��و ��كرث من عنا�سر �حلماية يحق ملقدم �لطلب ��ن يختار تعديل طلبه بحيث 	
ميكن قبوله، ��و يجوز له �لتظلم �سد قر�ر �لفاح�ض ��مام جلنة �لنظر يف دعاوى بر�ء�ت �لخرت�ع.





الف�صل الرابع

م�صمون طلب الرباءة
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مضمون طلب البراءة

1/4  نبذة عامة
مت �لن�ض على م�سمون طلب �لرب�ءة �ل�سروري لالإيد�ع يف �لباب )2( �لف�سل )1( من �لالئحة.

2/4  �صروط عامة للموا�صفة
يجب ��ن ت�ستمل �ملو��سفة على �ملحتويات �لتالية وح�سب �لرتتيب �لتايل )�ملادة "11" من �لالئحة(:

"�لر�سومات �لتو�سيحيـــة" �إن وجدت )يجب - 1 "عنا�سر �حلمايـــة"،  "�لو�ســـف �لكامل"،  "�مللخ�ـــض"، 
�ل�ستعانـــة بالقو�لـــب �ملوجودة علـــى بو�بة �خلدمات �لإلكرتونيـــة و�لتي �ست�ساعد علـــى تطبيق �ل�سروط 

ب�سفة �آلية(.
تـكـــون بد�يـــة كل حمتوى )�مللخ�ض، �لو�ســـف �لكامل، عنا�سر �حلماية( بد�يـــة ل�سفحة جديدة ويذكر - 2

��سم كل حمتوى متو�سطًا �ل�سطر ��على �ل�سفحة ويو�سع حتته خط.
يبد�� �مللخ�ض و�لو�سف �لكامل با�سم �لخرت�ع )يجب �ل�ستعانة بالقو�لب �ملوجودة على بو�بة �خلدمات - 3

�للكرتونية و�لتي �ست�ساعد على تطبيق �ل�سروط ب�سفة �آلية(.
تكـــون خلفية "�مللخ�ض"، "�لو�ســـف �لكامل"، "عنا�سر �حلمايـــة"، "�لر�سومـــات �لتو�سيحية" بي�ساء - 4

�للون.
تكـــون �مل�سافـــة بـــني �ل�سطور حو�يل 1 �ســـم. )يجب �ل�ستعانـــة بالقو�لب �ملوجودة علـــى بو�بة �خلدمات - 5

�للكرتونية و�لتي �ست�ساعد على تطبيق �ل�سروط ب�سفة �آلية(. 
ل تقـــل ��بعـــاد �لهو�م�ـــض )فيما عـــد� �لر�سومـــات( يف كل �ل�سفحات عـــن �لآتي: �ل�علـــى 2�سم و�ل�مين - 6

2.5�ســـم و�ل��سفـــل 2�سم و�ل�ي�سر 2 �سم، ول تزيد عن �لآتـــي: �ل�على 4�سم و�ل�مين 4�سم و�ل��سفل 3�سم 
و�ل�ي�سر 3�سم، وتكـــون �لهو�م�ض خالية متامًا. )يجب �ل�ستعانة بالقو�لب �ملوجودة على بو�بة �خلدمات 

�للكرتونية و�لتي �ست�ساعد على تطبيق �ل�سروط ب�سفة �آلية(.
يجـــب ترقيم �سطور كل �سفحة من �ل�سفحات، ولعمل ذلك يكتفى برتقيم �ل�سطر �خلام�ض فالعا�سر... - 7

وهكـــذ�، ويكـــون ذلك على ي�سار �لهام�ض �ل�ميـــن منها. )يجب �ل�ستعانة بالقو�لـــب �ملوجودة على بو�بة 
�خلدمات �للكرتونية و�لتي �ست�ساعد على تطبيق �ل�سروط ب�سفة �آلية(.

يجوز ��ن يحـتوي �مللخ�ض و�لو�سف �لكامل وعنا�سر �حلماية على ���سماء ورموز و�سيغ ومعادلت ريا�سية - 8
وكيميائيـــة وم�سطلحات علمية وغريها باحلروف �لالتينية. ول يجوز ��ن يحتوي ��ي منها على ر�سومات 

تو�سيحية، ��ما �جلد�ول فتو�سع �سمن �لو�سف �لكامل للمو��سفة �إن وجدت.

الف�صل الرابع
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 تكـــون �ملقايي�ـــض بالنظـــام �ملـــرتي ودرجات �حلـــر�رة بالنظـــام �ملئوي. ويجـــوز ذكر �لوحـــد�ت �ل�خرى - 9
لحقًة بني قو�سني.

يتحتـــم �إرفـــاق �سور �لر�سومات و�ل��ســـكال �لتو�سيحية �إلكرتونيا �إذ� كان ذلك يـــوؤدي �إىل �لفهم �لكامل - 10
و�لو��سح لالخرت�ع.

يجب ��ن ل ت�ستمل �ملو��سفة على عبار�ت ��و ر�سوم خمالفة لل�سريعة �ل�سالمية ��و �لآد�ب �لعامة.- 11

 يجـــب ��ن ل ت�ستمـــل �ملو��سفة �إعالنات ملنتجـــات ��و طرق ت�سنيع ��و عبار�ت تقلل مـــن قيمة منتجات ��و - 12
طرق ت�سنيع ��خرى ��و كلمات ��و جمل ل تكون منا�سبة ��و �سرورية لفهم �لخرت�ع، علمًا ��ن مقارنة حالة 

�لتقنية �ل�سناعية �ل�سابقة ل تعد تقليل من قيمة تلك �لتقنية.

3/4  تعليمات خا�صة بالطلبات عند الرتجمة اإىل العربية 
يجـــب ��ن يذكر ��سم �مل�سطلح �لعلمي بلغته �ل��سلية مر�دفـــًا لال�سم باللغة �لعربية عند وروده ل�ول مرة - 1

ويكتفـــى بال�ســـم �لعربي فقط يف �ملر�ت �لالحقة فيما عد� عنا�ســـر �حلماية فيتم تكر�ر ذكر �مل�سطلح 
باللغتني.

يف حالـــة �لت�سميـــات �ملخت�سرة باللغة �ل�جنبيـــة فينبغي ذكر �لت�سمية كاملـــة بالعربية و�لإجنليزية عند - 2
ورودها ل�ول مرة يف �لن�ض ويكتفى بعد ذلك بالت�سمية �ملخت�سرة.

��ستخـــد�م نف�ض �مل�سطلح �ملقابل باللغة �لعربية عند ورود كلمة لتينية �سبق �إطالق م�سطلح مقابل لها - 3
باللغة �لعربية.

تعتمـــد �لرموز، و�لوحـــد�ت، و�لت�سميات، و�لثو�بـــت �ل��سا�سيـــة �لفيزيائية �لتي ��قرهـــا �لحتاد �لدويل - 4
للفيزياء �لبحتة و�لتطبيقية IUPAP - �للجنة SUNAMCO �ملن�سورة يف وثيقة �لحتاد رقم )25(.

5 - INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED( ت�ستخدم �حلروف �لالتينية ح�سب نظام
CHEMISTRY( IUPAC لكتابـــة �ل��ســـكال �لبنائيـــة و�ل�سيـــغ �لكيميائيـــة ورموز �لعنا�ســـر و�ملركبات 

و�ل��سماء �لكيميائية. 
��ما يف حالة ورود �ل�سم �لكيميائي يف �لعنو�ن فيكتب باللغة �لعربية بالإ�سافة �إىل �لالتينية.- 6
تذكر �ملر�جع و�لبحوث و�ملقالت و�لكتب �لعلمية بلغتها �ل��سلية.- 7

)�ملادة "12" من �لالئحة(

4/4  �صروط خا�صة بامللخ�ص
يجـــب �ل�ستعانة بالقو�لب �ملوجودة على بو�بة �خلدمات �للكرتونية و�لتي �ست�ساعد على تطبيق �ل�سروط 

ب�سفة �آلية:

يجب ��ل يتجاوز �مللخ�ض ��كرث من ن�سف �سفحة ويف �حلالت �لق�سوى �سفحة و�حدة.- 1
�إذ� كان هناك ر�سومات تو�سيحية ي�سار يف �مللخ�ض �إىل �ل�سكل �لذي ميثل �لخرت�ع ب�سكل عام، ويو�سع - 2
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رقم هذ� �ل�سكل يف �آخر �مللخ�ض.
�إذ� ���سري يف �مللخ�ض �إىل مكونات موجودة بال�سكل �مل�سار �إليه يف �لفقرة �ل�سابقة ووجد بال�سكل ��رقام ��و - 3

حـــروف م�ستعملة لتمييز تلك �ملكونات فاإنه يجب ذكر هذه �ل�رقام ��و �حلروف بني قو�سني د�خل �لن�ض 
يف �مللخ�ض.

يذكر يف �مللخ�ض �ملجال �لتقني وو�سف خمت�سر ل�هم مكونات �لخرت�ع و��ستعماله �لرئي�ض.- 4
ي�ســـاغ �مللخ�ض با��سلوب �سهل بحيـــث يعطي فهمًا و��سحًا حلل �مل�سكلة �لتقنية وبحيث ميكن ��ستخد�مه - 5

ل�غر��ـــض �لإعـــالم �لتقني ومعينًا يف جمـــال �لبحث �لعلمي، ويجب مالحظـــة ��ن �مللخ�ض ل ي�ستعمل يف 
تف�سري نطاق �حلماية.

يجب جتنب ذكر ��همية ��و قيمة ��و مز�يا �لخرت�ع �ملتوقعة م�ستقباًل.- 6
يجب كتابة �مللخ�ض باللغة �لعربية يف �حلقل �خلا�ض بذلك.- 7
كتابة �مللخ�ض باللغة �لجنليزية يف �حلقل �خلا�ض بذلك )يعترب هذ� �لإجر�ء �ختياري لال�فر�د(.- 8
يجـــب �إرفـــاق قالـــب �مللخ�ض باللغة �لعربيـــة ب�سيغـــة )doc/docx(، كما يجب ��ن يكـــون مطابقا ملا هو - 9

موجود يف حقل �مللخ�ض باللغة �لعربية �مل�سار �إليه ��عاله.
�إرفـــاق قالب �مللخ�ض باللغة �لإجنليزية ب�سيغة )/PDF doc/docx(، كما يجب ��ن يكون مطابقا ملا هو - 10

موجود يف حقل �مللخ�ض باللغة �لإجنليزية )يعترب هذ� �لإجر�ء �ختياري لال�فر�د(.
)�ملادة "13" من �لالئحة(

5/4  �صروط خا�صة بالو�صف الكامل 
يجب �ل�ستعانة بالقو�لب �ملوجودة على بو�بة �خلدمات �للكرتونية و�لتي �ست�ساعد على تطبيق �ل�سروط - 1

ب�سفة �آلية.
يجب ��ن ي�ستمل �لو�سف �لكامل على �ل�جز�ء �لتالية )�ملادة "14" من �لالئحة(:- 2

• �لـــذي يتناوله �لخرت�ع وو�ســـف حالة �لتقنية 	 "خلفيـــة �لخـــرت�ع" ويبني فيهـــا �ملجال �لتقني 
�ل�سابقـــة مبـــا يف ذلك ��ي وثائـــق يكون �ملخرتع علـــى علم بها، مـــع ذكر ��ي م�ســـاكل تتعلق بحالة 

�لتقنية �ل�سابقة من �سا�ن �لخرت�ع �لتغلب عليها. 
• "�لو�ســـف �لعـــام لالخرت�ع" ويبني فيه مز�يا �لخرت�ع مقارنة بحالـــة �لتقنية �ل�سابقة وكيفية 	

�لتغلـــب علـــى �ل�سعوبات ��و �مل�ســـاكل �ل�سابقة كما يبـــني فيه �لهدف من �لخـــرت�ع، ويكون جميع 
ذلك بطريقة و��سحة بحيث تتيح ل�ساحب �ملعرفة �لعادية باملجال �لتقني فهمه، وعادة ما يتعلق 

هذ� �جلزء بعن�سر �حلماية �لرئي�ض.
• وجدت(.	 )�إن  وقطاعاتها  لال��سكال  خمت�سر  �سرح  فيه  للر�سومات" ويبني  خمت�سر  "�سرح 
• ��ن يكون �لو�سف و��سحًا وكافيـــًا لتمكني رجل �ملهنة �لعادي من 	 "�لو�ســـف �لتف�سيلـــي" يجب 

تنفيـــذ �لخـــرت�ع، و��ن يت�سمن �سرحًا تف�سيليًا لالخرت�ع كما يجـــب ��ن يبني مقدم �لطلب ��ف�سل 
طريقـــة يعرفها �ملخـــرتع لتنفيذ �لخرت�ع عند تاريخ تقدمي �لطلب ��و تاريـــخ �ل��سبقية، ويجب ��ن 
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يت�سمن �ل�سرح �لإ�سارة �إىل �لر�سومات �لتو�سيحية �ملرفقة بالتف�سيل.
يف حالة ��ن �لطلب يحتوي على ت�سل�سل ور�ثي فاإنه يجب �إرفاقه ��ي�سًا بنهاية �لو�سف �لتف�سيلي.- 3
تكون �ل�جز�ء �ل�سابقة مرتبة بالت�سل�سل حتت �لعناوين �لتالية:- 4

"خلفيــــة �لخـــرت�ع"، "�لو�ســـف �لعام لالخـــرت�ع"، "�ســـرح خمت�سر للر�سومـــات"، "�لو�سف 
�لتف�سيلـــي". ويتـــم ذكـــر �لعنو�ن يف بد�يـــة �ل�سطر ويو�ســـع حتته خط ول ي�ستلـــزم بد�ية �جلزء 

بد�ية �سفحة جديدة. 
5 -.)doc/ docx( يجب �إرفاق قالب �لو�سف �لكامل باللغة �لعربية ب�سيغة
�إرفـــاق قالب �لو�ســـف �لكامل باللغـــة �لإجنليزية ب�سيغـــة )/PDF doc/ docx(، ويعتـــرب هذ� �لإجر�ء - 6

�ختياري لال�فر�د.

6/4  �صروط خا�صة بعنا�صر احلماية 
يجب �ل�ستعانة بالقو�لب �ملوجودة على بو�بة �خلدمات �للكرتونية و�لتي �ست�ساعد على تطبيق �ل�سروط - 1

ب�سفة �آلية.
يجـــب ترقيم �سطور عنا�سر �حلماية، ولعمل ذلك يكتفى برتقيم �ل�سطـــر �خلام�ض فالعا�سر... وهكذ�، - 2

ويكـــون ذلك على ي�سار �لهام�ض �ل�مين منها. )يجـــب �ل�ستعانة بالقو�لب �ملوجودة على بو�بة �خلدمات 
�للكرتونية و�لتي �ست�ساعد على تطبيق �ل�سروط ب�سفة �آلية(.

يجـــب ��ن يحتوي �لطلب على عن�سر حماية و�حد م�ستقل علـــى �ل�قل، ويجوز ��ن يت�سمن عنا�سر حماية - 3
��خـــرى م�ستقلـــة و��خرى معتمدة، ويجب ترقيمهـــا بالتتابع على ��ن يكون عن�ســـر �حلماية رقم و�حد هو 

�لذي يعرف با�و�سع نطاق مطلوب.
يجـــب ��ن تعطي عنا�سر �حلماية تعريفـــًا تامًا بنطاق �حلماية �ملطلوب مبا يف ذلـــك �ملكونات �ل��سا�سية - 4

لالخرت�ع كما يجب ��ن تكون حمددة �لنطاق باملقارنة مبا ك�سف عنه يف �لو�سف �لكامل.
تكون عنا�سـر �حلماية و��سحة ومرت�بطة وتعرف بالخرت�ع )ولي�ض مز�ياه( بطريقة حمددة ي�سهل بها - 5

�لتا�كـــد من نطاق �حلماية دون �لرجـــوع �إىل �لو�سف �لكامل ��و �لر�سومـــات �لتو�سيحية �إل يف �ل�سرورة 
�لق�سوى. 

ُت�ساغ عنا�سر �حلماية كلما كان ذلك ممكنًا بحيث مييز �جلزء �جلديد ��و �خلطوة �لبتكارية يف نطاق - 6
�حلمايـــة، فمثاًل يعرف �لخـــرت�ع �ملر�د حمايته بتحديد مكوناته وخ�سائ�ســـه �لتقنية ويلي ذلك عبارة 
"�ملتميز بـ ..." ��و "�لتح�سني يت�سمن ..." ��و ��ي عبارة ��خرى مماثلة، ثم يذكر ما هو جديد ��و �بتكاري 

لتمييزه عن ��ي �خرت�ع �آخر.
�إذ� ت�سمـــن �لطلب ر�سومـــات تو�سيحية و���سري يف عن�سر �حلماية �إىل مكونـــات موجودة با�حد �ل��سكال - 7

مت�سمنـــة ��رقامـــًا ��و حروفًا م�ستعملة لتمييز تلك �ملكونات فاإنه يجوز ذكـــر هذه �ل�رقام ��و �حلروف بني 
قو�سني د�خل �لن�ض يف عن�سر �حلماية.

8 -.)doc/ docx( يجب �إرفاق قالب عنا�سر �حلماية باللغة �لعربية ب�سيغة
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�إرفـــاق قالـــب عنا�سر �حلماية باللغـــة �لجنليزية ب�سيغـــة )/PDF doc/docx(، ويعتـــرب هذ� �لإجر�ء - 9
�ختياري لال�فر�د.

)�ملادة "15" من �لالئحة(

7/4  �صروط خا�صة بالر�صومات التو�صيحية
ل تقل ��بعاد �لهو�م�ض يف كل �ل�سفحات عن �لآتي:- 1

�ل�على 2.5�سم و�ل�مين 2.5�سم و�ل��سفل 1�سم و�ل�ي�سر 1.5�سم.
2 -.)JPG/PING( يجب �إرفاق �ل��سكال على ��ي �سيغة مللفات �ل�سور على �سبيل �ملثال ولي�ض �حل�سر
�إرفـــاق �لر�سومات �لتو�سيحية باللغـــة �لجنليزية ب�سيغة )جميع �سيغ ملفـــات �ل�سور متاحة(، ويعترب - 3

هذ� �لإجر�ء �ختياري لال�فر�د.
يجوز ��ن حتتوي �ل�سورة على ��كرث من �سكل.- 4
يجــــب ترقيم �ل��سكال با�رقـــام منف�سلة ���سفل �ل�سكل بال�سيغة )�ل�ســـكل 1 ��و �ل�سكل 1��( )يكون مقا�ض - 5

�خلط 14 ونوعية �خلط Simplified Arabic( ويجب رفعها على �ملوقع بتتابع ��رقامها.
يجـــب ��ل يقـــل مقا�ض ��رقام مكونات ���ســـكال �لر�سومـــات �لتو�سيحية ��و �حلروف �لتـــي ت�ستعمل لتمييز - 6

مكوناتهـــا عن 3ملم كما يجب ��ستعمال �ل�رقام ��و �حلـــروف نف�سها يف �لر�سومات �ملختلفة لتمييز نف�ض 
�ملكونات.

يجـــب ��ن تكون �لر�سومـــات �لتو�سيحية غري مظّللـــة وذ�ت خطوط �سود�ء د�كنـــة، ويو�سح مكان �ملقطع - 7
بخطوط متقطعة.

يجـــب ��ل حتتوي �لر�سومات �لتو�سيحية على ��ي كلمات لغر�ض �لو�سف ��و غريها، ويجوز عند �ل�سرورة - 8
�لق�سوى ��ستعمال بع�ض �لكلمات لإي�ساح بع�ض �ملعامل �لرئي�سة.

يجب عدم ترقيم �سفحات �لر�سومات �لتو�سيحية.- 9
)�ملادة "16" من �لالئحة(

8/4  مرفقات اأخرى للطلب
علـــى مقدم �لطلب تزويـــد �ملكتب بن�سخة �إلكرتونية مـــن تقارير �لفح�ض وتقاريـــر �لبحث وتزويدها مبا 

تطلبه من ن�سخ لطلبات �سبق تقدميها ��و بر�ء�ت �خرت�ع مت منحها من مكاتب ��خرى عن �لخرت�ع نف�سه.
)�ملادة "17" من �لالئحة(

9/4  اآلية جتزئة الطلبات 
تقدمي طلب تعديل و�إ�سافة للطلب �ل��سلي )�ل�ول( يتم فيه طلب حذف عنا�سر �حلماية �ملر�د جتزئتها - 1

من �لطلب.
تقـــدمي طلـــب جديد بو�سع �إ�سارة يف خانة )طلب جزئي( بنف�ض مو��سفات �لطلب �ل�سابق ويذكر يف ��ول - 2

خلفية �لخرت�ع �لعبارة �لتالية: 
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�ل�سعودية  �إيد�عه يف  و�لذي مت  �لطلب رقم..............  �لطلب عبارة عن طلب جزئي من  ""�إن هذ� 
بتاريخ      /   /     14هـ �ملو�فق      /   /     20 م" وتو�سع فيه �لعنا�سر �لتي مت جتزئتها من �لطلب �ل�ول.

يعامـــل �لطلب �ملجـــز�� �جلديد معاملة �لطلب �جلديـــد من حيث �ملقابل �ملايل للن�ســـر ونفقات �لفح�ض - 3
�ملو�سوعي و�ملقابل �ملايل للمنح، ��ما �ملقابل �ملايل �ل�سنوي فاإنه يعامل با�ثر رجعي بحيث يطلب من مقدم 
�لطلب دفع �ملقابل �ملايل �ل�سنوي عن جميع �ل�سنو�ت من تاريخ �إيد�ع �لطلب �ل��سلي. كما تتم خماطبته 
ل�ي �إجـــر�ء علـــى ���سا�ض ��نه طلب جديد م�ستقـــل وكذلك بالن�سبة لالإجـــر�ء�ت �خلا�سة باملنح و�لرف�ض 

و�لإ�سقاط مع �حتفاظه بتاريخ �إيد�ع �لطلب �ل��سلي كما ن�ست على ذلك �ملادة )35( من �لالئحة.
يتم �لن�سر عن جتزئة �لطلب يف �لن�سرة �خلا�سة.- 4
يتم �لإ�سارة يف �ل�سفحة �ل�وىل للطلب عند ن�سره بال�سكل �لتايل:- 5

رقم........". �لطلب  من  جمز��  طلب   )62("
بعد منح �لطلب �جلديد بر�ءة �خرت�ع ي�سار يف �ل�سفحة �ل�وىل للرب�ءة بال�سكل �لتايل:- 6

رقم........". �لطلب  من  جمز��  طلب   )62("



الف�صل اخلام�ص
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عناصر الحماية

1/5  نبذة عامة
يجب ��ن يحتوي طلب بر�ءة �لخرت�ع على و�حد ��و ��كرث من عنا�سر �حلماية وفقًا للمادة )15( )1( من 

�لالئحة.
عنا�سر �حلماية يجب ��ن: 

)��(  تعطي تعريفًا تامًا بنطاق �حلماية �ملطلوب. 
)ب(  تكون و��سحة ودقيقة.

)ج(  يتم دعمها ب�سكل كامل بالو�سف.

يو�ســـح هذ� �لف�سل �ملكونـــات و�مل�سمون �ملنا�سبني لعنا�ســـر �حلماية وكذلك كيفيـــة تف�سريها ل�غر��ض 
تقييم �جلدة و�خلطوة �لبتكارية لالخرت�عات �لتي مت تعريفها و�لبحث عن �خرت�عات �سابقة ميكن ��ن تكون 

ذ�ت �سلة مبو�سوع �لخرت�ع.

2/5  مكونات وم�صمون عنا�صر احلماية
يجـــب ��ن تتم �سياغة عنا�سر �حلماية مبا يكفل حتديـــد �ل�سمات ��و �ملالمح �لفنية لالخرت�ع وفقًا للمادة 
)15()4( من �لالئحة. وهذ� يعني ��ن عنا�سر �حلماية ل ينبغي ��ن حتتوي على ��ية بيانات تتعلق، على �سبيل 
�ملثال، باملز�يا �لتجارية ��و �ل�مور �ل�خرى غري �لفنية بل على بيانات تتعلق بالغر�ض �لذي ي�ساعد على تعريف 

�لخرت�ع. ولي�ض من �ل�سروري ��ن يتم �لتعبري عن كل �سمة من خالل �إطار حمدد.

وينبغـــي على �لفاح�ض ��ل يعرت�ض على ت�سمني ��و �إدخال حدود وظيفية يف عن�سر حماية ب�سرط ��ل يجد 
��ي �سخ�ـــض مـــن ذوي �ملهارة يف جمال �لخرت�ع �سعوبـــة يف �إيجاد و�سيلة ل�د�ء هـــذه �لوظيفة بدون ممار�سة 
مهـــارة �بتكاريـــة ��و يتم �لك�سف عن هـــذه �لو�سيلة ب�سكل كامل يف طلب بر�ءة �لخـــرت�ع �ملعني. ويجب ��ن يتم 
تقييم �لتحديد �لوظيفي وو�سعه يف �لعتبار، مثلما هو �حلال مع ��ي من �لتحديد�ت �ل�خرى لعن�سر �حلماية، 
ليتمكـــن ��ي �سخ�ـــض من ذوي �ملهـــارة يف جمال �لخرت�ع مـــن تنفيذه. وي�سمح بذكر ��ستخـــد�م �لخرت�ع من 

ناحية �لتطبيق �لفني لالخرت�ع يف عنا�سر �حلماية.

ينبغي اأن يتكون عن�صر احلماية من ثالثة اأجزاء:
الفتتاحية: �ملق�سود بها مقدمة ��و متهيد لتحديد �ملو�سوع �لذي ير�د حمايته للقارئ.- 1
العب���ارة النتقالي���ة: حتدد مـــا �إذ� كانت �ملطالبة تقت�سر فقط على �لعنا�ســـر �ملدرجة، ��و ما �إذ� كانت - 2

�ملطالبـــة قد تغطي �لعنا�ســـر ��و �لعمليات �لتي لديها عنا�سر �إ�سافية. وت�سمـــل �لعبار�ت �لنتقالية �لتي 

الف�صل اخلام�ص
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ي�سيع ��ستخد�مها "ي�ستمل على" و "يتكون من".
اجل���زء املح���دد لل�صم���ات: يذكر �ل�سمات �لفنية �ملطلـــوب حمايتها، ��ي �ل�سمات �لتـــي ي�سيفها �لخرت�ع - 3

لالخرت�عات �ل�سابقة.

يجـــوز ��ن يحتوي عن�ســـر �حلماية، بالإ�سافة �إىل �لو�ســـف �لكامل، على ���سماء ورمـــوز و�سيغ ومعادلت 
ريا�سيـــة وكيميائيـــة وم�سطلحـــات علمية وغريهـــا باحلروف �لالتينيـــة. ول يجوز ��ن يحتـــوي ��ي منهما على 

ر�سومات تو�سيحية، ��ما �جلد�ول فتو�سع �سمن �لو�سف �لكامل �إن وجدت.

فيما يتعلق بال�سمات ��و �ملالمح �لفنية لالخرت�ع، يجب ��ل تعتمد عنا�سر �حلماية على �لإ�سار�ت للو�سف 
��و �لر�سومـــات �لتو�سيحيـــة با�ستثناء �ملو��سع �لتي تقت�ســـي فيها �ل�سرورة ذلك. وعلـــى وجه �لتحديد، يجب 
��ل تعتمـــد عنا�سر �حلمايـــة يف �لظروف �لعادية على �إ�سار�ت من نوعية "مثلمـــا مت �لو�سف يف �جلزء... من 
�لو�ســـف �لكامل" ��و "مثلمـــا هو مو�سح يف �ل�سكل 1 من �لر�سومات �لتو�سيحيـــة". وعلى ذلك، ينبغي �إخطار 
مقـــدم �لطلب باإلغـــاء هذه �لإ�ســـار�ت ��و تو�سيح ��نه من �ل�ســـروري للغاية �لعتماد على �إ�ســـار�ت للو�سف ��و 
�لر�سومـــات �لتو�سيحية يف �حلـــالت �لتي تقت�سي ذلك. ومن ��مثلة هذه �ل�ستثنـــاء�ت �حلالة �لتي يكون فيها 
�لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته له �ســـكل غريب مو�سح يف �لر�سومات �لتو�سيحية ول ميكـــن تعريفه ب�سهولة �سو�ء 
بالكلمـــات ��و مـــن خالل �سيغ ريا�سية ب�سيطة. ومن �حلالت �خلا�ســـة �ل�خرى تلك �لتي يرتبط فيه �لخرت�ع 

مبنتجات كيميائية ل ميكن تعريف �سماتها �إل من خالل ر�سوم بيانية ��و خمططات.

�إذ� كانت هناك ر�سومات تو�سيحية ومل يكن من �ملمكن تو�سيح �ل�سمات �لفنية لعنا�سر �حلماية بو��سطة 
ربط هذه �ل�سمات بال�سمات �ملماثلة على �لر�سومات، فيف�سل عمل ذلك من خالل و�سع �لإ�سار�ت �لتو�سيحية 
�ملنا�سبـــة بني ��قو��ض بعد �ل�سمات �ملوجودة يف عنا�سر �حلماية. ومع ذلك، فهذه �لإ�سار�ت ل ميكن تف�سريها 

كمقيدة لنطاق عن�سر �حلماية ولكن كا�دو�ت م�ساعدة لفهم �ملو�سوع �ملطلوب حمايته ب�سكل ��ي�سر.

3/5  اأنواع عنا�صر احلماية - عنا�صر احلماية امل�صتقلة واملعتمدة
وفقـــًا للمـــادة )15()1( من �لالئحة يجب ��ن يحتوي كل طلب بـــر�ءة �خرت�ع على عن�سر حماية م�ستقل 
و�حد ��و ��كرث يخت�ض بال�سمات ��و �ملالمح �ل��سا�سية لالخرت�ع. وميكن ��ن يعتمد على ��ي من عنا�سر �حلماية 
هـــذه و�حـــد ��و ��كرث من عنا�سر �حلمايـــة �ملرتبطة با��سكال حمـــددة من هذ� �لخرت�ع. ومـــن �لو��سح ��ن ��ي 
عن�ســـر حماية معتمد يجب ��ن يت�سمـــن ��ي�سًا �ل�سمات �ل��سا�سية لالخرت�ع وعليه يجب ��ن يت�سمن كل �سمات 
عن�ســـر �حلماية �ملعتمد عليـــه. وينبغي تف�سري عنا�سر �حلمايـــة �ملعتمدة ب�سورة عامة علـــى ��نها تعني ��كرث 
حتديـــدً� ��و جت�سيد�ت خمتلفة لالخرت�ع ��كرث من تلك �ملو�سحـــة يف عن�سر ��و عنا�سر �حلماية �مل�ستقلة. كما 
ينبغـــي ��ي�سًا مالحظة ��نه مـــن �مل�سموح ت�سمني عدد معقول من عنا�سر �حلمايـــة �ملعتمدة �لتي تثبت ���سكال 
حمددة من �لخرت�ع �ملذكور يف عن�سر �حلماية �مل�ستقل، حتى عندما ميكن �عتبار �سمات ��ي عن�سر حماية 

معتمد ��نها متثل يف حد ذ�تها �خرت�عًا.

يجـــب ��ن يت�سمـــن ��ي عن�سر حماية معتمـــد �إ�سارة �إىل عن�سر �حلماية �لذي �عتمـــد عليه ويجب ��ن يتم 
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تف�ســـريه على ��نه يت�سمن كل �حلدود �ملوجودة يف عن�سر �حلماية �لذي �عتمد عليه. وينبغي ��ن ي�سري عن�سر 
�حلمايـــة �ملعتمـــد �لذي يرتبـــط با�كرث من عن�سر حماية �آخـــر �إىل هذه �لعنا�سر فقط ب�ســـورة �ختيارية. ول 

ميكن ��ن ت�سكل عنا�سر �حلماية �ملعتمدة �ملتعددة ���سا�سًا لعنا�سر حماية معتمدة متعددة ��خرى.

ينبغـــي ��ن يتـــم جتميع كل عنا�سر �حلماية �ملعتمدة، ب�سرف �لنظر عـــن كيفية �لإ�سارة �إليها، مع بع�سها 
�لبع�ـــض وفـــق ��ق�سى قدر ممكن وبا�كرث �ل��ساليـــب �لعملية �ملمكنة، ولذ� فيجب ��ن يكـــون �لرتتيب قادرً� على 
جتميـــع عنا�ســـر �حلماية ذ�ت �ل�سلة لكي ي�سهـــل حتديدها وكذ� تف�سري معانيها. وينبغـــي ��ن يقوم �لفاح�ض 
باإخطـــار مقـــدم �لطلـــب ليقدم تعديـــاًل منا�سبـــًا �إذ� كان ترتيب عن�ســـر �حلماية يحدث غمو�ســـًا يف تعريف 

�ملو�سوع �ملطلوب حمايته.

ميكن ��ن يحتوي عن�سر �حلماية، �سو�ء كان م�ستقاًل ��و معتمدً�، على بد�ئل ب�سرط ��ن تكون هذه �لبد�ئل 
ذ�ت طبيعـــة م�سابهة وميكن ��ستبد�ل و�حدة با�خرى ب�سهولة وب�سرط ��ل يجعل عدد وعر�ض �لبد�ئل �ملوجودة 

يف عن�سر حماية منفرد غام�سًا ��و ي�سعب تف�سريه.

ميكن ��ن يحتوي عن�سر �حلماية ��ي�سًا على �إ�سارة �إىل عن�سر حماية �آخر حتى لو مل يكن عن�سر حماية 
معتمد. ومن �ل�مثلة على ذلك عن�سر حماية ي�سري �إىل عن�سر حماية من فئة ��خرى )على �سبيل �ملثال، جهاز 
لتنفيذ طريقة عن�سر �حلماية رقم 1..." ��و "طريقة لت�سنيع منتج عن�سر �حلماية 1..."(. وباملثل، يف حالة 
�لقاب�ـــض و�ملقب�ـــض، عن�سر حماية �جلزء �لو�حد �لذي ي�سري للطرف �لعامـــل �لآخر، على �سبيل �ملثال "قاب�ض 
للعمـــل مع مقب�ض عن�ســـر �حلماية رقم )1(..." ل يعترب عن�سر حماية معتمد ل�نه ل يحتوي ب�سورة و��سحة 
على حدود عن�سر �حلماية �ل�سابق �لذي �عتمد عليه بقدر ما ��ن له عالقة وظيفية بعن�سر �حلماية �ل�سابق.

4/5  الفئ����ات
هنـــاك فئتان ���سا�سيتـــان لعنا�سر �حلماية هما عنا�ســـر حماية �ملنتجات �ملاديـــة )�ملنتجات و�ل�جهزة( 

وعنا�سر حماية �ل�ن�سطة )طريقة �ل�سنع ��و ��ستخد�م �ملنتج/�جلهاز(.

وتت�سمـــن �لفئة �ل��سا�سية �ل�وىل لعنا�سر �حلماية )عنا�سر حماية �ملنتجات( مادة ��و تركيبة على �سبيل 
�ملثـــال �ملركبـــات �لكيميائية ��و مزيج من �ملركبات، بالإ�سافة �إىل ��ي ج�ســـم مادي �آخر على �سبيل �ملثال: �سئ 
معـــني ��و �سنـــف ��و جهـــاز ��و ماكينة ��و نظام مـــن �ل�جهزة �لتي تعمل مـــع بع�سها �لبع�ض، �لتـــي يتم �إنتاجها 
�عتمادً� على �ملهارة �لفنية ل�سخ�ض من ذوي جمال �لخرت�ع. ومن �ل�مثلة على ذلك "�آلية توجيه ت�سمل د�ئرة 
رد تلقائية..." ��و "ثياب من�سوجة حتتوي على..." ��و "مبيد ح�سري يتكون من..." ��و "نظام �ت�سالت يتكون 

من عدد من حمطات �إر�سال و��ستقبال".

��مـــا �لفئة �لثانية لعنا�سر �حلمايـــة )عن�سر حماية طريقة �ل�سنع( فينطبق على كل ��نو�ع �ل�ن�سطة �لتي 
تنطـــوي علـــى ��ستخد�م منتـــج مادي لإمتام طريقة �ل�سنـــع، ميكن ��د�ء �لن�ساط على منتجـــات مادية ��و على 

�لطاقة ��و على عمليات ��خرى )مثل عمليات �لرقابة( ��و على كائنات حية.
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ينبغـــي مالحظـــة ��ن عنا�سر �حلماية �لتي تتـــم كتابتها ب�سكل خمتلف يجوز فعليـــًا ��ن تنتمي لنف�ض �لفئة 
و��ن يكون لها نف�ض �لنطاق. وعلى �سبيل �ملثال، فعن�سر �حلماية �ملرتبط بـ"نظام" وعن�سر �حلماية �ملرتبط 
بـ"جهـــاز" ميكـــن ��ن ينتميا �إىل فئة "�جلهاز". وعـــالوة على ذلك، ينبغي مالحظة ��نـــه من �مل�سموح ت�سمني 
عنا�ســـر حماية �لفئات �ملختلفة يف نف�ض عنا�ســـر حماية طلبات �لرب�ءة ب�سرط ��ن تتو�فق مع متطلبات وحدة 
�لخرت�ع ر�جع �لف�سل )10( �ملرتبط مبو�سوع وحدة �لخرت�ع. ويجب ��ن يا�خذ �لفاح�ض يف �عتباره ��ن وجود 
عنا�ســـر حمايـــة خمتلفة ميكن ��ن ي�ساعد مقـــدم �لطلب فيما بعد يف �حل�سول علـــى حماية كاملة لالخرت�ع. 
وبنـــاء عليه،_ ينبغي ��ن يوجه �لفاح�ض �نتباهه للوجود غري �ل�سروري وبكرثة لعنا�سر �حلماية �مل�ستقلة فال 
ينبغي ��ن يتبنى منهجًا مبالغًا فيه ��و �سارم جتاه وجود عدد من عنا�سر �حلماية �لتي متت �سياغتها با��ساليب 

خمتلفة ولكنها ظاهريًا لها نف�ض �ل�ثر. 

 يتحـــدد مـــا �إذ� كانـــت جمموعـــة �خرت�عـــات مرتبطـــة ب�ســـكل ميكـــن معـــه ��ستنبـــاط مفهـــوم �بتكاري 
عـــام بغ�ـــض �لنظر ما �إذ� كانت �لخرت�عات مذكورة يف عنا�سر حمايـــة منف�سلة ��و كبد�ئل يف عن�سر حماية 
منفـــرد. ويعني ذلك ��نه بينما ينبغي ��ن ي�ستثنـــي �لفاح�ض �لوجود غري �ل�سروري لعنا�سر �حلماية �مل�ستقلة، 
فـــال ينبغي عليـــه ��ن ي�ستثني �ثنني ��و ��كرث مـــن عنا�سر �حلماية �مل�ستقلة يف نف�ض �لفئـــة ب�سرط وجود مفهوم 
 �بتـــكاري موحـــد و��ن عنا�ســـر �حلماية ككل تفـــي مبطلب �لإيجـــاز و�لدقة، وعنـــد تطبيق هذ� �ملبـــد��، ينبغي 
��ن يهتـــم �لفاح�ـــض بعنا�سر �حلماية ذ�ت �لنظام �مل�سابه ظاهريًا. ومع ذلك، فهناك ظروف ��خرى عندما ل 
يكـــون من �ملنا�سب فيها تغطية مو�سوع �لخرت�ع من خـــالل عن�سر حماية م�ستقل منفرج يف فئة معينة، على 

�سبيل �ملثال:
• عندما يرتبط �لخرت�ع بحدوث حت�سن يف �سنفني منف�سلني ولكنهما متد�خلني مثل �لقاب�ض و�ملقب�ض ��و 	

جهاز �إر�سال وجهاز ��ستقبال.
• عندمـــا يكون �لخرت�ع مرتبطـــًا بدو�ئر كهربائية حتول �لتيار �ملرتدد �إىل تيـــار طردي، فرمبا يكون من 	

�ل�سروري ت�سمن عنا�سر حماية م�ستقلة منف�سلة يف ترتيبات ��حادية �ملرحلة ��و متعددة �ملر�حل ت�سمل 
هذه �لدو�ئر نظرً� ل�ن عدد �لدو�ئر �لالزمة لكل مرحلة يختلف يف كل من عمليتي �لرتتيب.

• عندمـــا يكـــون �لخرت�ع �سمن جمموعة مـــن �ملركبات �لكيميائيـــة �جلديدة وهناك عـــدد من �لعمليات 	
�لالزمة لت�سنيع هذه �ملركبات.

5/5  تف�صري عنا�صر احلماية
ينبغـــي تف�سري عنا�سر �حلماية بنف�ض �لطريقة �ملتبعـــة ل�غر��ض �لبحث و�لفح�ض. وينبغي ��ن تتم قر�ءة 
كل عن�ســـر حماية مبا مينح كل كلمة �ملعنى �لطبيعي لها وكذلك �لنطاق �لذي ميكن ��ن ي�ستنتجه �سخ�ض من 
ذوي �ملهارة يف جمال �لخرت�ع، ما مل مينح �لو�سف �لكلمات يف حالت معينة معنى خا�سًا من خالل �لتعريف 
�لو��سح ��و �ملحدد. كما ينبغي ��ن تتم قر�ءة عن�سر �حلماية مبا يتيح حماولة ��ستخال�ض معنى فني منه. كما 

ينبغي ��ن تتم هذه �لقر�ءة مبا يكفل �لبعد عن �ملعنى �حلرفي �ملحدد لن�ض عن�سر �حلماية.
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6/5  عنا�صر حماية "ال�صتخدام"
ينبغي تف�سري عن�سر حماية مادة ��و تركيبة تخ�ض ��ستخد�م معني على ��نها تعني مادة ��و تركيبة منا�سبة 
يف �لو�قـــع لال�ستخـــد�م �ملذكـــور. وينبغي ��ن يختلف ذلك عـــن عن�سر �حلماية �لذي يو�ســـح خطو�ت طريقة 
حمـــددة ل�ستخد�م �ملـــادة ��و �لرتكيبة. و�إذ� وجد �لفاح�ض تقنية �سابقة تكون �ملـــادة ��و �لرتكيبة �ملوجودة به 
مماثلة لالخرت�ع �ملطلوب حمايته وتختلف فقط يف �ل�ستخد�م �ملحدد للمادة ��و �لرتكيبة، يجوز للفاح�ض ��ن 
يرف�ض عن�سر �حلماية مع �لتو�سيح ملقدم �لطلب ��ن �ل�ستخد�م �ملحدد من عن�سر �حلماية لي�ض له قيمة من 
ناحيـــة �إمكانيـــة �حل�سول على بر�ءة �خرت�ع. وعلى �لرغم من ذلك، يجب ��ن يتا�كد �لفاح�ض من ��ن �ملادة ��و 
�لرتكيبة �ملطلوب حمايتها مماثلة لتلك �ملوجودة يف �لتقنية �ل�سابقة على ��ن يت�سمن ذلك �لتحليل �لرتكيبات 
�لكيميائية بالإ�سافة �إىل �سمات �ملادة ��و �لرتكيبة. وتت�سمن هذه �ل�سمات �ل�خرى �حلالة )على �سبيل �ملثال: 

�سائل ��م غاز( ودرجة �لثبات و�للزوجة وغريها من �لعو�مل مثل كونها بلورية ��و م�سحوق.

7/5  مقدمة عن�صر احلماية
يكـــون لعن�سر �حلماية دومًا مقدمة ��و متهيد لتحديد �ملو�سوع �لذي ير�د حمايته للقارئ. وينبغي حتديد 
��ثـــر هذ� �لتمهيد على تقييم مكونـــات عن�سر �حلماية ل�غر��ض �لبحث و�لفح�ض علـــى ���سا�ض كل حالة على 
حـــدة على �سوء �حلقائق �خلا�سة بكل حالة. وخالل �لبحث و�لفح�ض، يجب ��ن يتم تقييم �لبيانات �ملوجودة 
يف �ملقدمـــة و�لتي تذكر هـــدف �لخرت�ع ��و ��ستخد�مه مبا يحدد ما �إذ� كان �لهـــدف ��و �ل�ستخد�م �لذي يتم 
ذكـــره يـــوؤدي �إىل فرق هيكلي )��و فرق يف خطو�ت طريقة �ل�سنع يف حالة عنا�سر حماية طريقة �ل�سنع( بني 
�لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته و�لتقنية �ل�سابقة. و�إذ� كان �ل�مـــر كذلك، فيكون �لهدف من ذكر ذلك هو حتديد 

نطاق عن�سر �حلماية. 

�إذ� بـــد�� عن�ســـر حمايـــة بكلمات مثل "جهـــاز لتنفيذ �لعملية... �إلـــخ" فيجب تف�سري ذلك علـــى ��نه يعني 
جمـــرد جهاز منا�سب لتنفيـــذ �لعملية. ��ما �جلهاز �لذي ميتلك كل �ل�سمات �ملحددة يف عن�سر �حلماية ولكنه 
غـــري منا�ســـب للهدف �ملذكور ��و �لذي يتطلب تعدياًل حتى يكون من �ملمكن ��ستخد�مه ل ينبغي ��ستخد�مه يف 
رف�ـــض عن�ســـر �حلماية لفتقاد �جلدة. وعلـــى �سبيل �ملثال، فاإن عن�سر �حلماية �لـــذي يذكر ماكينة لتقطيع 
�للحـــم ي�سمـــل تقييد لطبيعة مثل هـــذ� �جلهاز. فلغة عن�ســـر �حلماية "ماكينة لتقطيع �للحـــم" تو�سح فقط 
وظيفـــة �جلهاز )��ل وهي تقطيع �للحم( بدون ذكر ��ية حـــدود لهيكل �ملاكينة. وهذه �للغة ل يكون لها ��ي وزن 
عنـــد تقييـــم �جلدة و�خلطوة �لبتكارية طاملا ��ن �ل�جهزة �ل�سابقة �لتـــي تقطع �للحم كانت قادرة على تقطيع 
�للحـــم. ويف هـــذه �حلالة، ينبغي �لتعامل مـــع �لكلمات "لتقطيع �للحم" على ��نها جمـــرد حتديد ملاكينة تعمل 
لتقطيـــع �للحم. وعليه، ينبغي �لنظر على �ل�جهزة �ل�سابقة ملعرفة ما �إذ� كانت ماكينة �لتقطيع �ستكون قادرة 
علـــى تقطيـــع �للحم وما �إذ� كان و�سف �ل�جهزة �ل�سابقة قد حدد �ملادة �لتي تقوم �ملاكينة بتقطيعها. وتنطبق 
�لعتبـــار�ت �ملماثلة على عن�سر حماية ذو ��ستخد�م معني. وعلى �سبيل �ملثال، �إذ� ذكر عن�سر حماية "قالب 
لل�سلـــب �ملـــذ�ب" فهذ� يعني وجـــود حدود للقالب. وعلى ذلـــك، فاإن وعاء بال�ستيكي ملكعبـــات �لثلج له نقطة 
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�ن�سهـــار ��قـــل بكثري من �ل�سلب لن يكـــون منا�سبًا لال�ستخد�م كقالب لل�سلب �ملـــذ�ب ول ميكن �لرف�ض على 
���سا�ض ��ن عن�سر �حلماية يفتقد �جلدة.

8/5  عنا�صر احلماية املفتوحة واملغلقة
يف تقييم �جلدة و�خلطوة �لبتكارية، ينبغي على �لفاح�ض ��ن ينتبه �إىل نوع �لعبارة �لنتقالية �مل�ستخدمة 
يف عنا�ســـر �حلمايـــة مثل "يتكون مـــن" ��و "ي�سمل" ��و "يت�سم بـ" )يتميز بـ( ��و "يتكـــون ��سا�سا من". ويعتمد 

�ملو�سوع �لذي يتم بحثه على نوع �لعبارة �لنتقالية �مل�ستخدمة:
)��(  عندما تتم �سياغة عن�سر �حلماية با�ستخد�م نوع "مغلق" من �لعبار�ت �لنتقالية مثل "يتكون من"، فال 
ميكـــن تف�ســـري عن�سر �حلماية على ��نه يت�سمن منتجات ��و عمليـــات ت�سمل عنا�سر هيكلية ��و خطو�ت خا�سة 
بطريقة معينة بخالف تلك �ملذكورة يف عن�سر �حلماية. وعلى �سبيل �ملثال، �إذ� ذكر عن�سر حماية ��ن "منتج 
يتكون فقط من ��، ب، ج"، فال ميكن تف�سري ذلك على ��نه يت�سمن، ويكون جديدً� خالفًا للتقنية �ل�سابقة �لتي 

تك�سف عن منتج يتكون من �لعنا�سر ) ��، ب، ج، د(، ��و ��ي عنا�سر ��و �سمات �إ�سافية ��خرى.
)ب(  عندمـــا تتـــم �سياغة عن�سر �حلمايـــة با�ستخد�م نوع "مفتـــوح" من �لعبار�ت �لنتقاليـــة مثل "ي�ستمل 
على" ��و "يت�سمن" ��و "يحتوي" ��و "يت�سم بـ"، فيمكن تف�سري ذلك على ��نه يت�سمن منتجات ��و عمليات ت�سمل 
منتجـــات ��و طـــرق تت�سمـــن مكونات ��و خطو�ت غري مذكـــورة. وعلى �سبيل �ملثال، �إذ� ذكـــر عن�سر حماية ��ن 
"منتجا يت�سمن �لعنا�سر ��، ب، ج"، فيمكن تف�سري ذلك على ��نه يت�سمن، بل ويفتقد للجدة خالفًا للتقنية 

�ل�سابقة �لتي تك�سف عن منتج يتكون من �لعنا�سر )��، ب، ج، د(، ��و ��ي عنا�سر ��و �سمات �إ�سافية ��خرى.
)ج(  عندمـــا تتـــم �سياغة عن�سر �حلماية با�ستخد�م �لعبارة �لنتقالية "يتكون ���سا�سا من" ��و "يتا�لف من"، 
فاإن عن�سر �حلماية يحتل يف هذه �حلالة مرتبة و�سطى بني عنا�سر �حلماية �ملغلقة �ملكتوبة بتن�سيقات مغلقة 
وعنا�ســـر �حلماية �ملفتوحة متاما. فمثـــل هذه �لعبار�ت �لنتقالية تق�سر نطاق �حلماية على مو�د ��و خطو�ت 
حمددة وتلك ل توؤثر ماديا على �ل�سمة )�ل�سمات( �ل��سا�سية و�جلديدة لالخرت�ع �ملطلوب حمايته. ول�غر��ض 
�لبحث و�لفح�ض ويف غياب بيان و��سح يف �لو�سف ��و عنا�سر �حلماية �خلا�سة بال�سمات �ل��سا�سية و�جلديدة 

�لفعلية، يتم تف�سري هذه �لعبارة �لنتقالية على ��نها معادلة للغة �ملفتوحة )مثل "ت�سمل"(.

9/5  عنا�صر حماية الو�صيلة والوظيفة
عندما يوؤدي �لتحديد يف عن�سر �حلماية �إىل تعريف و�سيلة ��و خطوة من حيث وظيفتها ��و �سماتها بدون 
حتديـــد �لهيكل ��و �ملـــادة ��و �لفعل �لد�عم لها، فينبغي تف�سري هذ� �لتحديد علـــى ��نه يعرف ��ي هيكل ��و مادة 
��و فعـــل قـــادر على ��د�ء �لوظيفة �ملعرفـــة ��و �لذي له �خل�سائ�ـــض �ملعرفة ما مل يتم حتديـــد �لو�سيلة ب�سورة 
�إ�سافيـــة يف عن�سر �حلماية. و�إذ� مت حتديد �لو�سيلـــة، فيتم تف�سري عن�سر �حلماية مبا يت�سمن هذه �حلدود 
�لتـــي مت تعريفها. و�إذ� مت حتديـــد �لو�سيلة ب�سكل ��كرب، فاإنه يتم تف�سري عن�سر �حلماية على ��نه يت�سمن هذه 
�لتحديـــد�ت �لإ�سافية. وعلى �سبيل �ملثال، �إذ� ذكر عن�سر �حلماية ��ن �سمام يعمل للحد من تدفق �ل�سو�ئل، 
فيقـــوم �لفاح�ـــض بتف�ســـري ذلك على ��نه يت�سمـــن �حلد �ملعّرف �لإ�سافـــي �لذي يقوم به �ل�سمـــام ولي�ض ��ية 
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و�سيلـــة لتقييد تدفـــق �ل�سو�ئل. وكمثال �آخر، ينبغـــي تف�سري عن�سر حماية �لذي ي�ستهـــدف "مادة بناء ت�سمل 
طبقة عازلة للحر�رة" على ��نها مادة بناء ت�سمل ��ي "منتج" ميثل "طبقة تعزل �حلر�رة". ومع ذلك، فينبغي 
مالحـــة ��ن مو�سوعات مـــا �إذ� كانت عنا�سر حمايـــة �لو�سيلة و�لوظيفة و��سحة ودقيقة ومـــا �إذ� كان �لك�سف 
عـــن �لخرت�ع كاٍف بالن�سبـــة ل�سخ�ض من ذوي �ملهارة يف هذ� �ملجال هي مو�سوعات ينبغي حتديدها ب�سورة 

منف�سلة.

10/5  املنتج وفق عنا�صر حماية طريقة ال�صنع
عندمـــا يقـــوم عن�ســـر حماية بتعريف منتج مـــن حيث طريقة �ل�سنـــع �لتي يتم بها عمـــل �ملنتج، فينبغي 
تف�ســـري عن�سر �حلماية على ��نه عن�سر حماية �ملنتج يف حد ذ�ته و��ن هذ� �ملنتج ميتلك �ل�سمات �لنا�سئة عن 
عمليـــة �لت�سنيع �ملذكورة يف عن�ســـر �حلماية. ولذ�، فاإن �إمكانية �حل�سول على بـــر�ءة �خرت�ع منتج معرف 
بعن�سر حماية �ملنتج وفق طريقة �ل�سنع ل تعتمد على طريقة �سنعه. فاملنتج ل يعد جديدً� فقط لكونه م�سنع 
با�ستخد�م طريقة �سنع جديدة. فاإذ� كان �ملنتج �ملوجود يف عن�سر �حلماية هو نف�ض �ملنتج �ملذكور يف �لتقنية 
�ل�سابقة ��و م�ستق منه ب�سكل و��سح، فاإن عن�سر �حلماية ل يكون قاباًل للح�سول على �لرب�ءة بالرغم من ��ن 

�ملنتج �ملذكورة يف �لتقنية �ل�سابقة مت ت�سنيعه بطريقة �سنع خمتلفة.

عندمـــا ميكن تعريف منتج فقـــط من خالل خطو�ت طريقة �ل�سنع �لذي يتم عمـــل �ملنتج من خاللها ��و 
عندما يتوقع ��ن ترتك طريقة �لت�سنيع �سمات مميزة على �ملنتج �لنهائي، فينبغي على �لفاح�ض �لنتباه �إىل 
خطـــو�ت طريقة �ل�سنع عند حتديد مو�سوع �لبحث وتقييم متطلبـــات �حل�سول على بر�ءة �لخرت�ع بالنظر 
�إىل �لتقنيـــة �ل�سابقـــة. وعلى �سبيل �ملثال، عن�سر حماية "لوحة هيكليـــة ثنائية �لطبقات م�سنوعة من خالل 
�للحـــام مع لوحة فرعية حديدية من �لنيكل". يف هـــذه �حلالة، يا�خذ �لفاح�ض عملية �للحام يف �عتباره عند 
حتديـــد مو�سوع �لبحـــث ويف تقييم �إمكانية �حل�سول على بر�ءة �لخرت�ع بالنظـــر �إىل �لتقنية �ل�سابقة نظرً� 
ل�ن عمليـــة �للحام توؤدي �إىل �إك�ساب خ�سائ�ض مادية يف �ملنتج �لنهائي خمتلفة عن تلك �لناجتة عن عمليات 
��خـــرى بخالف �للحام وهو ما يعنـــي ��ن �ملنتج ميكن تعريفه فقط من خالل طريقة �ل�سنع. ول يتم �ل�سك يف 
�جلدة لعن�سر �حلماية ما مل يتم �كت�ساف لوحة هيكلية ثنائية �لطبقات م�سنعة با�ستخد�م �للحام يف �لتقنية 

�ل�سابقة.

11/5  حدود املنتج واجلهاز يف عنا�صر حماية طريقة ال�صنع
يجب ��ن يتم ��خذ حدود �ملنتج و�جلهاز �لتي تظهر يف عنا�سر حماية طريقة �ل�سنع يف �لعتبار ل�غر��ض 
�لبحـــث و�لفح�ض. ر�جع )8/5( للتعرف على ��ثر �لفتتاحية �لو�ردة يف عن�سر �حلماية على تف�سري عنا�سر 

�حلماية.

12/5  عدم التوافق بني عنا�صر احلماية والو�صف
عندما يوجد عدم تو�فق فعلي بني عنا�سر و�لو�سف، فيجب �إخطار مقدم �لطلب لإجر�ء تعديالت ت�سمح 
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بالتغلـــب علـــى ذلك. وعلى �سبيل �ملثال، قد يذكر �لو�سف ��و ميكن ��ن يوحي با�ن �سمة فنية معينة غري مذكورة 
يف عنا�ســـر �حلمايـــة ���سا�سيـــة يف ��د�ء �لخرت�ع. ففي مثل هذه �حلالة، ينبغي علـــى �لفاح�ض طلب تعديالت 
لعنا�سر �حلماية مبا ي�سمح بت�سمني هذه �ل�سمة ��و �خلا�سية. ومع ذلك، �إذ� ��ستطاع مقدم �لطلب من خالل 
تقدمي رد مقنع وو��سح لذوي �ملهارة يف هذ� �ملجال ��ن يثبت ��ن �لو�سف غري �سحيح يف �لإ�سارة �إىل ��ن �ل�سمة 
مو�ســـوع �لفح�ض ���سا�سية، فينبغي يف هذه �حلالة طلب تعديـــل �لو�سف. ومن �لنماذج �ل�خرى لعدم �لتو�فق 
هـــي تلك �لتي يت�سمـــن فيها �لو�سف و�لر�سومات جت�سيـــد ��و ��كرث لالخرت�ع يبدو ��نـــه ينتمي خلارج �ملو�سوع 
�لذي تتعامل معه عنا�سر �حلماية )وعلى �سبيل �ملثال، حالة حتدد عنا�سر �حلماية على ��نها د�ئرة كهربائية 
ت�ستخـــدم ��نابيب �إلكرتونية و��حـــد �لتج�سيد�ت ي�ستخدم ���سباه �ملو�سالت كبديـــل(. هنا ينبغي �إخطار مقدم 
�لطلـــب لتعديل عن�سر �حلماية ��و �لو�سف و�لر�سومات بحيث يتم �لتغلب على حالة عدم �لتو�فق هذه وبذلك 
تفادي ��ي �سك حمتمل قد ين�سا� بعد ذلك ب�سا�ن معنى عنا�سر �حلماية. ومع ذلك، يجوز �لتغا�سي عن حالت 

عدم �لتو�فق �لتي ل تت�سبب يف �سك ب�سا�ن معنى عنا�سر �حلماية.

ينبغـــي �لعرت��ض على �لبيانات �لعامة �ملوجودة يف �لو�سف �لتي توحي با�ن نطاق �حلماية ميكن تو�سيعه 
بطريقـــة مبهمة ولي�ست معرفة على نحو دقيق. وعلى وجه �لتحديد، ينبغي �لعرت��ض على ��ي بيان ي�سري �إىل 
تو�سيـــع نطاق �حلماية لي�سمل "روح" �لخرت�ع. وعندما ترتبـــط عنا�سر �حلماية برتكيبة من �ل�سمات فقط، 
فينبغـــي �لعرت��ض على ��ي بيان موجود يف �لو�سف يبدو ��نه يوحي با�ن �حلماية رغم ذلك مطلوبة لي�ض فقط 

للرتكيبة ككل ولكن لل�سمات �لفردية ��و �لرتكيبات �لفرعية �لناجتة عنها.

13/5  الو�صوح
ينطبـــق �سرط ��ن تكون عنا�سر �حلماية و��سحة على عنا�ســـر �حلماية �لفردية وكذلك عنا�سر �حلماية 
ككل. وتتعاظـــم ��هميـــة و�سوح عنا�سر �حلماية عند �لتحقق مـــا �إذ� كان �لخرت�ع جديدً� وينطوي على خطوة 
�بتكاريـــة وقابـــل للتطبيق �ل�سناعي. لذ� ينبغي ��ن يكون معنى حدود عن�ســـر �حلماية، بقدر �لإمكان، و��سح 
لل�سخ�ـــض ذي �ملهـــارة يف جمال �لخرت�ع مـــن خالل ن�ض كلمات عن�سر �حلماية وحدهـــا وفقًا للمادة )15(

)3( من �لالئحة.

يجـــب ��ن يو�ســـح كل عن�سر حماية نطاق �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته بدرجة معقولـــة من �لو�سوح ويجب 
��ن يتـــم تف�ســـري عن�ســـر �حلماية على �سوء حمتـــوى �لو�سف �ملحدد يف طلـــب �لرب�ءة وما يتبـــني من �لتقنية 
�ل�سابقـــة وفهم عن�سر �حلماية من وجهة نظر �ل�سخ�ض ذي �ملهارة يف جمال �لخرت�ع وقت تنفيذ �لخرت�ع. 
و�إذ� ��ستطـــاع �سخ�ض من ذوي �ملهـــارة يف جمال �لخرت�ع حتديد نطاق �لخرت�ع بدرجة موؤكدة، فاإن عن�سر 
�حلمايـــة يف هذه �حلالة يكون متفقًا مع متطلبات �لو�سف. و�إذ� كان نطاق مو�سوع �لخرت�ع و��سحًا، و�إذ� مل 
يكن مقدم �لطلب قد ��و�سح با�نه ينوي ��ن يجعل �لخرت�ع ذ� نطاق خمتلف عن ذلك �لنظام �ملحدد يف عنا�سر 

�حلماية، فعندئذ تتو�فق عنا�سر �حلماية مع متطلبات �لو�سف و�لو�سوح �خلا�سة بالعن�سر.

ينبغـــي ��ن يحدد عن�ســـر حماية م�ستقل ب�سكل و��ســـح كل �ل�سمات �ل��سا�سية �لالزمـــة لتعريف �لخرت�ع 
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با�ستثنـــاء �حلالت �لتي يتـــم فيها ��ستنباط هذه �ل�سمـــات من �مل�سطلحات �لعامـــة �مل�ستخدمة، وعلى �سبيل 
�ملثـــال عن�ســـر �حلماية �خلا�ض بـ"در�جة" ل يحتـــاج لذكر وجود عجـــالت. و�إذ� كان عن�سر �حلماية خا�ض 
بطريقة �سنع منتج �لخرت�ع، فينبغي ��ن تكون طريقة �ل�سنع عند تنفيذها با��سلوب يبدو معقوًل ل�سخ�ض من 
ذوي �ملهارة يف جمال �لخرت�ع طريقة ناجتها �لنهائي هو هذ� �ملنتج. وفيما عد� ذلك يكون هناك عدم تو�فق 
د�خلـــي وهو ما يرتتب عليه نق�ض �لو�سوح يف عن�سر �حلماية. يف حالة عن�سر �حلماية �خلا�ض مبنتج، فاإذ� 
كان �ملنتـــج من نوع معروف ويتمثل �لخـــرت�ع يف تعديل ��حد جو�نبه، فيكفي ��ن يقوم عن�سر �حلماية بتعريف 
�ملنتـــج بو�سوح ويحدد �جلانب �لـــذي مت تعديله وبا�ية طريقة. وتنطبق �لعتبار�ت �ملماثلة على عنا�سر حماية 

�ل�جهزة.

14/5  و�صوح امل�صطلحات الن�صبية
ينبغـــي �لعرت��ض على عن�سر حمايـــة يت�سمن ���سكال غام�سة من �لتعبري�ت �لتي ترتك �لقارئ يف و�سع 
�ســـك بخ�سو�ض نطـــاق خا�سية ما بدعوى نق�ض �لو�ســـوِح. فعن�سر �حلماية ل ينبغـــي ��ن ي�ستخدم م�سطلح 
ن�سبـــي ��و مت�سابـــه مثل "رفيـــع" ��و "و��سع" ��و "قوي" مـــا مل يكن للم�سطلح معنى معـــروف متامًا يف �ملجال، 
وعلـــى �سبيل �ملثـــال "عايل �لرتدد" يف �حلديث عن مكرب�ت �ل�سوت وهذ� هـــو �ملعنى �ملق�سود. و�إذ� وجد يف 
عن�سر �حلماية عن�سر يعرب عن درجة من درجات �ل��سياء )مثل �حلجم ��و �لكمية ��و �مل�ستوى(، فينبغي على 
�لفاح�ض حتديد ما �إذ� كان ميكن ل�سخ�ض من ذوي �ملهارة يف جمال �لخرت�ع ��ن يقرتب من معنى �مل�سطلح 
�إمـــا مـــن خالل �لك�سف عن معيار لقيا�ض هـــذه �لدرجة يف �لو�سف ��و بالن�سبة للتقنيـــة �ل�سابقة. قد يكون من 
�ملنا�ســـب �إخطار مقدم �لطلب �إما بتعريف ��و حذف �مل�سطلح �إذ� ��ستطاع ذلك بدون مد �ملو�سوع ملا هو ��بعد 
مـــن حمتوى طلب �لرب�ءة مثلما هو مودع. فال ميكن ملقـــدم �لطلب �لعتماد على م�سطلح غري و��سح لتمييز 

�لخرت�ع عن �لتقنية �ل�سابقة.

يجب ��ن يكون نطاق عن�سر �حلماية حمددً� بقدر ما ي�سمح �لخرت�ع وفقًا للمادة )15()2( من �لالئحة. 
وكقاعدة عامة، ينبغي �لعرت��ض على عنا�سر �حلماية �لتي تقوم على ���سا�ض حتديد �لخرت�ع ��و ��حد مظاهره 
من خالل نتيجة يتم حتقيقها فيما بعد وذلك لفتقادها للو�سوح. وميكن ��ي�سًا �إبد�ء �لعرت��ض بدعوى نق�ض 
�لدعم �لالزم عندما يكون �لنطاق �ملذكور ��و�سع مما يحدده �لو�سف. ومع ذلك، ل ينبغي �إبد�ء �عرت��ض �إذ� 
كان ميكن تعريف �لخرت�ع فقط بهذه �مل�سطلحات و�إذ� كان ميكن حتقيق �لنتيجة بدون جتريب غري �سروري 
وعلى �سبيل �ملثال �لتحقق �ملبا�سر و�لإيجابي من خالل �لختبار�ت ��و �لإجر�ء�ت �ملحددة على �لنحو �ملنا�سب 
يف �لو�ســـف و�لتي تقـــوم على �ملحاولة و�خلطا�. فمثـــاًل ميكن ��ن يرتبط �لخرت�ع مبنف�ســـة �سجائر حيث يتم 
�إطفـــاء نهايـــة �ل�سيجارة �مل�ستعلة تلقائيًا نتيجة ل�سكل �لطفاية و��بعادهـــا �لن�سبية. وقد تختلف �ل�خرية ب�سكل 
معقـــول با��سلوب ي�سعب تعريفـــه مع �إعطائها نف�ض �ل�ثر. وطاملا حدد عن�ســـر �حلماية ���سلوب ت�سنيع و�سكل 
منف�سة �ل�سجائر وفق ��كرب قدر ممكن من �لو�سوح، فيمكن ��ن يعرف �ل�بعاد �لن�سبية من خالل �لإ�سارة �إىل 
�لنتيجـــة �ملرجو حتقيقها بدون �عرت��ض بدعوى نق�ض �لو�سوح ب�سرط ��ن يت�سمن �لو�سف �إر�ساد�ت منا�سبة 

لتمكني �لقارئ من حتديد �ل�بعاد �ملطلوبة من خالل �إجر�ء �ختبار�ت روتينية.
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عندمـــا يتعلـــق �لخرت�ع مبنتج ما، فاإنه ميكن حتديده يف عن�سر �حلماية بعدة طرق، مثل ��ن يكون �سيغة 
كيميائيـــة ملنتج معـــد بطريقة معينة ��و �ملعايري �خلا�سة بها. وميكن ��ن يكـــون تعريف منتج من خالل �ملعايري 
�ملحددة فقط منا�سبًا يف �حلالت �لتي ل ميكن فيها تعريف �لخرت�ع ب�سكل منا�سب بطريقة ��خرى ب�سرط ��ن 
يكـــون ممكنـــًا حتديد هذه �ملعايري بو�سوح وبدقة �إما من خالل �إي�ساحـــات يف �لو�سف ��و بو��سطة �لإجر�ء�ت 
�ملعروفة يف جمال �لخرت�ع. وينطبق �ل�مر ذ�ته على طريقة �سنع يتم تعريفها بو��سطة �ملعايري �ملحددة. وقد 
ين�سا� هذ� على �سبيل �ملثال يف حالة �سال�سل �جلزيئات �لكبرية. ويجوز �لعرت��ض على �حلالت �لتي يتم فيها 
��ستخـــد�م معايري غري معروفة ��و غري متوفرة يف جمال �لخـــرت�ع على ���سا�ض �لفتقاد للو�سوح. وينبغي على 
�لفاح�ـــض ��ن يـــدرك ��ن مقدمي �لطلبات قد يحاولون ��ستخد�م معايري غـــري معتادة لإخفاء �لفتقاد لعن�سر 

�جلدة.

عندمـــا يتم مـــن خالل عن�سر حمايـــة جهاز ��و منتـــج تعريف �لخرت�ع مـــن خالل �لإ�ســـارة �إىل خو��ض 
�ل�ستخد�مـــات �ملقـــررة للجهاز ��و �ملنتج، ميكن ��ن ين�سا� عن ذلـــك عدم �لو�سوح. ويحدث هذ� عندما ل يقوم 
عن�ســـر �حلمايـــة بتعريف �ملنتج ذ�ته فقـــط ولكنه يعرف ��ي�ســـًا عالقته مبنتج ثان لي�ض جـــزءً� من �لخرت�ع 

�ملذكور )وعلى �سبيل �ملثال مقدمة ���سطو�نية ملحرك حيث مت تعريفها بو��سطة كيفية �رتباطها باملحرك(.

ويجـــب ��ن يحـــدد عن�سر �حلماية �مل�ستقل هذ� �إما تعريف و��سح للمنتج �لذي يتم تعريفه من خالل ذكر 
عنا�ســـر �حلمايـــة ب�سكل منا�سب )على �سبيل �ملثال من خالل ��ستبد�ل "قابل لالرتباط" بـ "يرتبط"( ��و يتم 
توجيهـــه لرتكيبة من �ملنتجني �ل�ول و�لثاين )فمثال "حمرك ذو مقدمة ���سطو�نية" ��و "حمرك ي�سمل مقدمة 
���سطو�ينـــة"(. كمـــا يجوز ��ي�سًا �ل�سماح بتعريـــف ��بعاد و/��و �سكل �ملنتـــج �ل�ول يف عن�سر حماية م�ستقل من 
خالل �لإ�سارة ب�سكل عام �إىل ��بعاد و/��و �سكل �ملنتج �لثاين �لذي ل ميثل جزءً� من �ملنتج �ل�ول �ملذكور ولكنه 

يرتبط به من خالل �ل�ستخد�م.

هنـــاك حاجة لإبد�ء �هتمام خا�ض عند ذكر كلمـــة "تقريبًا" ��و �لكلمات �مل�سابهة لها. فهذه �لكلمة ميكن 
تطبيقهـــا علـــى �سبيـــل �ملثال على قيمة معينة )مثـــل 200 درجة مئوية تقريبًا( ��و نطـــاق )مثل من �ض �إىل �ض 
تقريبـــًا(. ويف كل حالة، ينبغي على �لفاح�ض ��ن ي�سدر حكمًا على ما �إذ� كان �ملعنى و��سح باحلد �لكافي يف 
�ل�سيـــاق �لذي تتم قر�ئته ككل. وعالوة على ذلك، �إذ� كانت هذه �لكلمة "تقريبًا" متنع متييز �لخرت�ع ب�سكل 

يزيل �لغمو�ض عن �لتقنية �ل�سابقة، فينبغي �إبد�ء �عرت��ض بدعوى �فتقاد �جلدة ��و �خلطوة �لبتكارية.

15/5  و�صوح امل�صطلحات الأخرى
متثـــل �لعالمـــات �لتجاريـــة و�لتعبري�ت �ملماثلـــة �ملن�سا� �لتجاري لل�سلـــع ولي�ض خ�سائ�ـــض �ل�سلع �ملت�سلة 
بالخرت�ع )�لتي قد تتغري من وقت ل�خر(. ولذ�، ينبغي ��ن يطلب �لفاح�ض من مقدم �لطلب حذف �لعالمات 
�لتجاريـــة ��و �لتعبري�ت �ملماثلة من عنا�ســـر �حلماية ما مل يكن ��ستخد�مها ��مرً� حتميًا، وقد يتم �ل�سماح بها 

ب�سورة ��ستثنائية �إذ� كانت معروفة ب�سكل عام على ��ن لها معنى دقيق.

ينبغـــي �لتعامل مع تعبري�ت مثل " مـــن �ل�ف�سل" ��و "على �سبيل �ملثال" ��و "مثل" ��و "على وجه �لتحديد" 
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 بعنايـــة ل�سمان ��نها ل ت�سبب نوعًا من �للب�ض. ينبغي ��ن ينظر �لفاح�ض �إىل هذ� �لنوع من �لتعبري�ت على ��نه 
ل يح�ســـر نطـــاق عن�ســـر �حلماية وهو ما يعنـــي ��ن �ل�سمة �لتي تلـــي ��ي من هذه �لتعبـــري�ت ينبغي �عتبارها 

�ختياريًة ب�سورٍة كاملة. 

ب�ســـكٍل عام، يتم تعريـــف �ملادة مو�سوع عن�سر �حلمايـــة بو��سطة �سمات ��و مالمـــح �إيجابية. ومع ذلك، 
ميكـــن ح�ســـر نطاق عن�سر �حلماية مـــن خالل "تنازل" ��و "حتديـــد �سلبي" ��و "��ستثناء" وهـــو ما يعني ��نه 
ميكـــن ��ستثنـــاء عن�سر معرف بو�سوح بو��سطـــة �سمات فنية من �حلماية على �سبيل �ملثـــال للوفاء مبتطلبات 
توفـــر �جلدة. وقـــد يت�سمن عن�ســـر �حلماية ��ي�سًا حتديـــدً� �سلبيـــًا ��و ���سلوبًا يعرف �ملـــادة مو�سوع �حلماية 
غـــري �ملوجـــودة يف �لخرت�ع �ملطلـــوب حمايته )مثال: كا�ن ل يحتوي مركب ما علـــى �ملاء(. ل يوجد �سئ بذ�ته 
 غام�ـــض ��و غـــري موؤكد ب�سا�ن �لتحديد �ل�سلبي. فالتحديد �ل�سلبي يجعـــل عن�سر �حلماية غري و��سح حيث ��نه 
حماولـــة حلماية �لخـــرت�ع با�ستثناء ما مل يقم مقدم �لطلب باخرت�عه بدًل مـــن ذكر ما مت �خرت�عه بو�سوح 
وبدقـــة. ويعترب عن�سر �حلماية �لـــذي يذكر �لتحديد بهدف ��ستثناء �سمات �لتقنيـــة �ل�سابقة و��سحًا عندما 
يكـــون كل حتديد و��سحًا. كا�ن يقال على �سبيل �ملثال ��ن �لبوليمر�ت �ملتجان�سة خالية من �لربوتني و�ل�سابون 
و�لرتنجـــات و�ل�سكـــر ممـــا يوجـــد يف �ملطاط �لطبيعي مـــن نـــوع "Hevea". بالإ�سافة �إىل ذلـــك، فالتحديد 
�ل�سلبـــي "غـــري قادر على تكويـــن �سبغة مع عامل حتفيـــز �ملوؤك�سد �ملذكـــور" يكون و��سحـــًا ل�ن حدود حماية 
بـــر�ءة �لخرت�ع �ملطلوبة و��سحة. و�إذ� مت ذكر عنا�سر بديلة ب�ســـورة �إيجابية يف �لو�سف، فيمكن ��ستثنائها 
 ب�ســـورة �سريحة من عنا�سر �حلماية. ومن ناحية ��خرى فاإن �إغفال ذكر ��ي حتديد �إيجابي لي�ض �سببا لكيال 

يعتد به �لفاح�ض.

16/5  اإيجاز عدد عنا�صر احلماية
يجـــوز �لعرت��ـــض على عنا�سر �حلماية بدعـــوى �فتقادها لالإيجاز عند تكر�رهـــا وكرثتها على نحو غري 
�ســـروري. ويتم تكر�ر عنا�سر �حلماية ب�سكل غري �سروري عندما يتعلق �ل�مر بطبيعة ونطاق �لخرت�ع، حيث 
يوجد عدد غري معقول من عنا�سر �حلماية �ملكررة وهو ما يوؤدي �إىل �للب�ض ��كرث منه �إىل �لو�سوح. ول ينبغي 
تكر�ر عنا�سر �حلماية بال د�ٍع حتى ل ي�سيع تعريف �لخرت�ع �ملذكور و�سط هذ� �للب�ض. ومع ذلك، �إذ� كانت 
عنا�ســـر �حلماية تختلف عـــن بع�سها �لبع�ض ولي�ض هنـــاك �سعوبة يف فهم نطاق �حلمايـــة، فال ينبغي �إبد�ء 

�عرت��ض بدعوى هذ� �ل�سبب.

وعالوة على ذلك، ينبغي ��ن تختلف عنا�سر �حلماية عن بع�سها �لبع�ض. فاإذ� مت تقدمي عنا�سر حماية، 
يف نف�ض طلب �لرب�ءة، وكانت هذه �لعنا�سر متطابقة ��و مت�سابهة �إىل حٍد كبري من حيث �ملحتوى وكانت تعطي 
نف�ـــض �ل�ســـئ بالرغم من وجود فارق طفيف يف �لن�ض يف نف�ض �لطلـــب، ف�سيكون من �ملنا�سب �إبد�ء �عرت��ض 
بدعـــوى ��ن �لإيجـــاز قد يكون منا�سبًا يف هذه �حلالة. ومع ذلـــك، فال ينبغي �إبد�ء �عرت��ض �إذ� ��دى �لتغري يف 
�لن�ـــض �إىل فارق طفيف يف �لنطاق بني عن�سري �حلماية. وميكـــن �لعرت��ض على عنا�سر �حلماية �لفردية 
بدعوى نق�ض �لإيجاز فقط عندما حتتوي على فقر�ت مطولة ��و تفا�سيل غري �سرورية توؤدي �إىل عدم و�سوح 
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نطاق �لخرت�ع �ملطلوب حمايته.

17/5  الدعم من خالل الو�صف
يتـــم دعـــم عنا�سر �حلماية ب�سورة كاملة بالو�سف، وهذ� يعني ��نه يجب ��ن يكون هناك ���سا�ض يف و�سف 
مو�ســـوع كل عن�ســـر و��ل يكون نطاق عنا�سر �حلماية ��كرب من �لقدر �لـــذي ي�ستدعيه �لو�سف ��و �لر�سومات. 
و�إذ� ورد حتديـــد معـــني يف عن�ســـر �حلمايـــة ولكن لي�ـــض يف �لو�سف، فينبغـــي على مقدم �لطلـــب �إدر�ج هذ� 
�لتحديـــد يف �لو�ســـف ب�سرط ��ل يتم �إدر�جه علـــى نحو يوؤدي �إىل تقدمي مو�سوع جديـــد و ب�سرط ��ل يلغى من 

عنا�سر �حلماية.

كقاعـــدة عامـــة، يعترب عن�سر �حلماية مدعوما بالو�سف ما مل، وذلك ب�ســـورة ��ستثنائية، توجد ���سباب 
قوية لالعتقاد با�ن �ل�سخ�ض من ذوي �ملهارة يف هذ� �ملجال �سيكون غري قادر، على ���سا�ض �ملعلومات �ملطلوب 
حمايتها يف طلب �لرب�ءة، على تف�سري �ل�سرح �ملحدد للو�سف يف �ملجال �لذي ي�ستخدم طرق تقليدية للتجريب 
��و �لتحليـــل. ومـــع ذلك، فالدعـــم يجب ��ن يرتبط ب�سمات �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته، حيـــث ��ن �لتا�كيد�ت ��و 
�لبيانات �لغام�سة �لتي لي�ض لها حمتوى فني ��و حمتوى �آخر ذي �سلة باملحتوى �لفني ل متثل ��ي نوع من ��نو�ع 
�لدعم. وينبغي على �لفاح�ض ��ن يبدي �عرت��سا على �لفتقاد للدعم فقط يف حالة وجود ���سباب قوية تدعو 

لذلك. وعندما يتم �إبد�ء �عرت��ض، ينبغي دعم �ل��سباب، متى ��مكن ذلك، بوثيقة مت ن�سرها.

18/5  الك�صف الوا�صح والكامل عن الخرتاع املطلوب حمايته
يجـــب ��ن يتـــم دعم مو�ســـوع كل عن�سر حمايـــة بالو�سف و�لر�سومـــات بذلك �لقدر �لـــكايف من �لو�سوح 
و�لكتمـــال �لـــذي يكفـــل ��ن يقوم �سخ�ض مـــن ذوي �ملهـــارة يف هذ� �ملجـــال بتنفيذ �لخـــرت�ع. ويعترب و�سف 
�لخـــرت�ع �ملطلـــوب حمايته كاماًل �إذ� مت تقدمي معلومات تكفي لل�سماح بقيام �سخ�ض من ذوي �ملهارة يف هذ� 
�ملجال بتنفيذ �لخرت�ع �عتبارً� من تاريخ �لإيد�ع )��و تاريخ �ل��سبقية �إذ� متت �ملطالبة بال��سبقية على �لنحو 

�ل�سحيح( بدون �إجر�ء عمليات جتريب غري �سرورية. 

يكون �لو�سف موجهًا ل�سخ�ض من ذوي �ملهارة يف هذ� �ملجال. ومن �ملفرت�ض ��ن ي�ستخدم ذلك �ل�سخ�ض 
عنـــد �ل�ســـرورة معرفته �لعامـــة ل�ستكمال �ملعلومات �لـــو�ردة يف طلب �لرب�ءة. يجب ��ن يكـــون �لو�سف كافيًا 
لتنفيـــذ �لخرت�ع علـــى ���سا�ض معرفة �ل�سخ�ض من ذوي �ملهارة يف هذ� �ملجال عنـــد تاريخ �لإيد�ع ولي�ض عند 
تاريـــخ �لبحـــث ��و �لفح�ض. وعلى �لرغم من ��ن �لتجربة و�خلطا� م�سموح بهما على حد ما، فاإنه يجب على ذو 
�ملهـــارة يف هذ� �ملجال، ��ن يكـــون قادرً� على تنفيذ �لخرت�ع على ���سا�ض �لو�سف �ملتوفر و�ملعرفة �لعامة بدون 

طلب �إجر�ء "جتارب مل يكن من �ملقرر �إجر�وؤها". وينطبق ذلك خ�سي�سًا على �لتقنيات �ملتطورة للغاية.

�ملعلومـــات �لتـــي يجب ��خذهـــا يف �لعتبار لتحديـــد ما �إذ� كان �سيتـــم �إجر�ء جتارب مل يكـــن من �ملقرر 
�إجر�وؤها لتنفيذ �لخرت�ع هي ما يلي:

)��(  �ت�ساع نطاق عن�سر �حلماية.
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)ب(  طبيعة �لخرت�ع.
)ج(  �ملعرفة �لعامة لل�سخ�ض من ذوي �ملهارة يف هذ� �ملجال. 

)د(  م�ستوى �لتنبوؤ يف �ملجال. 
)هـ(  حجم �لتوجيهات )��ي �ملعلومات �ملتعلقة بكيفية ت�سنيع �لخرت�ع ��و ��ستخد�مه( �ملذكورة يف �لطلب مبا 

يف ذلك بيانات �لتقنية �ل�سابقة.
)و(  حجم �لتجارب �لالزمة لتنفيذ �لخرت�ع �ملطلوب حمايته على ���سا�ض ما مت و�سفه. 

يرتبـــط �ت�ســـاع نطاق عنا�سر �حلمايـــة باإجر�ء جتارب مل يكن مـــن �ملقرر �إجر�وؤها نظـــرً� ل�ن �ل�سخ�ض 
مـــن ذوي �ملهـــارة يف هذ� �ملجال يجـــب ��ن يكون قادرً� على تنفيذ �لنطاق �لكامـــل لالخرت�ع �ملطلوب حمايته. 
علـــى �سبيل �ملثال، ل يحق ملقدم �لطلـــب �ملطالبة بحماية �لخرت�ع بالكامل �إذ� كان طلب �لرب�ءة ي�سف فقط 
كيفيـــة تنفيـــذ جزء من �لخرت�ع �ملطلوب حمايته. ومع ذلك، ففي �ملجالت �لتي ي�سعب �لتنبوؤ فيها، لي�ض من 
�ل�سروري �إعطاء ��مثلة تغطي كل �ختالف حمتمل يف نطاق عن�سر �حلماية. وتكفي عادًة �ل�مثلة �لتو�سيحية 
و�ســـرح كيفية تطبيقها على نطـــاق عن�سر �حلماية ككل �إذ� ��ستطاع �سخ�ض مـــن ذوي �ملهارة يف هذ� �ملجال 

تنفيذ �لخرت�ع �ملطلوب حمايته بدون �إجر�ء جتارب مل يكن من �ملقرر �إجر�وؤها.

يعـــد �ملو�ســـوع �ملطلوب حمايته و�لـــذي يت�سل به �لخـــرت�ع ���سا�سيًا لتحديد �ملعرفـــة �لعامة ل�سخ�ض من 
ذوي �ملهـــارة يف �ملجـــال �لتقني لالخرت�ع وكذلك حالة �لتقنية �حلالية. على �سبيل �ملثال، �إذ� كان �ختيار قيم 
معايـــري متعـــددة ��مرً� روتينيًا بالن�سبة ل�سخ�ض من ذوي �ملهـــارة يف جمال �لخرت�ع، فال يجوز �عتبار ��ن مثل 

هذ� �لختيار يتطلب �إجر�ء جتربة مل يكن من �ملقرر �إجر�وؤها.

يق�ســـد بـ"�لتوجيهـــات �ملقدمـــة يف طلب �لـــرب�ءة" �ملعلومـــات �ملذكورة �سر�حـــًة ��و �سمنيـــًا يف �لو�سف 
وعنا�ســـر �حلمايـــة و�لر�سومات مبا يف ذلك �ل�مثلـــة و�لإ�سار�ت �إىل طلبات �لـــرب�ء�ت ��و وثائق ��خرى. وكلما 
ز�دت معلومـــات �ل�سخ�ـــض ذي �ملهارة يف جمال �لخرت�ع ب�سا�ن �لتقنيـــة �ل�سابقة وب�سفة خا�سة ب�سا�ن طبيعة 
�لخرت�ع وكلما كان �لتنبوؤ ���سهل يف جمال �لخرت�ع، ت�ساءلت �حلاجة �إىل �ملعلومات �ملوجودة يف طلب �لرب�ءة 
�لالزمـــة لتنفيذ �لخرت�ع �ملطلوب حمايته. على �سبيل �ملثـــال، ي�سبح �لتنبوؤ يف جمال �لخرت�ع ��ي�سر �إذ� كان 
�ل�سخ�ض من ذوي �ملهارة يف جمال �لخرت�ع ميكنه توقع ��ثر �سمة من �سمات ��و خ�سائ�ض �لخرت�ع �ملطلوب 

حمايته.

بالإ�سافـــة �إىل �لوقت و�لنفقات �لالزمـــني لتنفيذ �لتجارب، يجب �ل�خذ يف �لعتبار ��ي�سًا �سفة �لتجارب 
وهل متثل عماًل روتينيًا ��م تتعدى ذلك.

19/5  تعادل الك�صف مع عنا�صر احلماية
تعتـــرب معظـــم عنا�سر �حلماية تعميمـــات ملثال ��و ��مثلة معينـــة. ويجب على �لفاح�ـــض �حلكم على مدى 
�لتعميـــم �مل�سمـــوح به يف كل حالة معينة على �سوء �لتقنية �ل�سابقـــة ذ�ت �ل�سلة. وعن�سر �حلماية �ملالئم هو 
ذلك �لعن�سر �لذي ل يكون و��سع �لنطاق للدرجة �لتي يتجاوز معها �لخرت�ع ��و حمدود �لنطاق للدرجة �لتي 
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يحـــرم معها مقدم �لطلب مـــن مكافا�ته عن ك�سفه لالخرت�ع. فالتعديالت �لو��سحـــة و�ل�ستخد�مات �ملعادلة 
و�لتي قام مقدم �لطلب بو�سفها ل ينبغي �ل�ستعالم عنها. وعلى وجه �لتحديد، �إذ� كان من �ملعقول �لتنبوؤ با�ن 
كل �ملتغري�ت �لتي ت�سملها عنا�سر �حلماية لها �خل�سائ�ض و�ل�ستخد�مات �لتي ن�سبها مقدم �لطلب �إليها يف 

�لو�سف، فمن �ملنا�سب ملقدم �لطلب ��ن ي�سيغ عنا�سر �حلماية بناء على ذلك.

ميكـــن قبـــول عن�سر حماية يا�خذ �سكل عام ��ي يرتبط بفئة كاملة مـــن �ملو�د ��و �ل�جهزة حتى و�إن كان ذ� 
نطـــاق و��ســـع، �إذ� وجد دعم معقـــول يف �لو�سف ومل يوجد �سبـــب لفرت��ض ��ن �لخـــرت�ع ل ميكن تنفيذه من 
خـــالل �لو�سف �ملذكـــور. وعندما تبدو �ملعلومات �ملقدمة غري كافية لتمكني �سخ�ض من ذوي �ملهارة يف جمال 
�لخرت�ع من تف�سري �لو�سف ودون ��ن يتم �لو�سف على نحو و��سح بو��سطة طرق روتينية للتجريب ��و �لتحليل، 
ينبغـــي على �لفاح�ض ��ن يطلب من مقـــدم �لطلب ��ن يذكر من خالل رد منا�سب ��ن �لخرت�ع ميكن يف �لو�قع 
تطبيقـــه ب�سهولـــة على ���سا�ض �ملعلومـــات �ملقدمة ب�سا�ن �لتقنيـــة بالكامل ��و حال تعرث ذلـــك ��ن يحدد عن�سر 
�حلمايـــة ليتو�فق مع �لو�سف. ومن �ل�مثلة على ذلك عن�سر حماية طريقة حمددة ملعاجلة "ت�سكيل �لر�تينج 
�ل�سناعـــي" للح�ســـول على تغيري�ت معينة يف �خل�سائ�ـــض �ملادية. و�إذ� حدث ��ن بـــدت كل �ل�مثلة �ملذكورة 
�ملتعلقـــة بالر�تينج �للدن باحلر�رة وبدت �لطريقة غـــري منا�سبة للر�تينج �للدن باحلر�رة، فرمبا يكون ق�سر 

عنا�سر �حلماية على �لر�تينج �للدن باحلر�رة �سروريًا لاللتز�م مبتطلبات �لو�سف.

20/5  عالقة عنا�صر احلماية بالك�صف
يجب ��ن يتم تدعيم �لخرت�ع �ملطلوب حمايته ب�سكل تام �سو�ًء بالو�سف ��و �لر�سومات مما يبني ��ن مقدم 
�لطلـــب يطلب حماية مو�سوع �لخـــرت�ع �لذي قام بتحديده وو�سفه عند تاريخ �لإيد�ع )��و تاريخ �ل��سبقية �إذ� 

متت �ملطالبة بال��سبقية على �لنحو �ل�سحيح(.

تعترب عنا�سر �حلماية غري متو�فقة وغري مماثلة للو�سف و�لر�سومات �إذ� كان �لخرت�ع �ملطلوب حمايته، 
بعـــد قـــر�ءة طلب �لـــرب�ءة، ل ميكن تنفيـــذه بو��سطة �سخ�ض مـــن ذوي �ملهارة يف جمال �لخـــرت�ع نظرً� ل�ن 

�لعن�سر �ل��سا�سي لتنفيذ �لخرت�ع ل يز�ل ناق�سًا من عن�سر �حلماية.

علـــى �سبيل �ملثال، عن�سر حمايـــة يتعلق مبكونات زيت وقود حم�سنة ذ�ت �سمـــات معينة. ويقدم �لو�سف 
دعمـــًا لطريقة و�حدة للح�سول على زيـــوت وقود حتمل هذه �ل�سمة وهي من خالل كميات حمددة من �إ�سافة 
معينـــة. ومل يتـــم �لك�سف عن ��ية طريقة ��خرى للح�سول على زيوت وقود حتمل �ل�سمة �ملطلوبة. فاإذ� مل يذكر 

عن�سر �حلماية �لإ�سافة، فاإن عن�سر �حلماية ل يكون مدعومًا ب�سورة كاملة يف �لو�سف.

ومـــن �ل�مثلـــة �ل�خـــرى تلك �لتي تنطوي علـــى عدم تو�فق بني عن�ســـر �حلماية و�لو�ســـف ب�سبب تناق�ض 
�لعنا�سر �مل�سمنة يف عنا�سر �حلماية و�لو�سف. ��و كمثال �آخر بالن�سبة للو�سف و�لر�سومات ��ن نطاق عنا�سر 

�حلماية يغطي منطقة مل تكن معروفة ملقدم �لطلب وتكون جمرد تخمينات ب�سا�ن �إمكانية مل يتم �كت�سافها.

ميكن ��ن يعرف عن�سر حماية �سمة ��و خا�سية معينة ب�سكل عام من حيث وظيفتها حتى عند تقدمي مثال 
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و�حـــد علـــى هذه �ل�سمة يف �لو�ســـف، �إذ� كان �ل�سخ�ـــض ذو �ملهارة يف هذ� �ملجال يف�ســـل طرقًا ��خرى ميكن 
��ستخد�مهـــا لنف�ض �لوظيفة. علـــى �سبيل �ملثال ميكن تدعيم "و�سائل حتديد �لنهايـــات �لطرفية" �لو�ردة يف 
��حـــد عنا�ســـر �حلماية بتقدمي مثال و�حد ي�ستمل على "مفتاح كهربائي حـــدي" حيث يكون بديهيًا ��و و��سحًا 
بالن�سبـــة لذوي �ملهـــارة �إمكانية ��ستبد�لـــه "بخلية كهرو�سوئيـــة ��و مقيا�ض �نفعال". وب�سكل عـــام، �إذ� كانت 
حمتويـــات طلب �لـــرب�ءة بالكامل تعطي �نطباعًا با�ن وظيفة ميكن تنفيذهـــا بطريقة ما بدون ذكر با�ن و�سيلة 
بديلـــة ت�سلـــح لذلك ومتت �سياغة عن�سر �حلماية بطريقة ت�سمـــح با�ستيعاب طرق ��خرى ��و كل �لطرق ل�د�ء 
�لوظيفـــة، فـــاإن عن�سر �حلمايـــة ل يتو�فق مع �ل�سرط �ملتعلـــق با�ن يكون ل�سياغة �لعن�ســـر دعم يف �لو�سف. 
وبالإ�سافة �إىل ذلك، قد ل يكون كافيًا �إذ� كان �لو�سف ينطوي على م�سطلحات غام�سة قد ت�ستخدمها طرق 

��خرى �إذ� مل تكن حمددة ومذكور كيفية ��ستخد�مها بو�سوح وعلى نحٍو معقول.

قـــد يكـــون من �ملنا�سب يف حـــالت معينة فقـــط تو�سيف مركب كيميائـــي من خالل معايـــريه. ويتم دعم 
تو�سيـــف �ملركب �لكيميائي من خالل معايريه ب�سورة كلية فقـــط عند و�سف �لخرت�ع ب�سمات حمددة كافية 
ذ�ت �سلة تقدم �لدليل على ��ن طالب �لرب�ءة عرف وو�سف �لخرت�ع �ملطلوب حمايته عند تاريخ �لإيد�ع، مثل 
مـــن خالل و�ســـف �لهيكل �جلزئي ��و �خل�سائ�ض �ملادية و/��و �لكيميائيـــة ��و �ل�سمات و�خل�سائ�ض �لوظيفية 

عند وجود عالقة م�سرتكة معلومة بني �لهيكل و�لوظيفة ��و تركيبة من هذه �ل�سمات.

يتـــم حتديـــد مدى �للتز�م مبطلب �لكفاية ومطلب دعم عنا�سر �حلمايـــة يف �لو�سف ب�سكل م�ستقل. ويف 
بع�ـــض �حلـــالت، عندما يكون عن�ســـر �حلماية ب�سكل عام ي�سعـــب دعمه بالو�سف و�لر�سومـــات، رمبا يكون 
�لو�سف غري كاٍف ��ي�سًا لتمكني �سخ�ض من ذوي �ملهارة يف هذ� �ملجال من تنفيذ �لخرت�ع �ملطلوب حمايته. 

وعليه، رمبا يكون هناك عدم �لتز�م بكل من �ملطلبني �ملتعلقني بعالقة عنا�سر �حلماية بالو�سف و�لكفاية.





الف�صل ال�صاد�ص
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حق األســبقية

1/6  حق الأ�صبقية
وفقـــًا للطلبات �لدوليـــة ملعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لـــرب�ء�ت: فاإن تاريخ ت�سلم �لطلب �لـــدويل يعتمد كتاريخ 
لالإيد�ع �لدويل متى ��ستوفي �سروط �ملادة )11( من معاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت. وقد يكون تاريخ �لإيد�ع 
�لدويل هو �لتاريخ �لوحيد �ل�ساري للطلب �لدويل. و�سيكون من �ملهم حتديد تاريخ �نتهاء فرت�ت زمنية معينة 
وكـــذ� حتديد حالة �لفـــن ذي �ل�سلة ل�غر��ض �لبحـــث و�لفح�ض �لدوليني. وتن�ض �ملـــادة )11( من معاهدة 

�لتعاون ب�سان �لرب�ء�ت على ما يلي:
تاريخ الإيداع واآثار الطلب الدويل: 

علـــى مكتـــب ت�سلم �لطلبات ��ن يعتمد تاريخ ت�سلم �لطلب �لدويل كتاريخ لالإيد�ع �لدويل، �سرط ��ن يتبني - 1
له حني يت�سلم �لطلب:

)��(  ��ن مودع �لطلب ل يفتقر بد�هًة �إىل �حلق يف �إيد�ع طلب دويل لدى مكتب ت�سلم �لطلبات ل��سباب 
ترجع �إىل حمل �لإقامة ��و �جلن�سية.

)ب(  ��ن �لطلب �لدويل حمرر باللغة �ملن�سو�ض عليها.
)ج(  ��ن �لطب �لدويل يت�سمن على �ل�قل �لعنا�سر �لتالية:

�إ�سارة تفيد با�ن �لطلب قد ��ودع كطلب دويل. -
تعيني دولة متعاقدة و�حدة على �ل�قل.  -
��سم مودع �لطلب، مبني على �لوجه �ملن�سو�ض عليه. -
جزء يبدو يف ظاهره ��ن يكون و�سفًا. -
جزء يبدو يف ظاهره ��ن يكون عن�سر ��و عنا�سر حماية. -

)��(  �إذ� تبـــني ملكتـــب ت�سلم �لطلبات ��ن �لطلب �لدويل ل ي�ستويف وقت ت�سلمه �ل�سروط �لو�ردة يف �لفقرة - 2
�لالزم. �لت�سحيح  �إجر�ء  �إىل  �لطلب  مودع  بدعوة  لالئحة  وفقًا  يقوم  ��ن  عليه  وجب   ،"1"

)ب(  �إذ� ��ستجـــاب مـــودع �لطلب لهذه �لدعوة وفقًا لالئحة، وجـــب على مكتب ت�سلم �لطلبات ��ن يعتمد 
تاريخ ت�سلم �لت�سحيح �ملطلوب على ���سا�ض ��نه تاريخ �لإيد�ع �لدويل.

وعلى �لرغم من ذلك، فاإن �لطلب �لدويل يف حالٍت كثرية قد يكون له حق �ل��سبقية بدءً� من تاريخ �إيد�ع 
�لطلب �ل�سابق. ويف هذه �حلالة، ي�ستخدم تاريخ �ل��سبقية )وهو تاريخ �إيد�ع �لطلب �ل�سابق( يف ح�ساب مدد 

زمنية معينة.

الف�صل ال�صاد�ص
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2/6  كافة مطالب الأ�صبقية
يجب ��ستيفاء عدة �سروط حتى يكون طلب �ل��سبقية �ل�سحيح �ساريًا يف �ل�سعودية وذلك كما يلي:

• يجـــب ��ن يكون �ل�سخ�ض �لذي قام بتقدمي �لطلب �ل�سابق �لذي مت �حل�سول على حق �ل��سبقية �خلا�ض 	
به هو مقدم �لطلب ��و من �آلت �إليه حقوقه.

• يجـــب ��ن يكـــون قد مت �إيد�ع �لطلـــب خالل مدة ��ق�ساهـــا )12( �سهرً� قبل تاريخ �إيـــد�ع �لطلب �لدويل 	
ملعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت ��و قبل �إيد�ع �لطلب �لوطني للح�سول على �لرب�ء�ت يف �ل�سعودية.

• يجـــب ��ن يكـــون قد مت �إيـــد�ع �لطلب لدى �إحدى �لدول �ل�طر�ف يف �تفاقيـــة باري�ض ��و ل�ساحلها ��و لدى 	
�إحدى �لدول �ل�ع�ساء يف منظمة �لتجارة �لعاملية من غري �لدول �ل�طر�ف يف هذه �لتفاقية ��و ل�ساحلها.

�ملق�ســـود مب�سطلحي "لدى ��و ل�سالح" ��حد �لبلد�ن ��و �إحـــدى �لدول �ل�ع�ساء ��ن �لطلب �ل�سابق �لذي 
مت �حل�ســـول علي حـــق �ل��سبقية �خلا�ض به رمبا يكون طلب �سابق وطنـــي ��و �إقليمي ��و دويل. وقد يكون 
�لطلـــب �ل�سابـــق للح�سول على بر�ءة �خـــرت�ع ��و بر�ءة منوذج منفعة ��و للح�ســـول على �سهادة خمرتع. 
وطاملـــا كانـــت حمتويات �لطلب �ل�سابق كافيـــة لتحديد تاريخ �لإيد�ع، فاإنه ميكـــن ��ستخد�مه يف حتديد 
تاريخ �ل��سبقية بغ�ض �لنظر عن �لقر�ر �لنهائي ب�سا�ن �لطلب �ل�سابق حتى �إذ� كان �لطلب �ل�سابق، على 

�سبيل �ملثال، قد مت لحقًا �سحبه ��و �عترب م�سحوبًا.

وبالن�سبـــة لل�سروط �ل�خرى �لتي يجـــب ��ستيفاوؤها كي يكون طلب �حل�سول على حق �ل��سبقية �سحيحًا، 
فاإنها و�ردة يف )2/6( و)4/6(.

• �لطلب �لذي ح�سل على ���سبقية تاريخ �لإيد�ع يجب عادة ��ن يكون �لطلب �ل�ول �لذي مت �إيد�عه بالن�سبة 	
لالخرت�ع، �إىل ��ن �لطلب �لالحق عن نف�ض مو�سوع �لطلب �ل�ول �ل�سابق �لذي مت �إيد�عه يف نف�ض �لدولة 
��و ل�ساحلهـــا يعتـــرب مثل �لطلب �ل�ول ل�غر��ـــض �ل��سبقية �إذ� مت �سحب �لطلـــب �ل�ول ��و �لتنازل عنه ��و 
رف�ســـه دون �لإعـــالن عنه للجمهور ودون ��ية حقوق معلقة و�إذ� مل ي�ستخدم كا��سا�ض للمطالبة بال��سبقية 
وذلـــك عنـــد �إيد�ع هذ� �لطلب �لالحـــق. وعادة ل يعتد �لفاح�ـــض بهذه �مل�سا�لـــة �إل �إذ� كان هناك دليل 
و��سح على وجود طلب �سابق كما هو �حلال مثاًل يف طلب �ل�ستمر�ر �ل�مريكي. ومتى يت�سح وجود طلب 
�سابـــق عـــن نف�ض �ملو�سوع وكان حق �ل��سبقية هامـــًا نظرً� لتد�خل �لتقنية �ل�سابقـــة ر�جع )6/6(، فاإنه 
ينبغـــي دعوة مقدم �لطلب للقيام باإقناع �لفاح�ض بعدم وجـــود ��ية حقوق معلقة يف �لطلب �ل�سابق فيما 

يتعلق مبو�سوع �لطلب حمل �لفح�ض.
• يجـــوز �ملطالبة بحقوق �ل��سبقية يف �لطلب �عتمادً� على ��كرث مـــن طلب �سابق و�حد )��ولويات متعددة( 	

حتـــى و�إن كان م�سدرها دول خمتلفة، وذلك وفقًا للمـــادة )4( )و( من �تفاقية باري�ض �لتي تن�ض على 
ما يلي:

ل يجـــوز ل�يـــة دولة من دول �لحتاد ��ن ترف�ض ��ولوية ��و طلـــب بر�ءة �خرت�ع ب�سبب مطالبة �ملودع  -
با�ولويـــات متعددة حتى ولو كانت هذه �ل�ولويـــات م�سدرها دول خمتلفة، ��و ب�سبب ت�سمن �لطلب 
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�لذي تطلب فيه ��ولوية ��و ��كرث على عن�سر ��و ��كرث ل ي�سملها �لطلب ��و �لطلبات �ملطالب با�ولوياتها. 
وذلـــك ب�ســـرط ��ن تتوفر، يف كلتـــا �حلالتني، وحدة �خرت�ع باملعنى �لـــو�رد يف نظام �لدولة. وفيما 
يخت�ض بالعنا�سر �لتي ل ي�سملها �لطلب ��و �لطلبات �ملطالب با��سبقيتها فاإن �إيد�ع �لطلب �لالحق 

ين�سئ حق ��ولوية ح�سب �ل�سروط �لعادية.
يجـــب ��ن يكـــون �لطلب �ل�سابق قد مت �إيد�عـــه خالل مدة ��ق�ساها )12( �سهـــرً� قبل تاريخ �إيد�ع  -

طلـــب معاهدة �لتعاون �لـــدويل ��و �إيد�ع طلب �لرب�ءة �لوطني يف �ل�سعوديـــة. ومتنح ��حد عنا�سر 
�لطلب �لدويل تاريخ ��ولوية طلب �ل��سبقية �ل�سابق �لذي يف�سح عنه.

مثـــال: ي�سف �لطلب نوعـــني من �ملو�سوعات لالخرت�ع ويطالب بحمايتهـــا )�� و ب(، ومت �لك�سف 
عـــن "��" يف طلـــب فرن�سي بينما مت �لك�سف عـــن "ب" يف طلب ��ملاين ومت �إيد�ع كليهما خالل فرتة 
�لثنـــي ع�سر )12( �سهرً� �ل�سابقة على تقدمي �لطلب، ويجوز �ملطالبة بتاريخي �ل��سبقية لكل من 
�لطلبني �لفرن�سي و�ل�ملـــاين بالن�سبة لال�جز�ء �ملنا�سبة من �لطلب. و�سيح�سل �لتج�سيد "��" على 

تاريخ �ل��سبقية �لفرن�سي بينما �سيح�سل �لتج�سيد "ب" على تاريخ �ل��سبقية �ل�ملاين.
ل ي�سمـــح باجلمع بني م�ستند�ت �ل��سبقية، ولكن قد يوجد ��ستثناء متى ��ستملت �إحدى م�ستند�ت  -

�ل��سبقية على �إ�سارة لآخر ون�ض �سر�حًة على �سفات من كال �مل�ستندين �لتي ميكن �جلمع بينها 
على نحو معني.

مثـــال: �إذ� كان �لطلـــب يعتمد على طلب �سابق يف�سح عن �ل�سفـــة "ج" وطلب �سابق �آخر يف�سح 
عن �ل�سفة "د"، �إل ��ن كليهما ل يف�سحان عن �جلمع بني �ل�سفتني "ج" و "د"، ففي هذه �حلالة 

حتق �ملطالبة باجلمع بينهما فقط بالن�سبة لتاريخ �إيد�ع �لطلب نف�سه.

3/6  حتديد تواريخ الأ�صبقية
ل ينبغـــي على �لفاح�ض، ب�سكل عام، ��ن يتحقـــق من �سريان حق �ل��سبقية، �إل ��ن حق �ل��سبقية يعد هامًا 
�إذ� كان �ملو�ســـوع متعلقًا بتحديد عن�سر �جلدة ��و �خلطوة �لإبد�عيـــة )�فتقاد �لبديهية( بالخرت�ع �ملطالب 
با��سبقيتـــه، ون�ســـر يف تاريـــخ �ل��سبقية �ملطالبة بهـــا ��و بعده وقبل تاريـــخ �لإيد�ع �ل�ســـاري يف �ل�سعودية )مثل 
تاريـــخ �إيد�ع طلب معاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت �لذي يعـــني �ل�سعودية(، ��و كان ي�سكل جزءً� من حمتويات 
�لك�سف غري �ملكتوب ��ي �لك�سف غري �ملكتوب �لذي يحدث قبل تاريخ �لإيد�ع �ل�ساري يف �ل�سعودية وبعد تاريخ 
�ل��سبقية، ��و كان ي�سكل جزءً� من م�سمون �لطلب ��و �لرب�ءة ��ي �لطلب ��و �لرب�ءة �للذ�ن ن�سر� يف هذ� �لتاريخ 
��و بعـــده ولكنـــه ��ودع قبل تاريخ �لإيد�ع �لـــدويل ��و �ل��سبقية �ملطالب بها لطلب �سابـــق كان قد ��ودع قبل تاريخ 

�لإيد�ع �لدويل.

ويف مثـــل هذه �حلالت )��ي �حلالت �لتـــي يكون فيها �لفن مو�سوع �لبحث ذ� �سلة وذ� تاريخ �سابق( فاإن 
�لفاح�ض يجب ��ن يقتنع با�ن تاريخ/تو�ريخ �ل��سبقية �ملطالب بها يجوز �عتمادها كا�جز�ء منا�سبة من �لطلب 
�لـــذي يفح�ســـه ومتى كان ذلك منا�سبًا وجب عليه ��ي�سًا ��ن ي�ســـع يف �عتباره �سريان تاريخ �ل��سبقية �ملطالب 

بها للطلب ��و �لرب�ءة �لتي تف�سح عن �ملو�سوع ذي �ل�سلة.



54

عندما يحتاج �لفاح�ض �إىل ��ن يدر�ض م�سا�لة تاريخ �ل��سبقية، فاإنه يجب ��ن ي�سع يف �عتباره كافة �ل�مور 
�لـــو�ردة يف )2/6(. ويجب ��ن يـــدرك كذلك ��ن حتديد تاريخ ��ولوية ل ي�ستلـــزم وجود كافة عنا�سر �لخرت�ع 
�لتـــي يطالب بال��سبقية عنها �سمن عنا�سر �حلماية �لو�ردة يف �لطلـــب �ل�سابق. ويكفي ��ن تف�سح م�ستند�ت 
�لطلب �ل�سابق ككل عن هذه �لعنا�سر على نحو خا�ض. ويجب بالتايل ��ن ينظر �إىل �لو�سف وعنا�سر �حلماية 
��و ر�سومات �لطلب �ل�سابق ككل عند �تخاذ قر�ر بهذ� �ل�سا�ن �إىل ��نه ل يجب ��ن يعتد باملو�سوع �لذي يرد وحده 

يف هذ� �جلزء من �لو�سف �لذي ي�سري �إىل �لتقنية �ل�سابقة ��و تنازل �سريح.

�ملق�ســـود بال�سرط �لـــذي ين�ض على ��ن �لك�سف يجب ��ن يكون حمددً� هو ��نـــه ل يكفي ��ن تكون �لعنا�سر 
 حمـــل �لبحـــث مت�سمنـــة ��و م�ســـار �إليهـــا مب�سطلحات عامـــة وو��سعـــة �لنطـــاق. فاملطالبة بت�سمـــني مف�سل 
لإحـــدى �ل�سفـــات ل يحق معها �حل�سول على ��ولويـــة على ���سا�ض �إ�سارة عامة فقط لهـــذه �ل�سفة يف م�ستند 
 �ل��سبقيـــة، ولي�ـــض من �ل�ســـروري ��ستخد�م �مل�سطلحـــات �لدقيقة يف م�ستنـــد �ل��سبقيـــة وعنا�سر �حلماية. 
ويكفـــي، �عتمـــادً� على �لتقدير �ملعقول، ��ن يتوفر �إف�ساح جوهري عـــن �جلمع بني كافة �لعنا�سر �لهامة لهذه 

�ملطالبة. 

يتمثل �لختبار �لرئي�سي لتحديد ما �إذ� كان يحق �ملطالبة بتاريخ م�ستند �ل��سبقية يف ��ن يتم �لك�سف عن 
مو�سوع �ملطالبة ب�سكل و��سح ��و �سمني يف م�ستند �ل��سبقية مبا يف ذلك ��ي �سفات �سمنية )��ي من �ملتوقع ��ن 

يعرفها ��و يدركها ��ي �سخ�ض ماهر يف �لفن(.

مثـــال: فيمـــا يعد مثاًل على �لإف�ساح �ل�سمني، فاإنه يحق جلهاز ما يت�سمـــن "��دو�ت ربط ��و تثبيت قابلة 
للفك" �حل�سول على تاريخ ��ولوية عن �لك�سف عن ذلك �جلهاز �لذي يت�سمن عن�سر ربط ��و تثبيت ذي �سلة 
مثل �ل�سامولة و�مل�سمار ��و مزلج �لقفل �لناب�سي ��و ل�سان يعمل بو�سلة مف�سلية ب�سرط ��ن يكون �ملفهوم �لعام 

للربط ��و �لتثبيت �لقابل للفك مت�سمنًا يف �لك�سف عن هذ� �لعن�سر.

�إذ� مل يتـــم تطبيـــق �لختبـــار�ت �لو�ردة يف )3/6( على نحـــو مر�ٍض فيما يتعلق بطلـــب �سابق معني متت 
�ملطالبـــة باحل�ســـول على حق �ل��سبقية عنه، فـــاإن تاريخ �ملطالبة ذ� �ل�سلة �سيكون تاريـــخ �ل��سبقية �خلا�ض 
بالطلـــب �ل�سابـــق )�إن وجد( و�لذي يطبق �لختبار�ت على نحو مر�ٍض ويت�سمن �لك�سف �ملطلوب. ��ما يف حالة 
عـــدم تو�فـــر ذلك، يكون تاريـــخ �ملطالبة هو تاريخ �إيد�ع هـــذ� �لطلب يف �ل�سعودية ��و لطلـــب معاهدة �لتعاون 

�لدويل بتعيني �ل�سعودية.

4/6  املطالبة بالأ�صبقية
علـــى مقـــدم �لطلب �لذي يرغب يف �ملطالبة بال��سبقية ��ن يقدم �ل�سفـــات �خلا�سة بالإيد�ع بال�سابق كما 

هو من�سو�ض عليه.

�إذ� مت �إيـــد�ع طلـــب معاهـــدة �لتعاون �لـــدويل وكان يعـــني �ل�سعودية على ��نهـــا �لدولة �لتـــي يطالب فيها 
بال��سبقية، فاإن مكتب �لرب�ء�ت يعتمد على هذه �ملطالبة خالل �ملرحلة �لوطنية.
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منوذج طلب الأ�صبقية املن�صو�ص عليه يت�صمن تقدمي الإ�صارات التالية:
تاريخ �إيد�ع �لطلب �ل�سابق كتاريخ يقع خالل فرتة )12( �سهرً� �لتي ت�سبق تاريخ �لإيد�ع �لدويل.- 1
رقم �لطلب �ل�سابق.- 2
�لدولة �لطرف يف �تفاقية باري�ض ��و �لدولة �لع�سو يف منظمة �لتجارة �لعاملية �لتي لي�ست �سمن ��طر�ف - 3

هذه �لتفاقية �لذي ��ودع لديها �لطلب �ل�سابق متى كان طلبًا وطنيًا.
�لهيئـــة �ملخولة مبنح بـــر�ء�ت �لخرت�ع �لإقليمية وفقًا ملعاهدة بر�ء�ت �لخـــرت�ع �لإقليمية �ل�سارية متى - 4

كان �لطلب �ل�سابق طلبًا �إقليميًا. 
مكتب ت�سلم �لطلبات �لذي يودع لديه �لطلب متى كان �لطلب �ل�سابق طلبًا دوليًا.- 5

عندمـــا يكون �لطلـــب �ل�سابق طلبًا �إقليميًا ��و طلبـــًا دوليًا، فاإن مقدم �لطلب يجوز لـــه كذلك ��ن ي�سري يف 
�ملطالبة بال��سبقية �إىل دولة ��و ��كرث من �لدول �ل�طر�ف يف �تفاقية باري�ض �لتي ��ودع هذ� �لطلب ل�ساحلها.

عندمـــا يكـــون �لطلب �ل�سابق طلبًا �إقليميًا ومل تكن و�حدة على �ل�قل من �لدول �ل�طر�ف ملعاهدة بر�ء�ت 
�لخـــرت�ع �لإقليميـــة ع�سوً� يف �تفاقية باري�ض ��و ع�ســـوً� يف منظمة �لتجارة �لعاملية، فـــاإن �ملطالبة بال��سبقية 
يجـــب ��ن ت�ســـري علـــى �ل�قل �إىل �إحدى �لـــدول �ل�طر�ف لهذه �لتفاقيـــة ��و �إحدى �لـــدول �ل�ع�ساء يف منظمة 

�لتجارة �لعاملية �لتي ��ودع لديها �لطلب �ل�سابق.

�إذ� كان �لفاح�ـــض بحاجـــة �إىل �ســـورة من م�ستند �ل��سبقية ر�جع )6/6(، فاإنـــه يتم �حل�سول على هذه 
�ل�سورة بناًء على طلب من مقدم �لطلب ��و من �ملكتب �لدويل يف حالة طلب معاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت 
�لـــذي يدخـــل �ملرحلة �لوطنية يف �ل�سعودية، �إل �إذ� مل يكن �ملكتب �لـــدويل قد تلقى م�ستند �ل��سبقية ويف هذه 
�حلالـــة، يجـــوز للفاح�ض ��ن يدعـــو مقدم �لطلب نف�سه لتقدمي هـــذه �ل�سورة. و�إذ� مل يكـــن م�ستند �ل��سبقية 
باللغة �لعربية، فاإنه يجوز ��ن يقوم �لفاح�ض بدعوة مقدم �لطلب لتقدمي �لرتجمة �خلا�سة مب�ستند �ل��سبقية 
خالل �سهرين من هذه �لدعوة وفقًا للقاعدة )44( ثانيًا – 3/د من معاهدة �لتعاون ب�سا�ن بر�ء�ت �لخرت�ع، 
ولكـــن ذلـــك فقط يف حالة ��ن يكون ذلك �سروريًا للفح�ـــض ر�جع )6/6(. ول يجوز للفاح�ض ��ن يتجاهل عن 
�ملطالبة بال��سبقية قبل ��ن يعطي مقدم �لطلب فر�سة لتقدمي م�ستند �ل��سبقية خالل �ملدة �ملتاحة �لتي ت�سل 
�إىل �سهريـــن، كمـــا ل يجوز للفاح�ض ��ن يتجاهل �ملطالبة بال��سبقية �إذ� كان م�ستند �ل��سبقية متوفرً� بالن�سبة 

له من مكتبة رقمية وفقًا للتعليمات �لإد�رية �خلا�سة مبعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت.
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تصنيف الطلبات

1/7  تعريف
يت�سمـــن �لت�سنيـــف حتديدً� و�حدً� ��و ��كرث من رمـــوز �لت�سنيف لطلب معني و�لتـــي يتم مبوجبها حتديد 
�ملو�سوع �لفني لالخرت�ع �خلا�ض بهذ� �لطلب. ويجب ��ن يتم ت�سنيف كل طلب وفقًا لنظام �لت�سنيف �لدويل 

للرب�ء�ت IPC، ويتناول هذ� �لف�سل ذلك �لت�سنيف.

2/7  الت�صنيف املحدد للطلب
يتحدد ت�سنيف �لطلب بو��سطة �لفاح�ض �ملو�سوعي. وت�سري رموز �لت�سنيف على كل طلب وفقًا للقو�عد 
�ملعمول بها حاليًا يف نظام �لت�سنيف �لدويل للرب�ء�ت. وميكن �لطالع على دليل �لت�سنيف �لدويل للرب�ء�ت 

من خالل �ملوقع �لإلكرتوين للمنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية. 

3/7  الت�صنيفات املتعددة 
�إذ� كان �لطلـــب يتطلـــب ��كرث من رمـــز ت�سنيف، فاإنه يتم حتديـــد كل هذه �لت�سنيفـــات وفقًا للت�سنيف 

�لدويل للرب�ء�ت. 

4/7  ت�صنيف الك�صف عن الخرتاع عند اإيداعه
يتحـــدد �لت�سنيف دون ��ن يعتـــد باملحتوى �ملحتمل للطلب بعد �إجر�ء ��ي تعديـــل نظًر� ل�ن هذ� �لت�سنيف 
ينبغـــي ��ن يكـــون ذ� �سلـــة بالك�سف عن �لخرت�ع يف �لطلـــب �ملن�سور ��ي يف �لطلب �ملـــودع. ولكن �إذ� تغري فهم 
�لفاح�ـــض لالخرت�ع ��و ملحتـــوى �لطلب عند �إيد�عه ب�سكل ملحوظ نتيجة �لبحث )للعثور على �لتقنية �ل�سابقة 

مثال ��و نتيجة تو�سيح ��وجه �لغمو�ض �لظاهرة(، فاإنه ينبغي تعديل �لت�سنيف وفقًا لذلك.

5/7  الت�صنيف يف حالة غمو�ص نطاق الخرتاع
عندمـــا يكـــون نطاق �لخرت�ع غري و��ســـح، فاإنه يجب ��ن يكون �لت�سنيف قائمًا علـــى ما يبدو ��نه �خرت�ع 
طاملـــا كان مفهومـــًا. وقد يكون �سروريًا �إجـــر�ء تعديل على �لت�سنيف، يف مرحلٍة لحقـــة، �إذ� مت حذف ��وجه 

�لغمو�ض من خالل �لبحث.

6/7  الت�صنيف يف حالة الفتقاد اإىل وحدة الخرتاع
يجـــب �لقيام بت�سنيف كافة عنا�ســـر �حلماية لالخرت�ع �ملطالب حمايتها �سو�ًء كان هناك �فتقاد لوحدة 
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�لخـــرت�ع ��و مل يكـــن طاملا ��ن كل هذه �لعنا�ســـر قد مت �لك�سف عنها يف �لطلب �ملن�ســـور. وي�سنف كل عن�سر 
حماية لالخرت�ع �ملطلوب حمايته كما هو مو�سحًا يف )2/7( �إىل )4/7(.
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إطار جودة العمل

1/8  مقدمة 
يتطلـــب �لقبول �لكامل ل�عمـــال مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي تطبيق معايري للجـــودة، مما ي�ساعد �ملكتب يف 
�ملحافظـــة علـــى م�ستوى عال من �جلودة وميّكنه مـــن �لوفاء بتوقعات �لعمـــالء يف �ل�سعودية و�ملهتمني مبجال 

بر�ء�ت �لخرت�ع يف �لعامل.

�سوف يحدد هذ� �لف�سل �ملعامل �ل��سا�سية لنظام �جلودة �خلا�ض با�عمال مكتب �لرب�ء�ت، كما ��ن هناك 
خطـــة مف�سلـــة لتطبيق هذ� �لنظام يف �ملكتب يتم مر�جعتها وتعديلهـــا على نحٍو دوري للتا�كد من متا�سيها مع 

�حتياجات �ملكتب للحفاظ عل جودة �لعمل.

2/8  نظام اإدارة اجلودة 
يطبـــق مكتب �لـــرب�ء�ت نظامًا لإد�رة �جلـــودة يحدد �ملتطلبـــات �ل��سا�سية �ملتعلقة باملـــو�رد و�لإجر�ء�ت 
�لإد�ريـــة ورد فعل �لعمالء وقنو�ت �لت�سال �لالزمة لتعزيز عمليات �لبحث و�لفح�ض. ويت�سمن هذ� �لنظام 
�لذي و�سعه مكتب �لرب�ء�ت طريقة ملر�قبة �للتز�م بالإجر�ء�ت �لو�ردة يف دليل �إجر�ء�ت �لفح�ض يف مكتب 

�لرب�ء�ت �ل�سعودي. 

يجـــب ��ن ي�ساعد نظام �إد�رة �جلودة على بنـــاء ثقة �لعمالء يف كفاءة عمل �ملكتب وذلك من خالل �إثبات 
كفاءة ومالئمة �إجر�ء�ت نظام �إد�رة �جلودة �لتي يطبقها �ملكتب.

3/8  امل�صادر
ي�ستطيـــع مكتـــب �لرب�ء�ت ��ن يتما�سى مـــع ��ي تغيري يف حجم �لعمـــل كما ��ن لديه بنيـــة ���سا�سية ت�ساعده 
علـــى �إجر�ء عمليات �لبحث و�لفح�ـــض و�للتز�م مبتطلبات نظام �إد�رة �جلـــودة ودليل �إجر�ء�ت �لفاح�سني 

�ل�سعودي. وفيما يلي بيان باملو�رد و�لبنية �ل��سا�سية �لتي قام �ملكتب بتا��سي�سها:
)��(  عـــدد كاف مـــن �لعاملـــني و�ملوظفني ي�ستطيعون �لتعامل مـــع �لعمل �لو�رد ويتمتعـــون باملوؤهالت �لالزمة 
لإجـــر�ء عمليـــات �لبحث و�لفح�ض يف �ملجـــالت �ملختلفة ولديهم و�سائل �مل�ساعـــدة �للغوية �لتي متكنهم على 
�ل�قـــل من ��ستيعاب �للغات �لتي تكتب بها �لوثائق وفقًا للقاعدة )34( من معاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت ��و 

��ي من �للغات �لتي ترتجم لها تلك �لوثائق.
)ب(  فريـــق �إد�ري يتمتـــع بالتدريب و�ملهـــارة �لالزمني ومو�رد كافية لدعـــم �إد�رة �لفح�ض وت�سهيل عمليات 

�لبحث و�لفح�ض.

الف�صل الثامن
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)ج(  �ل�جهـــزة و�لت�سهيالت �ملالئمة، مثل ��جهزة وبر�مج �لكمبيوتـــر وقو�عد �ملعلومات �لد�خلية و�خلارجية 
�لالزمة لدعم عمليات �لبحث و�لفح�ض.

)د(  �إمكانيـــة �لطـــالع على �حلد �ل�دنى من �لوثائـــق �ملن�سو�ض عليها يف �لقاعدة 34 مـــن معاهدة �لتعاون 
ب�سا�ن �لرب�ء�ت �لتي مت تنظيمها بطريقة منا�سبة ل�غر��ض �لبحث و�لفح�ض.

)هــــ(  دلئل �إر�سادية حديثة و�ساملـــة مل�ساعدة �لعاملني على ��ستيعاب معايري �جلـــودة ومقايي�سها و�لتم�سك 
بتلك �ملعايري و�إتباع �إجر�ء�ت �لعمل بدقة وبنف�ض �لدرجة من �جلودة.

)و(  برنامج تدريبي فعال لكل �لعاملني يف عمليات �لبحث و�لفح�ض للتا�كد من حت�سيلهم للخرب�ت و�ملهار�ت 
�لالزمة وحمافظتهم عليها ومن �إملامهم با�همية �للتز�م مبعايري �جلودة ومقايي�سها.

)ز(  نظام ملر�قبة وحتديد �ملو�رد �ملطلوبة للتعامل مع �لطلبات و�لتما�سي مع معايري �جلودة �خلا�سة بالبحث 
و�لفح�ض.

4/8  الإدارة
يقـــوم مكتب �لـــرب�ء�ت بتطبيق �لعمليات و�لإجـــر�ء�ت �لتالية عند �لتعامل مع طلبـــات �لبحث و�لفح�ض 

وعند ��د�ء �لوظائف �ل�خرى ذ�ت �ل�سلة، مثل �إدخال �لبيانات و�لت�سنيف:

• �آليـــات حتكم لإ�ســـد�ر نتائج عمليـــات �لبحث و�لفح�ـــض يف مو�عيدها ومب�ستوى جـــودة يتفق مع ما هو 	
مذكورة يف دليل �جر�ء�ت �لفاح�سني �ل�سعودي.

• نظـــام مالئم لإد�رة �ل�سكاوى و�تخـــاذ �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية و�لوقائيـــة �إذ� ��مكن، وتطبيق �إجر�ء�ت 	
متابعـــة لقيا�ـــض ر�سا �لعمـــالء وفهمهم ل�سري �لعمل يف مكتـــب �لرب�ء�ت و�لتا�كد مـــن تلبية �حتياجاتهم 

و�لوفاء بطلباتهم �مل�سروعة.

5/8  �صمان اجلودة
يوجـــد لدى مكتب �لرب�ء�ت �إجر�ء�ت خا�سة باإ�سد�ر تقاريـــر �لبحث و�لفح�ض يف �لوقت �ملطلوب ووفقًا 

ملقايي�ض �جلودة ودليل �إجر�ء�ت �لفح�ض يف مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي، وهذه �لتد�بري ت�سمل ما يلي:
)��(  نظـــام د�خلي ل�سمان �جلودة بهـــدف �لتقييم �لذ�تي، ويت�سمن هذ� �لنظـــام �لتحقق من ��عمال �لبحث 
و�لفح�ـــض و�لتا�كد من �سحتهـــا ومر�قبتها ل�سمان تو�فقهـــا مع دليل �إجر�ء�ت �لفح�ـــض يف مكتب �لرب�ء�ت 

�ل�سعودي، ويتم بعد ذلك �إخبار �لعاملني بنتائج هذ� �لنظام.
)ب(  نظام لقيا�ض ��د�ء نظام �إد�رة �جلودة وت�سجيله ومر�قبته وحتليله لل�سماح بتقييم مطابقته للمتطلبات.

)ج(  نظـــام للتحقـــق مـــن فاعلية �لإجـــر�ء�ت �لتي يتخذهـــا �ملكتب ملعاجلة حـــالت �لنق�ض وملنـــع تكر�ر ��ي 
م�سكالت.

)د(  نظام فعال ل�سمان �لتح�سني �مل�ستمر للعمليات �لتي يقوم بها �ملكتب.

6/8  الرتتيبات اخلا�صة برد فعل العمالء
�مل�ساعـــدة علـــى حت�سني �ل�د�ء وتعزيز ��عمـــال �لتطوير �مل�ستمرة، وذلك من خـــالل قيام مكتب �لرب�ء�ت 
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باإبـــالغ نتائـــج عمليات �سمان �جلودة للتا�كد من �تخاذ �لإجر�ء�ت �لت�سحيحيـــة �ل�سرورية ون�سر �ملمار�سات 
�ملف�سلة وتطبيقها.

7/8  الت�صال بالعمالء واإر�صادهم
يقوم مكتب �لرب�ء�ت بتطبيق �لرتتيبات �لتالية ل�سمان �لت�سال �لفعال مع عمالئه:

)��(  �إقامـــة قنو�ت �ت�سال فعالة بهدف �لتعامل �لفوري مع �ل�ستف�سار�ت وتوفري �إمكانية �لتو��سل بني �ملكتب 
وعمالئه.

)ب(  تقـــدمي �لإر�ســـاد و�ملعلومات �لو��سحة و�ل�ساملـــة للعمالء )خا�سة مبقدمي �لـــرب�ء�ت �لذين يتقدمون 
بدون وكالء( عن عمليات �لبحث و�لفح�ض.

8/8  املراجعة الداخلية
و�سع نظام ل�سمان �جلودة للتحقق من �للتز�م مبتطلبات نظام �إد�رة �جلودة،حيث قام مكتب �لرب�ء�ت 
بتا��سي�ض نظام د�خلي ملر�جعة �لرتتيبات �لالزمة لتحديد مدى �تفاق �لإجر�ء�ت �ملعمول بها باملكتب مع نظام 
�إد�رة �جلـــودة ومطابقته لهـــذ� �لدليل. وتتميز عمليـــات �ملر�جعة باملو�سوعية و�ل�سفافيـــة بهدف �إثبات مدى 

تطبيق هذه �ملتطلبات و�لإجر�ء�ت بثبات وفاعلية، ويتم �إجر�ء هذه �ملر�جعة مرة كل عام.

فيما يلي ��هم �ملكونات �لتي حتتوي عليها �آلية �ملر�جعة ونظام �لتقارير يف مكتب �لرب�ء�ت:

9/8  املراقبة والقيا�ص
ت�ستمل مدخالت ��ي عملية من عمليات �ملر�جعة على �ملعلومات �لتالية:

)��(  �ملطابقة مع متطلبات نظام �إد�رة �جلودة ودليل �إجر�ء�ت �لفاح�سني �ل�سعودي.
)ب(  ��ي �إجر�ء ت�سحيحي ��و وقائي يتخذه �ملكتب لإز�لة ���سباب عدم �ملطابقة.

)ج(  ��ي �إجر�ء من �إجر�ء�ت �ملتابعة مت �تخاذه يف عمليات �ملر�جعة �ل�سابقة.
)د(  مدى كفاءة نظام �إد�رة �جلودة وما يت�سل به من عمليات.

)هـ(  ردود فعل �لعمالء، مبا فيهم �لوكالء مقدمي �لرب�ء�ت.
)و(  ما يتم تقدميه من �قرت�حات لتح�سني �لعمل.

مت �تخـــاذ �لرتتيبـــات �لالزمة ملر�قبة �للتز�م مبتطلبـــات نظام �إد�رة �جلودة يف هـــذ� �لدليل وت�سجيلها 
وقيا�سها. كما مت عمل �لرتتيبات �لالزمة ��ي�سَا لقيا�ض ر�سا �لعمالء وهو ما قد يت�سمن �آر�ء مقدمي �لرب�ء�ت 

وممثليهم.

10/8  التحليل
يتم ��ستغالل �لبيانات �لتي مت جتميعها يف حتديد مدى تطبيق متطلبات نظام �إد�رة �جلودة و�لإجر�ء�ت 
�ملذكـــورة يف هذ� �لدليل، ويتم تقدمي نتائج �ملر�جعة �لد�خلية لالإد�رة �لعليا حتى ميكنهم عمل تقييم حمايد 
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لـــال�د�ء �لفعلـــي مقارنة مبتطلبات نظام �إد�رة �جلودة و�إجر�ء�ت هـــذ� �لدليل من ��جل �لتعرف على ��ي فر�ض 
لتح�سني �ل�د�ء وما �إذ� كانت هناك حاجة لإدخال تغيري�ت ��م ل.

11/8  التح�صينات 
مكتب الرباءات:

)��(  �ملكتـــب لديـــه نظام بهدف حت�سني ��د�ئه ب�سكل د�ئم ووفقًا ملتطلبات نظام �إد�رة �جلودة وبهدف مر�جعة 
كفاءة نظام �إد�رة �جلودة لديه.

)ب(  يقـــوم �ملكتب بتحديـــد �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية وتطبيقهـــا تطبيقًا فوريًا لإز�لة ���سبـــاب ��ي تعار�ض مع 
متطلبات نظام �إد�رة �جلودة وهذ� �لدليل.



الف�صل التا�صع

ال�صتثناءات وحتديد عملية بحث 
وفح�ص طلبات براءات الخرتاع
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االستثناءات وتحديد عملية بحث 

وفحص طلبات براءات االختراع 

1/9 مقدمة
تن�ض �ملادة )38( من �لالئحة على فح�ض طلبات �حل�سول على بر�ء�ت �لخرت�ع لتحديد ما �إذ� كانت 
م�ستوفية لل�سروط �ملن�سو�ض عليها �سمن ��حكام ��خرى من �لنظام ��م ل. وللتمتع بقابلية �حل�سول على بر�ءة 
�خـــرت�ع وفقًا للمادة )43( من �لنظام، يجب ��ن يكـــون �ملو�سوع �ملطلوب حمايته عبارة عن �خرت�ع ويجب ��ن 
يكون م�ستوفيًا ل�سروط �جلدة و�خلطوة �لبتكارية وقابلية �لتطبيق �ل�سناعي بالإ�سافة �إىل �ملتطلبات �ل�خرى 
للح�ســـول على بر�ءة �لخـــرت�ع ويجب ��ل يكون من �سمن �لخرت�عات �مل�ستثناة �لو�ردة باملادة )4( ��و )45( 

من هذ� �لنظام.

وبالتايل يختلف عن ��ن يكون جمرد فكرة لإجناز �سيء ما �إذ� مل تكن هذه �لفكرة م�سحوبة بفهم و�سائل 
تطبيقهـــا عمليًا، ولنقارن على �سبيل �ملثال بني فكرة �لطـــالء مبعنى ��ستخد�م لون معني لتلوين �سيء ما وبني 
فكـــرة �خـــرت�ع �لطالء حيث يكون لدى �ملخرتع مفهوم متكامل بخ�سو�ـــض �ملكونات و�لطريقة �لالزمة ل�سنع 

�لطالء و��ستخد�مه يف تلوين �سيء ما.

وميكـــن ��ن يتم �سنـــع �لخرت�ع عندما تكون �لفكـــرة �لبتكارية بكل ما مييزها حا�ســـرًة ب�سكل و��سح يف 
ذهن �ملخرتع ��ي ��نها قابلة للتحويل �إىل �سيٍء و�قعي وتنفيذها �سو�ء من قبل �ملخرتع ��و من قبل �سخ�ض يتمتع 
مبهـــار�ت عاديـــة يف �ملجال �لتقني ذي �ل�سلة. ول يهم كيفية تو�سل �ملخـــرتع �إىل هذ� �ملفهوم �ملتكامل ��ي ��ن 

ذلك ميكن ��ن يحدث كنتيجة لبحٍث م�سٍن ��و كنتيجة لإلهاٍم مفاجئ.

وبالإ�سافـــة �إىل �ل�ســـروط �ل�سابقـــة لإمكانيـــة �حل�ســـول علـــى بـــر�ءة �لخـــرت�ع، يجـــب ��ن ي�سف طلب 
�حل�ســـول علـــى �لـــرب�ءة مو�ســـوع �لطلب. وتذكـــر �ملـــادة )45( من �لنظـــام ��ربـــع فئـــات للمو�سوعات غري 
�لقابلـــة للح�ســـول علـــى بـــر�ءة �خـــرت�ع يف �ل�سعوديـــة. كمـــا "ل متنـــح وثيقـــة �حلمايـــة �إذ� كان ��ستغاللها 
جتاريـــًا خمالفـــًا لل�سريعـــة �لإ�سالميـــة" ��و" ل متنـــح وثيقـــة �حلمايـــة �إذ� كان ��ستغاللهـــا جتاريـــًا م�ســـرً� 
باحليـــاة ��و بال�سحـــة �لب�سريـــة ��و �حليو�نيـــة ��و �لنباتيـــة ��و م�سرً� �إ�ســـر�رً� كبريً� بالبيئة" وفقـــًا �ملادة )4( 
 مـــن �لنظـــام. وعلـــى �سبيـــل �ملثال، فاإنـــه من غري �ملمكـــن منح بـــر�ءة �خرت�ع عـــن ��دو�ت خا�ســـة بالتدخني 
ومو�د ح�سو للتدخني خا�سة بتلك �ل�دو�ت، يف حني ل ينبغي �لعرت��ض على منح مر�سح فلرت متعدد �ملكونات 

ل�د�ة تدخني.

الف�صل التا�صع
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2/9  الخرتاعات امل�صتثناة 
وفقًا للمادة )45( من �لنظام ل يعد من قبيل �لخرت�عات يف جمال تطبيق ��حكام هذ� �لنظام ما يا�تي:

)��(  �لكت�سافات، و�لنظريات �لعلمية، و�لطرق �لريا�سية.
)ب(  خمططـــات مز�ولة �ل�عمال �لتجارية وقو�عدها و���ساليبهـــا، ��و ممار�سة �ل�ن�سطة �لذهنية �ملح�سة، ��و 

ممار�سة لعبة من �ل�لعاب. 
)ج(  �لنباتـــات ، و�حليو�نـــات ، و�لعمليـــات – �لتـــي يف معظمهـــا حيويـــة – �مل�ستخدمة لإنتـــاج �لنباتات، ��و 

�حليو�نات وي�ستثنى من ذلك �ل�حياء �لدقيقة ، و�لعمليات غري �حليوية ، وعمليات علم �ل�حياء �لدقيقة.
)د(  طـــرق معاجلـــة ج�سم �لإن�سان ، ��و �حليو�ن، جر�حيـــًا، ��و عالجيًا، وطرق ت�سخي�ض �ملر�ض �ملطبقة على 

ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن، وي�ستثنى من ذلك �ملنتجات �لتي ت�ستعمل يف ��ي من تلك �لطرق.

وكمبـــد�� قانوين ل يجب تو�سيع نطاق تف�سري �ل�ستثناء�ت. وعليـــه، يجب على �لفاح�ض ��ن يكون حري�سًا 
يف ��ل يف�ســـر هـــذه �ل�حكام على نحو يوؤدي �إىل تو�سيع نطاق �ل�ستثناء�ت مبا يزيد عن �ملعنى �لدقيق يف �ملادة 
)45( مـــن �لنظـــام. وبالتايل، فاإن �لطلب �لـــذي يتكون فقط من مو�سوع م�ستثنـــى �سيتم رف�سه ولكن �لطلب 

�لذي يت�سمن ��و يرتبط مبو�سوع م�ستثنى �سيعد مو�سوعًا قاباًل للح�سول على بر�ءة �خرت�ع.

ت�ســـري �ملـــادة )27( من �تفاقيـــة �جلو�نب �ملت�سلة بالتجـــارة من حقوق �مللكية �لفكريـــة )�ملعروفة با�سم 
�تفاقيـــة "�لرتب�ـــض"( �إىل �حلد مـــن �لنطاق �لذي ميكن للمملكـــة فيه ��ستثناء �لخرت�عـــات من �ملو�سوعات 
�ملطلـــوب حمايتهـــا كرب�ءة �خرت�ع. لذلـــك، فاإن نطاق كل من هـــذه �ل�نو�ع يجب تف�ســـريه بطريقة تتو�فق مع 

�لتحديد�ت �لو�ردة يف �ملادة )27( )3( من �تفاقية �لرتب�ض، و�لتي تن�ض على ما يلي:

يجوز ��ي�سًا للبلد�ن �ل�ع�ساء ��ن ت�ستثني من قابلية �حل�سول على بر�ء�ت �لخرت�ع ما يلي:

)��(  طرق �لت�سخي�ض و�لعالج و�جلر�حة ملعاجلة �لب�سر ��و �حليو�نات.
)ب(  �لنباتـــات و�حليو�نـــات، خـــالف �ل�حياء �لدقيقة، و�لطـــرق �لتي يف معظمها حيوية لإنتـــاج �لنباتات ��و 
�حليو�نـــات خـــالف �ل��ساليـــب و�لطرق غري �حليويـــة وعمليات علم �ل�حيـــاء �لدقيقة. غري ��نـــه على �لبلد�ن 
�ل�ع�ســـاء منـــح �حلماية ل�نـــو�ع �لنباتات �إما عن طريق بر�ء�ت �لخرت�ع ��و نظام خا�ـــض  بهذه �ل�نو�ع ��و با�ي 
مزيـــج منهمـــا. ويعاد �لنظر يف ��حـــكام هذه �لفقرة �لفرعية بعـــد ��ربع �سنو�ت من تاريخ نفـــاذ �تفاق منظمة 

�لتجارة �لعاملية.

�إذ� قـــرر فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن �ملو�سوع �ملطلوب حمايتـــه بعن�سر �حلماية، لي�ض �خرت�عًا وفقًا للمادة 
)45( يجب يف هذه �حلالة على فاح�ض طلب �لرب�ءة رف�ض عن�سر �حلماية لعدم تو�فقه مع �ملادة )45( من 

�لنظام. ويتم ��دناه مناق�سة �لنطاق �خلا�ض بكل من هذه �ل�نو�ع.

3/9  الكت�صافات وخمططات مزاولة الأعمال 
كمـــا ذكر �سابقًا، فاإن عنا�سر �حلماية ذ�ت �ل�سلة بالكت�سافـــات و�لنظريات �لعلمية و�لطرق �لريا�سية 
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وخمططـــات مز�ولة �ل�عمال �لتجارية وقو�عدها و���ساليبهـــا و ممار�سة �ل�ن�سطة �لذهنية �ملح�سة و ممار�سة 
لعبـــة مـــن �ل�لعاب يف حد ذ�تها ل تعترب �خرت�عات ويجب رف�سها وفقًا للمادة )45( )��( و )ب( من �لنظام. 
وب�سكل عام، فاإن �سبب هذه �ل�ستثناء�ت يتمثل يف ��نها ل متثل �خرت�عًا قاباًل للح�سول على �لرب�ءة كما ورد 
��عاله - ��ي �إن كل من �لنظريات �لعلمية و�لطرق �لريا�سية و�ملخططات قد تكون يف حد ذ�تها �إبد�عًا ذهنيًا 
ولكـــن بدون ��ية و�سائل لتحدث تا�ثريً� معينًا، وبالتـــايل ل تعد �خرت�عًا. كما ��ن طبيعة هذه �لعمال �لإبد�عية 
ل ت�سمـــح بتنفيذها عمليًا وبالتايل فهي تفتقد �سرط قابلية �لتطبيق �ل�سناعي �لالزم للح�سول على �لرب�ءة. 
وبالإ�سافـــة �إىل ذلـــك، فـــاإن �كت�ساف �سيء موجود بالفعـــل -يف �لطبيعة على �سبيل �ملثـــال- ل ميكن ��ن يكون 

�خرت�عًا قاباًل للح�سول على �لرب�ءة ل�نه �سيفتقد دومًا �إىل عن�سر �جلدة. 

يحتمـــل م�سطلح "�لكت�ساف" ��كـــرث من معنى، ففي بع�ض �ل�حيان ي�سار �إىل �لخرت�ع على ��نه �كت�ساف، 
خا�ســـة عندمـــا يتو�سل �ملخرتع �إليه فجا�ًة بطريقـــة عبقرية خاطفة. ولكن هذ� �ملعنى لي�ـــض هو ما ي�سري �إليه 
م�سطلـــح "�لكت�ســـاف" يف �ملـــادة )45( )��( ويجب ��ل يطبق �ل�ستثناء على هـــذ� �ل�سكل من طرق ��ستخد�م 
�مل�سطلـــح. ويجـــب ��ن يف�سر م�سطلـــح "�لكت�ســـاف" ل�غر��ض �ملـــادة )45( )��( مبعناه �لآخـــر، بحيث يدل 
علـــى �كت�ساف �سيء موجـــود بالفعل. لذ� يجب علـــى �لفاح�ض �لتز�م �حلر�ض وعـــدم تو�سيع معنى م�سطلح 

�لكلمة. عليه  تدل  ما  على  يزيد  "�لكت�ساف" مبا 

ومـــع ذلـــك، �إذ� كان عن�سر �حلمايـــة يت�سمن �كت�ساف ��و نظريـــة علمية ��و طريقـــة ريا�سية فاإن ذلك ل 
يعنـــي ��ن �ملو�ســـوع �لو�رد يف هذ� �لعن�سر يعد �خرت�ًعـــا. و�إذ� مت �لنظر ب�سكل عام �إىل عن�سر �حلماية �لذي 
يت�سمـــن �كت�سافـــات ��و نظريـــات ��و طرق ريا�سية يتـــم تطبيقهـــا ��و تنفيذها يف �ل�ستخد�مـــات �لعملية ذ�ت 
�ل�سبغـــة �لفنية، فاإن �ملو�سوع �لو�رد بعنا�سر �حلماية يعترب مو�سوع قابل للح�سول على بر�ءة �خرت�ع ولي�ض 
حمظـــورً� وفقًا للمادة )45( وعلى �سبيل �ملثـــال، �إذ� كان عن�سر �حلماية ي�ست�سهد بالنظرية �لفيزيائية فقط 
ل��سبـــاه �ملو�سالت، فـــاإن عن�سر �حلماية يف هذه �حلالة يتعلق بنظرية علميـــة ولي�ض بالخرت�ع. فبينما تعترب 
��جهزة وطرق ت�سنيع ���سباه �ملو�سالت �لتي تقوم بتطبيق �لنظرية �لعلمية �خرت�عات يدخل مو�سوعها �سمن 
�ملادة مو�سوع �حلماية و�لقابلة للت�سجيل كرب�ءة �خرت�ع، جند ��ن �لطرق �لريا�سية مثال حمدد للمبد�� �ملتعلق 
با�ستثنـــاء بيـــان �لو�سف �ملخت�سر ��و �لطرق �لفكرية. وعلى �سبيل �ملثال، فاإن طريقة �لق�سمة �ملخت�سرة قد ل 
متثـــل �خرت�ًعا، ولكن �لآلة �حلا�سبة �مل�سممة للعمـــل وفق هذه �لطريقة ميكن ��ن تكون �خرت�عًا يدخل �سمن 

�ملادة مو�سوع �حلماية �لقابلة للت�سجيل كرب�ءة �خرت�ع. 

ول تعتـــرب بر�مج �لكمبيوتـــر يف حد ذ�تها �خرت�عات. وميكن �عتبار بر�مـــج �لكمبيوتر من �سمن �لطرق 
�لريا�سيـــة ول ميكـــن ��ن تكون قائمـــة �لرب�مج �خرت�ع على �لرغم مـــن ��نها ت�سف نظام قابـــل للتنفيذ وغري 
جم�سد ب�سكل ملمو�ض ك�سجل بيانات على جهاز حممول على ناقل ��و حامل قابل للقر�ءة على �لكمبيوتر. غري 
��نـــه يجـــب رف�سها وفقًا للمادة )45( )��(. وعلى �لرغم من ��ن هـــذه �ملو��سيع غري قابله لال�ستثناء، �إل ��نه ل 
ينبغي ��ن تت�سمن عنا�سر �حلماية �ملتعلقة بهذه �لخرت�عات ��ي برنامج كمبيوتر �سمن هذه �لعنا�سر. ويجب 
 �لك�ســـف عـــن برنامج �لكمبيوتر بالكامـــل يف �لو�سف لل�سماح لذوي �خلربة يف جمـــال �لتقنية �ل�سابقة ب�سنع 
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و/��و ��ستخد�م �لخرت�ع.

وباملثل، فاإن عن�سر �حلماية �خلا�ض بربنامج قابل للتطبيق يعطي فقط �لتعبري عن �لفكرة )مثل �لطرق 
�لريا�سية( حتى �إذ� مت جت�سيد هذه �لفكرة ب�سكل ملمو�ض، يجب ��ل يعترب �خرت�عًا ويجب ��ن يتم رف�سه.

وكمـــا يف حالة �لكت�سافات و�لنظريـــات... �إلخ، فاإن قاعدة ��ن عن�سر �حلماية قد يت�سمن ��و ي�ستمل على 
برنامج كمبيوتر ل تعني ��ن عن�سر �حلماية ل ميثل �خرت�عًا. وميكن ��ن يكون �لربنامج �لذي يحتوي على كود 
قابـــل للتطبيق وجم�سد ب�ســـكل ملمو�ض على ناقل مقروء على جهاز كمبيوتـــر، ويت�سمن تطبيق عملي يف حالة 

تنفيذه، عبارة عن �خرت�ع ��و مادة حماية قابلة للت�سجيل كرب�ءة �خرت�ع.

و�إ�سافًة �إىل ذلك، ميكن تنفيذ عملية معاجلة �لبيانات �سو�ًء من خالل برنامج كمبيوتر ��و دو�ئر خا�سة، 
وقـــد ل يكـــون لالختيار ��ي عالقـــة يف هذه �حلالة باملفهوم �لبتكاري، ولكن يتـــم حتديده ب�سكل كبري يف �سوء 
�لعو�مـــل �لقت�سادية ��و �لناحية �لعملية. ويعنـــي ذلك، على �سبيل �ملثال، ��ن �لآلت �لتي يتم �لتحكم فيها من 
خـــالل برنامـــج وعملية �لت�سنيع �ملوجهة عن طريـــق برنامج وعمليات �لتحكم يجـــب �عتبارها ب�سكل طبيعي 

كاخرت�ع وكمادة حماية قابلة للت�سجيل كرب�ءة �خرت�ع وغري حمظورة وفقا للمادة )45(.

�إىل جانـــب ذلـــك، فاإنه يف حالـــة تناول �ملـــادة مو�سوع �حلماية فقـــط بنظام �لت�سغيـــل �لد�خلي �ملربمج 
ل�حـــد ��جهـــزة �حلا�سب �لآيل �ملعروفة، فاإن �ملادة مو�سوع �حلماية قـــد تكون �خرت�عًا وذلك يف حالة عر�سها 
لنظـــام �لتطبيـــق �لعملي. ويعني ذلك، على �سبيل �ملثـــال، فاإن عملية نقل �لبيانات �لتـــي متثل مبالغ منف�سلة 
مـــن �لـــدولر�ت با�ستخد�م �لكمبيوتر من خالل �سل�سلة من �لعمليـــات �حل�سابية �إىل �سعر نهائي لال��سهم تعد 
تطبيقـــًا عمليـــًا للوغاريتم ريا�سي ��و �سيغة ��و عملية ح�سابيـــة ريا�سية ل�نها توؤدي �إىل "نتيجة مفيدة وحمددة 
وملمو�ســـة" - �سعر نهائـــي موؤقت لال��سهم كي ي�ستخـــدم يف �لت�سجيل وكتابة �لتقارير و��ي�ســـًا تقبله �ل�سلطات 
�ملنظمة وتعتمد عليه وكذ� ي�ستخدم يف �ل�سفقات �لتجارية �لتي تعقب ذلك و�ملتعلقة بال��سهم. وبالتايل، فاإن 
ذلك يعد �خرت�عًا ومو�سوعه قابل للح�سول على �لرب�ءة. وعلى �لرغم من ذلك، فاإنه ل ميكن �عتبار برنامج 
�لكمبيوتر نف�سه جزء من عنا�سر �حلماية ولكنه ممكن ��ن يكون جزءً� من �لو�سف وميكن �لإ�سارة �إليه �سو�ًء 

يف عنا�سر �حلماية �مل�ستقلة ��و غري �مل�ستقلة.

وينبغـــي ��ن يتم فح�ض مو�سوع عن�ســـر �حلماية ككل، كما ��ن عن�سر �حلماية �لـــذي يت�سمن �إ�سارة �إىل 
برنامـــج كمبيوتر قد ين�سب ��و ل ين�ســـب على برنامج �لكمبيوتر. وينطبق ذلك على �سبيل �ملثال على عن�سر 
�حلمايـــة �ملتعلـــق بجهاز ��و طريقـــة ميثل �لكمبيوتر فيها عن�ســـرً� من عنا�سر �جلهـــاز ��و خطوة من خطو�ت 
عن�ســـر �حلماية. وحتى �إن كانت �لنقطة �جلديدة �لوحيدة لعن�ســـر �حلماية هي ��ستخد�م برنامج كمبيوتر 
للتحكم يف جزء من �لطريقة ��و تنظيم عمل �جلهاز، فاإن عن�سر �حلماية ين�سب يف هذه �حلالة على �لطريقة 
��و �ملنتج ويكون مو�سوعه قاباًل للح�سول على بر�ءة �لخرت�ع. وعلى �لرغم من ذلك، �إذ� كان �ل�سيء �جلديد 
�لوحيـــد يف عن�سر �حلماية هـــو ��ستبد�ل برنامج كمبيوتر باآخر، يكون عن�ســـر �حلماية بالتايل من�سبًا على 
 برنامـــج �لكمبيوتـــر رغم �إ�سافة عنا�ســـر ��و خطو�ت ��خرى غري جديدة. وعند تقييـــم عنا�سر �حلماية، فاإنه 
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ل ينبغي ��ن تنعقد �ملقارنة بني كال �لربناجمني ولكن بني كال �لخرت�عني ككل.

�إن عنا�ســـر �حلماية �خلا�سة باملخططات بذ�تها ��و ��ي تقدمي للمعلومات �لتي تت�سف فقط مبحتوى تلك 
�ملعلومـــات، ل تعتـــرب �خرت�عًا ويجب ��ن يتم رف�سها وفقًا للمادة )45( )ب( من �لنظام. وهكذ�، فاإن عن�سر 
�حلماية �لذي يتعلق بـ )1( تقدمي ��و عر�ض �ملعلومات )مثال، من خالل �لإ�سارة �ل�سمعية ��و �لكلمات �ملنطوقة 
��و �لعرو�ـــض �ملرئيـــة( ��و )2( �ملعلومات �مل�سجلة على ناقل )مثل �لكتب �لتـــي تتميز مبو�سوعاتها وت�سجيالت 
�جلر�مفون )�لفونوغر�ف( �لتي تتميز بالقطعة �ملو�سيقية �مل�سجلة عليها، و�إ�سار�ت �ملرور �لتي تتميز بوجود 
حتذيـــر�ت عليهـــا، و�سر�ئط �لكمبيوتر �ملمغنطة �لتـــي تتميز بوجود بيانات ��و بر�مـــج م�سجلة عليها( ��و )3( 
طرق و��جهزة تقدمي وعر�ض �ملعلومات )مثل �ملوؤ�سر�ت ��و ��جهزة �لت�سجيل �لتي تتميز فقط بوجود �ملعلومات 

�مل�سار �إليها ��و �مل�سجلة( ل يعترب �خرت�عًا وفقًا للمادة )45( )ب( من �لنظام.

و�إذ� كان عن�ســـر �حلمايـــة يتعلـــق، مع ذلـــك، بعر�ض معلومات م�سفـــرة ��و حمولة �إىل رمـــوز وذ�ت �سفة 
فنيـــة ��و عالقـــة هيكليـــة ��و وظيفية بطريقة ��و جهـــاز ��و ناقل �ملعلومات، فاإن عن�ســـر �حلماية يف هذه �حلالة 
يتعلـــق باخرت�ع حيـــث تتعلق �ملادة مو�ســـوع �حلماية بناقل �ملعلومـــات ��و بطريقة ��و جهـــاز عر�ض �ملعلومات. 
وت�ستمـــل ��مثلة �لخرت�عات علـــى جهاز قيا�ض يحتوي على عالمات قيا�ض �حلجم وذو عالقة هيكلية ووظيفية 
بوعاء قيا�ض جتعل بالإمكان �إعادة معايرة �جلهاز وفقًا للكمية �ملرغوبة )مثاًل، كوب قيا�ض به عالمات باللغة 
�لإجنليزيـــة و�ملرتية جنبًا �إىل جنب(، �سجل جر�موفون )gramophone( يتميز بتجويف معني ي�سمح باإجر�ء 
ت�سجيالت ��سرتيو، ��و �سكل ثنائي موجب )diapositive( مزود مب�سار �سوتي على جانبه )مثاًل فيلم �سينمائي 

جمهز بطريقة ت�سمح بت�سجيل �ل�سوت و�ل�سور ب�سكل متز�من(.

4/9  املواد احليوية
بينمـــا ميكن ��ستثناء �ساللت �لنباتـــات و�حليو�نات من �لبحث �إل ��نه ينبغي بحث وفح�ض �لنباتات عرب 
�جلينـــات و�حليو�نـــات �ملعدلة ور�ثيًا وكذلك طـــرق عمل هذه �ل�نو�ع من �لخرت�عـــات. وحتديد ما �إذ� كانت 
�لطريقـــة "حيويـــة بال��سا�ض" ��م ل يعتمد �إىل حد ما على مدى �لتدخل �لفني من جانب �لإن�سان يف �لطريقة، 
��ي �إذ� كان هـــذ� �لتدخـــل يلعب دورً� ���سا�سيـــًا يف حتديد �لنتيجة �ملرغوب حتقيقهـــا ��و �لتحكم فيها، فال يتم 
��ستثنـــاء �لعمليـــة. وعلى �سبيل �ملثال، تعترب طريقـــة �إنتاج خيول ب�سورة �نتقائية تت�سمـــن فقط �ختيار �إنتاج 
وجتميـــع حيو�نـــات ذ�ت خ�سائ�ض معينة حيوية بال��سا�ض. ومع ذلك، فـــاإن طريقة معاجلة نبات تنطوي على 
��ستخـــد�م مادة حفازة للنمو ��و �لإ�سعاع ل تعتـــرب حيوية بال��سا�ض ل�نه على �لرغم من ��ن هناك عملية حيوية 

�إل ��ن ���سل �لخرت�ع �ملطلوب حمايته فني بال��سا�ض.

وباملثـــل، ل تعـــد طرق �لتحكـــم جينيًا يف �حليو�نات، حيويـــة يف �ل��سا�ض وبالتايل، يتـــم بحثها وفح�سها. 
وكذلـــك ل ي�ستثنـــى معاجلـــة �لرتبة بو�سيلة فنيـــة لتقليل ��و حتفيز منـــو �لنباتات. وباملثل، فـــاإن ��ستمال طلب 
مـــا علـــى عنا�سر حماية تت�سمن ��ستخـــد�م نبات ��و حيو�ن ��و طريقة ما ل ي�ســـرتط رف�سه وفقًا للمادة )45( 
)ج(. ويق�ســـد مب�سطلح "عمليات علـــم �ل�حياء �لدقيقة" �لطرق �ل�سناعية �لتـــي ت�ستخدم كائنات �ل�حياء 
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�لدقيقة وكذلك �لطرق �خلا�سة باإنتاج �لكائنات �حلية �لدقيقة بو��سطة �لهند�سة �لور�ثية على �سبيل �ملثال. 
وميكن ��ن يخ�سع ناجت عمليات علم �ل�حياء �لدقيقة للبحث و�لفح�ض. ويتم تف�سري تكاثر عمليات علم �ل�حياء 
�لدقيقـــة نف�سه علـــى ��نه طريقة حيوية دقيقة ونتيجة لذلك ميكن حماية �ملنتـــج يف حد ذ�ته على ��نه منتج مت 
تكاثـــره بو��سطـــة طريقة ��حياء دقيقة. وي�سمـــل م�سطلح ناجت "عمليات علم �ل�حيـــاء �لدقيقة" �لبالزميد�ت 

)plasmids( و�لفريو�سات ��ي�سًا.

5/9  طرق العالج
ت�ستثنـــى �ملـــادة )45( )د( مـــن �لنظام "طرق معاجلة ج�ســـم �لإن�سان ��و �حليـــو�ن ، جر�حيًا ��و عالجيًا 
وطـــرق ت�سخي�ـــض �ملر�ض �ملطبقـــة على ج�ســـم �لإن�سان ��و �حليـــو�ن" من �ملـــادة مو�سوع �حلمايـــة و�لقابلية 
للت�سجيـــل كرب�ءة �خـــرت�ع. وعليه، ينبغي على فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن يرف�ـــض عنا�سر �حلماية �لتي ترتبط 
بطـــرق لإز�لـــة ��مر��ض �إعتام عد�ســـة �لعني )Cataracts( جر�حيـــًا وكذلك طرق حتديد مـــا �إذ� كان �ملري�ض 

يعاين من مر�ض �ل�سل. 

ووفقًا لهذه �ملادة فاإنه ينبغي ��ن يتم ��ستبعاد �لتايل من بر�ء�ت �لخرت�ع: 
)��(  الط���رق الطبي���ة: كما على �سبيل �ملثال، عملية �إعطـــاء �ل�دوية عن طريق �لفم، ��و عن طريق �حلقن، ��و 

مو�سعيًا ��و عن طريق ل�سقات �جللد. 
)ب(  الطرق اجلراحية: كما على �سبيل �ملثال، �جلر�حات بدون غرز لإز�لة �إعتام عد�سة �لعني. 

)ج(  الطرق العالجية: وعلى �سبيل �ملثال، طريقة لإز�لة �جلري من �ل��سنان. 
)د(  الطرق الوقائية: كما بالن�سبة لطرق �لتطعيم.

)هـ(  الطرق الت�صخي�صية: �لت�سخي�ض هو �لتعرف على طبيعة �ملر�ض، غالبًا بالتحقق من ما�سيه و��عر��سه 
وباإجر�ء �لتقييمات. وحتديد �حلالة �لفيزيائية �لعامة ل�سخ�ض )مثاًل: تقييم �للياقة( يعترب ت�سخي�سًا.

)و(  الط���رق العالجي���ة: ي�سمل �مل�سطلح "عالج" �لوقاية مـــن وكذلك عالج �ملر�ض. ولذلك، فيمكن �عتبار 
�لعملية �ملتعلقة بالعالج كطريقة معاجلة وبالتايل فهي غري قابلة للح�سول على بر�ءة �خرت�ع.

)ز(  ��ي طريقـــة لعـــالج �حليو�نات ملعاجلتها من �ل�مر��ض ��و لزيادة قيمتهـــا �لقت�سادية ��و قيمة منتجاتها. 
علـــى �سبيـــل �ملثـــال، طريقة عالج �ل�غنام لزيـــادة �إنتاجها من �ل�ســـوف ��و طريقة �لتحفيـــز �ل�سناعي لكتلة 

�لدو�جن.
)ح(  ت�صم���ل الأمثل���ة الأخرى على امل���واد امل�صتبعدة حتت هذا النطاق: ��ية عملية على �جل�سد، و�لتي تتطلب 
مهـــارة ومعرفـــة �جلر�ح وت�سمـــل �لعالجات كالعالجـــات �لتجميلية، و�إنهـــاء �حلمل، و�لق�سطـــرة، و�لتعقيم، 
و�لتعقيم �ل�سناعي، وزر�عة �ل�جنة، و�لعالجات ل�غر��ض جتريبية وبحثية و�إز�لة �ل�ع�ساء، و�جللد ��و �لنخاع 
�ل�سوكـــي مـــن متربع حي، و��ي عالج ��و ت�سخي�ض يجرى على ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن كما ي�سمل كذلك طرق 

�لإجها�ض، وحث �لولدة و�لتحكم و�سبط �حلي�ض.

وينبغـــي مالحظة ��ن حكم هذه �ملادة يتطلب مـــن فاح�سي طلبات �لرب�ء�ت ��ن يرف�سو� عنا�سر �حلماية 
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�ملرتبطـــة بالطـــرق. ول ي�سمـــح هذ� �ل�ستثنـــاء للفاح�سني برف�ـــض عنا�سر �حلماية �ملرتبطـــة مبنتجات مثل 
�للقاحـــات �مل�ستخدمة ملعاجلـــة �لإن�سان ��و �حليو�ن ��و �ملرتبطة با�جهزة مثل تلك �مل�ستخدمة للتحكم يف تناول 

�ل�دوية عن طريق �لوريد ��و �ل�دو�ت �جلر�حية مثل �مل�سارط ��و ��دو�ت �سغط �ل�وعية �لنازفة.

فعلـــى �سبيـــل �ملثال، ميكـــن �عتبـــار �إحـــدى �ل�دو�ت �مل�ستخدمة يف �لطـــرق �لت�سخي�سيـــة ��و �لعالجية ��و 
�جلر�حيـــة �خرت�عًا قاباًل للحماية برب�ءة �لخرت�ع ب�سرط ��ن تتفق مع �ل�سروط �ل�خرى �لتي حددها �لنظام 
حتـــى �إذ� كانـــت �لطرق �لت�سخي�سية ��و �لعالجيـــة ��و �جلر�حية �لتي ت�ستخدم بها تلـــك �ل�دو�ت م�ستثناة من 
�حلمايـــة بـــرب�ءة �لخرت�ع. ولو �حتوى طلب ما على عنا�سر حماية خا�ســـة بجهاز ي�ستخدم يف �لت�سخي�ض ��و 
�لعـــالج ��و �ملعاجلـــة بالإ�سافة �إىل عنا�سر حماية خا�سة بالت�سخي�ض ��و �لعالج ��و �ملعاجلة نف�سها، فاإنه يجب 
علـــى �لفاح�ـــض ��ن يطلب من مقـــدم �لطلب ��ن يحدد عنا�ســـر �لطلب بحيث ينطبق علـــى �جلهاز ولي�ض على 
�لطريقة. ومع ذلك فاإنه من غري �ملنا�سب ��ن يطلب �لفاح�ض من مقدم �لطلب ��ن يزيل تعليمات �ل�ستخد�م 
مـــن مو��سفـــات �جلهاز ل�ن تلـــك �لتعليمات عادًة ما تكـــون �سرورية للوفاء ب�سرط متكـــني �لك�سف ويف بع�ض 

�ل�حيان تكون �سرورية ��ي�سًا ل�سرط قابلية �لتطبيق �ل�سناعي.

وميكـــن ��ي�ســـًا وجود �إ�ســـارة �إىل طريقة ��ستخد�م �جلهـــاز يف مقدمة عن�سر �حلماية �لتـــي تعرف ��ي�سًا 
بـ"�لتمهيـــد"، على �سبيل �ملثال "�ن ��قـــوم بطلب حماية جهاز ي�ستخدم يف �جلر�حة ويتكون من...". وعادًة ل 
يوؤثـــر ما يـــرد يف �ملقدمة على تف�سري ��ي من عنا�سر �حلماية. ويف تلك �حلـــالت، يجب �ل�سماح ملقدم �لطلب 
باإز�لة �لإ�سارة �إىل تعليمات �ل�ستخد�م من �ملقدمة دون ��ن ي�سرتط عليه ذلك. وعلى �لرغم من ذلك، توجد 
حـــالت ��خـــرى يكون من �ل�سروري فيها تو�سيح معنى عن�سر �حلماية. ويف هذه �حلالة، يجب على �لفاح�ض 
��ن يقـــوم بتقييم ما �إذ� كان حذف هذه �لتعليمات �لتي تعطي معنى لعن�سر �حلماية �سيوؤدي �إىل تو�سيع نطاق 
�لخـــرت�ع  ��م ل مبـــا قد يزيد عما يدل عليـــه �لخرت�ع. ويف هذه �حلالة، يجب عـــدم ��سرت�ط حذف تعليمات 
�ل�ستخـــد�م، ��و ��ن يرف�ض �لطلب نهائيًا �إذ� ��خذ �لفاح�ض يف �عتباره تلك �لتعليمات �ملز�لة عند تقييم طلب 

�حلماية وذلك وفقًا للمادة )45( )د( من �لنظام.

ول يجوز كذلك للفاح�ض ��ن يرف�ض مبوجب ذلك طرق قيا�ض ��و ت�سجيل �سفات ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن. 
وعلـــى �سبيل �ملثـــال، ل يجوز للفاح�سني رف�ض طريقة لقيا�ض حجم ر���ـــض �سخ�ض لتحديد حجم �لقبعة مثاًل 
مبوجـــب هذه �لفقرة �لفرعيـــة. ويجب رف�ض عنا�سر �حلمايـــة �لتي ترتبط بطرق جر�حيـــة لتح�سن �ملظهر. 
وينبغي �إجر�ء عمليات �لبحث و�لفح�ض على طلب بر�ءة يحتوي على عنا�سر حماية ترتبط بالعالج �لتجميلي 
لالإن�سان من خالل ��ستخد�م منتج كيميائي. ول ينبغي تنفيذ بحث ��و فح�ض لعالج جتميلي يت�سمن جر�حة.

يجب ��ن يقت�سر تنفيذ طريقة �لعالج ��و �لت�سخي�ض، �ملقرر ��ستثناوؤها فعليًا، على ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن 
�حلـــي. وبالتـــايل، فاإن ذلك ل ي�ستثني طرق �لعالج ��و �لطـــرق �لت�سخي�سية �لتي يتم تنفيذها على �لإن�سان ��و 
�حليـــو�ن �مليت من �لبحث و�لفح�ض. ول يتـــم ��ستثناء عالج ��ن�سجة �جل�سم ��و �ل�سو�ئل بعد ��ستخال�سها من 
ج�ســـم �لإن�سان ��و �حليو�ن، ��و �لطرق �لت�سخي�سية �ملطبقـــة عليه، من عمليات �لبحث و�لفح�ض �ل�ويل طاملا 
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��ن هذه �ل�ن�سجة و�ل�سو�ئل ل يتم �إعادتها لنف�ض �جل�سم. وهكذ�، فاإن معاجلة �لدم ل�غر��ض �لتخزين يف بنك 
�لدم ��و �لختبار�ت �لت�سخي�سية �لتي تتم على عينات �لدم ل تدخل �سمن �ل�ستثناء�ت، بينما ميكن ��ستثناء 

معاجلة �لدم با�ستخد�م �لديلزة مع �إعادة �لدم �إىل نف�ض �جل�سم.

وتت�سمـــن طـــرق �لت�سخي�ض �لقيام بفح�ـــض حالة ج�سم �لإن�ســـان ��و �حليو�ن لال�غر��ـــض �لطبية بحيث 
ت�ستثنـــى طريقـــة لقيا�ض �سغـــط دم �جل�سم ��و طريقة للح�ســـول على معلومات عن �حلالـــة �لد�خلية للج�سم 
بو��سطـــة ��ستخد�م ���سعة �إك�ض من عمليات �لبحث و�لفح�ض. وتت�سمن �ملعاجلة با�ستخد�م عالج لل�سفاء من 
مر�ض ��و خلل يف �جل�سم، فالطرق �لوقائية مثل زيادة �ملناعة تعد من �لطرق �لعالجية وعليه يتم ��ستثناوؤها. 
ول تقت�ســـر �جلر�حـــة على �لطرق �لعالجيـــة �لتي تعرب ب�سكل ��كرب عـــن طبيعة �لعالج، ويتـــم ��ستثناء طرق 

جر�حات �لتجميل من عمليات �لبحث و�لفح�ض.

6/9  ال�صتثن���اءات م���ن متطلب���ات البح���ث يف جم���ال التقني���ة ال�صابقة وفح����ص عنا�صر 
احلماي����ة

كقاعـــدة عامـــة، ينبغي على فاح�سي طلبات �لرب�ء�ت �لبحث عن وثائـــق �لتقنية �ل�سابقة �ل�كرث �رتباطًا 
مبو�ســـوع �ملـــادة �ملطلوب حمايتها يف كل عن�ســـر من عنا�سر حماية طلب ت�سجيل بـــر�ءة �خرت�ع وفح�ض كل 
عن�ســـر حمايـــة للتا�كد مـــن وفائه باملتطلبـــات �ملذكورة يف �لف�سل �لثـــاين من �لنظام، و�لبـــاب �خلام�ض من 
�لالئحـــة. ومع ذلـــك، فهناك ��ستثناء�ت نادرة لهذه �لقاعدة �لعامة وهي عندما ل ميكن ��و ل ينبغي لفاح�ض 
طلب �لرب�ءة ��ن يبحث عن وثائق �لتقنية �ل�سابقة �ملرتبطة مبو�سوع �لخرت�ع �ملذكور. و�إذ� مل يكن من �ملمكن 
��و �ملنا�سب �لبحث عن وثائق �لتقنية �ل�سابقة ، فلي�ض من �ملمكن ��و �ملنا�سب فح�ض عن�سر �حلماية للتا�كد من 

�لوفاء مبتطلبات �جلدة و�خلطوة �لبتكارية على �لنحو �ملحدد يف �ملادة )44( من �لنظام.

7/9  البحث غري املطلوب
��وًل، ل ينبغـــي علـــى فاح�ض طلـــب �لرب�ءة ��ن يبحث عن وثائـــق للتقنية �ل�سابقـــة �إذ� مل يتم �لك�سف عن 
�لخرت�ع �ملقدم بدرجة و�سوح كافية متكن فاح�ض طلب �لرب�ءة من �إجر�ء "بحث مفيد". ويق�سد بـ"�لبحث 
�ملفيـــد" �لبحث �لذي يتوقع يف �ل�حو�ل �ملعقولة ��ن يقدم وثيقـــة تقنية �سابقة متكن �لفاح�ض من �تخاذ قر�ر 
مبنـــي على معلومـــات معينة ب�سا�ن ما �إذ� كان �لخرت�ع  �ملقدم جديـــدً� ويت�سمن خطوة �بتكارية. وعلى �سبيل 
�ملثـــال، ل ينبغـــي على فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن يقوم بالبحث عـــن وثائق يف �لتقنية �ل�سابقة عندما يتم و�سف 

�لخرت�ع على ��نه مادة تعمل كعامل حفاز بدون �لك�سف عن �لرتكيبة �لكيميائية للمادة. 

ثانيـــًا، ل ينبغـــي على فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن يبحث عن وثائق للتقنية �ل�سابقة �إذ� كان �لخرت�ع  يرتبط 
بو�ســـوح باملو�ســـوع �مل�ستثنى من قابلية �لرب�ءة كرب�ءة �خرت�ع وفقا للمـــادة )45( من �لنظام. ر�جع )2/9( 
للتعرف على �لخرت�عات غري �لقابلة للت�سجيل كرب�ءة �خرت�ع. وعلى �سبيل �ملثال، ل ينبغي على فاح�ض طلب 
�لـــرب�ءة بحـــث وثائق للتقنية �ل�سابقة عندما يكون �لخرت�ع �ملطلوب حمايتـــه عبارة عن ح�سان ��و ��ي حيو�ن 
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�آخـــر لي�ض مـــن �سمن �ل�حياء �لدقيقة. ولي�ض هنـــاك �حتمال ل�ن يكت�سف ��ن �لخـــرت�ع �ملقدم قابل للت�سجيل 
كرب�ءة �خرت�ع. ولذلك، فاإن �لبحث �سيعد يف هذه �حلالة م�سيعة لوقت �لفاح�ض.

ثالثـــًا، ل ينبغي على فاح�ض طلـــب �لرب�ءة ��ن يبحث عن وثائق للتقنية �ل�سابقـــة �إذ� كان من �لو��سح ��ن 
�لخرت�ع �ملقدم لي�ض له تطبيق �سناعي على �لنحو �ملطلوب وفقا للمادة )44( )ج( من �لنظام. وعلى �سبيل 
�ملثـــال، ل ينبغي علـــى فاح�ض طلب �لرب�ءة �لبحث عن وثائق للتقنية �ل�سابقـــة عندما يكون �لخرت�ع  �ملقدم 
ماكينـــة حركة د�ئمة ��و ��ي جهاز �آخر ل يعمـــل ولي�ض هناك �حتمال ل�ن يكت�سف ��ن �لخرت�ع �ملقدم له تطبيق 

�سناعي. ولذلك، فاإن �لبحث �سيعد يف هذه �حلالة م�سيعة لوقت �لفح�ض.

8/9  اإخطار مقدم الطلب )تقرير الفح�ص املو�صوعي(
�إذ� حـــدد �لفاح�ض ��ن �لبحث �ملرتبط بعن�سر حماية معني يف طلب بر�ءة غري ممكن بناًء على �ل��سباب 
�سالفـــة �لذكـــر، فيجب على فاح�ض طلب �لرب�ءة �إخطار مقدم �لطلب، وفقـــًا للمادة )44( من �لالئحة، با�ن 
فاح�ـــض طلـــب �لـــرب�ءة مل يبحث عن وثائق �لتقنية �ل�سابقـــة فيما يتعلق بعن�سر �حلمايـــة هذ� ��و مل يفح�ض 
عن�سر �حلماية هذ� للتا�كد من تو�فقه مع �ل�سروط �ملتعلقة بكونه جديد وميثل خطوة �بتكارية وقابل للتطبيق 

�ل�سناعي.

9/9  اأمثلة لعنا�صر حماية لي�ص من املمكن عمل بحث مفيد لها
مثال )1(

عن�صر احلماية: "�خرت�عي ي�ساوي مليون دولر".
عن�سر �حلماية )1( هو عن�سر �حلماية �لوحيد يف طلب �لرب�ءة. و�لو�سف ل يقدم معلومات كافية حول 
�لخرت�ع مبا يكفل حتديد �ملو�سوع �لذي من �ملتوقع ��ن يرتبط به عن�سر �حلماية على نحو معقول بعد تعديله. 

ونظرً� لعدم وجود و�سف لكيفية عمل و��ستخد�م �لخرت�ع وكذلك عدم تعريف �لخرت�ع ب�سكل و��سح يف 
عن�ســـر �حلماية، فينبغي على فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن يرف�ض عن�سر �حلماية بدعوى عدم تو�فقه مع �ملادة 
)14( )15( و)10( من �لالئحة. ومع ذلك، فاإن �لفاح�ض لن يتمكن من �إجر�ء بحث مفيد ل�ن مقدم �لطلب 
مل يقـــدم ��ية تفا�سيل لالخرت�ع. وميكـــن ��ن يو�سح تقرير �لفح�ض �ملو�سوعي �ملطلوب وفقا للمادة )44( من 
�لالئحة ��ن فاح�ض طلب �لرب�ءة مل يجِر بحث ب�سا�ن عن�سر �حلماية و��نه مل يفح�ض عن�سر �حلماية للتا�كد 

من كونه جديد وميثل خطوة �بتكارية. 

مثال )2(
.")kryptonite( مركب يحتوي على �لكربتونايت" :)عن�صر احلماية )1

يذكـــر �لو�سف م�سطلـــح "�لكربتونايت". ومع ذلك، ل ي�ستطيع �لو�سف تعريـــف �ملادة �ملزعومة با�ي من 
عنا�ســـر �جلـــدول �لدوري. كما ل يحدد �لو�ســـف ��ي من �خل�سائ�ض �ملادية للمـــادة �ملزعومة مثل �لكثافة ��و 

نقطة �لن�سهار...�إلخ.
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ونظـــرً� ل�نه ل يوجد عن�سر معروف ي�سمى "�لكربتونايت"، كما ��ن مقدم �لطلب مل يقدم �ملعلومات �لتي 
كانـــت �ست�ساعـــد على تعريف �ملادة �لتي ي�ســـري �إليها مقدم �لطلب، فاإن �لخرت�ع  مل يتـــم �لك�سف عنه ب�سكل 
كامـــل ��و و��سح. وعليـــه، فاإنه يجب على �لفاح�ض ��ن يرف�ض عن�سر �حلمايـــة بدعوى عدم �لتو�فق مع �ملادة 
)14( )15( و)10( مـــن �لالئحـــة. وفاح�ض طلب �لرب�ءة ل ي�ستطيع ��ن يجري بحثًا مفيدً� ل�ن �لعن�سر غري 
موجود، كما ��ن مقدم �لطلب مل يقدم ��ية تفا�سيل عن �لخرت�ع. وينبغي ��ن يو�سح تقرير �لفح�ض �ملو�سوعي 
�مل�سار �إليه يف �ملادة )44( من �لالئحة  ��ن فاح�ض طلب �لرب�ءة مل يقم باإجر�ء بحث ب�سا�ن عن�سر �حلماية 

ومل يقم بفح�ض عن�سر �حلماية للتا�كد من كونه جديدً� وميثل خطوة �بتكارية.

10/9  البحث الذي قد يكون منا�صباً
ينبغي ��ن يبحث فاح�ض طلب �لرب�ءة عن دليل يف �لتقنية �ل�سابقة �إذ� كان من �ملمكن �إجر�ء بحث مفيد 
حتـــى و�إن كان �لك�ســـف عـــن �لخرت�ع �ملقـــدم ل يتو�فق مع متطلبـــات �ملادة )15( من �لالئحـــة ��ي متطلبات 
�لك�ســـف عـــن �لخرت�ع يف �ملـــادة )15( )1( من �لالئحـــة ومتطلب ذكر عنا�سر حمايـــة �لخرت�ع بو�سوح يف 

�ملادة )15( )2( من �لالئحة.

��وًل، �لبحث عن دليل يف �لتقنية �ل�سابقة قد ميكن فاح�ض طلب �لرب�ءة من جتنب �لرف�ض غري �ل�سحيح 
لخـــرت�ع مقدم بدعوى عدم �لك�سف عن �لخرت�ع على �لنحو �ملطلـــوب وفقًا للمادة )15( من �لالئحة. فمن 
طلـــب �لرب�ءة وحده، قد يبـــدو للفاح�ض ��ن �لخرت�ع �ملقدم مل يتم �لك�سف عنـــه وفًقا لهذه �ملادة. وميكن ��ن 
يكت�ســـف فاح�ـــض طلب �لرب�ءة دليل �لتقنية �ل�سابقة يف �لبحث �لـــذي يو�سح، بالنظر �إليه مع �لو�سف �ملقدم 
مـــن طالب �لرب�ءة، ��ن �لخرت�ع �ملقدم مت �لك�ســـف عنه ب�سكل كامل، كا�ن يخفق طالب بر�ءة يف و�سف كيفية 
��ستخـــد�م عن�ســـر يف �خرت�ع مقدم. وعند مر�جعة طلب �لرب�ءة، ميكـــن ��ن ينتهي فاح�ض طلب �لرب�ءة �إىل 
��ن هـــذ� �لإخفاق غري متو�فق مع �لعن�سر �ملذكور يف �ملادة )15( من �لالئحة و�ملتعلق بالك�سف عن �لخرت�ع 
ب�ســـكل كامـــل. ومع ذلك، فخالل �لبحث، ميكن ��ن يكت�سف فاح�ـــض طلب �لرب�ءة من وثائق بر�ء�ت �لخرت�ع 
و�ل�سجـــالت �لفنية ��ن �لعن�سر و��ستخد�ماته كانت معروفة بالن�سبة لـــذوي �ملعرفة �لعادية بالتقنية. وهكذ�، 
فاإن �لخرت�ع �ملقدم يكون قد مت �لك�سف عنه يف طلب �لرب�ءة وفقًا للمادة )15( من �لالئحة. وبدون بحث يف 
�لتقنيـــة �ل�سابقة قد ل يكون فاح�ض طلب �لرب�ءة قد تفهم ��ن عن�سر �حلماية متو�فق مع �ملتطلبات �ملذكورة 

يف �ملادة )15( من �لالئحة.

قـــد يكـــون من �سيا�سة مكتب �لرب�ء�ت ��ن يحل �مل�سائل �ملتعلقة بالو�سوح قبل �إجر�ء �لفح�ض  �ملو�سوعي. 
وعلـــى �سبيـــل �ملثال، بفر�ـــض ��ن طالب �لرب�ءة مل ي�سف كيفيـــة ��ستخد�م عن�سر �خرت�ع مقـــدم، فاإنه يجب 
علـــى �لفاح�ـــض يف هذه �حلالة ��ن يطلب تقـــدمي تو�سيح ل�ن �لخرت�ع �ملقدم مل يتـــم �لك�سف عنه على �لنحو 
�ملن�سو�ـــض عليـــه وفقًا للمـــادة )15( من �لالئحة ولكنـــه ل يبحث عن دليل مـــن �لتقنية �ل�سابقـــة ��و فح�ض 
عن�ســـر �حلماية للتا�كد من ��نه يتميز باجلـــدة ��و �خلطوة �لإبد�عية. ومع ذلك، فعند ��ستالم طلب �لفاح�ض 
ملزيـــد مـــن �لتو�سيح، لنفر�ـــض ��ن طالب �لرب�ءة قام بتزويـــد فاح�ض طلب �لرب�ءة بدليل مـــن وثائق بر�ء�ت 
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 �لخرت�ع و�ل�سجالت �لفنية �لتي تثبت ��ن �ل�سخ�ض ذ� �ملهارة �لعادية �لتقنية على علم بكيفية عمل و��ستخد�م 
�لعن�ســـر حمل �خلالف. و�سيكون من �ل�سروري على �لفاح�ض يف هذه �حلالة ��ن يبحث عن دليل من �لتقنية 
�ل�سابقـــة وفح�ـــض عن�سر �حلماية للتا�كد مـــن كونه جديد ويت�سمـــن خطوة �إبد�عية وفقـــًا للمادة )44( من 

�لنظام.

ل��سبـــاب م�سابهـــة، ينبغي على فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن يبحث عن دليـــل يف �لتقنية �ل�سابقة فقط بعد ��ن 
يكـــون طالـــب �لرب�ءة قد ��ستوفى �سرط �لفاح�ض �خلا�ض باإثبات ��ن �لخرت�ع قابٌل للتطبيق �ل�سناعي وذلك 
يف تلك �حلالت �لتي يكون فيها �سك بالن�سبة لقابلية �لتطبيق �ل�سناعي لالخرت�ع كما هو من�سو�ض عليه يف 

�ملادة )44( من �لنظام.

11/9 اأمثل���ة لعنا�ص���ر حماي���ة من املمكن عم���ل بحث مفيد لها بعد تق���دمي تو�صيح من 
مقدم الطلب

مث���ال )1(: اإخف���اق عن�صر احلماي���ة يف الوفاء مبتطلبات الك�صف للفقرت���ني الثانية والثالثة للمادة 
)15( من الالئحة.

عن�ص���ر احلماي���ة 1: "زيت وقود مقطر يغلي يف مـــدى يرت�وح من 120 �إىل 500 درجة مئوية ذ�ت حمتوى 
�سمعـــي بـــوزن ي�سل �إىل0.3 يف �ملائـــة يف درجة حر�رة 10 درجات مئوية ��قل من درجـــة حر�رة تكون �ل�سمع، 

يتبلور �ل�سمع عند درجة �حلر�رة هذه ويكون له متو�سط حجم ج�سيمي ��قل من 4000 نانوميرت".

ل يف�ســـح �لو�ســـف عن ��ية طريقـــة ��خرى للح�سول على �حلجـــم �لبلوري �ملرغوب خالفـــًا لبع�ض �ملو�د 
�مل�سافـــة لزيـــت �لوقود، كما ��ن �ملعرفة �لعامـــة �ل�سائعة �خلا�سة بعمل زيوت وقود مـــن هذ� �لنوع غري متاحة 

لل�سخ�ض �خلبري يف مثل هذ� �ملجال.

ونظـــرً� لعـــدم وجود و�سف لطريقة �حل�ســـول على �حلجم �لبلوري، يجب على فاح�ـــض طلب �لرب�ءة ��ن 
يعرت�ـــض علـــى عن�سر �حلماية ل�نـــه غري مدعوم بـو�سف تف�سيلـــي لالخرت�ع، و�لذي يجـــب ��ن يكون و��سحًا 
وكافيـــًا لتمكني رجل �ملهنـــة �لعادي من تنفيذ �لخرت�ع، و��ن يت�سمن �سرحـــًا تف�سيليًا لالخرت�ع كما يجب ��ن 
يبني مقدم �لطلب ��ف�سل طريقة يعرفها �ملخرتع لتنفيذ �لخرت�ع عند تاريخ تقدمي �لطلب ��و تاريخ �ل��سبقية. 
ويجـــب ��ن يت�سمن �ل�سرح �لإ�ســـارة �إىل �لر�سومات �لتو�سيحية �ملرفقة بالتف�سيـــل، على �لنحو �ملطلوب وفقا 

للمادة )14( )4( من �لالئحة.

مثال )2(: اإخفاق عن�صر حماية يف الوفاء ب�صرط الو�صوح املذكور يف املادة )15( )2( من الالئحة.
عن�ص���ر احلماي���ة 1: "طريقـــة �سنع مو�د �لتفاعل �ل�ولية بطريقة تـــوؤدي �إىل �حل�سول على قر�ض م�سكن 

ذي معدل �نطالق و�سفات حم�ّسنة".

يف�سح �لو�سف عن مثال ملو�د تفاعلية معينة بطريقة معينة توؤدي للح�سول على قر�ض م�سكن لال�مل ذي 
معدل �نطالق معني ملادة حيوية ن�سطة معينة. 
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نظـــرً� لنق�ـــض �لتفا�سيل عن طريقة �ل�سنـــع يف عن�سر �حلماية، فينبغي على فاح�ـــض طلب �لرب�ءة ��ن 
يطلـــب تو�سيحـــًا لتعريـــف �لخرت�ع  ب�سكل و��ســـح على �لنحو �ملطلـــوب وفقًا للمادة )15( مـــن �لالئحة ل�ن: 
)1( عن�ســـر �حلماية يخفـــق يف ذكر ��ية خطو�ت لعملية �ل�سنع مبا يتيح حتديد جمال �لخرت�ع و)2( عبارة 
�لخرت�ع من خالل  تعريف  يحاول  و)3( عن�سر �حلماية  و��سحة  ولي�ست  ن�سبية  "�سفات حم�سنة" عبارة 

�لنتيجة �ملتحققة فقط.

مثال )3(: عن�صر حماية يت�صم فقط مبعامالت غري عادية ل تفي مبتطلبات التطبيق ال�صناعي.
عن�صر احلماية 1: "دهن ذو موؤ�سر غثيان )nausea index( ��قل من ��و حو�يل 1.0".

يف�ســـح �لو�ســـف عن عدد من �لدهون �ملزعوم ��ن لها موؤ�سر غثيان يقـــل عن 1.0 وكذ� عدد من �لدهون 
�لتـــي لها موؤ�سر غثيـــان ��كرب من 1.0. ومن ��مثلة �لدهون �لتي لها موؤ�سر غثيـــان ��قل من 1.0 مزيج �لدهون 
�مل�سبعـــة وغـــري �مل�سبعة، وت�سمل كذلـــك ��مثلة �لدهون �لتي لها موؤ�سر غثيان ��كـــرب من 1.0 مزيح من �لدهون 
�مل�سبعـــة وغـــري �مل�سبعة. ومل يتم �لك�سف عن خو��ض ��خرى مثل نقطـــة �لن�سهار ملزيج �لدهون هذه. ويف�سح 
�لو�ســـف عـــن حتديـــد موؤ�سر غثيان من خـــالل �خلفق ب�سرعة ودرجة حـــر�رة معينتني وقيا�ـــض لزوجة �ملزيج 

�ملخفوق يف درجة حر�رة �لغرفة.

ونظـــرً� ل�ن عن�ســـر �حلمايـــة ��و �لو�سف مل يحدد ��ستخـــد�م �لدهن �ملذكور، فينبغـــي على فاح�ض طلب 
�لرب�ءة ��ن يرف�ض عن�سر �حلماية بدعوى �لإخفاق يف �لوفاء مبتطلبات �لتطبيق �ل�سناعي �ملذكورة يف �ملادة 

)44( من �لنظام.

مث���ال )4(: عن�ص���ر حماي���ة كيمائ���ي من ن���وع Markush ي�صمل ع���دداً من التج�صي���دات التي ل تفي 
مبتطلبات الك�صف.

يف هـــذ� �ملثال، ت�سمل عنا�سر �حلماية عددً� كبريً� مـــن �لتج�سيد�ت �ملحتملة بينما يف�سح �لو�سف فقط 
عن جزء �سغري ن�سبيًا من هذه �لتج�سيد�ت ويدعمه ر�جع )18/5(.

ونظـــرً� ل�ن �لو�ســـف ينق�سه عـــددً� كبريً� من �لتج�سيـــد�ت �ملحتملة، فينبغي علـــى �لفاح�ض ��ن يعرت�ض 
ويطالب با�ستيفاء هذ� �لو�سف للمتطلبات �لو�ردة يف �ملادة )15( )2( من �لالئحة.

مثال )5(: عن�صر حماية كيميائي من نوع Markush ذو عدد من اخليارات واملتغريات... اإلخ التي 
ل تفي مبتطلبات الإف�صاح والو�صوح.

يف هـــذ� �ملثال، يحتـــوي عن�سر �حلماية على عدد كبـــري من �خليار�ت و/��و �ملتغـــري�ت و/��و تغيري�ت يف 
�لرتتيب و/��و �ل�سروط مما يجعل عن�سر �حلماية غري و��سح و/��و غري موجز.

ونظـــرً� لعـــدم �لإف�ساح عن بع�ض �لخرت�عات �ملقدمة ونق�ض �لو�ســـوح يف تعريف �لخرت�ع، فاإنه ينبغي 
على �لفاح�ض ��ن يطلب من مقدم �لطلب تو�سيح كيفية ��ستيفاء عنا�سر �حلماية تلك للمتطلبات �لو�ردة يف 

من �ملادة )15( )2( من �لالئحة.
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مثال )6(: عن�صر احلماية الذي قد يكون مرتبطاً مبو�صوع مت ا�صتثناوؤه.
عن�صر احلماية: طريقة ملعاجلة �ملطاط تت�سمن عددً� من �خلطو�ت �لتي تعتمد ب�سورة د�ئمة على ��خذ 

قيا�سات معينة مثل درجة حر�رة و�سغط �ملطاط وح�ساب �لوقت �ملتبقي ملعاجلة �ملطاط.

يت�سمـــن �لو�ســـف تفا�سيل ب�سا�ن �خلطـــو�ت �ملنفذة و�للوغاريتمـــات �ملعقدة �لتـــي ي�ستخدمها �لكمبيوتر 
حل�ساب وقت �ملعاجلة �ملتبقي.

ميكـــن ��ن ينتهي فاح�ض طلب �لرب�ءة �إىل ��ن مو�سوع عن�سر �حلماية هو برنامج كمبيوتر ويعرت�ض على 
عنا�ســـر �حلماية ويطالب بتعديلهـــا بحيث ترتبط بو�سوح مبو�سوعات حماية غـــري م�ستثناة. و�إذ� قام مقدم 

�لطلب بذلك، ميكن �إجر�ء �لبحث و�لفح�ض.
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وحدة االختراع

1/10  حتديد وحدة الخرتاع
يجـــب ��ن يتعلـــق طلب �لرب�ءة باخرت�ع و�حد فقط، ��ما يف حالة وجـــود ��كرث من �خرت�ع، فاإنه ميكن فقط 
�ل�سمـــاح بدمـــج هذه �لخرت�عـــات يف طلب بر�ءة و�حـــد �إذ� كانت مرتبطـــة ببع�سها �لبع�ـــض �رتباطًا ي�سمح 
بتكوين مفهوم �بتكاري وحيد وفقًا للمادة )46( من �لنظام و�ملادة )35( من �لالئحة. وفيما يتعلق مبجموعة 
�لخرت�عـــات �ملطلـــوب حمايتها يف طلب �لرب�ءة، فاإن وحدة �لخرت�ع تكون متو�جدة فقط عندما تكون هناك 

عالقة فنية بني �لخرت�عات ت�ستمل على و�حد ��و ��كرث من نف�ض �ل�سمات ��و �ملالمح �لفنية �خلا�سة.

ويـــدل م�سطلـــح "�ل�سمات �لفنية �خلا�سة" علـــى و�سف �ل�سمات �خلا�سة �لتي تـــدل على �مل�ساهمة �لتي 
يدخلهـــا كل �لخرت�عات جمتمعة على �لتقنيـــة �ل�سابقة. وتتم عملية �لتحديد على حمتويات عنا�سر �حلماية 

كما مت تف�سريها يف �سوء �لو�سف و�لر�سومات )�إن وجدت(.

و�ســـو�ًء ت�سببـــت ��و مل تت�سبـــب ��ي من �ل�سمات �لفنية يف �إدخـــال م�ساهمة يف �لتقنيـــة �ل�سابقة ، فاإنه يتم 
�عتبار و�إن�ساء "�سمة فنية خا�سة" بالن�سبة للجدة و�خلطوة �لبتكارية. فعلى �سبيل �ملثال، �إن �لوثيقة �لتي يتم 
�كت�سافها يف �لبحث تدل على وجود �فرت��ض غياب �جلدة ��و �خلطوة �لبتكارية يف عن�سر �حلماية �لرئي�سي، 
مما يوؤدى �إىل ترك �ثنني ��و ��كرث من عنا�سر �حلماية �لتابعة بدون مفهوم �بتكاري عام وحيد، وتكون �لنتيجة 

غياب وحدة �لخرت�ع بني هذين �لعن�سرين �ملعتمدين.

ميكن ��ن يكون نق�ض وحدة �لخرت�ع و��سحًا ب�سورة مبا�سرة قبل �لنظر يف عنا�سر �حلماية بالن�سبة �إىل 
��ي تقنية �سابقة، ��و ميكن فقط ��ن ي�سبح ظاهرً�، بعد و�سع �لتقنية �ل�سابقة يف �لعتبار.

على �سبيل �ملثال، ميكن �لقول ��ن عنا�سر �حلماية �مل�ستقلة X+Y ،A+Y ،A+X ينق�سها �لوحدة، حيث ��نه 
ل توجد مادة م�سرتكة مطلوب حمايتها بالن�سبة جلميع عنا�سر �حلماية. ففي حالة عنا�سر �حلماية �مل�ستقلة 
A+X ،A+Y وتكون وحدة �لخرت�ع موجودة يف �سورة A، وتكون م�سرتكة لكل من عن�سري �حلماية. ومع ذلك 

فاإذ� كان A معروفًا، فاإنه يوجد نق�ض يف وحدة �لخرت�ع، حيث ��ن A )�سو�ء كان �سمة فردية ��و جمموعة من 
�ل�سمات( ل يكون �سمة فنية حتدد م�ساهمة بالن�سبة للتقنية �ل�سابقة.

يجـــب ��ن يكـــون هناك �عتبار عملي و��سع لدرجة �لتد�خل �ملتبادل للبد�ئل �لتي تقدمها عنا�سر �حلماية، 
بالن�سبة حلالة �لتقنية �ملوجودة كما مت تو�سيحه بو��سطة �لبحث ��و بو��سطة ��ي وثيقة �إ�سافية ميكن �عتبارها 
ذ�ت عالقـــة بالتقنيـــة �ل�سابقـــة. و�إذ� كانت �ملـــادة �لعامة لعنا�سر �حلمايـــة �مل�ستقلة معروفة جيـــدَ�، و�ملادة 
�ملتبقيـــة �ملطلوب حمايتها لكل عن�سر حماية تختلف عن مادة �لآخرين بدون وجود ��ي مفهوم �بتكاري جديد 
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موحـــد للجميع، فاإنـــه وبو�سوح يوجد نق�ض يف وحدة �لخرت�ع. ومن جهة ��خـــرى، �إذ� كان هناك مفهوم عام 
�بتكاري مفرد يف �سورة جديدة وي�ستمل على خطوة �بتكارية، فاإنه لن ين�سا� �عرت��ض نق�ض �لوحدة. ولتعيني 
�خلطـــوة �لتي يجب �تخاذها بو��سطة فاح�ض طلب �لرب�ءة بني هذين �حلدين، فاإنه ل ميكن �إعطاء �لقو�عد 

�ل�سارمة، ويتم �عتبار كل حالة بناء على ظروفها، وتو�سح فائدة ��ي �سك ل�ساحب طلب �لرب�ءة.

يت�ســـح من �لفقر�ت �ل�سابقة ��ن �لقر�ر �لذي يتعلق بوحدة �لخرت�ع يكون مرتوكًا لفاح�ض طلب �لرب�ءة. 
ومـــع ذلـــك، فـــاإن فاح�ض طلب �لـــرب�ءة يجب ��ل يقـــوم برفع �عرت��ض يتعلـــق بنق�ض وحـــدة �لخرت�ع ملجرد 
��ن �لخرت�عـــات �ملطلـــوب حمايتهـــا ق�سمـــت �إىل جمموعات ت�سنيـــف منف�سلة ��و بغر�ض ق�ســـر �لبحث على 

جمموعات ت�سنيف معينة.

يجـــب �عتبار وحـــدة �لخرت�ع يف �ملكان �ل�ول فقـــط بالن�سبة لعنا�سر �حلمايـــة �مل�ستقلة يف طلب �لرب�ءة 
ولي�ســـت عنا�سر �حلماية �ملعتمدة. ويجب ��ن ي�سع فاح�ض طلب �لرب�ءة يف �عتباره ��ن عن�سر �حلماية ميكن 
��ي�سًا ��ن يحتوى على �إ�سارة لعن�سر حماية �آخر حتى ولو مل يكن هذ� �لعن�سر معتمدً�. ومن ��مثلة ذلك عن�سر 
حمايـــة ي�ســـري �إىل عن�سر حماية من نوع خمتلف )على �سبيل �ملثال، "جهـــاز لتنفيذ �لعملية �خلا�سة بعن�سر 
�حلمايـــة )1(..." ��و "عملية لت�سنيع �ملنتج �خلا�ض بعن�ســـر �حلماية )1(...". وبطريقة م�سابهة ويف و�سع 
مثال �لقاب�ض و�ملقب�ض ، جند ��ن عن�سر �حلماية �خلا�ض با�حد �ل�جز�ء ي�سري �إىل �جلزء �لآخر �مل�ساعد، على 

�سبيل �ملثال "قاب�ض للم�ساعدة مع �ملقب�ض �خلا�ض بعن�سر �حلماية )1(..." ل يعترب عن�سر حماية معتمد.

ويف حالـــة جتنب عنا�سر �حلمايـــة �مل�ستقلة للتقنية �ل�سابقة و�لوفاء مبتطلبـــات وحدة �لخرت�ع، فاإنه لن 
تن�ســـا� م�سكلـــة نق�ض �لوحدة بالن�سبـــة ل�ي من عنا�سر �حلمايـــة �لتي تعتمد على عنا�ســـر �حلماية �مل�ستقلة. 
وب�سفة خا�سة فاإنه ل يهم �إذ� كان عن�سر �حلماية �لتابع نف�سه يحتوى على �خرت�ع �آخر. ويفرت�ض على �سبيل 
��ن عن�ســـر �حلمايـــة )1( عبارة عن ري�ســـة دو�رة تربينية مت ت�سكيلها ب�سورة معينـــة، بينما عن�سر �حلماية 
)2(، عبـــارة عـــن "ري�ســـة دو�رة تربينيـــة كما هو يف عن�سر �حلمايـــة )1(" ومت �إنتاجها مـــن �سبيكة Z، فاإنه 
يف هـــذه �حلالـــة ل ين�ســـا� �عرت��ض ب�سبب ��ن �ل�سبيكـــة Z كانت جديدة ول�ن تركيبهـــا كان غري و��سح، وبذلك 
فـــان �ل�سبيكـــة نف�سها حتتوى بالفعل على _ �ل�سمات �ل��سا�سية لخـــرت�ع م�ستقل ميكن ��ن يكون له بر�ءة فيما 
بعـــد، ��و ��ن تكون �ل�سبيكـــة Z رغم ��نها غري جديدة فاإن طلب �لرب�ءة �خلا�ض بهـــا بالن�سبة للري�سات �لدو�رة 
�لرتبينية غري و��سح، وبالتايل فاإنها متثل �خرت�عًا م�ستقاًل بالحتاد مع �لري�سات �لدو�رة �لرتبينية. وكمثال 
�آخر، �فرت�ض ��ن عن�سر �حلماية �ل��سا�سي يحدد طريقة �إعد�د منتج A بد�ية من منتج  Bويتم قر�ءة عن�سر 
�حلمايـــة �لثاين كالتايل "طريقة تتميز -وفًقا لعن�سر �حلمايـــة )1(- باإنتاج B عن طريق تفاعل با�ستخد�م 
 "C من B �إعـــد�د  ـــا، ل ين�ســـا� ��ي �عرت��ـــض حـــول ما �إن كانـــت عملية  ��ي�سً �ملنتـــج C". ويف هـــذه �حلالـــة 
تعتـــرب عمليـــة جديدة و�إبتكاريـــة حيث ��ن عن�ســـر �حلماية )2( يت�سمـــن جميع مالمـــح وخ�سائ�ض عن�سر 
�حلماية )1(. وبالتايل، �سوف يقع مو�سوع عن�سر �حلماية )2( �سمن عن�سر �حلماية )1(. وب�سكل مماثل، 
لـــن تظهر ��ي م�ســـكالت يف حالة موقف عنا�سر �حلمايـــة �ل��سا�سية و�لفرعية حيث يتجـــاوز عن�سر �حلماية 

�ل��سا�سي �لتقنية �ل�سابقة وي�ستوفي متطلبات وحدة �لخرت�ع.
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بالإ�سافـــة �إىل ذلـــك، ل تن�سا� ��ي م�سكلة يف حالة موقف �لرتكيبة/�لرتكيبة �لفرعية حيث يتجنب يف هذه 
�حلالـــة عن�سر حماية �لرتكيبـــة �لفرعية �لتقنية �ل�سابقة وي�ستويف متطلبات وحدة �لخرت�ع ويت�سمن عن�سر 

�حلماية للرتكيبة جميع مالمح وخ�سائ�ض �لرتكيبة �لفرعية.

�إل ��نـــه �إذ� مل يتجنب عن�سر �حلمايـــة �مل�ستقل �لتقنية �ل�سابقة، فاإن �ل�مر يتطلب بحث بعناية م�سا�لة ما 
�إن كان هنـــاك �رتباط �إبد�عي بني جميع عنا�سر �حلمايـــة �ملعتمدة على عن�سر �حلماية هذ�. و�إذ� مل يتبقى 
��ي �رتباط، ميكن حدوث �عرت��ض ب�سا�ن نق�ض �لوحدة. وتنطبق نف�ض �لعتبار�ت يف حالت مو�قف �لعنا�سر 
�ل��سا�سيـــة و�لفرعية ��و �لرتكيبة/�لرتكيبة �لفرعيـــة. وت�ستهدف هذه �لطريقة  لتحديد وجود وحدة �لخرت�ع 
مـــن عدمـــه ��ن يتم تطبيقها حتى قبل بدء �لبحث. فعندما يتم �لبحث يف �لتقنية �ل�سابقة، يجب �إعادة در��سة 
�لتحديد �ملبدئي لوحدة �لخرت�ع وفقًا لالفرت��ض �خلا�ض با�ن عنا�سر �حلماية تتجنب �لتقنية �ل�سابقة وذلك 

على ���سا�ض نتائج �لبحث يف �لتقنية �ل�سابقة.

وميكـــن ��ن يتم طلـــب �حلماية ل��سكال بديلة من �لخـــرت�ع �إما على هيئة جمموعة مـــن عنا�سر �حلماية 
�مل�ستقلة ��و عن�سر حماية منفرد. ويف حالة عن�سر �حلماية �ملنفرد، فقد ل يت�سح ب�سكل مبا�سر وجود بد�ئل 
م�ستقلـــة. �إل ��نـــه يف ��ي من �حلالتني، يتم تطبيق نف�ض �ملعايري عنـــد حتديد وجود وحدة �لخرت�ع من عدمه، 
ونق�ـــض وحـــدة �لخرت�ع قد يتو�جد يف عن�سر �حلماية �ملنفرد. وبينما يحتوى عن�سر �حلماية على ت�سور�ت 
متميـــزة غري مرتبطة مبفهوم �بتكاري متكامـــل، فيجب ��ن يعرت�ض �لفاح�ض ب�سبب نق�ض وحدة �لخرت�ع يف 

عنا�سر �حلماية.

ول ين�سا� �لعرت��ض ب�سا�ن نق�ض وحدة �لخرت�ع عادة �إذ� مت طلب �حلماية للرتكيبة ��و عدد من �لعنا�سر 
�لفرديـــة يف عن�ســـر حماية منفرد )باملقارنة مـــع �لت�سور�ت �ملتميزة كما مت مناق�ستهـــا يف �لفقرة �ل�سابقة( 

حتى و�إن كانت هذه �لعنا�سر تبدو غري مرتبطة وذلك عند در��ستها ب�سكل منف�سل.

2/10  اإي�صاح الأو�صاع اخلا�صة
توجد ثالثة ��و�ساع خا�سة ل�سرح طريقة حتديد وحدة �لخرت�ع مبزيد من �لتف�سيل وهي:

�لرتكيبات �خلا�سة با�نو�ع خمتلفة من عنا�سر �حلماية ر�جع )3/10(.- 1
ما يطلق عليها " ممار�سة ماركو�ض" ر�جع )4/10(.- 2
�ملنتجات �لو�سطية و�ملنتجات �لنهائية ر�جع )5/10(. - 3

وقـــد مت �إي�ساح مبادئ تف�ســـري هذه �لطريقة لكل من هذه �ل�و�ساع ��دناه. كمـــا مت �سرح ��مثلة  للم�ساعدة 
يف فهـــم �ل�سرح �خلا�ض باملجالت �لثالثة مو�سع �لهتمـــام �خلا�ض �مل�سار �إليها يف �لفقرة �ل�سابقة وذلك يف 

�ل�سطور �لتالية.

3/10  الرتكيبات اخلا�صة باأنواع خمتلفة من عنا�صر احلماية
يتـــم تف�ســـري طريقة حتديد وحـــدة �لخرت�ع على ��نهـــا ت�سمح ب�سفة خا�ســـة باإدخـــال ��و ت�سمني ��ي من 
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�لرتكيبـــات �لتاليـــة �خلا�سة با�نو�ع خمتلفة من عنا�ســـر �حلماية يف نف�ض طلب �لـــرب�ءة: )1( بالإ�سافة �إىل 
عن�ســـر حمايـــة م�ستقل ملنتج معني، وعن�ســـر حماية م�ستقل لطريقة مت تكييفها ب�ســـكل خا�ض لت�سنيع �ملنتج 
�ملذكور، ��و )2( بالإ�سافة �إىل عن�سر حماية م�ستقل للطريقة �ملعنية، عن�سر حماية م�ستقل جلهاز ��و و�سيلة 
مت ت�سميمهـــا ب�سكل خا�ض لتطبيق هـــذه �لطريقة، ��و )3( بالإ�سافة �إىل عن�ســـر حماية م�ستقل ملنتج معني، 
عن�ســـر حماية م�ستقل لطريقة مت تكييفها ب�سكل خا�ض لت�سنيع �ملنتج �ملذكور وعن�سر حماية م�ستقل جلهاز 

��و و�سيلة مت ت�سميمها ب�سكل خا�ض لتطبيق �لطريقة �ملذكورة.

وبالتـــايل، تعتـــرب �لطريقة �لتي مت تكييفها خ�سي�سًا لت�سنيع منتـــج �إذ� كانت �لطريقة �ملطلوب حمايتها 
ينتج عنها منتج مطلوب حمايته مع وجود عالقة فنية بني عن�سر حماية �ملنتج و عن�سر حماية طريقة ت�سنيع 
�ملنتـــج. ولي�ـــض �ملق�سود من كلمة "تكييفها خ�سي�سًا" ��نها توحي با�ن �ملنتج ل ميكن ت�سنيعه بو��سطة طريقة 

��خرى خمتلفة.

يتـــم ��ي�ســـًا �عتبار �جلهاز ��و �لو�سيلة م�سممـــًا خ�سي�سًا لتطبيق طريقة ذ�ت عن�ســـر حماية، �إذ� كانت 
م�ساهمة �جلهاز ��و �لو�سيلة يف �إطار تفوقها على �لتقنية �ل�سابقة متاثل حجم �مل�ساهمة �لتي قدمتها �لطريقة 
يف �إطـــار تفوقها على �لتقنيـــة �ل�سابقة. وبالتايل، لي�ض كافيًا ��ن يكون �جلهاز ��و �لو�سيلة يتميز مبجرد �لقدرة 
علـــى �ل�ستخد�م يف تطبيـــق �لطريقة ذ�ت �حلماية. �إل ��ن �لتعبري "م�سممًا خ�سي�سًا" ل يعنى ��ن �جلهاز ��و 
�لو�سيلـــة ل ميكـــن ��ستخد�مها لتنفيذ ��و تطبيق طريقة ��خرى كمـــا ل يعنى ��ن هذه �لطريقة ل ميكن تطبيقها 

با�ستخد�م جهاز بديل ��و و�سيلة بديلة.

يجـــب ��ن يربط �ملفهوم �لبتـــكاري �ملتكامل عنا�سر �حلماية يف �ل�نو�ع �ملختلفـــة. ويف هذ� �لتجميع، فاإن 
�ل�سياغـــة �لـــو�ردة يف )3/10( يجـــب مر�عاتها بعنايـــة. �إن �لربط بني �ملنتج و�لطريقـــة يف �لفقرة �لفرعية 
)1( يعنـــى ��ن �ل�خرية )�لطريقة( ينبغي ��ن "تتكيـــف خ�سي�سًا لت�سنيع" �ل�ول )�ملنتج(. وبطريقة مماثلة، 
يف )3/10(، �لفقـــرة �لفرعيـــة )2(، فـــاإن �جلهـــاز ��و �لو�سيلة �ملطلـــوب له �حلماية يجـــب "��ن يتم ت�سميمه 
خ�سي�ســـًا " لتطبيق �لطريقة. وبنف�ض �ل�سكل، ففي �لفقـــرة �لفرعية )3(، يجب "تكييف �لطريقة خ�سي�سًا 

لت�سنيع" �ملنتج ويجب "ت�سميم �جلهاز خ�سي�سًا لتطبيق �لطريقة".

ويف �لرتكيبـــات مـــن )1( و)3(، كان �لرتكيز على - ويجب ��ن يعتمد جوهر �لخرت�ع ب�سكل ���سا�سي على 
-�ملنتج- بينما يف �لرتكيبة )2(، كان �لرتكيز على -ويجب ��ن يعتمد �لخرت�ع ب�سكل ���سا�سي على- �لطريقة. 

ر�جع )�ل�مثلة �ملو�سحة ��دناه(.

)Markush Practice( "4/10  "ممار�صة ماركو�ص
يف �لو�ســـع �لـــذي يت�سمن عن�ســـر حماية منفرد يحـــدد �ملو�د �لبديلـــة )كيميائية ��و غـــري كيمائية( يتم 
�عتبـــار ما ُيطلق عليها "ممار�سة ماركو�ـــض" -مطلب وجود عالقة فنية متد�خلة و�سيء مماثل ��و متطابق مع 

خ�سائ�ض فنية معينة- قد مت ��ستيفائها عندما تكون �لبد�ئل ذ�ت طبيعة م�سابهة.
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)��(  عندمـــا تقـــوم جمموعة ماركو�ض مقـــام بد�ئل �ملركبـــات �لكيميائية، ف�سوف يتـــم �عتبارها ذ�ت طبيعة 
مماثلة عندما يتم ��ستيفاء �ملعايري �لتالية:

تكون جميع �لبد�ئل ذ�ت خ�سائ�ض م�سرتكة ��و ��ن�سطة عامة.
وجود تركيبة م�سرتكة مبعنى ��سرت�ك جميع �لبد�ئل يف عن�سر تركيبي و�حد موؤثر.- 1
يف �حلالت �لتي ل ميكن فيها ��ن تكون �لرتكيبة �مل�سرتكة هي �ملعايري �ملوحدة، فاإن جميع �لبد�ئل - 2

�سوف تنتمي ل�حد �ل��سناف �ملعروفة من �ملركبات �لكيميائية يف �ملجال �لذي يرتبط به �لخرت�ع.
)ب(  يف �لفقـــرة )��( )1( ��عـــاله ت�ســـري عبارة "��سرت�ك جميع �لبد�ئل يف عن�ســـر تركيبي و�حد موؤثر" �إىل 
حـــالت ت�ســـرتك فيها �ملركبات يف تركيبة كيميائيـــة م�سرتكة وهذه �لرتكيبة ت�سغل جـــزء كبري من �لرتكيبات 
�خلا�سة باملركبات ��و يف �حلالة �لتي تكون فيها �ملركبات ب�سكل عام متتلك جزء �سغري من تركيباتها وت�سكل 
�لرتكيبـــة �مل�سرتكة ب�سكل عام جزء تركيبي مميز من وجهـــة نظر �لتقنية �ل�سابقة و�حلالية، وتعترب �لرتكيبة 
�مل�سرتكـــة �سرورية للخ�سائ�ض ��و �ل�ن�سطة �مل�سرتكة. وقـــد يكون �لعن�سر �لرتكيبي مركب و�حد ��و جمموعة 

من �ملركبات �ملنفردة مرتبطة مع بع�سها.
)ج(  يف �لفقـــرة )��( )2( ��عـــاله، تعنى عبارة "��حد �ل��سناف �ملعروفة من �ملركبـــات �لكيميائية" ��نه يوجد 
توقـــع من �خلـــربة �ل�سابقة يف هذ� �ملجال بـــا�ن مركبات فئة معينـــة �سوف تتفاعل بنف�ـــض �لطريقة �ملتبعة يف 
�لخـــرت�ع �ملطلـــوب له �حلماية. مبعنـــى �آخر، ميكن ��ستبـــد�ل كل مركب باآخر مع توقع حتقيـــق نف�ض �لنتائج 

�مل�ستهدفة.
)د(  ل ميكـــن �عتبـــار حقيقة ��ن بد�ئـــل جمموعة ماركو�ض ميكـــن ت�سنيفها ب�سكل خمتلـــف )��ي �إذ� �سنفت 
وفقـــًا لت�سنيفات خمتلفة للت�سنيف �لدويل للـــرب�ء�ت( -�إذ� ��ُخذت مبفردها- مربرً� لوجود نق�ض يف وحدة 

�لخرت�ع.
)هـ(  عند �لتعامل مع �لبد�ئل، �إذ� �ت�سح ��ن و�حد على �ل�قل من بد�ئل ماركو�ض غري جديد بالن�سبة للتقنية 

�ل�سابقة، يجب ��ن يقوم فاح�ض طلب �لرب�ءة باإعادة �لنظر يف م�سا�لة وحدة �لخرت�ع.

ول تنطـــوي �إعـــادة �لنظر بال�ســـرورة على وجود ��ي �عرت��ـــض ب�سا�ن نق�ض وحدة �لخـــرت�ع. ر�جع )�ل�مثلة 
��دناه(

5/10  املادة الو�صيطة واملنتجات النهائية
)��(  مـــن �ملزمـــع ��ن يعنى م�سطلح "�ملادة �لو�سيطـــة" �ملادة �لو�سيطة ��و �ملنتجـــات �ملبدئية. وهذه �ملنتجات 
لديها �لقدرة على ��ن تكون م�ستخدمة لإنتاج منتجات نهائية من خالل تغيري فيزيائي ��و كيميائي و�لذي تفقد 

فيه �ملادة �لو�سيطة طبيعتها.
)ب(  ويتـــم �عتبار وحدة �لخرت�ع موجودة يف �ملادة �لو�سيطة ��و �ملنتجات �لنهائية �إذ� مت ��ستيفاء �ل�سرطني 

�لتاليني:
�إذ� تو�فر يف �ملادة �لو�سيطة و�ملنتجات �لنهائية نف�ض �لعن�سر �لرتكيبي �ل�سروري مبعنى ��ن:- 1

• تكون �لرتكيبات �لكيميائية �ل��سا�سية للمادة �لو�سيطة و�ملنتجات �لنهائية مت�سابهة.	
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• ترتبـــط �لرتكيبات �لكيميائية للمنتجني مـــن �لناحية �لفنية ب�سكل وثيق على ��ن ُت�سكل �ملادة 	
�لو�سيطة عن�سر تركيبي �سروري يف �ملنتج �لنهائي.

�رتبـــاط كل مـــن �ملادة �لو�سيطـــة و�ملنتجات �لنهائية مـــن �لناحية �لفنية، ويعنى هـــذ� ��ن  �ملنتج - 2
�لنهائي يتم ت�سنيعه ب�سكل مبا�سر من �ملادة �لو�سيطة ��و منف�سل عنها عن طريق عدد من �ملو�د 

�لو�سيطة حتتوى جميعها على نف�ض �لعن�سر �لرتكيبي �ل�سروري.
)ج(  ميكـــن ��ن يتـــم �عتبار وحدة �لخـــرت�ع موجودة ��ي�سًا بني �ملـــادة �لو�سيطة و�ملنتجـــات �لنهائية و�لتي ل 
ُتعرف �لرتكيبات بها، على �سبيل �ملثال �لعالقة بني مادة و�سيطة بها تركيبة معروفة ومنتج نهائي ذي تركيبة 
غـــري معروفـــة ��و �لعالقة بني مادة و�سيطـــة ذ�ت تركيبة غري معروفة ومنتج نهائـــي ذي تركيبة غري معروفة. 
ول�ستيفـــاء �لوحدة يف كل مـــن �حلالتني، يجب ��ن يوجد دليل كاٍف يقود �ل�سخ�ـــض �إىل �لو�سول �إىل ��ن �ملادة 
�لو�سيطـــة و�ملنتجـــات �لنهائية مرتبطة ب�ســـكل وثيق من �لناحية �لفنية، مثل_عندمـــا حتتوى �ملادة �لو�سيطة 
علـــى نف�ـــض �لعن�سر �ل��سا�سي �لذي يحتوى عليـــه �ملنتج �لنهائي ��و ت�سكل �ملـــادة �لو�سيطة عن�سر ���سا�سي يف 

�ملنتج �لنهائي.
)د(  مـــن �ملمكـــن ��ن يقبل طلب �لرب�ءة �لو�حد منتجات و�سيطـــة خمتلفة ت�ستخدم يف طرق خمتلفة لالإعد�د 

للمنتج �لنهائي ب�سرط ��ن يتو�فر فيها نف�ض �لرتكيبة �ل��سا�سية.
)هـ(  �إذ� وجد منتج �آخر غري جديد خالل �لعملية �لتي توؤدي من �ملنتج �لو�سيط )�ملبدئي( �إىل �ملنتج �لنهائي 

فاإن عن�سر �لوحدة يعترب غري موجود بني �ملنتجات �لو�سيطة.
)و(  �إذ� ت�سمن نف�ض طلب �لرب�ءة عنا�سر حماية ملو�د و�سيطة خمتلفة ل�جز�ء خمتلفة من �لرتكيبة �خلا�سة 

باملنتج �لنهائي، ل يتم �عتبار �لوحدة موجودة بني �ملو�د �لو�سيطة.
)ز(  �إذ� كانـــت �ملـــو�د �لو�سيطـــة و�ملنتجات �لنهائية مكونة مـــن جمموعات متجان�سة مـــن �ملركبات، فاإن كل 
مركـــب للمـــادة �لو�سيطة ينبغـــي ��ن يتماثل مع �ملركـــب �ملطلوب له �حلماية يف جمموعـــة متجان�سة للمنتجات 
�لنهائيـــة. �إل �إن بع�ـــض �ملنتجـــات �لنهائية قد ل يتو�فر بها مكون مماثل يف جمموعـــة متجان�سة من �ملنتجات 

�لو�سيطة ولذلك ل حتتاج �ملجموعتني �ملتجان�ستني ��ن تكونا متطابقتني ب�سكل مطلق.
طاملـــا ميكـــن حتديد وحدة �لخرت�ع عـــن طريق تطبيق �لتف�سري�ت �سالفة �لذكـــر ل يجب ��ن توؤثر حقيقة 
قـــدرة �ملـــو�د �لو�سيطة على ��ستخد�مهـــا لإنتاج منتجات نهائيـــة �إىل جانب �لآثـــار و�ل�ستخد�مات و�ل�ن�سطة 

�ل�خرى �لتي ت�ستخدمها فيها �ملو�د �لو�سيطة على �لقر�ر ب�سا�ن وحدة �لخرت�ع.

6/10  اأمثلة تتعلق بوحدة الخرتاع
يتـــم تو�سيح تطبيق �ملبادئ �خلا�سة بوحدة �لخرت�ع عن طريق �ل�مثلة �لتالية لال�سرت�ساد بها يف حالت 

معينة.

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

.X عن�صر احلماية )1(: طريقة ت�سنيع مادة كيميائية
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.X عن�صر احلماية )2(: مادة

تتو�جـــد �لوحدة بني عنا�سر �حلمايـــة 1 و 2 حيث ��ن �خلا�سية �لفنية �مل�سرتكـــة بالن�سبة جلميع عنا�سر 
�حلمايـــة هـــي وجود �ملـــادة X �إل ��نه �إذ� كانت �ملـــادة X معروفة يف �لتقنية �ل�سابقة، فيجـــوز ��ن تكون �لوحدة 

ناق�سة نظرً� لعدم وجود خا�سية فنية م�سرتكة ب�سكل مميز جلميع عنا�سر �حلماية.

مثال )2(
.A و B عن�صر احلماية )1(: طريقة ت�سنيع تت�سمن �خلطوتني

 .A ا لتنفيذ �خلطوة عن�صر احلماية )2(: جهاز م�سمم خ�سي�سً
.B ا لتنفيذ �خلطوة عن�صر احلماية )3(: جهاز م�سمم خ�سي�سً

توجد وحدة بني عن�سري �حلماية 1 و 2 ��و بني عن�سري �حلماية 1 و 3. ولكن ل توجد وحدة بني عن�سري 
�حلماية 2 و 3 حيث ل توجد خا�سية فنية م�سرتكة بني عن�سري �حلماية.

مثال )3(
عن�ص���ر احلماي���ة )1(: طريقـــة طالء �سيء ما و�لتي حتتوى مادة �لطالء فيهـــا على مادة جديدة مقاومة 
لل�ســـد�� X مبا يف ذلك خطو�ت حتويل �لطـــالء �إىل ذر�ت با�ستخد�م هو�ء م�سغوط و�سحن مادة �لطالء هذه 
�لتـــي مت حتويلها لـــذر�ت ب�سكل �إلكرتو�ستاتي عن طريق ��ستخد�م ترتيـــب �إلكرتودي جديد A وتوجيه �لطالء 

�إىل �ل�سيء �ملر�د طالئه.
X عن�صر احلماية )2(: طالء يحتوى على مادة

A عن�صر احلماية )3(: جهاز يت�سمن ترتيب �إلكرتودي

توجد وحدة بني عن�سري �حلماية 1 و 2 حيث ��ن �خلا�سية �لفنية �مل�سرتكة هي �لطالء �لذي يحتوى على 
�ملـــادة X ��و بني عن�سري �حلمايـــة 1 و 3 حيث تتمثل �خلا�سية �لفنية �مل�سرتكة يف �لرتتيب �لإلكرتودي A. �إل 

�إن �لوحدة ناق�سة بني عن�سري �حلماية 2 و 3 حيث ل تتو�جد خا�سية فنية م�سرتكة بينها.

مثال )4(
عن�صر احلماية )1(: جمموعة متجان�سة من �ملركبات X ت�ستخدم كمبيد�ت ح�سرية

X ينتمي �إىل �ملجموعة �ملتجان�سة X1 عن�صر احلماية )2(: �ملركب

تتو�جـــد �لوحـــدة ب�ســـرط ��ن تتو�فر نف�ـــض �لفاعلية �ملوجـــودة يف X1 لنف�ض �خلا�سية �لفنيـــة �ملوجودة يف 
عن�سر �حلماية )1(.

مثال )5(
عن�ص���ر احلماي���ة )1(: طريقـــة ملعاجلة �ملن�سوجـــات تت�سمن ر�ض �ملو�د �خلام مبركـــب طالء معني حتت 

ظروف خا�سة )على �سبيل �ملثال يف درجة حر�رة معينة ��و تعري�ض لن�سبة �إ�سعاع معني(.
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عن�صر احلماية )2(: مادة ن�سيجية خام مطلية طبًقا للطريقة �لو�ردة يف عن�سر �حلماية )1(.
عن�ص���ر احلماي���ة )3(: ماكينـــة ر�ض لال�ستخد�م يف �لطريقـــة �ملذكورة يف عن�ســـر �حلماية )1( وتتميز 

برتتيب تهوية جديد يوفر توزيع ��ف�سل للمركب �لذي يتم ر�سه.
ت�سيـــف �لطريقة وفقًا لعن�سر �حلماية )1( خ�سائ�ض غـــري متوقعة ملنتج عن�سر �حلماية )2(. وتتمثل 
�خلا�سيـــة �لفنيـــة �ملميزة يف عن�سر �حلمايـــة )1( يف ��ستخد�م _ ظروف لطريقة خا�ســـة تتماثل مع ما هو 
�ســـروري باختيار طـــالء معني. وتتو�جد �لوحدة بـــني عن�سري �حلمايـــة )1( و)2(. ل تتماثل ماكينة �لر�ض 
يف عن�ســـر �حلمايـــة )3( مع �خلا�سية �لفنية �لتي مت حتديدها ��عـــاله، وبالتايل ل تتو�جد وحدة بني عن�سر 

�حلماية )3( وعن�سري �حلماية )1( و)2(.

مثال )6(
عن�صر احلماية )1(: جهاز حارق مبد�خل وقود مما�سية يف حجرة خلط.

عن�ص���ر احلماي���ة )2(: طريقـــة �سنع حارق �لوقود مبا يف ذلك خطوة ت�سكيـــل مد�خل �لوقود �ملما�سية يف 
حجرة �خللط.

 Aعن�صر احلماية )3(: طريقة �سنع حارق �لوقود مت�سمنة مالحظة خطوة �ل�سب
عن�ص���ر احلماي���ة )4(: جهـــاز لتنفيذ طريقة ل�سنع حـــارق �لوقود مبا يف ذلك �خلا�سيـــة X �لناجتة عن 

ت�سكيل مد�خل �لوقود �ملما�سية.
 .B عن�صر احلماية )5(: جهاز لتنفيذ طريقة ل�سنع حارق �لوقود مبا يف ذلك غطاء �حلماية

عن�صر احلماية )6(: طريقة ت�سنيع كربون ���سود مت�سمنة خطوة دفع �لوقود بطريقة مما�سية يف حجرة 
�خللط حلارق �لوقود.

تتو�جـــد �لوحـــدة بني عنا�ســـر �حلمايـــة )1( و)2( و)4( و)6(، حيث تتمثل �خلا�سيـــة �لفنية _ جلميع 
�لعنا�ســـر �ملذكـــورة يف مد�خل �لوقـــود �ملما�سيـــة. ويفتقد عن�سر� �حلمايـــة )3( و)5( �لوحـــدة مع عنا�سر 
�حلمايـــة )1( و)2( و)4( و)6( حيـــث ��ن عن�سري �حلمايـــة )3( و)5( ل يت�سمنا نف�ض �خلا�سية �لفنية ��و 
خا�سيـــة فنية مماثلة و�ملو�سحة يف عنا�سر �حلمايـــة )1( و)2( و)4( و)6(. كما ��ن عن�سري �حلماية )3( 

و)5( يفتقد�ن �لوحدة مع بع�سهما.

مثال )7(
عن�ص���ر احلماي���ة )1(: �سريحة من �ل�ستانل�ض �ستيل �حلديدي �لقوى �ملقاومة للتاآكل بدرجة كبرية تتكون 
ب�ســـكل ���سا�سي -كن�سبـــة مئوية بالن�سبة للوزن- مـــن: نيكل = 2.0 -5.0؛ وكـــروم= 15-19؛ وموليبدنوم= 
1-2؛ و�لباقـــي مـــن �حلديـــد و�ل�سريحة ذ�ت �ُسمك بـــني 0.5 �إىل 2.0 مم ومقاومتهـــا لالإجهاد 0.2% حتت 

�سغط 50 كجم/مم2.

عن�صر احلماية )2(: طريقة �إنتاج �سريحة من �ل�ستانل�ض �ستيل �حلديدي �لقوى �ملقاومة للتاآكل بدرجة 
كبـــرية تتكـــون ب�سكل ���سا�ســـي -كن�سبة مئويـــة بالن�سبة للوزن- مـــن: نيكل = 2.0-5.0؛ وكـــروم= 15-19؛ 
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وموليبدنوم= 1-2؛ و�لباقي من �حلديد، وت�سم �خلطو�ت �لتالية: 
• دلفنة على �ل�ساخن ب�ُسمك بني 2.0 و 5.0 مم.	
• تق�سيـــة �ل�سريحـــة �ملدلفنة على �ل�ساخـــن يف درجة حر�رة 800 -1000 درجـــة مئوية حتت ظروف عدم 	

وجود ��ك�سدة ب�سكل ���سا�سي.
• دلفنة على �لبارد لل�سريحة ب�ُسمك بني 0.5 �إىل 2.0مم.	
• �لتق�سيـــة �لنهائية لل�سريحـــة �ملدلفنة على �لبارد يف درجة حر�رة بـــني 1200-1120 درجة مئوية لفرتة 	

ت�سل من 2-5 دقائق.
تتو�جـــد �لوحـــدة بني منتج عن�سر �حلماية )1( وطريقة عن�سر �حلمايـــة )2(. وتتمثل �خلا�سية �لفنية 
�ملميـــزة يف �ملنتـــج يف �ملقاومة لالإجهاد بن�سبة 0.2% حتت �سغـــط 50 كجم/مم2. وتنتج خطو�ت �لطريقة يف 
عن�ســـر �حلماية )2( ب�سكل ���سيـــل �سريحة من �ل�ستانل�ض �ستيل �حلديدي مبقاومـــة لالإجهاد بن�سبة %0.2 
حتـــت �سغط 50 كجم/مم2. وحتى �إن مل تكن هـــذه �خلا�سية و��سحة من �سياغة عن�سر �حلماية )2(، فقد 
مت �لك�سف عنها ب�سكل و��سح يف �لو�سف. وبالتايل، فاإن خطو�ت �لطريقة �ملذكورة تعرب عن �خلا�سية �لفنية 
�ملميزة �لتي تتماثل مع �لتحديد يف عن�سر �حلماية للمنتج �ملوجه نحو نف�ض �ل�ستانل�ض �ستيل �حلديدي �لذي 

له نف�ض خ�سائ�ض �ملقاومة �ملطلوب لها �حلماية.

8/10  عنا�صر احلماية يف نف�ص النوع 
مثال)8(

.A عن�صر احلماية ) 1(: قاب�ض يتميز باخلا�سية
.A عن�صر احلماية ) 2(: مقب�ض يتميز بخا�سية مماثلة

�خلا�سية A تعرب عن �خلا�سية �لفنية �ملميزة و�ملوجودة يف كل من عن�سري �حلماية )1( و)2( وبالتايل 
تتو�جد وحدة �لخرت�ع.

مثال )9(
عن�صر احلماية )1(: حمول مزود مُبو�سع حمور زمني لإ�سار�ت �لفيديو.

عن�صر احلماية )2(: جهاز ��ستقبال مزود ب�ساغط حمور زمني لإ�سار�ت �لفيديو �ملُ�ستقبلة.
عن�ص���ر احلماي���ة )3(: جهـــاز نقل �إ�ســـار�ت �لفيديو يت�سمن حمـــول مزود مُبو�سع حمـــور زمني لإ�سار�ت 

�لفيديو وجهاز ��ستقبال مزود ب�ساغط حمور زمني لإ�سار�ت �لفيديو �ملُ�ستقبلة.

�خل�سائ�ـــض �لفنية �ملميزة هي، يف عن�سر �حلماية )1( ُمو�سع �ملحور �لزمني ويف عن�سر �حلماية )2( 
�ساغط �ملحور �لزمني وهذه �خل�سائ�ض هي خ�سائ�ض فنية متماثلة، وبالتايل تتو�جد �لوحدة بني عن�سري 
�حلمايـــة )1( و)2(. ��مـــا عن�سر �حلماية )3( فهـــو يت�سمن كل من �خل�سائ�ض �لفنيـــة �ملميزة �لتي لديها 
وحـــدة مـــع عن�سري �حلمايـــة )1( و)2(. ويبدو ��ن متطلـــب �لوحدة ما ز�ل ُم�ستوفي مـــع عدم وجود عن�سر 

حماية للرتكيب )عن�سر �حلماية "3"(.
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مثال )10(
A عن�صر احلماية )1(: �سري ناقل له �خلا�سية
 B عن�صر احلماية )2(: �سري ناقل له �خلا�سية

B+A عن�صر احلماية )3(: �سري ناقل له �خلا�سيتان

�خلا�سية A عبارة عن خا�سية فنية مميزة و�خلا�سية B خا�سية فنية مميزة ��خرى منف�سلة.

تتو�جـــد �لوحـــدة بني عن�سري �حلمايـــة )1( و)3( ��و بني عن�سري �حلمايـــة )2( و)3( لكن ل تتو�جد 
�لوحدة بني عن�سري �حلماية )1( و)2(.

مثال )11(
."d.c" ملحرك A عن�صر احلماية )1(: د�ئرة حتكم
."d.c" ملحرك B عن�صر احلماية )2(: د�ئرة حتكم

.A حتكم  عن�صر احلماية )3(: جهاز يت�سمن حمرك " d.c"بد�ئرة 

.B حتكم  عن�صر احلماية )4(: جهاز يت�سمن حمرك "d.c" بد�ئرة 

متثـــل د�ئـــرة �لتحكـــم A خا�سية فنيـــة مميزة ود�ئـــرة �لتحكم B تعرب عـــن خا�سية فنية مميـــزة ��خرى 
منف�سلة.

تتو�جـــد �لوحدة بني عن�ســـري �حلماية )1( و)3( ��و بني عن�سري �حلمايـــة )2( و)4( ولكن ل تتو�جد 
�لوحدة بني عنا�سر �حلماية )1( و)2( ��و )3( و)4(.

مثال )12(
.B+A عن�صر احلماية )1(: عر�ض ذو خ�سائ�ض

.C عن�صر احلماية )2(: عر�ض طبقًا لعن�سر �حلماية )1( مع وجود �خلا�سية �لإ�سافية
.D مع وجود �خلا�سية �لإ�سافية B+A عن�صر احلماية )3(: عر�ض ذو خ�سائ�ض

توجـــد وحدة بني عنا�سر �حلماية )1( و)2( و)3(، حيث �ن �خلا�سية �لفنية �ملميزة �مل�سرتكة يف جميع 
.B+A عنا�سر �حلماية هي

مثال)13(
عن�صر احلماية)1(: فتيلة A للمبة �لكهربائية.

.A بها فتيلة B عن�صر احلماية )2(: ملبة
.C وترتيب حموري A بها فتيلة B عن�صر احلماية )3(: ك�ساف �سوئي مزود بلمبة

توجـــد وحدة بني عنا�سر �حلماية )1( و)2( و)3( حيـــث ��ن �خلا�سية �لفنية �ملميزة �مل�سرتكة يف جميع 
.A عنا�سر �حلماية هي �لفتيلة
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مثال)14(
عن�ص���ر احلماي���ة )1(: جهـــاز حتديد لو�سع عالمـــات حتديدية على �حليو�نات تت�سمـــن عن�سر قر�سي 
�ل�سكل ذو �ساق معدنية متتد منه و�سمم طرفه لي�سري على جلد �حليو�ن �ملر�د حتديد عالمات عليه وعن�سر 

قر�سي �ل�سكل للتا�مني مربوط بالطرف �لبارز من �ل�ساق �ملعدنية على �جلانب �لآخر من �جللد.
عن�صر احلماية )2(: جهاز لتطبيق طريقة �لتحديد �ملذكورة يف عن�سر �حلماية )1( م�سمم على �سكل 
مدفع يعمل بالهو�ء �مل�سغوط لدفع �ل�ساق �ملعدنية للعن�سر �لقر�سي �ل�سكل عرب �جللد وب�سرط ��ن يتم تكييف 
�ل�سطـــح �لد�عم ل�سحب عن�ســـر قر�سي �لتا�مني ليتم و�سعه على �جلانب �لآخـــر _ من ج�سم �حليو�ن �ملر�د 

حتديده بالعالمات.

�خلا�سيـــة �لفنيـــة �ملميزة يف عن�ســـر �حلماية )1( هي جهاز �لتحديد �لذي يحتـــوى على عن�سر قر�سي 
�ل�سكل مع وجود �ساق معدنية وعن�سر قر�ض للتا�مني يتم ربطه بطرف �ل�ساق �ملعدنية.

�خلا�سية �لفنية �ملميزة �ملماثلة يف عن�سر �حلماية )2( هي �ملدفع �لذي يعمل بالهو�ء �مل�سغوط لتوجيه 
جهـــاز �لتحديد و�لـــذي يحتوى على �سطح د�عم لعن�ســـر قر�ض �لتا�مني. لذ� فاإن هنـــاك وحدة بني عن�سري 

�حلماية )1( و)2(.

مثال )15(
.A عن�صر احلماية )1(: مركب

عن�صر احلماية )2(: تركيبة مبيد ح�سري حتتوى على مركب A ومادة ناقلة.

تتو�جـــد �لوحدة بـــني عن�سري �حلمايـــة ) 1( و) 2(، حيث تتمثل �خلا�سية �لفنيـــة �ملميزة �مل�سرتكة يف 
.A جميع عنا�سر �حلماية يف �ملركب

مثال )16(
عن�صر احلماية )1(: تركيبة مبيد ح�سري حتتوى على مركب )يتكون من a2 ،a1..( ومادة ناقلة.

.a1 عن�صر احلماية )2(: مركب

جميـــع مركبـــات A مل يطلب لها �حلمايـــة يف منتج عن�سر �حلماية )2( نظًر� لعـــدم تو�فر �جلدة لبع�ض 
منها على �سبيل �ملثال.

�إل ��نـــه توجـــد وحدة بني مو�سوع عن�سري �حلمايـــة )1( و)2( ب�سرط �إن يتو�فـــر يف A1 �لفاعلية كمبيد 
ح�سري و�لتي تعترب خا�سية فنية مميزة للمركب A يف عن�سر �حلماية )1(.

مثال )17(
عن�صر احلماية )1(: كر�سي ذو �آلية رفع.

عن�صر احلماية )2(: كر�سي ذو �آلية رفع مب�سمار قالووظ ميكانيكي.
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عن�صر احلماية )3(: كر�سي ذو �آلية رفع هيدروليكية.

تتو�جـــد �لوحدة بني عنا�ســـر �حلماية )1( و)2( و)3( حيـــث تتمثل �خلا�سية �لفنيـــة �ملميزة �مل�سرتكة 
 يف جميـــع عنا�ســـر �حلماية يف �آلية �لرفع. �إل �إذ� كانت ��ي �آلية رفـــع معروفة يف �لتقنية �ل�سابقة، فاإن �لوحدة 

قد تكون ناق�سة ل�نه قد ل تتو�فر خا�سية فنية مميزة م�سرتكة يف جميع عنا�سر �حلماية.

)Markush Practice( 9/10  ممار�صة ماركو�ص
مثال )18(: تركيب كيميائي عام )�صيديل(

عن�صر احلماية )1(: مركب بال�سيغة �لآتية:

R1R3

R4

R2N

حيـــث يتم �ختيار R1 مـــن �ملجموعة �ملكونة من فنيل، برييديل ثيازوليل، تريازينيل، �لكيل ثيو، �لكوك�سى، 
ومثيـــل R4-R2 عبـــارة عن ميثيل؛ ��و بينزيـــل ��و فنيل. ويتم ��ستخد�م �ملركبـــات مل�ستح�سر�ت �سيدلية بغر�ض 

زيادة قدرة �لدم على �مت�سا�ض �ل�ك�سجني.

ويف هذه �حلالة، يكون جزئ �ل�ندوليل هو �لعن�سر �لرتكيبي �لهام �مل�سرتك بني جميع �لبد�ئل. وحيث ��ن 
جميع �ملركبات �ملطلوب حمايتها لها نف�ض �ل�ستخد�م و�ملنفعة، يدل ذلك على وجود �لوحدة.

مثال )19(: تركيب كيميائي عام
عن�صر احلماية )1(: مركب بال�سيغة �لآتية:

Z

SCH3

R1
-N=C-CH

حيـــث يتـــم �ختيار R1 من �ملجموعة �ملكونة من فنيل برييديل، ثيازوليـــل تريازينيل، �لكيل ثيو، �لكوك�سي، 
.)-CH2-( ومثيلني )NH( و��مينو )S( وكربيت )O(من �ملجموعة �ملكونة من ��ك�سجني Z مثيل، ويتم �ختيار

ومـــن �ملتوقع ��ن يتم ��ستخـــد�م �ملركبات كم�ستح�سر�ت �سيدلية لتخفيف حـــدة �لآلم ���سفل �لظهر. ويف 
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هذه �حلالة �خلا�سة، تكون جمموعة ��مينو ثيو �ثري -N=C-SCH �ملرتبطة بحلقة ذرية �سد��سية، عبارة عن 
�لعن�ســـر �لبنائي ��و �لرتكيبي �جلوهري �مل�سرتك بني جميع �لبد�ئـــل. وبذلك، حيث ��نه من �ملتوقع ��ن ميتلك 

جميع �ملركبات �ملطلوب حمايتها نف�ض �ل�ستخد�م، فان �لوحدة قد تكون موجودة.

مثال )20(: تركيب كيميائي عام
عن�صر احلماية )1(: مركب بال�سيغة �لآتية:

Z

XR1

-N=C-CH
S

N

.)S(و�لكربيت )O(من �ل�ك�سجني Z و X لذي ميثل ميثيل ��و فينيل و� R1 حيث يتم �ختيار

يتـــم ��ستخد�م �ملركبات كم�ستح�سر�ت �سيدلية وحتتوى على بديل 3.1 ثيازوليل �لذي يوفر نفاذية ��كرب 
لن�سيـــج �لثدييات �لذي يجعل �ملركبـــات مفيدة كم�سكنات ل�نو�ع �ل�سد�ع �ملختلفـــة وعو�مل منوذجية م�سادة 

لاللتهابات.

وت�ســـرتك جميع �ملركبات يف تركيبة كيميائية م�سرتكة حيـــث ترتبط حلقة �لثيازول و�ملركب �حللقي غري 
�ملتجان�ض �سد��سى �لذر�ت مبجموعة ��مينو �لتي ت�سغل جزء كبري من تركيباتها.

وبالتايل، وحيث ��نه من �ملتوقع ��ن متتلك جميع �ملركبات �ملطلوب حمايتها نف�ض �ل�ستخد�م، فمن �ملمكن 
��ن تتو�جد �لوحدة.

مثال )21(: تركيب كيميائي عام

1 ≤ L ≤ 10
200 ≥ n+m ≥ 100

X C

O

( C-OCH2CH2O

O

(( C

NO2

n

O

C OCH2CH2O

O

(
m

L

H

CH2O CH2OH
or
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حتتوي جميع �لبوليمر�ت �مل�سرتكة على خا�سية مقاومة �لنحالل �حلر�ري ب�سكل عام وذلك نظرً� للعدد 
�ملنخف�ـــض مـــن �سق COOH �حلرة عـــن طريق �ل��سرتة بـ X لل�ســـق �لنهائي لـ COOH �لتـــي ت�سبب �لنحالل 

�حلر�ري .

يتم �عتبار �لرتكيبات �لكيميائية للبد�ئل مرتبطة ببع�سها ب�سكل وثيق من �لناحية �لفنية. ومن ثم ميكن 
�ل�سماح بالتجميع يف عن�سر حماية و�حد.

مثال )22(: تركيب عام

 

100 ≥ n ≥ 50

X C

O

( C-COCH2CH2CH2CH2CH2CH2
-O

O

(
n

H

C

CH2

CH2O CH2OH
or

H

�ســـوف يحتـــوي �ملركب �لـــذي يتم �حل�سول عليه مـــن خالل ���ســـرتة �ل�سق �لنهائي لــــ COOH ذي �ملادة 
�ملعروفـــة با�سم متعدد هك�سا ميثلني تري �ل�فثالت �مل�ساف �إليها -H-CH2O على خا�سية مقاومة �لنحالل 
�حلـــر�ري نظـــرً� للعدد �ملنخف�ض من �سق COOH �حلـــرة �لتي ت�سبب �لنحالل �حلـــر�ري. وعلى �لعك�ض من 
ذلـــك، �ســـوف ي�سكل �ملركب �لـــذي يتم �حل�سول عليـــه عن طريق ���ســـرتة �ل�سق �لنهائـــي COOH ذي �ملادة 
 CH2= ملعروفة با�سم متعدد هك�ساميثيلني تري �ل�فثالت �مل�ساف �إليها مركب فينيل �لذي يحتوى على جزئ�
-CH-  -CH2O مادة خام لر�يتنج �لت�سلب عندما يتم خلطها مبركب كيماوي ب�سيط ��حادى �لوحدة �لبنائية 

غري م�سبع ومعاجلتها )تفاعل �إ�سافي(.

ول حتتـــوى جميع �ل��ســـرت�ت �لتي يت�سمنها عن�سر �حلماية على خا�سيـــة ��و ن�ساط م�سرتك. فعلى �سبيل 
�ملثـــال، ل يحتـــوى �ملنتج �لـــذي مت �حل�سول عليه من خـــالل �ل��سرتة مبركب �لفينيـــل "CH2=CH" خا�سية 

مقاومة �لنحالل �حلر�ري. وبالتايل، ل يتم �ل�سماح بالتجميع يف طلب بر�ءة و�حد.

مثال )23(: تركيب غري م�صرتك
 A2 عن�ســـر �حلمايـــة )1(: مركب مبيد لال�ع�ســـاب يتكون ب�سكل ���سا�سي من مقد�ر فعـــال من خليط من
D-4، )4.2 ثنائي كلورو فينوك�سي حام�ض �خلليك "�ل�سيتيك"( وb عبارة عن مبيد لال�ع�ساب يتم �ختياره 

مـــن جمموعة مكونة من كربيتات �لنحا�ض وكلـــور�ت �ل�سوديوم و�سلفامات �ل�مونيـــوم وثالثي كلورو ���سيتات 
�ل�سوديـــوم وحم�ـــض ثنائـــي كلورو �لربوبيونيـــك و 3- ��مينـــو - 5.2 - حم�ض ثنائي كلـــورو �لبنزويك وثنائي 
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 �لفيناميـــد )��ميد( و��يك�سينيل )نيرتيل( وثنائي �لنوزيب )فينـــول( وثالثي �لفلور�لني )ثنائي نيرتو ��نيلني(، 
و EPTC )ثيوكربامات( و�سيمازين )ثالثي �لز�ين( بالإ�سافة �إىل ناقل ��و خمفف خامل.

يجـــب ��ن تكـــون �ملكونات �ملختلفـــة يف B مركبات لفئـــة معروفة من �ملركبات. بالتـــاىل يف هذه �حلالة قد 
ين�ســـا� �عرت��ض ب�سا�ن �لوحدة ل�ن مكونـــات B لي�ست مركبات لفئة معروفة من �ملركبات، ولكن يف �لو�قع متثل 

جمموعات من �لفئات ميكن حتديدها كالتايل:
)��(  اأمالح غري ع�صوية: كربيتات �لنحا�ض، كلور�ت �سوديوم، �سلفامات �ل�مونيوم

ثنائـــي  حم�ـــض  �ل�سوديـــوم،  كلورو���سيتـــات  ثالثـــي  كربوك�صيلي���ة:  واأحما����ص  ع�صوي���ة  اأم���الح  )ب(  
كلورو�لربوبيونيك، 3- ��مينو- 5.2 ثنائي كلورو حم�ض �لبنزويك

)ج(  اأميدات: ثنائي �لفيناميد
)د(  نيرتيالت: ��يك�سونيل

)هـ(  فينولت: ثنائي �لنوزيب
)و(  اأمينات: ثالثي �لفلور�لني

)ز(  مركبات حلقية غري متجان�صة: �سيمازين

مثال )24(
عن�صر احلماية )1(: مركب �سيدلين بال�سيغة �لآتية:-

A-B-C-D-E

حيـــث يتم �ختيار A من ��لكيـــل ��و ��لكانيل ��و ��لكيل حلقى م�ستبدل ��و غـــري م�ستبدل وحلقة غري متجان�سة 
C5-C7؛ حتتـــوى علـــى 1-3 ذر�ت غـــري متجان�سة خمتارة مـــن O و N؛ ويتم �ختيار B من ��لكيـــل ��و ��لكانيل ��و 

��لكيانيل ��مينو و�سلفوك�سى C1-C6 و��ثري ��و ��ثري كربيتى C3-C8؛ ويتم �ختيار Cمن حلقة غري متجان�سة م�سبعة 
��و غـــري م�سبعـــة C5-C8؛ حتتوى على 1-4 ذر�ت غري متجان�سة من O ��ي S ��و N ��و تكون فنيل م�ستبدل ��و غري 
م�ستبـــدل؛ ويتـــم �ختيار D مـــن B ��و ���سرت حم�ـــض �لكربوك�سيليك C5-C7 ��و �ل�ميد؛ ويتـــم �ختيار E من فنيل 

م�ستبدل ��و غري م�ستبدل ��و نافثيل ��و ��ندوليل ��و بريديل _ ��وك�سازوليل.

مـــن �ل�سيغـــة �ل�سابقة ل ميكن تا�كيد وجود عن�ســـر تركيبي موؤثر ب�سكل ثابـــت وبالتايل، ل ميكن حتديد 
خا�سيـــة فنيـــة مميزة. ويوجد نق�ض يف �لوحدة بني جميع �لرتكيبـــات �ملختلفة. وميكن �عتبار �لخرت�ع �ل�ول 
�ملطلوب حمايته مت�سمًنا �لرتكيب �ملذكور ��وًل لكل متغري، مبعنى ��نه بالن�سبة لــ A �سيكون ��لكيل C1 و بالن�سبة 
 D غري متجان�سة و�سيكون O حتتوى على ذرة و�حدة C5 حلقة غري متجان�سة م�سبعة C و C1 سيكون ��لكيل� B لــ

هو ��لكيل C1 ��ما E ف�سيكون فينيل م�ستبدل.

مثال )25(
عن�ص���ر احلماي���ة )1(: عامل حافز ل�ك�سدة مرحلة �لبخار للمو�د �لهيدروكربونية �لتي تتكون من )X( ��و 

.)X+a(
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 RCH3 علـــى ��ك�ســـدة )X+a( وتعمـــل RCH2OH إىل� RCH3 علـــى ��ك�ســـدة )X(ويف هـــذ� �ملثـــال، تعمـــل 
�إىل RCOOH وي�ســـرتك كل مـــن �لعاملني �حلافزين يف مكون م�ســـرتك ون�ساط م�سرتك كعامل حافز ل�ك�سدة 
RCH3. وبا�ستخد�م )X+a( ، تكون عملية �ل�ك�سدة ��كرث �كتماًل وت�ستمر حتى يتم ت�سكيل حم�ض �لكربوك�سليك 

ولكن �لن�ساط �سوف يظل كما هو.

جمموعات ماركو�ض م�سموح بها ومقبولة يف هذه �حلالة.

10/10  املادة الو�صيطة/املنتج النهائي
مثال )26(

عن�صر احلماية )1(: 

R1

R3N

مادة و�سيطة

N

OH

R2

عن�صر احلماية )2(: 

R1

R3N

O

منتج نهائي

N

O

Y

R2

P

X

R4

R5

ترتبـــط �لرتكيبات �لكيميائية للمـــادة �لو�سيطة وللمنتج �لنهائي ب�سكل وثيق مـــن �لناحية �لفنية. ويتمثل 
�لعن�سر �لرتكيبي �ل��سا�سي �ملوجود يف �ملنتج �لنهائي يف:
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R1

R3N

N

O

R2

وبالتايل، توجد وحدة بني عن�سري �حلماية )1( و)2(.
مثال )27(

عن�صر احلماية )1(: 

R5 R2

R3

R1

N
N

N

R4

N

عن�صر احلماية )2(: 

R5

R3

R2
R1

N
N

R4

N CH2

O

O

O

C

H

N

يتـــم و�سف )II( على ��نه مادة و�سيطة ل�سنع )I(. وتعتـــرب �آلية �إقفال �حللقة ��حد ��برز �لآليات �ملعروفة 
( II )

( I )
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 )II( ومركب )ملنتج �لنهائي�( )I( يف �لتقنيـــة �ل�سابقـــة. وعلى �لرغم من �ختالف �لرتكيب �ل��سا�سي ملركب
�ملادة �لو�سيطة، فاإن مكون )II( يعترب مادة حلقية مك�سوفة ت�سكل منها �ملكون )I(. وي�سرتك كل من �ملركبني 
يف عن�ســـر تركيبي ���سا�سي م�ســـرتك ميثل حلقة �لو�سل بني حلقتي �لفنيل وحلقـــة �لرتيزول. وبالتايل، تعترب 
�لرتكيبـــات �لكيميائية ملكونـــني مرتبطة ب�سكل وثيق من �لناحية �لفنية. ومن ثم، فان �ملثال ي�ستوفي متطلبات 

وحدة �لخرت�ع.

مثال )28(
عن�صر احلماية )1(: بوليمر غري متبلور A )مادة و�سيطة(. 

عن�صر احلماية )2(: بوليمر متبلور A )منتج نهائي(. 

يف هذ� �ملثال، مت مد وب�سط طبقة رقيقة من �لبوليمر غري �ملتبلور A جلعلها بوليمر متبلور.

 A وتتو�جـــد هنـــا �لوحدة ل�نـــه توجد عالقة بني �ملادة �لو�سيطـــة و�ملنتج �لنهائي مبعنـــى ��ن هذ� �لبوليمر
غـــري �ملتبلور مت ��ستخد�مه كمنتج مبدئـــي لإعد�د بوليمر متبلور A. ول�غر��ض �ملزيـــد من �لإي�ساح، نفرت�ض 
��ن بوليمـــر A يف هـــذ� �ملثال هو متعـــدد �ل�يزوبرين. وهنا، حتتـــوى كل من �ملادة �لو�سيطـــة �ملتمثلة يف متعدد 

�ل�يزوبرين غري �ملتبلور و�ملنتج �لنهائي �ملتمثل يف متعدد �ل�يزوبرين �ملتبلور على نف�ض �لرتكيب �لكيميائي.

مثال )29(
عن�صر احلماية )1(: مركب بوليمري ي�ستخدم كمادة ليفية مو�سحة من خالل �ل�سيغة �لعامة �لتالية:

)"X" وحدة تكر�ر(

OCH2CH2O C

O n1

H C

O

OCH2CH2OH

عن�صر احلماية )2(: مركب مو�سح من خالل �ل�سيغة �لعامة �لتالية:
)ي�ستخدم كمادة و�سيطة للمركب �لبوليمري �ل�ول(

OCH2CH2O C

O n'

H C

O

OCH2CH2OH

)منتج تكثيف مبدئي(

• توجد عالقة مادة و�سيطة مبنتج نهائي بني عن�سري �حلماية.	
• مادة )2( ت�ستخدم كمادة خام للمادة )1(.	
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يف نف�ض �لوقت ي�سرتك كل من �ملركبني يف عن�سر تركيبي ���سا�سي )وحدة تكر�ر "X"( ومرتبطني ب�سكل 
وثيق من �لناحية �لفنية. وبالتايل ت�ستويف �ملادة �لو�سيطة و�ملنتجات �لنهائية متطلبات �لوحدة.

مثال )30(
عن�صر احلماية )1(: مركب جديد يحتوي على تركيب A )مادة و�سيطة( 

عن�ص���ر احلماي���ة )2(: منتج مت �إعـــد�ده بو��سطة تفاعل A مع مادة X )منتج نهائـــي(. ر�جع ��دناه ملزيد 
من �لتفا�سيل.

مثال )31(
عن�صر احلماية )1(: منتج تفاعل لـ A و B )مادة و�سيطة(.

عن�ص���ر احلماي���ة )2(: منتـــج يتم �إعد�ده عن طريق تفاعل منتج �لتفاعـــل لـ A و B مع مو�د X و Y )منتج 
نهائي(.

يف �ملثالـــني )30( و)31(، �لرتكيـــب )��و �لرتكيبات( �لكيميائي للمادة �لو�سيطة و/��و �ملنتج �لنهائي غري 
معـــروف. ففـــي �ملثـــال )30(، تركيب منتج عن�سر �حلمايـــة )2( )�ملنتج �لنهائي( غري معـــروف. ويف �ملثال 
)31(، تركيبـــات �ملنتجات لعن�سر �حلمايـــة )1( )�ملادة �لو�سيطة( وعن�سر �حلماية )2( )�ملنتج �لنهائي( 

غري معروفة.

حيث ��ن �لوحدة تتو�جد �إذ� كان هناك دليل يوؤدي بال�سخ�ض �إىل �لو�سول �إىل ��ن �خلا�سية �ملميزة للمنتج 
�لنهائي _ و�لتي متثل �خلا�سية �لإبد�عية يف �حلالة ترجع �إىل �ملادة �لو�سيطة. على �سبيل �ملثال، �لغر�ض من 
��ستخـــد�م �ملو�د �لو�سيطة يف �ملثالـــني )30( و)31( هو تعديل بع�ض خو��ض �ملنتج �لنهائي. وقد يكون �لدليل 
علـــى �سكل بيانات �ختبـــار يف �ملو��سفات تربز ��ثر �ملـــادة �لو�سيطة على �ملنتج �لنهائـــي. و�إذ� مل يتو�جد هذ� 

�لدليل، فاإنه ل توجد وحدة على ���سا�ض وجود عالقة بني مادة و�سيطة ومنتج نهائي.

11/10  اخرتاعات �صيدلنية )غري مت�صلة مبمار�صة ماركو�ص(
مثال رقم )32(: طريقة تر�صيح واملركبات التي حتددها هذه الطريقة.

عن�صر احلماية )1(: طريقة لتحديد �ملركبات �لتي متثل ��ج�سام م�سادة مل�ستقبل R، ت�ستمل على خطو�ت 
تو�سيل �خلاليا �لتي تظهر على �لغ�ساء �خلارجي مل�ستقبل R مع �ملركب �لرت�بطي لهذه �خلاليا، مع مالحظة 
عمليـــة ربـــط �ملركب �لرت�بطي، وربط �خلاليـــا �ملذكورة للمركب �لرت�بطي مع مركـــب مر�سح مت �ختياره من 

جمموعة من �ملركبات، وكذلك مالحظة ��ي تغيري يطر�� على عملية ربط �ملركب �ملذكور.
عن�صر احلماية )2(: مركب X يحتوي على �لرتكيبة 1. 
عن�صر احلماية )3(: مركب Y يحتوي على �لرتكيبة 2.
عن�صر احلماية )4(: مركب Z يحتوي على �لرتكيبة 3.

مت �فرت��ـــض م�ستقبـــل R ومركبـــه �لرت�بطي �لطبيعي كهـــدف لرتكيب دو�ء )عقار( معـــني. ومن �ملقرتح 
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بالن�سبة للمركبات �لتي تعمل كج�سم م�ساد مع م�ستقبل R ��ن يكون لها تا�ثري�ت ف�سيولوجية قد تكون مفيدة يف 
عمليـــة �ملعاجلة. ويكون �لهدف هو مطابقة مركبات �لر�سا�ض كقاعدة لإجر�ء �ملزيد من �لرت�سيح و�لختبار 
ملجموعـــة �ملركبـــات �لتو�فقية. وقد مت و�سف �ملجموعـــة على ��نها توفر عدد من �ملركبـــات �ملحتملة و�ملختلفة 
هيكليـــًا. وتو�سح �ل�مثلـــة ��ن طريقة عن�سر �حلمايـــة )1( ميكن ��ن ت�ستخدم لتحديـــد �ملركبات ذ�ت �لتا�ثري 
�لف�سيولوجـــي يف ربـــط �ملركـــب �لرت�بطي مع �مل�ستقبل. وقد ثبت ��ن مركبـــات X و Y و Z فقط تتمتع مبثل هذ� 
�لتا�ثـــري، ولكـــن لي�ض من �لو��سح �حتو�ئها علي عن�سر هيكلي جوهـــري. ولي�ض هناك و�سف يذكر فيما يتعلق 
بـــكل من �لعالقة بني هيـــكل ون�ساط �ملركبات �ملر�د حمايتها و�لعالقة بني هيـــكل م�ستقبل R وهيكل �ملركبات 

ذ�تها.

ويعتـــرب م�ستقبـــل R ووظيفته �حليويـــة ومركبه �لرت�بطي �لطبيعـــي معروفني يف �لتقنيـــة �ل�سابقة. ولي�ض 
هناك مركبات تعمل كا�ج�سام م�سادة مل�ستقبل R معروفة يف �لتقنية �ل�سابقة. 

وتكمن �ملالمح �لفنية لعن�سر �حلماية )1( يف خطوة مالحظة تا�ثري �ملركبات �ملر�سحة على ربط �ملركب 
 Y و X لرت�بطـــي يف معايرة عملية �لرت�سيح. ول توجـــد نف�ض ��و خ�سائ�ض فنية مناظرة لدي ��ي من مركبات� 
و Z. ولي�ـــض هناك ��ي عالقة مـــن ناحية �لت�سنيع بني عملية �لرت�سيح و�ملركبات �ملـــر�د حمايتها. �إ�سافًة �إىل 
ذلـــك، فاإن عملية �لرت�سيـــح لي�ست عبارة عن عملية ��ستخد�م �ملركبات �ملـــر�د حمايتها X و Y و Z. ويف حالة 
 ،R عـــدم وجـــود ��ي توجيـــه بالن�سبة للهيكل �ملطلـــوب ل�حد �ملركبات ليعمـــل مبثابة ج�سم م�ساد مـــع م�ستقبل
لي�ـــض هناك مفهوم عام من �سا�نه ربـــط �لعملية باملركبات �ملر�د حمايتها. وهكذ�، فاإن هناك نق�ض يف وحدة 

�لخرت�ع.

وميكـــن �عتبار مركبـــات X و Y و Z على ��نها حتمل نف�ض �ملالمح �لفنية ��و مالمح مماثلة، وذلك يف حالة 
متتعهـــا بخا�سيـــة ��و ن�ساط م�سرتك، و��سرت�كها يف عن�سر هيكلي جوهري يكون ���سا�سيًا بالن�سبة للخا�سية ��و 
�لن�ساط �مل�سرتك. وبينما تتمتع مركبات X و Y و Z بخا�سية م�سرتكة يف �لعمل كج�سم م�ساد مل�ستقبل R، لي�ض 
هنـــاك ��ي توجيه بالن�سبة للعن�ســـر �لهيكلي �مل�سرتك، ومن ثم فلي�ض هناك ��ي �إف�ساح عن نف�ض �خل�سائ�ض 

�لفنية ��و �خل�سائ�ض �ملناظرة.
وتكون ��حد �ملجموعات �ملحتملة كما يلي:

• اخرتاع رقم )1(: طريقة لتطابق �ملركبات......)عن�سر �حلماية 1(	
• اخرتاع رقم )2(: مركب X )عن�سر �حلماية 2( 	
• اخرتاع رقم )3(: مركب Y )عن�سر �حلماية 3( 	
• اخرتاع رقم )4(: مركب Z )عن�سر �حلماية 4( 	

و�إذ� ���ســـار توجيـــه �لتقنية �ل�سابقة �إىل وجود بروتني X ��و بروتني X �خلا�ض بفك �سفرة �حلام�ض �لنووي 
)DNA( فمن �ملمكن ��ن يجد �لفاح�ض ��ن نف�ض �ل�سمة ��و �سمة مناظرة لها مل تقدم ��ي �إ�سهامات على �لتقنية 

�ل�سابقة، ��ي ��نها مل تكن �سمة فنية خا�سة، لذ� فلم يكن هناك وحدة يف �لخرت�ع.
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حالة التقنية السابقة

1/11  حالة التقنية ال�صابقة بوجه عام
ورد يف �ملـــادة )38( فقـــرة )و( مـــن �لالئحة تعريف �لوثائق �ل�قرب ل�غر��ـــض تقييم �لخرت�ع من حيث 
�جلدة ر�جع �لف�سل )12( و�خلطوة �لإبد�عية )�سو�ء كان �لخرت�ع بديهيًا ��م ل - ر�جع �لف�سل "13"( كما 

هو مو�سحًا يف �ملادة )43( من �لنظام.

تن�ض �ملادتان )43( و )44( من �لنظام على ما يلي:

"يكون �لخرت�ع قاباًل للح�سول على �لرب�ءة وفقا ل�حكام هذ� �لنظام متى كان جديدً� ومنطويًا على 
خطـــوة �بتكاريـــة وقاباًل للتطبيق �ل�سناعي. وميكن ��ن يكون �لخرت�ع منتجـــًا ��و عملية �سناعية ��و متعلق با�ي 

منهما" وفقًا للمادة )43( من �لنظام. 

يكون �لخرت�ع جديدً� �إذ� مل يكن م�سبوقًا من حيث حالة �لتقنية �ل�سابقة ويق�سد بالتقنية �ل�سابقة يف هذ� 
�ملجـــال كل ما حتقـــق �لك�سف عنه للجمهور يف ��ي مكان بالو�سف �ملكتوب، ��و �ل�سفوي، ��و بطريقة �ل�ستعمال، 
��و بـــا�ي و�سيلة ��خرى مـــن �لو�سائل �لتي يتحقق بها �لعلم بالخرت�ع، وذلك قبل تاريخ �إيد�ع طلب منح �لرب�ءة 
��و طلـــب �ل��سبقية، ول يعتد بالك�ســـف عن �لخرت�ع للجمهور �إذ� حدث ذلك خالل فرتة �ل��سبقية... �إلخ وفقًا 

للمادة )44( من �لنظام.

يكون �لخرت�ع منطويًا على خطوة �بتكارية �ذ� مل يتي�سر لرجل �ملهنة �لعادي �لتو�سل �إليه ب�سورة بديهية 
نتيجة �لتقنية �ل�سابقة �ملت�سلة بطلب �لرب�ءة.

يعد �لخرت�ع قاباًل للتطبيق �ل�سناعي �إذ� ��مكن ت�سنيعه، ��و ��ستعماله يف ��ي جمال �سناعي، ��و زر�عي، 
مبا يف ذلك �حلرف �ليدوية، و�سيد �ل��سماك و�خلدمات. 

�إ�سافًة ل يعترب �لخرت�ع جديدً� كله ��و جزءً� منه يف �حلالتني �لآتيتني:

ووفقـــًا للمـــادة )44( من �لنظام، فاإن حالة �لتقنية �ل�سابقة تكون ��ي �سيء قبل تاريخ �إيد�ع طلب �لرب�ءة 
يـــدل على ��ن �لخـــرت�ع �سبق ومت ��ستخد�مـــه ��و ��ستغالله �سو�ء د�خل �ل�سعوديـــة ��و يف �خلارج ب�سورة علنية 
��و كان قـــد ك�ســـف عن و�سفه على نحو ميكـــن ذوي �خلربة من ��ستغالله، �إل ��ن ذلـــك ل يت�سمن �لك�سف عن 
�لخرت�ع يف �ملعار�ض �لوطنية ��و �لدولية خالل �ل�ستة �ل��سهر �ل�سابقة على تاريخ �لتقدم بطلب �لرب�ءة وذلك 

وفقًا للمادة )31( من �لالئحة.

ول توجد قيود من ��ي نوع فيما يتعلق باملوقع �جلغر�في ��و �للغة ��و �ل��سلوب )مبا يف ذلك �لك�سف �ملكتوب 

الف�صل احلادي ع�صر
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�ملن�سور على �لإنرتنت ��و قاعدة �لبيانات �ملوجودة على �لإنرتنت( حيث تتو�فر �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة �لو�ردة 
يف �لك�ســـف �ملكتـــوب �لذي ميكن للجمهـــور �لإطالع عليه. كما ل توجد ��ية قيـــود بالن�سبة لعمر م�ستند �لتقنية 
�ل�سابقـــة )�ســـو�ء كان ي�ســـل ملائة عام ��و كان قد ن�ســـر قبل �لتاريخ �ملت�سل بذلك بيـــوم و�حد فقط( طاملا ��ن 

�مل�ستند كان ميكن للجمهور �لإطالع عليه قبل �لتاريخ �ملت�سل بذلك.

و�إذ� قـــام مقـــدم �لطلب بو�ســـف معني على ��نه حالة تقنيـــة �سابقة، فاإنه ميكن للفاح�ـــض ��ن يفرت�ض ��ن 
�ملو�ســـوع �لـــو�رد يف هـــذ� �لإقر�ر )مثل �ل�سكل �لـــو�رد يف �لطلب �مل�سار �إليه على ��نه " حالـــة تقنية �سابقة "( 
ي�ســـكل حالـــة تقنية �سابقة. ومن جانبه، فاإن مقدم �لطلب يجوز له ��ن يعرت�ض على �فرت��ض ��ن �لإقر�ر ي�سكل 

حالة تقنية �سابقة.

2/11  تاريخ الك�صف
ل�غر��ـــض قيام �لفاح�ض بالبحث عن �لتقنية �ل�سابقة، فـــاإن "�لتاريخ �لنافذ لالإيد�ع" بالطلب �لذي يتم 

فح�سه هو:
)��(  تاريخ تقدمي �لطلب �لوطني.

)ب(  ��و تاريخ تقدمي �لطلب �لدويل ملعاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت.
)ج(  ��و يف حالـــة �لطلـــب �لوطني و/��و �لدويل �لذي يطالب بحق �ل��سبقية عـــن طلب �سابق، فهو تاريخ �إيد�ع 

هذ �لطلب �ل�سابق.

ومـــن �لو��ســـح ��نـــه عندما يتـــم ن�سر م�ستنـــد يحتمل ��ن يكـــون ذ� �سلة يف �لفـــرتة �لو�قعة مـــا بني تاريخ 
�ل��سبقيـــة للطلـــب وتاريخ �إيد�عـــه يف �ل�سعودية كتاريخ �إيد�ع دويل ��و تاريخ �إيـــد�ع �تفاقية باري�ض، فاإنه يتعني 
على �لفاح�ض ��ن يحدد ما �إذ� كان تاريخ �ل��سبقية �ساريًا بالن�سبة ل�غر��ض حتديد تاريخ �لإيد�ع للمطالبات 

�لو�ردة )عنا�سر �حلماية( يف �لطلب ��م ل.

3/11  الطلبات املعلقة على نحو م�صرتك مبا يف ذلك الطلبات املودعة يف نف�ص التاريخ
ل متنـــح بر�ءتـــان �إىل نف�ض مقـــدم �لطلب عن �خرت�ع و�حـــد، �إىل ��نه ي�سمح ملقدم �لطلـــب ��ن ي�ستمر يف 
�إجـــر�ء�ت طلبـــني لهمـــا نف�ض �لو�سف بينمـــا يختلف طلبا �حلماية مـــن ناحية �لنطاق ويـــدور كل منهما حول 
مو�ســـوع خمتلـــف. وعلى �لرغـــم من ذلك قد توجد حالة نـــادرة حيث يوجد طلبان ��و ��كـــرث من نف�ض �لطالب 
ولهما نف�ض تاريخ �ل��سبقية ويتعلقان بنف�ض �لخرت�ع )على �لرغم من ��نهما قد ل يطالبان بال�سرورة بحماية 
�لخـــرت�ع من ��وجه متطابقة(، فال بد من رف�ض �لطلب �لذي ��ُودع ثانيًا ب�سبب �لطلب �لذي ��ُودع ��وًل، ويجب 

على �لفاح�ض �لنظر �إىل تاريخ �إيد�ع �لطلبني ووقته ورقمه �ملت�سل�سل لتحديد ترتيب �لإيد�ع.

4/11  امل�صتندات املتعلقة بفهم الخرتاع
قد توجد مو�قف ��خرى يكون فيها �مل�ستند �ملن�سور يف تاريخ �لإيد�ع ��و بعده متعلقًا بالخرت�ع.
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اأمثلة:

م�ستنـــد لحق ي�ستمل على �ملبد�� ��و �لنظرية �لتي يقوم عليها �لخرت�ع، مما قد يفيد يف فهم �لخرت�ع، ��و 
م�ستند لحق يثبت ��ن �ملنطق ��و �حلقائق �لتي يقوم عليها �لخرت�ع غري �سحيحة.

ول متتـــد فرتة �لبحث لهـــذ� �لغر�ض، �إىل ��ن مثل هـــذ� �لنوع من �مل�ستند�ت �ملعـــروف بالن�سبة للفاح�ض 
�ملو�سوعي ميكن ��ن يذكره يف تقرير �لفح�ض. وعالوة على ذكر هذه �مل�ستند�ت يف تقرير �لفح�ض، فاإنه يتم 

تو�سيح ��وجه �رتباطها بالخرت�ع.

5/11  منوذج الك�صف - توافر م�صتندات الك�صف املكتوبة للجمهور
�لك�ســـف �ملكتوب �لذي هو عبارة عن م�ستنـــد يعد متو�فرً� للجمهور �إذ� ��مكن يف �لتاريخ ذي �ل�سلة ر�جع 
)2/11( و��ن يطلع �جلمهور على حمتوى �مل�ستند و�متالك ذلك �ملحتوى، ومل يكن هناك �سرط لل�سرية يقيد 
��ستخـــد�م �ملعرفـــة �ملكت�سبة من هذ� �مل�ستند ��و ن�سرها. وتتحدد م�سا�لة عدم متكن �جلمهور من �لطالع على 
حمتـــوى �مل�ستند نظرً� لعدم وجود فهر�ض ��و كتالوج �مل�ستند وفقًا للمبد�� �ملذكور ��عاله. ويف حالة ذكر �مل�ستند 
لل�سهـــر ��و �ل�سنـــة دون حتديـــد تاريخ بدء �طالع �جلمهور على هذ� �مل�ستنـــد، يفرت�ض ��نه قد مت توفري حمتوى 
هذ� �مل�ستند للجمهور يف �آخر يوم من هذ� �ل�سهر ��و هذه �ل�سنة على �لتو�يل ما مل تقدم ��دلة تثبت غري ذلك. 

6/11  الك�صف على �صبكة الإنرتنت
يعامل �لك�سف عن حالة �لتقنية �ل�سابقة على �لإنرتنت ��و على قاعدة بيانات موجودة على �لإنرتنت نف�ض 
معاملـــة �ل��ســـكال �ل�خرى من �لك�سف �ملكتوب. وتعتـــرب �ملعلومات �ملف�سح عنها على �سبكـــة �لإنرتنت ��و على 
قاعـــدة �لبيانات �ملوجودة على �سبكة �لإنرتنت متو�فرة للجمهور مـــن تاريخ ن�سر �لك�سف ب�سفة علنية. وعند 
�ل�ست�سهـــاد بك�ســـف على �لإنرتنت )�سفحة ويب(، قد حتدث بع�ض �مل�ســـاكل فيما يتعلق بتحديد تاريخ �لن�سر 
وهـــل مت �لتعديـــل يف �لك�ســـف ��م ل على مد�ر �لوقت. وعنـــد حتديد تاريخ ن�سر �سفحـــة �لويب، من �ل�سروري 
�لتفرقـــة بـــني نوعني من �لك�ســـف ��ل وهما �لك�سف �لذي يتم على مو�قع �لويـــب �خلا�سة بنا�سرين موثوق بهم 

و�لك�سف �لذي يتم على مو�قع ويب مل يتحدد �إذ� كانت حمل ثقة ��م ل. 

7/11  الك�صف الذي يتم على مواقع الويب اخلا�صة بنا�صرين موثوق بهم 
وتت�سمـــن هذه �ملو�قع على �سبيل �ملثال �جلر�ئد �لعلمية �ملوجودة عل �سبكة �لإنرتنت )�لتي تتيح �لطالع 
علـــى حمتوى �جلريدة �ملطبوعة، ��و قد تكون �إ�سد�ر�ت ل تن�ســـر �إل على �سبكة �لإنرتنت(. كما تت�سمن عادًة 
�ملو�قع �لإلكرتونية لل�سحف و�لن�سر�ت �لدورية وحمطات �لإذ�عة و�لتليفزيون. ويحدد هذ� �لنوع من �لك�سف 
علـــى �سبكة �لإنرتنت تاريخ ن�سر �لك�سف و�لذي ينبغي ��ن يتحـــدد وفقًا للقيمة �ل�سكلية يف حالة غياب ��ي ��دلة 
علـــى خالف ذلـــك. وينبغي ��ن يذكر �لفاح�ض �لك�سف �لذي مت على �لإنرتنـــت وي�ستخدمه يف حتديد �إمكانية 

منح �لرب�ءة. ويقع عبء �إثبات عك�ض ذلك على مقدم �لطلب نف�سه.
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ويف بع�ـــض �ل�حيـــان، ل يكون تاريـــخ �لن�سر حمددً� مبا يكفـــي ملعرفة ما �إذ� كان قـــد مت �لن�سر يف �لتاريخ 
�لـــذي �سيعتـــرب تاريخ حالة �لتقنية )��ي لي�ض و��سحًا ما �إذ� كان �لك�سف قد مت قبل تاريخ �ل��سبقية �ل�ساري ��م 
بعـــده(. وقـــد يحدث ذلك مثاًل عندما يذكر فقط �سهر ��و �سنة �لن�ســـر ويكون يف �لوقت ذ�ته هو نف�ض �سهر ��و 
�سنة تاريخ �ل��سبقية �ل�ساري �خلا�ض بالطلب. ويف هذه �حلالة، قد يحتاج �لفاح�ض �إىل �ل�ستعالم عن بع�ض 
�ل�ستف�ســـار�ت مـــن مالك �ملوقع كي يحدد تاريخ ن�سر يت�سم بدرجـــة كافية من �لدقة ويحدد ما �إذ� كان عبارة 
عـــن حالـــة تقنية متعلقة باملو�سوع بنف�ـــض �لطريقة �لتي كانت �ستحدث من ��جل حتديـــد تاريخ ن�سر ��كرث دقة 

مل�ستند من�سور مكتوب. ول ينبغي �لقيام بهذه �ل�ستف�سار�ت دون مو�فقة م�سبقة من رئي�ض مكتب �لرب�ء�ت.

8/11  الك�صف الذي يتم على مواقع ويب مل يتحدد اإذا كانت حمل ثقة اأم ل
وتت�سمن هذه �ملو�قع على �سبيل �ملثال تلك �لتي ميتلكها ��فر�د ومنظمات خا�سة )مثل �ل�ندية( ��و �ملو�قع 
�لتجاريـــة )مثـــل �لإعالن( �إىل ما غري ذلك. ويف حالـــة ��ستعادة �لك�سف �لذي مت علـــى �لإنرتنت خالل فرتة 
�لبحث مع عدم �إعطاء ��ية �إ�سارة و��سحة لتاريخ �لن�سر يف ن�ض �لك�سف، فاإن �لفاح�ض قد يفكر يف ��ستخد�م 

�لطرق �لفنية �ملتو�فرة ملحاولة �لك�سف عن تاريخ �لن�سر.

تت�سمن هذه �لطرق �لفنية ما يلي:
�ملعلومـــات �ملت�سلة بتاريخ �لن�سر �لو�ردة يف �لك�سف نف�سه �لذي مت على �لإنرتنت. و��حيانًا يكون �لتاريخ - 1

خمبـــا� يف طريقـــة �لربجمة �مل�ستخدمة يف �إن�ساء موقـــع �لويب، �إل ��نها ل تكـــون مرئية يف �سفحة �لويب 
.)Browser( عندما تظهر يف برنامج �لت�سفح

وتو�ريـــخ �لفهر�سة �لتي تعطيها حمركات �لبحث ل�سفحة �لويب، و�لتي غالبًا ما تكون لحقة على تاريخ - 2
�لن�سر �لفعلي للك�سف حيث ��ن حمركات �لبحث ت�ستغرق عادًة بع�ض �لوقت لفهر�سة موقع ويب جديد.

�ملعلومـــات �ملتو�فـــرة فيما يتعلـــق مبوقع ويب على قو�عـــد �لبيانـــات �ل�ر�سيفية �لتجاريـــة �ملوجودة على - 3
."Internet Archive Wayback Machine" لإنرتنت مثل�

يف حالة ح�سول �لفاح�ض على م�ستند �إلكرتوين يحدد تاريخ ن�سر �لك�سف �لذي مت على �لإنرتنت، فينبغي 
 )URL( ن يطبـــع هـــذ� �مل�ستنـــد على ��ن يذكر فيه كل من عنـــو�ن �لك�سف ذي �ل�سلة �لـــذي مت على �لإنرتنت��
وتاريـــخ ن�ســـر هذ� �لك�سف. ويجب على �لفاح�ض ��ن يذكر هذ� �مل�ستند �ملطبوع يف تقرير �لفح�ض كك�سف ذي 
عالقة مت على �لإنرتنت وفقًا لدرجة �رتباط حمتو�ه باملو�سوع ووفقًا للتاريخ �ملحدد. �إذ� مل ي�ستطع �لفاح�ض 
��ن يحدد تاريخ ن�سر �لك�سف ذي �ل�سلة �لذي مت على �لإنرتنت وكان متعلقًا باخلطوة �لبتكارية و/��و باجلدة 
لالخرت�ع �ملطالب بحمايته، فينبغي عليه ذكره يف تقرير �لفح�ض عن عنا�سر �حلماية �لتي كان �سيوؤثر عليها 

�إذ� ن�سر يف �لوقت �ملنا�سب مع �عتبار �لتاريخ �لذي طبع فيه هو تاريخ �لن�سر.

�إذ� كان هـــذ� �لنـــوع مـــن �لك�سف �لذي مت علـــى �سبكة �لإنرتنت يذكـــر �سر�حًة تاريخ �لن�ســـر، وكان هذ� 
�لتاريخ:

غري متعار�ض مع م�سادر �ملعلومات �لو�ردة ��عاله.- 1
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)يف هـــذه �حلالـــة، ينبغي مالحظة ��ن تاريخ �لفهر�سة وفقًا ملحرك �لبحث يكون عادًة بعد تاريخ �لن�سر �لفعلي 
وبالتايل، متى ��علن �لفاح�ض عن تاريخ �لفهر�سة �خلا�سة بالك�سف �لذي مت على �لإنرتنت و�لذي يكون لحقًا 
علـــى تاريخ �لن�سر �ملذكـــور يف �لك�سف نف�سه، فاإن ذلك ل يعني بال�ســـرورة ��ن �لك�سف �لذي مت على �لإنرتنت 
يكـــون متو�فـــرً� يف تاريخ لحق على �لتاريخ �لذي متت �ملطالبة بحمايته فيه. ويعني ذلك بب�ساطة ��نه قد متت 

فهر�سته بو��سطة حمرك �لبحث بعدما تو�فر لالطالع عليه(. 
دقيقًا مبا يكفي لتحديد ما �إذ� كان �مل�ستند قد ن�سر يف وقت مبكر بحيث يعترب ذو �سلة.- 2

وبالتـــايل، يجـــب ��ن يثق �لفاح�ـــض يف �لتاريخ �ملذكور ويذكره علـــى ��نه تاريخ �لن�ســـر يف تقرير �لفح�ض 
وي�ستخـــدم هـــذ� �لن�سر يف حتديـــد �إمكانية �حل�سول على �لـــرب�ءة. ويقع عبء �إثبات عك�ـــض ذلك على مقدم 

�لطلب نف�سه.

يف حالـــة عـــدم تو�فر ��دلة لإثبات �لعك�ـــض، ينبغي ��ن يفرت�ض �لفاح�ض ��ن حمتـــوى �لك�سف �لذي مت على 
�لإنرتنت مل يتغري مبرور �لوقت.

9/11  امل�صتندات التي تعيد تقدمي و�صف �صفهي �صابق
يف حالة تو�فر �لو�سف �ل�سفهي )كاملحا�سر�ت �لعامة مثاًل( ��و �ل�ستخد�م �ل�سابق ��و �لبيع )كالعر�ض يف 
�إحدى �ملعار�ض �لعامة على �سبيل �ملثال( ب�سفة علنية قبل �لتاريخ �لنافذ لإيد�ع �لطلب، بينما ين�سر �مل�ستند 
�لذي يعيد تقدمي �لو�سف �ل�سفهي ��و �لذي ي�سف �ل�ستخد�م �ل�سابق ��و �لبيع يف �لتاريخ �لنافذ لإيد�ع �لطلب 
��و بعده، فاإنه يجوز للفاح�ض ذكر هذ� �مل�ستند يف تقرير �لفح�ض. ول ينظر �إىل �لعر�ض يف �ملعار�ض على ��نها 
ت�سكل جزءً� من حالة �لتقنية �ل�سابقة ل�غر��ض حتديد �جلدة ��و �خلطة �لبتكارية �إل �إذ� حدث هذ� �لن�ساط 

قبل تاريخ تقدمي �لطلب با�كرث من �ستة ���سهر.

10/11  �صعوبة حتديد تاريخ امل�صتند
قـــد يك�ســـف �لبحث عن م�ستنـــد ي�سعب ��ن يحدد فيه مـــا �إذ� كان تاريـــخ �لن�سر ��و تاريـــخ تو�فر �مل�ستند 
للجمهـــور هـــو نف�ض تاريخ �إيد�ع �لطلـــب ��م بعده ��م ل. وينبغي ��ن يحاول �لفاح�ـــض �لق�ساء على ��ي من �سور 
�ل�ســـك �لتـــي قد تن�سا� عن ذلـــك، وميكن تقدمي م�ستند�ت ��خـــرى حتتوي عل �ل�دلة �لالزمـــة يف حالة �ل�سك. 
وينبغـــي على �لفاح�ـــض ��ن يقبل ��ية �إ�سارة �إىل تاريخ �لن�سر يف �مل�ستند علـــى ��نها �سحيحة ما مل يتو�فر دليل 
يثبـــت خالف ذلك، ويو�سح �لن�ســـر �ل�سابق ��و دليل يقدمه مقدم �لطلب ليو�سح ن�سرً� لحقًا. ويف حالة تقدمي 
مقـــدم �لطلب ���سباب حقيقيـــة لل�سك يف ��ن �مل�ستند ي�سكل جزءً� من حالة �لتقنيـــة �ل�سابقة فيما يتعلق بطلبه 
ومل ت�سفـــر ��ية ��ستق�ساء�ت ��خرى عن ��دلة تزيل هذ� �ل�سك، فاإنه ل ينبغي على �لفاح�ض متابعة �ل�مر ل�كرث 

من ذلك.

11/11  التاري���خ الناف���ذ لالإي���داع فيم���ا يتعل���ق بعنا�صر احلماي���ة الفردي���ة اأو اأجزاء من 
عنا�صر احلماية

ينبغـــي مالحظة ��نه قـــد ورد تعريف "�لتاريخ �لنافـــذ لالإيد�ع" لغر�ض حتديد حالـــة �لتقنية �ل�سابقة يف 
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2/11 وينبغي كذلك ��ن يعتد بعنا�سر �حلماية �ملختلفة ��و �لبد�ئل �ملختلفة �ملطالب بحمايتها يف طلب حماية 
و�حد قد يكون لها تو�ريخ �إيد�ع خمتلفة.

وبالطبـــع �إذ� ��تيـــح للجمهور �لطالع على مو�سوع حالـــة �لتقنية �ل�سابقة با�كملها قبـــل تاريخ ��ول م�ستند 
���سبقيـــة، فـــاإن �لفاح�ض ل يحتـــاج �إىل ��ن ين�سغل بتخ�سي�ض تو�ريـــخ �ل��سبقية )كما ��نـــه ل ينبغي له �لقيام 

بذلك(.



الف�صل الثاين ع�صر
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الِجـــدة 

1/12  املق�صود باجِلدة
ل�غر��ـــض �لفح�ض، يعد �لخرت�ع -كما يحدده عن�ســـر �حلماية- جديدً� )�ملادة 44 من �لنظام( �إذ� مل 
يكـــن م�سبوقًا من حيث حالـــة �لتقنية �ل�سابقة ويق�سد بالتقنية �ل�سابقة يف هـــذ� �ملجال كل ما حتقق �لك�سف 
عنـــه للجمهـــور يف ��ي مـــكان بالو�سف �ملكتـــوب، ��و �ل�سفوي، ��و بطريـــق �ل�ستعمال، ��و بـــا�ي و�سيلة ��خرى من 
�لو�سائل �لتي يتحقق بها �لعلم بالخرت�ع، وذلك قبل تاريخ �إيد�ع طلب منح �لرب�ءة ��و طلب �ل��سبقية، ول يعتد 
بالك�سف عن �لخرت�ع للجمهور �إذ� حدث ذلك خالل فرتة �ل��سبقية، وحتدد �لالئحة حالت ك�سف �لخرت�ع 

�ل�خرى �لتي ل تدخل يف مدلول �لتقنية �ل�سابقة، و��حكام �حلماية �ملوؤقتة لالخرت�عات.

يجـــب ��ن ي�ساعـــد �لك�ســـف عن حالـــة �لتقنية �ل�سابقة ذوي �خلـــربة يف جمال �لفن علـــى تنفيذ �لخرت�ع 
�ملطلوب حمايته. ومن �لطبيعي ��ن ي�ستطيع �لفاح�ض �لو�سول �إىل هذ� �لنوع من �إمكانية �لتطبيق عند در��سة 
�لوثائـــق �ملتعلقـــة بطلب بر�ءة �لخرت�ع )�لطلبـــات �ملن�سورة وبر�ء�ت �لخرت�ع �ل�ســـادرة( يف جمال �لتقنية 
�ل�سابقة. وعند فح�ض جمموعة �ملر�جع بخالف جمموعة �لرب�ء�ت �لتي قد تثري ظاهريًا ت�ساوؤًل حول م�سا�لة 
�إمكانية �لتطبيق، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض ��ن يقرر ��ن حالة �لتقنية �ل�سابقة قد مّكنت ذوي �خلربة يف جمال 
�لفن من تنفيذ �لخرت�ع �ملطلوب حمايته. وعند حتديد ما �إذ� كان هناك وثيقة معينة متكن ذوي �خلربة من 
تنفيـــذ �لخرت�ع �ملطلـــوب حمايته وبالتايل تنفي �سفة �جلدة، فاإنه ميكـــن ��ن يعتد باإحدى �ملعارف من خارج 
وثيقـــة �لتقنيـــة �ل�سابقة متى كان ذلك منا�سبًا ومتى كانت هذه �ملعرفة معروفة يف تاريخ �سريان وثيقة معينة. 
فمثـــاًل، ل يعتـــرب ��ي مركب كيميائي ورد ��سمـــه ��و وردت تركيبته يف �إحدى �لوثائق ��نـــه معروف �إل �إذ� كانت 
�ملعلومات �ملتو�فرة يف �ملرجع بالإ�سافة �إىل ��ي نوع من �ملعارف �ل�خرى متاحة لذوي �خلربة يف جمال �لتقنية 
�ل�سابقـــة -متى كان ذلك منا�سبًا- و�لتي ت�ساعـــد على حت�سريه وف�سله ��و ف�سله فقط يف حالة ��ن يكون مثاًل 
مـــن �لطبيعة. وعلى �لرغم من ذلـــك، فاإنه قد ميكن �لعتماد على مرجع �لتقنية �ل�سابقة �لذي ل ينفي �سفة 
�جلـــدة ل�نـــه ل ميكن ذوي �خلربة من تنفيذ �لخرت�ع وذلك يف حتديد مـــا �إذ� كان �لخرت�ع �ملطلوب حمايته 

يفتقد �إىل �خلطوة �لبتكارية ��م ل. ر�جع �لف�سل )13(.

2/12  العتبارات التي يعتد بها عند حتديد اجلدة
ينبغي على �لفاح�ض �إتباع �خلطو�ت �لتالية ��ثناء تقييم �جلدة:

تقييم عنا�سر �لخرت�ع �ملطلوب حمايته.- 1
حتديد ما �إذ� كانت �لوثيقة حمل �لدر��سة ت�سكل جزءً� من "حالة �لتقنية �ل�سابقة" ��م ل ر�جع )1/11( - 2

الف�صل الثاين ع�صر
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و)2/11(.
تقييـــم مـــا �إذ� كان قد مت �لك�سف عـــن كل عن�سر ��و خطوة بالخرت�ع �ملطلـــوب حمايته ب�سكل �سريح ��و - 3

و��سح من خالل �لوثيقة لذوي �خلربة يف جمال �لفن يف تاريخ ن�سر �لوثيقة.

3/12  ك�صف وا�صح اأو �صمني
قـــد يت�سح �فتقاد �جلـــدة مما يرد ب�سكل �سريح يف �إحدى �لوثائق �ملن�ســـورة ��و قد يت�سح ذلك من خالل 
مـــا يـــرد يف �لوثيقة من خالل �ملفاهيم �ملعروفة. فعلى �سبيل �ملثال، عندما يعتمد يف مرجع ل يو�سح على نحو 
�سريـــح ��ن �ملطـــاط عبارة عن "مادة مرنة" على �خلو��ض �ملرنة للمطاط، ميكن يف هذه �حلالة توقع �ملطالبة 
بحمايـــة "مـــادة مرنة" ل�ن �ملطاط مـــن �لطبيعي ��ن يكون "مادة مرنة" كما هو معـــروف يف �لتقنية �ل�سابقة. 
ومـــن ناحيـــة ��خرى، فـــاإن �فتقاد �جلدة قـــد يكون مت�سمنًا مبعنـــى ��ن ذوي �خلربة يف جمال �لفـــن ويف ��ثناء 
فح�ض �ملر�جع �لو�ردة يف وثيقة �لتقنية �ل�سابقة �سيتو�سلون حتمًا �إىل �لنتيجة �لتي تقع �سمن نطاق �ملطالبة 
باحلماية. وعندما يكون �فتقاد �جلدة من هذ� �لنوع، فاإنه ل ينبغي ��ن تثار هذه �لنقطة �إل من قبل �لفاح�ض 
فقط متى مل يكن هناك ��دنى �سك يف �ل�ثر �لعملي للمر�جع �ل�سابقة و�إل، فاإنه يجب در��سة هذه �لنقطة فيما 

يتعلق باخلطوة �لبتكارية ر�جع �لف�سل )13(. 

4/12  درا�صة عنا�صر احلماية
��ثنـــاء در��سة عنا�ســـر �حلماية لتحديد �جلدة، فاإنه ينبغـــي على �لفاح�ض �إتبـــاع �لإر�ساد�ت �لو�ردة يف 
)2/5(. وعلى وجه �خل�سو�ض، ينبغي على �لفاح�ض ��ن ي�سع يف �عتباره ��نه يجب تقييم �لبيانات �لو�ردة يف 
عن�سر �حلماية ملادة ت�ستخدم يف غر�ض ما لتحديد ما �إذ� كان هذ� �لغر�ض �سينتج عنه �ختالف يف �لرتكيب 
��م ل )��و �ختـــالف يف خطـــو�ت تنفيذ �إحدى �لطـــرق يف حالة �لعنا�سر �خلا�سة بحمايـــة �لطرق( وذلك بني 
�لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته وحالة �لتقنية �ل�سابقة. وينبغي �لتغا�سي عن �خلو��ض غري �ملميزة ر�جع )4/5(. 
وعلـــى �سبيـــل �ملثال، فاإن �لعن�ســـر �خلا�ض بحماية �ملادة "�ـــض" ل�ستخد�مها كعامل م�ساعـــد لن يعد جديدً� 
بالن�سبـــة لنف�ـــض �ملادة �ملعروفة على ��نهـــا �سبغة مـــا �إل �إذ� كان �ل�ستخد�م �مل�سار �إليه يت�سمـــن �سكاًل معينًا 
للمـــادة )مثـــل وجود �إ�سافات معينة( ممـــا مييزها عن �ل�سكل �ملعروف للمادة. ومبعنـــى �آخر، ينبغي ��ن يعتد 
بال�سفـــات �لتي ل تذكر على نحـــو �سريح ولكنها موجودة �سمنيًا يف ��ستخد�م معـــني. فعلى �سبيل �ملثال، �إذ� 
كان عن�ســـر �حلماية ي�سري �إىل "قالب �ل�سلب �ملن�سهر"، فاإن ذلـــك يت�سمن معايري معينة بالن�سبة للقالب. 
وبالتايل، فاإن �سينية مكعبات �لثلج �مل�سنوعة من �لبال�ستيك �لتي تكون درجة �ن�سهارها ��قل كثريً� من تلك 

�خلا�سة بال�سلب لن تقع يف نطاق عن�سر �حلماية �لذي �سيعترب جديدً� مبوجب ذلك.

5/12  جتميع املراجع
ينبغـــي ��ثناء حتديـــد �جلدة )ك�سيء خمتلف عن �خلطـــوة �لبتكارية( مالحظة ��نـــه ل ميكن �جلمع بني 
مو�سوعـــات خمتلفـــة من �لتقنية �ل�سابقة ر�جع )7/13(. وعلى �لرغم مـــن ذلك، �إذ� كان مرجع ما )�ملرجع 



117

"�ل�ول"( ي�سري على نحو �سريح �إىل مرجع �آخر )مثل تقدمي معلومات ��كرث تف�سياًل حول �سفات معينة(، 
فاإنـــه ميكـــن �لنظر �إىل �ملرجع �لثاين على ��نه مت�سمن يف �ملرجـــع �ل�ول. وباملثل، فاإنه ميكن ��ستخد�م معجم 
��و مرجـــع مماثـــل من ��جل تف�سري كيـــف كان �سيمكن فهم م�سطلح معني م�ستخـــدم يف �ملرجع �ل�ول يف تاريخ 
�لن�سر. وبالإ�سافة �إىل ذلك، ميكن ��ي�سًا �لعتماد على مر�جع �إ�سافية كدليل لتو�سيح ��ن �لك�سف عن �ملرجع 
�ل�ول كان كافيـــًا )مثـــل �ملركب �لكيميائي �لذي �سيتم حت�سريه وف�سله ��و �لذي �سيتم ف�سله يف حالة ��ن يكون 
�ملنتـــج من �لطبيعة(. ر�جع )1/12(. وميكن كذلك �لعتماد علـــى مر�جع �إ�سافية كدليل لتو�سيح ��ن �إحدى 
�ل�سفات �لتي مل يف�سح عنها يف �ملرجع �ل�ول كانت و��سحة يف هذ� �ملرجع يف تاريخ ن�سره )مثل �ملر�جع �لتي 

ت�سري �إىل ��ن �ملطاط عبارة عن "مادة مرنة" بالن�سبة للمثال �ملو�سح يف "3/12"(.

6/12  البدائل
ل يعترب عن�سر �حلماية جديدً� متى كان عن�سر �حلماية يت�سمن بد�ئل مت �لك�سف عن ��ي منها يف وثائق 
�لتقنيـــة �ل�سابقـــة مثل عنا�سر حماية جمموعة "ماركو�ـــض" )ب "1"، ب "2"، ب "3"...(. ومن �ملعروف ��ن 
جمموعـــة "ماركو�ـــض" عبارة عـــن طريقة ت�ستخـــدم يف �ســـرد جمموعة من �ملـــو�د �ملطلـــوب حمايتها. ر�جع 

)4/10( ل�سرح ممار�سة "ماركو�ض".

7/12  ك�صف عام مقابل ك�صف معني
متـــى كان عن�سر �حلماية ي�سري �إىل �إحدى �لخرت�عات من �لناحية �لعامة، من ��جل حتديد �جلدة، فاإن 
�لك�ســـف عن مثال معني يقع �سمـــن نطاق عن�سر �حلماية �لعام �سيوؤدي �إىل توقع هـــذ� �لعن�سر �لعام. وعلى 
�سبيل �ملثال، فاإن �لك�سف عن معدن �لنحا�ض يف وثيقة �لتقنية �ل�سابقة يلغي �جلدة للمعدن كمفهوم عام ولكن 
ل يلغي �جلدة بالن�سبة ل�ي معدن بخالف �لنحا�ض، كما ��ن �لك�سف عن م�سمار �لرب�سام يلغي �جلدة بالن�سبة 
لطريقـــة �لربـــط ��و �لتثبيت بامل�سامـــري كمفهوم عام ولكن لي�ض �جلدة لطريقة ربـــط معينة بخالف تلك �لتي 

ت�ستخدم م�سامري �لرب�سام.

لي�ض بال�سرورة ��ن يف�سح عن مرجع �لتقنية �ل�سابقة �لذي يف�سح عن ��حد �ل�جنا�ض عن عن�سر حماية 
خا�ـــض با�حـــد �ل�نو�ع يقع �سمن هذ� �جلن�ض. ومبعنى �آخر، �إذ� كان عن�ســـر �حلماية �لذي ُيف�سح ي�سري على 
مثـــال معني دون حتديد هذ� �ملثـــال على نحو و��سح و�سريح و�إن كان يف �لوقت نف�سه يقع �سمن �لك�سف �لعام 
بوثيقـــة �لتقنيـــة �ل�سابقة، فاإنه ل يتم توقع عن�سر �حلماية ما مل يتحدد �ملثال ب�سكل و�ٍف، فاإن هذ� �ملثال يعد 
مفتقـــدً� للجـــدة بغ�ض �لنظر عن كم �ل�نو�ع �ل�خرى �لتي قد ي�ساف و�سفهـــا يف مرجع وثيقة �لتقنية �ل�سابقة 

هذه.

8/12  املدى املطلوب حمايته
يوؤدي تو�فر مثال معني يقع �سمن �ملدى �ملطلوب حمايته يف حالة �لتقنية �ل�سابقة �إىل توقع �ملدى �ملطلوب 
حمايتـــه. وبالتايل، متى ��ستمل عن�ســـر �حلماية على �لعديد من �لرتكيبات -مـــن خالل ذكر �ملدى �ملطلوب 
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حمايته- فاإنه ميكن توقع عن�سر �حلماية �إذ� مت و�سف ��حد هذه �لرتكيبات يف �لتقنية �ل�سابقة. وميكن على 
�سبيل �ملثال، توقع عن�سر حماية �سبيكة �لتيتانيوم )ت( و�لنيكل )ين( بن�سبة ترت�وح ما بني 0.6% �إىل %0.7 
و�ملوليبدنـــوم )مـــو( بن�سبة تـــرت�وح ما بني 0.2% �إىل 0.4% مـــن خالل مرجع �لتقنيـــة �ل�سابقة �لذي ي�سف 
�سبيكـــة )ت( �لتـــي حتتوي علـــى 0.65% )ين( و0.3% )مو(. و�إذ� كان ��حد مر�جـــع �لتقنية �ل�سابقة يف�سح 
عـــن مـــدى معني يقارب �ملدى �ملطلـــوب حمايته ��و يتخطاه ��و حتى يقع �سمنه ولكنـــه ل يف�سح عن مثال معني 
يقـــع �سمـــن �ملدى �ملطلوب حمايته، فاإنه يجـــب ��ن تتم عملية حتديد �جلدة وفقًا لـــكل حالة على حدة. وحتى 
ميكـــن توقع عن�سر �حلماية، فاإنه ينبغي �لك�سف عن �ملو�سوع �ملطلوب حمايته على نحو حمدد ب�سكل و�ٍف يف 
�لتقنية �ل�سابقة. و�إذ� كان عن�سر �حلماية متعلق مبدى حمدود �لنطاق، وكان مرجع �لتقنية �ل�سابقة يف�سح 
عـــن مدى و��سع �لنطاق ومل يكـــن �ملدى �ملحدود �ملطلوب حمايته عبارة عن جمرد و�سيلة لتطبيق ��حد مر�جع 
�لتقنيـــة �ل�سابقـــة )كا�ن يوجد على �سبيل �ملثال دليل على ��ن تا�ثري �لختيار "نتائج غري متوقع مثاًل" قد حدث 
بـــكل �لحتمـــالت يف �لنطاق �ملحدود �ملطلوب حمايتـــه فقط( �عتمادً� على بع�ـــض �حلقائق �ل�خرى �خلا�سة 
بهذه �حلالة، فقد ميكن ��ستنتاج ��نه مل يتم �لك�سف عن �ملدى �ملحدود على نحو حمدد ب�سكل و�ٍف يف �لتقنية 
�ل�سابقـــة حتى ميكن توقع عنا�سر �حلماية )�خرت�ع قائم على �لختيار(. وقد توؤدي �لنتائج غري �ملتوقعة �إىل 

�عتبار عنا�سر �حلماية غري بديهية ��و و��سحة. ر�جع �لف�سل )13(. 
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الخطوة االبتكارية

1/13  ما املق�صود باخلطوة البتكارية؟
يعـــد �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايتـــه م�ستماًل على خطـــوة �بتكارية �إذ� مل يكـــن بديهيًا لرجـــل �ملهنة �لعادي 
يف جمـــال �لتقنيـــة �ل�سابقة عند �لتاريـــخ ذي �ل�سلة بالن�سبـــة للتقنية �ل�سابقة. وتختلـــف �جلدة عن �خلطوة 
�لبتكارية، فعن�سر �حلماية يعد مفتقدً� للجدة �إذ� مت �لك�سف عن كل جزء ��و خطوة على نحو �سريح ��و و��سح 
يف �لتقنيـــة �ل�سابقة. ويتحقق �سرط �خلطوة �لبتكارية/عدم �لبد�هة �إذ� كان �لخرت�ع ككل مقارنة بالتقنية 
�ل�سابقـــة ككل غري و��ســـح بالن�سبة لرجل �ملهنة يف جمال �لتقنية �ل�سابقة. وقـــد ميكن �جلمع بني �لعديد من 
وثائـــق �لتقنيـــة �ل�سابقة عند حتديد مـــا �إذ� كان قد مت ��ستيفـــاء �ل�سرط �خلا�ض باخلطـــوة �لإبتكارية/عدم 
�لبد�هـــة ��م ل. وبالتـــايل، ينبغي على �لفاح�ض ��ن ي�سع يف �عتباره �رتبـــاط عن�سر �حلماية بوثائق فردية ��و 
��جز�ء خا�سة بها وبالتايل، يتم در��ستها على نحو منف�سل وكذلك يرتبط باجلمع بني هذه �لوثائق ��و ��جز�ء 

خا�سة بها حيث يكون ذلك بديهيًا بالن�سبة لرجل �ملهنة يف جمال �لتقنية �ل�سابقة.

ل�غر��ـــض فح�ض �جلدة و�خلطوة �لبتكارية، فاإن "�لتقنية �ل�سابقة" يق�سد به �لتعريف �لو�رد يف �ملادة 
)44( )��( من �لنظام:

يكـــون �لخرت�ع جديـــدً� �إذ� مل يكن م�سبوقًا من حيث حالـــة �لتقنية �ل�سابقة، ويق�ســـد بالتقنية �ل�سابقة 
يف هـــذ� �ملجـــال كل ما حتقـــق �لك�سف عنه للجمهـــور يف ��ي مكان بالو�ســـف �ملكتوب، ��و �ل�سفـــوي، ��و بطريق 
�ل�ستعمـــال، ��و بـــا�ي و�سيلة ��خرى من �لو�سائل �لتي يتحقق بهـــا �لعلم بالخرت�ع، وذلك قبل تاريخ �إيد�ع طلب 
منح �لرب�ءة ��و طلب �ل��سبقية، ول يعتد بالك�سف عن �لخرت�ع للجمهور �إذ� حدث ذلك خالل فرتة �ل��سبقية، 
وحتـــدد �لالئحـــة حالت ك�سف �لخرت�ع �ل�خـــرى �لتي ل تدخل يف مدلول �لتقنيـــة �ل�سابقة، و��حكام �حلماية 

�ملوؤقتة لالخرت�عات.

2/13  العتبارات التي يعتد بها عند حتديد اخلطوة البتكارية 
مـــا �ملق�ســـود بـــ" �لبديهية"؟ فيمـــا يتعلق مبـــا �إذ� كان عن�سر �حلماية يحدد �ملو�ســـوع �ملطلوب حمايته 
�ســـو�ًء كان ذلـــك يف �لتاريـــخ �ملتعلق بهذ� �لعن�ســـر ��م ل، فاإنـــه كان �سي�سبح بديهيًا لـــذوي �ملهارة يف جمال 
�لتقنية �ل�سابقة ��ن يتو�سلو� �إىل �ل�سيء �لذي يقع يف نطاق هذ� �لعن�سر وذلك بالن�سبة ملجال �لتقنية �ل�سابقة 
�ملعروف يف هذ� �لوقت. ويف هذه �حلالة فاإن عن�سر �حلماية يعد مفتقدً� للخطوة �لبتكارية. يق�سد م�سطلح 
"بديهي" كل ما ل يزيد عن كونه تطور طبيعي للتقنية و�إمنا يا�تي كنتيجة طبيعية ��و منطقية للتقنية �ل�سابقة 
حيث ل يت�سمن ممار�سة ��ية مهار�ت ��و قدر�ت ��كرث من تلك �ملتوقع ��ن ميار�سها ذوو �ملهارة يف جمال �لتقنية 

�ل�سابقة.

الف�صل الثالث ع�صر
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وفيما يلي �لعتبار�ت �ل��سا�سية �لتي يعتد بها عند حتديد �خلطوة �لبتكارية - عدم �لبد�هة: 
يجب ��ن يتم فح�ض �لخرت�ع �ملطلوب حمايته ككل.- 1
ويجـــب ��ن يتـــم فح�ض وثائق �لتقنية �ل�سابقة ككل كما يجب ��ن يكون لدى ذوي �ملهارة �لد�فع ��و �حلافز - 2

لكـــي يقومـــو� باجلمع بني ما يرد يف �لوثائق من ��جل �لو�ســـول �إىل �ملو�سوع كما حددته عنا�سر �حلماية 
على ��ن يت�سمن ذلك و�سع �لتوقعات �ملعقولة �لتي قد توؤدي �إىل �إمكانية �لتطبيق يف �لعتبار.

ويجب �لطالع على �لوثائق دون �لعتماد على ما ميكن �إدر�كه من �لخرت�ع �ملطلوب حمايته.- 3

3/13  املعرفة الالحقة
عنـــد فح�ـــض �خلطوة �لبتكارية -علـــى ��نها خمتلفة عن �جلـــدة ر�جع )1/12(- فمـــن �ل�ف�سل ��ن يتم 
تف�ســـري ��ي وثائـــق من�سورة يف �سوء ��ي معرفة لحقة وكذ� �لعتد�د بكل ��نو�ع �ملعارف �ملتاحة لذوي �ملهارة يف 

جمال �لتقنية �ل�سابقة وذلك عند �لتاريخ �ملتعلق بعن�سر �حلماية ر�جع )4/13(.

4/13  الخرتاع ككل اجلمع بني العنا�صر املعروفة اأو البديهية
عند حتديد �خلطوة �لبتكارية )عدم �لبد�هة(، فاإن �لخرت�ع �ملطلوب حمايته يجب ��ن يتم فح�سه ككل 
وعند حتديد �لختالفات بني �لتقنية �ل�سابقة وعنا�سر �حلماية، فاإن �لرتكيز هنا ل ين�سب على ما �إذ� كانت 
�لختالفات نف�سها بديهية ��م ل ولكن على ما �إذ� كان �لخرت�ع ككل بديهيًا ��م ل. وبالتايل، فاإنه كقاعدة عامة 
ل يجـــوز يف حالـــة �لعن�سر �ملكون من عدة ��جز�ء - �لقول با�ن �ل�سمات �مل�ستقلة للجمع بني �ل�جز�ء معروفة ��و 
بديهية عند �لنظر �إليها وحدها و��ن �ملو�سوع �ملطلوب حمايته "بالتايل" بديهي ككل. و�ل�ستثناء �لوحيد لهذه 

�لقاعدة يكون عند غياب ��ية عالقة وظيفية بني �سمات هذ� �جلمع ر�جع �ملثال �لو�رد يف )8/13( )جــ(.

بينما يبغي يف كل حالة ��ن يهتم عن�سر �حلماية بال�سمات �لفنية )ولي�ض بالفكرة فقط على �سبيل �ملثال( 
ذلك لتقييم تو�فر �خلطوة �لبتكارية ��و �فتقادها، ومن �ملهم يف �لوقت نف�سه ��ن ي�سع �لفاح�ض يف �عتباره ��ن 

هناك �لعديد من �لو�سائل �ملختلفة �لتي ميكن لذوي �ملهارة من خاللها �لتو�سل �إىل �لخرت�ع.

عند حتديد مدى �إ�سهام �خرت�ع معني بالن�سبة للتقنية �ل�سابقة من ��جل حتديد ما �إذ� كانت هناك خطوة 
�بتكاريـــة ��م ل، فاإنـــه ينبغـــي �لهتمام ��وًل مبا يقرره مقـــدم �لطلب نف�سه يف �لو�سف �لـــذي يقدمه وبعنا�سر 
�حلمايـــة �لتي �سيتم حتديدها. وينبغـــي ��ن ينظر �لفاح�ض �إىل ��ي �إقر�ر من هذ� �لنوع )�لذي يقوم به مقدم 
�لطلـــب( على ��نه �سحيح ما مل يذكر مقدم �لطلـــب ��نه �رتكب خطا� ما. وعلى �لرغم من ذلك، فاإن ��ي وثيقة 
��خـــرى ذ�ت �سلـــة يف �لتقنيـــة �ل�سابقة مت�سمنة يف تقرير �لبحـــث ��و ��ية وثيقة �إ�سافية تعـــد ذ�ت �سلة بنف�ض 
�ملو�سوع قد يوؤدي �إىل �لنظر �إىل �لخرت�ع �ملطلوب حمايته من منظور خمتلف متامًا عن ذلك �لذي يظهر من 
خالل �لك�سف نف�سه، وبالتايل فاإن وثيقة �لتقنية �ل�سابقة �لتي مت �ل�ست�سهاد بها قد جتعل مقدم �لطلب يقوم 
طو�عيـــًة بتعديـــل عنا�سر �حلماية من ��جل �إعـــادة تعريف �خرت�عه. وينبغي كذلـــك ��ن يعتد باملعارف �لعامة 
لـــذوي �ملهـــارة يف جمال �لتقنية �ل�سابقـــة من ��جل حتديد �خلطـــوة �لبتكارية. كما يجـــب ��ن ت�ساعد �لتقنية 
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�ل�سابقـــة على �إمكانيـــة تطبيق ما يرد بها حتى و�إن مل يتعلق ذلك بالخـــرت�ع �ملطلوب حمايته ككل. وبالتايل، 
فاإن �جلمع بني ��ي من وثائق �لتقنية �ل�سابقة ��و �ملعارف �لعامة يجب ��ن ي�ساعد على �إمكانية تطبيق �لخرت�ع 

�ملطلوب حمايته.

5/13  تقييم ما يتم تقدميه مقابل التقنية ال�صابقة 
ينبغي تطبيق �لعتبار�ت �لتالية عند تقييم �خلطوة �لبتكارية/�لبد�هة:

حتديد نطاق �لخرت�ع �ملطلوب حمايته.- 1
حتديد نطاق وثيقة/ وثائق �لتقنية �ل�سابقة ذ�ت �ل�سلة.- 2
حتديد رجل �ملهنة �لعادي يف جمال �لتقنية بالن�سبة للحالة �ملتعلقة بهذ� �ملجال.- 3
حتديـــد نقاط �لختـــالف و�لت�سابه بني وثيقة/ وثائـــق �لتقنية �ل�سابقة ذ�ت �ل�سلـــة و�لخرت�ع �ملطلوب - 4

حمايته.
تقييـــم ما �إذ� كان �لخرت�ع �ملطلوب حمايته ككل بديهيـــًا لرجل �ملهنة �لعادي يف جمال �لتقنية �ل�سابقة - 5

��م ل فيمـــا يتعلـــق بالوثيقة/وثائق �لتقنية �ل�سابقة ذ�ت �ل�سلة و�ملعـــارف �لعامة لرجل �ملهنة �لعادي يف 
جمال �لتقنية �ل�سابقة.

يكـــون �لخـــرت�ع ككل بديهيًا �إذ� كان ��ي من وثائق �لتقنية �ل�سابقة ��و �ملعارف �لعامة لرجل �ملهنة �لعادي 
يف جمـــال �لتقنيـــة �ل�سابقة �سي�ساعد�نه على �لتو�ســـل عند �لتاريخ ذي �ل�سلة ر�جـــع )1/11( �إىل �لخرت�ع 
�ملطلـــوب حمايتـــه من خالل ��ستبد�ل و�حد ��و ��كرث من هذه �لوثائق ��و �جلمع بينها ��و تعديل و�حد ��و ��كرث من 
مو�سوعـــات �لتقنيـــة �ل�سابقة مع تو�فر �إمكانيـــة �لنجاح يف ذلك بدرجة معقولة. وتتمثـــل �إحدى طرق حتديد 
�خلطـــوة �لبتكارية يف �تبـــاع منهج "و�سع �حللول ح�سب �مل�سكالت" �ملذكور بالتف�سيل يف �مللحق �ملرفق بهذ� 

�لف�سل.

مـــن �ل�ســـروري من ��جل �لتو�سل �إىل نتيجة نهائية بالن�سبة لتحديد ما �إذ� كان ��ي عن�سر حماية يت�سمن 
خطـــوة �بتكاريـــة ��م ل �لقيام بتحديد �لفرق بني مو�سوع هذ� �لعن�ســـر ككل وبني �لتقنية �ل�سابقة ككل.)فيما 

يتعلق بعنا�سر �حلماية �مل�ستقلة ر�جع ��ي�سًا "12/13"(.

وعنـــد فح�ض مو�ســـوع �حلماية، ينبغي على �لفاح�ض ��ن يحدد ��قرب وثائـــق �لتقنية �ل�سابقة �لتي تعترب 
كمعيـــار لتقييم �خلطوة �لبتكاريـــة. ويعد ذلك نوع من �جلمع بني �خل�سائ�ض �مل�ستقة من وثيقة و�حدة متثل 

��ف�سل معيار لتحديد م�سا�لة �لبد�هة.

عند حتديد نطاق �لك�سف عن وثائق �لتقنية �ل�سابقة بالإ�سافة �إىل �لك�سف �لو��سح، فاإنه يجب ��ي�سًا ��ن 
يعتـــد بالك�ســـف �ل�سمني ��ي �لوثائق �لتي قد ي�سل لها رجل �ملهنة �لعادي يف جمال �لتقنية �ل�سابقة من خالل 
�لك�سف �لو��سح ب�سكل معقول. ويعد تاريخ �حلماية للطلب هو ��ف�سل وقت لتحديد هذ� �لك�سف، ويبغي كذلك 

��ن يعتد باملعارف �لعامة رجل �ملهنة �لعادي يف جمال �لتقنية �ل�سابقة عند تاريخ �حلماية ذو �ل�سلة.
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6/13  رجل املهنة العادي يف جمال التقنية ال�صابقة
رجل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية �ل�سابقة هو �سخ�ٌض �فرت��سٌي يتمتع مبهارة عادية يف جمال �لتقنية �ل�سابقة 
وهـــو على در�يـــة باملعارف �لعامة �لعادية يف جمال �لتقنية �ل�سابقة عنـــد �لتاريخ ذي �ل�سلة. كما يفرت�ض ��ن 
يكـــون لرجـــل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية �ل�سابقة �إمكانية �لطالع على كل وثائق �لتقنية �ل�سابقة خا�سة �لوثائق 
�لتـــي يتـــم �ل�ست�سهاد بها يف تقرير �لبحث و��ن يكون لديه �لقدرة لإجر�ء �لفح�ض �لعادي. و�إذ� كانت �مل�سكلة 
�لتـــي يقـــوم على ���سا�سها �لخرت�ع و�لتي تن�ســـا� عن ��قرب وثائق �لتقنية �ل�سابقة تدفـــع رجل �ملهنة �لعادي يف 
جمـــال �لتقنيـــة �ل�سابقة كي يبحث عن حل لها يف جمال تقني �آخر، فـــاإن رجل �ملهنة �لعادي يف جمال �لتقنية 
�ل�سابقة و�لذي ينتمي لهذ� �ملجال �لتقني �لآخر يكون �ل�قدر على حل هذه �مل�سكلة. وبالتايل، ينبغي تقييم ما 

�إذ� كان هذ� �حلل يت�سمن خطوة �بتكارية ��م ل على ���سا�ض معرفة �ل�سخ�ض �ملخت�ض وقدر�ته.

ويف بع�ـــض �ل�حيـــان، يكون من �ل�ف�سل ��ن ي�سرتك يف �لتفكري جمموعـــة من �ل��سخا�ض مثل فريق �لبحث 
��و �لإنتـــاج عن �لتفكري ب�سكل فـــردي. وقد ينطبق ذلك على �سبيل �ملثال على تقنيات حديثة معينة مثل ��نظمة 
�لكمبيوتـــر ��و �لهاتف وكذ� يف �لعمليـــات �ملتخ�س�سة �إىل درجة كبرية مثل �لإنتاج �لتجاري لدو�ئر مدجمة ��و 

ملو�د كيمائية مركبة.

7/13  اجلمع بني وثائق التقنية ال�صابقة
عند حتديد ما �إذ� كانت هناك خطوة �بتكارية خمتلفة عن �جلدة ر�جع �لف�سل )12(، فاإنه ميكن �جلمع 
بـــني وثيقتـــني ��و ��كرث من وثائق �لتقنية �ل�سابقة مثل خمتلف �لرب�ء�ت �ملن�سورة ��و �لوثائق �ملختلفة �لو�ردة يف 
نف�ض وثيقة �لتقنية �ل�سابقة مثل كتاب معني، ولكن ذلك فقط يف حالة ��ن يكون �جلمع بني هذه �لوثائق بديهيًا 
لرجل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية �ل�سابقة. وعند حتديد ما �إذ� كان �جلمع بني وثيقتني ��و ��كرث بديهيًا ��م ل، يبغي 

على �لفاح�ض ��ن ي�سع يف �عتباره ما يلي:
مـــا �إذ� كان ميكـــن ��ن يقـــوم رجل �ملهنة �لعـــادي يف جمال �لتقنيـــة �ل�سابقة على ���سا�ـــض طبيعة �لوثائق - 1

وحمتو�ها باجلمع بني هذه �لوثائق ��م ل.
مـــا �إذ� كانـــت �لوثائق تنتمي ملجـــالت فنية مت�سابهـــة ��و متقاربة و�إن مل تكن فهل هـــي مت�سلة بامل�سكلة - 2

�ملحددة �لتي تخ�ض �لخرت�ع ��م ل.

�جلمـــع بـــني جزء ��و ��كـــرث يف �لتقنية �ل�سابقـــة ��و ��ستبد�لهـــا ��و تعديلها قد ل يـــوؤدي �إىل �فتقاد �خلطوة 
�لبتكارية/�لبد�هـــة حيث كان رجل �ملهنة �لعادي يف جمـــال �لتقنية �ل�سابقة �سي�سبح لديه �لد�فع من خالل 
�لتقنيـــة �ل�سابقـــة ��و معارفه �لعامة كي يقوم باجلمع بني جزء ��و ��كرث من وثائق �لتقنية �ل�سابقة ��و ��ستبد�لها 
��و تعديلها وذلك �حتمال معقول. وبالعك�ض فعندما ل يتوقع �لقيام بهذ� �جلمع من قبل رجل �ملهنة �لعادية يف 
جمـــال �لتقنية �ل�سابقة، فاإنه يتـــم ��ستيفاء �ل�سرط �ملتعلق باخلطوة �لبتكارية )عدم �لبد�هة( حتى و�إن كان 

كل جزء �سيعد بديهيًا �إذ� مت �لنظر �إليه منفردً�.

�إن �جلمـــع بـــني جز��ين ��و ��كـــرث من نف�ض �لوثيقة يكـــون بديهيًا �إذ� كان هناك �سبـــب معقول لرجل �ملهنة 
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�لعـــادي يقـــوم على ���سا�سه بجمع هذه �ل��سياء معًا. و�سيكون مـــن �لبديهي بالطبع �سم كتاب م�سهور ��و معجم 
جيـــد �إىل وثائـــق �لتقنية �ل�سابقة �ل�خرى - ولي�ســـت هذه �إّل حالة خا�سة لالفرت��ض �لعـــام با�نه من �لبديهي 
�جلمع بني وثيقة و�حدة ��و ��كرث مع �ملعرفة �لعامة �مل�سرتكة يف �لتقنية. وبوجه عام، �سيكون من �لبديهي ��ي�سًا 

�جلمع بني وثيقتني ��حدهما ت�ستمل على �إ�سارة و��سحة و�سحيحة لال�خرى.

وجتـــدر هنـــا �لإ�سارة �إىل ��ن تعديل وثائق �لتقنية �ل�سابقة قـــد ل يرجع بال�سرورة �إىل نف�ض ���سباب مقدم 
�لطلـــب. ولي�ض �سروريًا ��ن ت�سري �لتقنيـــة �ل�سابقة �إىل �جلمع بني �لوثائق من ��جل �لو�سول �إىل نف�ض �مليزة ��و 
�لنتيجـــة �لتي تو�سل �إليها مقدم �لطلب. وقد ت�سري �لتقنية �ل�سابقة �إىل �لخرت�ع �ملطلوب حمايته ولكن يكون 
ذلـــك لغر�ـــض خمتلف ��و حلل م�سكلة خمتلفة. وقد يوؤدي حمتوى ��حد وثائق �لتقنية �ل�سابقة يف بع�ض �ل�حيان 

�إىل �لتو�سل �إىل �لنتيجة �لتي تفيد �فتقاد �خلطوة �لبتكارية.

وفيما يلي بع�ض �ل�مثلة على بع�ض �حلالت �لتي قد يحدث بها ذلك:
عندما يتم تطبيق �إحدى �خل�سائ�ض �لفنية �ملعروفة يف �إحدى �ملجالت �لفنية من جمالها �ل��سلي �إىل - 1

جمال �آخر ويكون تطبيقها يف هذ� �ملجال بديهيًا لرجل �ملهنة �لعادي يف جمال �لتقنية �ل�سابقة.
عندمـــا يكون هناك �ختالف معروف بني حمتوى وثيقـــة �لتقنية �ل�سابقة ذ�ت �ل�سلة و�ملو�سوع �ملطلوب - 2

حمايته لدرجة تكون معها �ل�دلة �لوثائقية غري �سرورية.
عندمـــا يكون �ملو�ســـوع �ملطلوب حمايته مرتبطـــًا با�ستخد�م منتـــج م�سهور وكان �ل�ستخـــد�م �سي�سبح - 3

بديهيًا من خالل �ملو��سفات �ملعروفة للمنتج.
عندمـــا يكون �لخرت�ع �ملطلوب حمايته خمتلفًا عن �لتقنية �ل�سابقة فقط يف ��ستخد�م �لوثائق �ملتكافئة - 4

�لتي تكون معروفة جدً� لدرجة يكون معها �ل�ست�سهاد با�دلة وثائقية ��مرً� غري �سروري.

8/13  اأمثلة
تقـــدم �ل�مثلة �لتالية بع�ض �لإر�ســـاد�ت فيما يتعلق بالظروف �لتي يعترب فيهـــا �لخرت�ع �ملطلوب حمايته 
بديهيـــًا ��و عندمـــا يت�سمن حتديدً� �إيجابيًا بوجـــود خطوة �بتكارية )عدم �لبد�هـــة(. وينبغي �لتا�كيد على ��ن 
هذه �ل�مثلة ما هي �إل �إر�ساد�ت للفاح�سني، وكان �ملبد�� �ملتبع يف كل حالة قائمًا على "هل هي بديهية بالن�سبة 
لرجل �ملهنة �لعادي يف جمال �لتقنية �ل�سابقة ��م ل؟" وينبغي على �لفاح�سني ��ل يحاولون توفيق حالة معينة 

مع ��حد هذه �ل�مثلة حيث ��نه قد ي�سعب تطبيق �ملثال على نحو و��سح، كما ��ن هذه �لقائمة لي�ست كاملة.

)��(  �لخرت�عـــات �ملطلـــوب حمايتها �لتي تت�سمن تطبيق �إجـــر�ء�ت معروفة بطريقة و��سحة ��و بديهية و�لتي 
على ���سا�سها يتقرر �فتقاد �خلطوة �لبتكارية:

وثيقـــة �لتقنية �ل�سابقة غري مكتملة بالن�سبـــة لالخرت�ع �ملطلوب حمايته ككل وقد يقوم ذو �ملهارة - 1
يف جمـــال �لتقنية �ل�سابقة باإتباع و�حـــدة على �ل�قل من �لطرق �ملتاحة لتقدمي خ�سائ�ض عن�سر 
�حلمايـــة �لناق�ســـة وذلـــك على نحو عـــادي ��و ي�سري مما ينتـــج عنه �لتو�سل لالخـــرت�ع �ملطلوب 

حمايته.
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مثـــال )1(: يرتبط �لخرت�ع �ملطلـــوب حمايته بهيكل بناء م�سّنع مـــن �ل�ملونيوم. وتك�سف �إحدى 
وثائـــق �لتقنية �ل�سابقة عن نف�ض �لهيكل وت�ســـري �إىل ��نه م�سّنع من مادة خفيفة �لوزن �إل ��نها مل 
تذكـــر ��ستخد�م �ل�ملونيوم، و�ل�ملونيوم مـــادة خفيفة �لوزن و�ملعروفة يف �لتقنية �ل�سابقة على ��نها 

مفيدة كمادة للبناء.
يختلف �لخرت�ع �ملطلوب حمايته عن �لتقنية �ل�سابقة فقط يف ��ستخد�م �ل��سياء �ملتعادلة )�سو�ًء - 2

كانـــت ميكانيكيـــة ��و كهربائيـــة ��و كيميائية( �لتي لها نف�ـــض �ل�غر��ض حيث ميكـــن �إدر�ك ��وجه 
�لتعـــادل يف �لتقنية �ل�سابقة. ول حظ ��ن �إدر�ك مقدم �لطلب ��ن ��حد �لعنا�سر �لو�ردة يف �لطلب 
معادل لعن�سر �آخر قد ��ستخدم من قبل لغر�ض خمتلف ل يعني ��ن ��ستخد�م ذلك �لعن�سر بدًل 

من �لآخر يعد ��مرً� بديهيًا. 
مثال)2(: يرتبط �لخرت�ع �ملطلوب حمايته مباكينة جتمع بني �مل�سخة و�ملحرك و�لتي تختلف عن 
مثـــل هذ� �لنوع من �ملاكينات يف نقطـــة و�حدة فقط وهي ��ن �ملحرك يعمل بال�سغط �لهيدروليكي 

ولي�ض بالكهرباء.
يتمثـــل �لخرت�ع �ملطلوب حمايته فقط يف �ل�ستخد�م �جلديد ملادة معروفة ت�ستخدم �خل�سائ�ض - 3

�ملعروفة لهذه �ملادة.
مثـــال )3(: مركـــب غ�سيل ي�ستخـــدم كمنظف ويحتوي بالتـــايل على مركب ي�ستمـــل على �ل�سفة 
�ملعروفـــة �خلا�ســـة بخف�ض �لتوتر �ل�سطحي للماء، ومن �ملعروف ��نهـــا �إحدى �ل�سفات �ل��سا�سية 

للمنظفات.
يتمثـــل �لخرت�ع �ملطلوب حمايته يف �لقيام بعملية ��ستبـــد�ل يف جهاز معروف ملادة طورت حديثًا - 4

جتعلها خ�سائ�سها منا�سبة لال�ستخد�م )��ستبد�ل مت�سابه(.
مثـــال)4(: كابـــل كهربائي ي�ستمل على غالف من عديد �إيثيلـــني يت�سل بغطاء معدين عن طريق 
مـــادة ل�سقة. ويتمثل �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته يف ��ستخد�م مادة ل�سقـــة معينة مطورة حديثًا 

تعرف با�نها منا�سبة لال�ستخد�م يف ل�سق �ملو�د �ملبلمرة. 
يتمثـــل �لخرت�ع �ملطلـــوب حمايته فقط يف ��ستخـــد�م تقنية معروفة يف ظـــروف مت�سابهة لدرجة - 5

كبرية )��ستخد�م م�سابه(.
مثـــال )5(: يتمثل �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته يف تطبيق تقنية للتحكـــم يف �لذبذبات على حمرك 
كهربائـــي ي�ستخدم يف �إد�رة �آليـــات م�ساعدة لإحدى �ل�ساحنات �ل�سناعيـــة مثل �ل�ساحنات ذ�ت 
�ملرفاع �ل�سوكي، حيث ��ن ��ستخد�م هذه �لتقنية للتحكم يف حمرك �ل�ساحنة ذي �لدفع �لكهربائي 

معروف بالفعل.

)ب(  �لخرت�عـــات �ملطلوبـــة حمايتها �لتي تت�سمن تطبيق �إجـــر�ء�ت معروفة بطريقة غري بديهية و�لتي على 
���سا�سها تتو�فر �خلطوة �لبتكارية:

طريقة ��و و�سيلة عملية معروفة ت�ستخدم لغر�ض خمتلف وت�ستمل على ��ثر جديد ومفاجئ.- 1
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مثـــال)6(: مـــن �ملعروف ��ن �لطاقة ذ�ت �لـــرتدد�ت �لعالية ميكن ��ستخد�مهـــا يف �للحام �حلثي 
لال�طـــر�ف وبالتـــايل مـــن �لبديهي ��ن �لطاقـــة ذ�ت �لـــرتدد�ت �لعالية ميكـــن ��ستخد�مها كذلك 
يف �للحـــام �حلثـــي لال�طـــر�ف ويكون لها نف�ـــض �لتا�ثري. وعلـــى �لرغم من ذلـــك، تتو�فر �خلطوة 
�لبتكاريـــة يف هذه �حلالة �إذ� كانت �لطاقـــة ذ�ت �لرتدد�ت �لعالية ت�ستخدم على نحو م�ستمر يف 
�للحام �حلثي ل�طر�ف �ل�سر�ئح �مللتفة دون �إز�لة �لتحر�سف )و�لتي تعد عملية �سرورية من ��جل 
جتنب حدوث قو�ض كهربائي بني مكان ربط �للحام و�ل�سريحة(. وتتمثل �لنتيجة �لغري متوقعة يف 
هذه �حلالة يف �كت�ساف ��ن عملية �إز�لة �لتحر�سف غري �سرورية ل�ن �لرتدد �لعايل يتو�فر بطريقة 

تكاثفية من خالل �لتحر�سف �لذي ي�سكل عازل كهربائي.
��ستخـــد�م جديـــد جلهاز جديد ��و مادة جديـــدة مع �لتغلب على �ل�سعوبـــات �لفنية �لتي ل ميكن - 2

حلها باتباع �لطرق �لتقليدية على ��ن يذكر يف عن�سر �حلماية كيفية �لتغلب على هذه �ل�سعوبات 
�لفنية.

مثـــل )7(: �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته يرتبط بجهـــاز لدعم �رتفاع و�نخفا�ـــض م�ستودعات �لغاز 
و�لتحكـــم فيهـــا مما ي�ساعد علـــى �لتخلي عن �لإطـــار �ل�سرت�سادي �خلارجـــي �ملطبق. ولكن من 
�ل�ســـروري �لتغلب علـــى �ل�سعاب �لتي مل تتـــم مو�جهتها يف �لتطبيقات �ملعروفـــة عند ��ستخد�م 

�جلهاز مع م�ستودع للغاز.

)ج(  �جلمع �لو��سح بني خ�سائ�ض ل ت�ستمل على خطوة �إبد�عية:
يتمثـــل �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته يف �جلمع بـــني ��جهزة ��و طرق معروفة ت�ستخـــدم بطريقتها �لعادية ول 

ينتج عنها ��ي تر�بط غري و��سح.
مثـــال )8(: ماكينـــة لإنتـــاج �ل�سجق تتكون مـــن ماكينة عادية للفرم مـــع ماكينة عادية للتعبئـــة بفتحتني عند 

�ل�طر�ف.

)د(  جمع غري بديهي بني خ�سائ�ض وبالتايل ي�ستمل على خطوة �بتكارية: 
تدعـــم �خل�سائ�ض �ملجمعـــة بع�سها �لبع�ض يف تا�ثريهـــا �إىل درجة ميكن معها �لتو�ســـل �إىل نتيجة فنية 

جديدة. ول يرتبط ذلك بكون ��ي من هذه �خل�سائ�ض معروفة ��م ل جزئيًا �و كليًا.
مثـــال)9(: تركيبة دو�ئية تتكون من م�سكن ومهدئ ولقـــد مت �كت�ساف ��نه من خالل �إ�سافة مهدئ ل يقوم يف 
�ل��ســـل بت�سكـــني �لآلم، ز�د تا�ثري ت�سكـــني �ل�مل للم�سكن على نحو كان ل ميكـــن توقعه من خالل �خل�سائ�ض 

�ملعروفة للمو�د �لفعالة.

)هـ(  حتديد ��و �ختيار بديهي من بني عدد من �حتمالت معروفة ل ت�ستمل على خطوة �بتكارية: 
يتمثـــل �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايتـــه يف �لختيار مـــن بني عدد مـــن �لبد�ئل �لتي يحتمـــل ��ن تكون - 1

متعادلة.
مثـــال)10(: يرتبـــط �لخـــرت�ع �ملطلـــوب حمايته بعمليـــة كيميائيـــة معروفة متد مزيـــج �لتفاعل 
باحلـــر�رة كهربائيـــًا ويوجد عدد من �لطرق �لبديلة �ملعروفة �لتـــي توفر �حلر�رة بنف�ض �لطريقة 
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ويتمثل �لخرت�ع �ملطلوب حمايته يف �ختيار �إحدى �لطرق �لبديلة لتوفري �حلر�رة �ملطلوبة.
يتمثـــل �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته يف �ختيار ��بعاد ��و ن�ســـب تركيز ��و درجات حر�رة ��و غريها من - 2

�ملعايـــري وذلـــك �سمن نطاق حمدود مـــن �لحتمالت ومن �لو��سح ��ن هـــذه �ملعايري ��و �لنطاقات 
�لعمليـــة وردت يف �لتقنية �ل�سابقة وميكن �لتو�سل �إليها مـــن خالل �لتجربة و�خلطا� ��و من خالل 
تطبيـــق �إجر�ء�ت �لت�سميـــم �لعادية. وعندما يتم �لك�سف عن �لظـــروف �لعامة لعن�سر �حلماية 
يف �لتقنيـــة �ل�سابقـــة فاإن �كت�ساف �لنطاقـــات �ملثلي ��و �لعملية من خـــالل �لتجربة �لعادية ل يعد 

�خرت�عًا.
مثـــال)11(: يرتبط �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته باإحـــدى طرق تنفيذ �إحـــدى �لتفاعالت �ملعروفة 
و�لتـــي تتميـــز بتدفـــق ��حد ��نـــو�ع �لغاز �خلامل مبعـــدل معني. و�ملعـــدلت �ملحددة هـــي تلك �لتي 

�سيتو�سل �إليها بال�سرورة ذوو �خلربة يف جمال �لتقنية �ل�سابقة.
�لخرت�ع �ملطلوب حمايته ميكن �لتو�سل �إليه من خالل ��ستقر�ء ب�سيط يتم بطريقة مبا�سرة من - 3

خالل �لتقنية �ل�سابقة.
مثـــال)12(: يتميز �لخرت�ع �ملطلوب حمايته با�ستخد�م حد ��دنى حمدد من حمتوى �ملادة "�ض" 
يف م�ستح�ســـر "�ض" من ��جـــل حت�سني ثباتها �حلر�ري وميكن �لتو�سل �إىل هذه �خلا�سية �ملميزة 
مـــن جمرد عمـــل ��ستقر�ء على بيان ذي خط م�ستقيم ميكن �حل�ســـول عليه من �لتقنية �ل�سابقة 

و�لذي يربط �لثبات �حلر�ري مبحتوى �ملادة "�ض".
يتمثـــل �لخـــرت�ع �ملطلـــوب حمايته يف جمـــرد �ختيار عدد حمدود مـــن �ملركبـــات �لكيمائية )��ي - 4

�ل�جنا�ض �لفرعية ��و �ل�نو�ع( من جمال و��سع من �ملركبات �لكيمائية )�ل�جنا�ض(.
مثـــال )13(: تك�ســـف �لتقنية �ل�سابقة عن مركب كيميائي يتميز برتكيبة مثيلة ت�ستمل على جمموعة 
بديلـــة ت�سمـــى "�ـــض". ويتم حتديـــد هذه �ملجموعـــة �لبديلـــة "�ض" بحيـــث ت�ستمل علـــى جمموعات 
و��سعـــة �لناطق مثل كافة جمموعـــات �ل�لكيل ��و �ل�ريل �سو�ًء كان ميكـــن ��ستبد�لها ��و ل بالهالوجني 
و�لهيدروك�ســـي ��و ��حدهمـــا. وتك�سف �لتقنية �ل�سابقة فقط عن عدد قليـــل للغاية من �ل�مثلة على ما 
ت�سملـــه تلـــك �ملجموعات. ويتمثل �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايتـــه يف حتديد �سق معـــني ��و جمموعة �سق 
�سغـــرية من بني تلـــك �ملعروف ��نها تقـــع �سمن جمموعات �ســـق و��سعة �لنطـــاق و�ملك�سوف عنها يف 
�لتقنيـــة �ل�سابقـــة على ��نها �ملجموعـــة �لبديلة "�ض". وتوفر �لتقنية �ل�سابقـــة �ل��سباب �لتي يتم على 
���سا�سهـــا حتديـــد ��حد عنا�سر جمموعـــات �سق و��سعة �لنطـــاق وبالتايل، يوفر �ل��سبـــاب �لتي يقوم 
علـــى ���سا�سها ذوو �ملهارة يف جمال �لتقنية �ل�سابقة بعمـــل �لتعديالت �ملطلوبة من ��جل �لتو�سل �إىل 
�ملركب/�ملركبـــات �ملطلـــوب حمايتها. كمـــا ��ن �ملركبات �لتي يتم �لتو�سل �إليهـــا قد ينطبق عليها ��ي 

مما يلي:
• قـــد ل يـــرد و�سفها على ��ن بها ��و ��نها تت�سم با�ي خ�سائ�ض مميزة ل تت�سم بها ��مثلة �لتقنية 	

�ل�سابقة.
• قد تو�سف با�نها تت�سم بخ�سائ�ض مميزة مقارنة باملركبات �لتي ي�سار �إليها على نحو خا�ض 	
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يف �لتقنيـــة �ل�سابقـــة، �إل ��ن هذه �خل�سائ�ض من �لنوع �لذي ميكـــن لذوي �ملهارة يف جمال 
�لتقنية �ل�سابقة ��ن يتوقعو� وجودها يف هذه �ملركبات وبالتايل يرجح قيامهم بهذ� �لختيار.

)و(  �لتحديد ��و �لختيار غري �لبديهي �لذي يقود بال�سرورة �إىل خطوة �بتكارية من بني عدد من �لحتمالت 
�ملعروفة:
يت�سمـــن �لخرت�ع �ملطلوب حمايته حتديدً� خا�سًا �سمن �إحدى عمليات �لتح�سري يف ظل ظروف - 1

ت�سغيـــل معينـــة تقع �سمن نطاق معني) مثل �حلر�رة و�ل�سغط ( وينتج عن هذ� �لتحديد �آثار غري 
متوقعة يف �سري هذه �لعملية ��و خ�سائ�ض �ملنتج �لذي يتم �لتو�سل �إليه.

مثال )14(: عندما تتحول �ملادة "��" و�ملادة "ب" يف �إحدى عمليات �لتح�سري �لتي تتم يف درجة 
حر�رة عالية �إىل �ملادة "جـــ" وكان معروفًا يف �لتقنية �ل�سابقة ��نه يزيد ب�سكل عام حت�سري �ملادة 
"جــ" كلما ز�دت درجة �حلر�رة يف �ملدى من 50-130 درجة مئوية. وحاليًا، مت �كت�ساف ��نه يف 
درجـــات �حلر�رة �لتي يرت�وح مد�ها بني 63- 65 درجة مئوية )على نحو مل يتم �لتو�سل �إليه من 

قبل( يزيد �حتمال حت�سري �ملادة "جــ" على نحو يفوق ما كان متوقعًا من قبل.
يتمثل �لخرت�ع �ملطلوب حمايته يف حتديد مركبات كيمائية معينة )��نو�ع ��و ��جنا�ض فرعية( من - 2

�سمـــن نطاق و��سع من �ملركبـــات )�ل�جنا�ض(، حيث يكون للمركبـــات �ملعينة �ملحددة مز�يا غري 
متوقعة.

مثـــال )15(: يف �ملثـــال �ملتعلـــق باملركـــب �لكيمائـــي �لبديل �ملذكـــور ��عاله يف �ملثـــال )8/13/هـ 
�لبنـــد4(، فـــاإن �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته يتمثـــل يف حتديد �ل�سق �لبديل "�ـــض" من نطاق كامل 
مـــن �لحتمـــالت �ملحددة يف �لتقنيـــة �ل�سابقة. �إل ��نـــه يف هذه �حلالة، فاإن �لخـــرت�ع ل يت�سمن 
فقـــط حتديد مركبات معينة مـــن �ملجال �ملثيل �ملحتمل للمركبات وينتج عنه مركبات يتم و�سفها 
ويو�سح ��ن بها خ�سائ�ض مميزة، ولكن ��ي�سًا ل توجد ��ية موؤ�سر�ت قد تقود ذوي �ملهارة يف جمال 
�لتقنيـــة �ل�سابقـــة �إىل �ختيار هـــذ� �لتحديد بدًل من ��ي حتديد �آخر وذلك مـــن ��جل �لتو�سل �إىل 

�خل�سائ�ض �ملميزة �لو�رد و�سفها.

)ي(  جتاوز �إحدى �ملر�جع �لتقليدية �لفنية:
كقاعـــدة عامـــة تعد �خلطوة �لبتكاريـــة متو�فرة �إذ� كانـــت �لتقنية �ل�سابقة تقـــود ذوي �ملهارة يف جمال 
�لتقنيـــة �ل�سابقـــة بعيدً� عن �لإجر�ء �لـــذي يقرتحه �لخرت�ع �ملطلوب حمايته، وي�ســـري ذلك على نحو خا�ض 
عندما ل ي�سع ذوو �ملهارة يف �عتبارهم �إجر�ء جتارب من ��جل حتديد ما �إذ� كان هناك بد�ئل ��م ل للطريقة 

�ملعروفة للتغلب على �إحدى �ملعوقات �لفنية �حلقيقية ��و �ملت�سورة.
مثـــال )16(: يتـــم تعبئـــة �مل�سروبات �لتي حتتـــوي على ثاين ��ك�سيـــد �لكربون بعد تعقيمهـــا بينما ل تز�ل 
�ساخنـــة يف زجاجـــات معقمة ويتمثل �لر��ي �لعـــام يف ��نه بعد �سحب �لزجاجة من جهـــاز �لتعبئة مبا�سرة فاإن 
�مل�ســـروب �ملعبا� يجـــب ��ن يتم تغطيته �آليًا من �لهو�ء �خلارجي بحيث ل يقـــع حمتوى �لزجاجة خارجها. ومن 
ثـــم فـــاإن �لطريقة �لتي تت�سمن نف�ـــض �خلطو�ت ولكن دون ��خذ ��يـــة �حتياطات لتغطية �مل�ســـروب من �لهو�ء 
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�خلارجي )ل�ن ذلك غري �سروري يف �لو�قع( قد تت�سمن خطوة �بتكارية.

9/13  اعتبارات اأخرى - التحليل باأثر رجعي
يبغي ��ن يو�سع يف �لعتبار ��ن �لخرت�ع �ملطلوب حمايته �لذي يبدو ل�ول وهلة بديهيًا قد يت�سمن يف �لو�قع 
خطوة �بتكارية. ومبجرد ��ن تت�سكل فكرة جديدة، فاإنه ميكن تو�سيح كيفية �لتو�سل �إليها من �لناحية �لنظرية 
بـــدءً� مـــن �سيء معـــروف ومن خالل �سل�سلة مـــن �خلطو�ت �لتي يبـــدو ��نها �سهلة. ويجـــب ��ن ينتبه �لفاح�ض 
�إىل هـــذ� �لنـــوع من �لتحليل "�لذي يبنى على حقائق." ويجـــب ��ن يتو�فر �ملرجع ��و �لقرت�ح باإعد�د �لخرت�ع 
�ملطلـــوب حمايته يف �لتقنيـــة �ل�سابقة و/��و �ملعارف �لعامة لذوي �ملهارة يف جمـــال �لتقنية �ل�سابقة ولي�ض من 
خـــالل مـــا يقوم مقدم �لطلب �لك�ســـف عنه ومن �سمن �لعو�مـــل �لتي ينبغي و�سعهـــا يف �لعتبار عند حتديد 
دو�فـــع ��و ���سبـــاب جتميع وثائـــق �لتقنية �ل�سابقة حتديد مـــا �إذ� كان هناك توقع معقـــول ��و �حتمال لنجاح يف 
جتميـــع �ملقرتحات �جلماعية يف �لتقنيـــة �ل�سابقة. ويف جميع �حلالت، ينبغي علـــى �لفاح�ض ��ن ي�سعى لعمل 
تقييـــم علمـــي "و�قعي". وينبغي كذلـــك ��ن ي�سع �لفاح�ض يف �عتبـــاره كل ما هو معروف فيمـــا يتعلق بخلفية 
�لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته مـــع �إعطاء �ل�همية �لتي ت�ستحقهـــا �ل��سانيد ��و �ل�دلـــة ذ�ت �ل�سلة و�لتي يقدمها 

طلب �لت�سجيل.

10/13  القيمة الفنية/الحتياجات املطلوبة من فرتة طويلة
مـــن ��جل تا�كيد ��ن �لخرت�ع �ملطلوب حمايته يت�سمن خطوة �بتكارية )عدم �لبد�هة( يجب ��ن ينظر �إىل 

�لعو�مل �لتالية على ��نها �عتبار�ت ثانوية:
ما �إذ� كان �لخرت�ع �ملطلوب حمايته ي�ستوفي �إحدى �لحتياجات �ملطلوبة منذ فرتة طويلة.- 1
وما �إذ� كان �لخرت�ع �ملطلوب حمايته يتجاوز �إحدى �ملر�جع �لتقليدية �لعلمية.- 2
وما �إذ� كان �آخرون حاولو� �لتو�سل �إىل ما يحققه �لخرت�ع �ملطلوب حمايته ولكنهم ��خفقو� يف ذلك.- 3
وما �إذ� كان �لخرت�ع �ملطلوب حمايته ي�ستمل على نتيجة غري متوقعة.- 4
وما �إذ� كان �لخرت�ع �ملطلوبة حمايته يتمتع بنجاح جتاري معني.- 5

�إذ� �ت�ســـح ��ن �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته على �سبيل �ملثال له قيمة فنيـــة يعتد بها وخا�سة �إذ� مثلت ميزة 
فنية جديدة ومده�سة وميكن ��ن يتعلق ذلك بو�حدة ��و ��كرث من �ملز�يا �ملت�سمنة يف طلب �حلماية �لذي يقدم 
تعريفـــًا لالخـــرت�ع، �إن �لفاح�ـــض ينبغي ��ن يرتيث يف �لتو�ســـل �إىل قر�ر �سلبي با�ن طلـــب �حلماية يفتقد �إىل 
خطوة �بتكارية. وي�سري نف�ض �ل�سيء عندما يعمل �لخرت�ع �ملطلوب حمايته على حل �إحدى �مل�سكالت �لفنية 
�لتـــي ظل �لعاملون يف جمـــال �لتقنية �ل�سابقة يحاولون حلها لفرتة طويلـــة ��و عندما يقوم �لخرت�ع با�ستيفاء 

�إحدى �لحتياجات �ملطلوبة من فرتة طويلة ��و عندما يتجاوز �إحدى �ملر�جع �لتقليدية �لعلمية.

11/13  النجاح التجاري
ل ينبغي �لنظر �إىل �لنجاح �لتجاري وحده على ��نه موؤ�سر على �خلطوة �لبتكارية، ولكن يجب ��ن ي�ساحب 
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�لدليـــل على �لنجاح �لتجاري �ملبا�ســـر دليل على رغبة طال �نتظارها وكانت ذ�ت �سلة بنف�ض �ملو�سوع، �سرط 
��ن يطمئـــن �لفاح�ض �إىل ��ن هذ� �لنجاح قائم علـــى �خل�سائ�ض �لفنية �لو�ردة يف �لخرت�ع �ملطلوب حمايته 
ولي�ـــض علـــى ��ية تا�ثـــري�ت ��خرى )مثل بيع �لتقنيـــات ��و �لدعايـــة( و��ن يكون منا�سبًا يف نطاقـــه من �لخرت�ع 

�ملطلوب حمايته.

12/13  العنا�صر غري امل�صتقلة
ينبغي ��ن ي�سع �لفاح�ض يف �عتباره ��نه عند در��سة ما �إذ� كان �لخرت�ع �ملطلوب حمايته يبدو جديدً� ��م 
ل ومـــا �إذ� كان يت�سمـــن خطوة �بتكارية )عدم �لبد�هة( وما �إذ� كان قابـــاًل للتطبيق من �لناحية �ل�سناعية، 
فـــاإن عن�سر �حلماية غري �مل�ستقل يعترب حمددً� بـــكل خ�سائ�ض طلب �حلماية �لذي يعتمد عليه وبالتايل �إذ� 
كان �لقر�ر �ملتعلق باجلدة لعن�سر �حلماية �مل�ستقبل �إيجابيًا فاإنه من �لطبيعي ��ن يكون كذلك ��ي�سا بعنا�سر 

�حلماية غري �مل�ستقلة وي�سري هذ� �ملبد�� على �خلطوة �لإبتكارية وقابلية �لتطبيق من �لناحية �ل�سناعية.
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ملحق للف�صل الثالث ع�صر
منهج "و�صع احللول ح�صب امل�صكالت"

قـــد تتمثل �إحدى طرق حتديد �خلطوة �لبتكارية يف تطبيـــق منهج و�سع �حللول ح�سب �مل�سكالت ويتكون 
هذ� �ملنهج من �ملر�حل �لتالية:

حتديـــد ��قـــرب وثائق �لتقنية �ل�سابقـــة ر�جع ��ي�ســـًا )5/13(، وحتديد �مل�سكلة �لفنية �لتـــي يتعني حلها، 
وحتديـــد مـــا �إذ� كان �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايتـــه �بتد�ًء من ��قـــرب وثائق �لتقنيـــة �ل�سابقـــة و�مل�سكلة �لفنية 

�سيعترب�ن بالن�سبة لرجل �ملهنة �لعادي يف جمال �لتقنية �ل�سابقة بديهيًا ��م ل.

اخلطوة )1(
تتمثـــل ��قرب وثائـــق �لتقنية �ل�سابقة يف �جلمع بـــني �خل�سائ�ض �مل�ستقة من وثيقة و�حـــدة ويوفر ��ف�سل 

�ل��س�ض لدر��سة م�سا�لة �لبد�هة وعلى �سبيل �ملثال، قد يكون ��قرب وثائق �لتقنية �ل�سابقة ��ي مما يلي:

�جلمـــع �ملعروف يف �ملجـــال �لفني �لذي يك�سف عن �لآثـــار �لفنية ��و �لغر�ض ��و �ل�ستخـــد�م ويكون قريبًا 
للغايـــة من �لخرت�ع �ملطلوب حمايته ��و �جلمع �لذي ي�ستمـــل على ��كرب عدد من �خل�سائ�ض �لفنية �مل�سرتكة 

مع �لخرت�ع و�لقادر على ��د�ء وظيفة �لخرت�ع.

اخلطوة )2( 
يف �ملرحلـــة �لثانيـــة، ينبغي حتديد �مل�سكلـــة �لتي �سيتعني حلها بطريقة مو�سوعيـــة. وكي يتم ذلك، ينبغي 
در��ســـة �لخرت�ع �ملطلوب حمايته و��قرب وثائق �لتقنية �ل�سابقة و�لفرق بني �لخرت�ع �ملطلوب حمايته و��قرب 

وثائق �لتقنية �ل�سابقة من حيث �خل�سائ�ض )�لهيكلية و�لوظيفية( ثم حتديد �مل�سكلة �لفنية.

ويف هذ� �ل�سياق، يق�سد بامل�سكلة �لفنية مهمة تعديل ��و تكييف ��قرب وثائق �لتقنية �ل�سابقة و�لهدف من 
ذلك هو حتديد �لآثار �لفنية لالخرت�ع مقارنة با�ي من وثائق �لتقنية �ل�سابقة.

وقد تختلف �مل�سكلة �لفنية �لتي حتدد بهذه �لطريقة عن �مل�سكلة �لو�ردة يف �لطلب حيث ��ن �مل�سكلة �لفنية 
�لتي حتدد بطريقة مو�سوعية تكون قائمة على حقائق مثبتة ب�سكل مو�سوعي خا�سًة تلك �ملو�سحة يف �لتقنية 
�ل�سابقة �لتي تك�سف عنها ��ثناء �سري �لإجر�ء�ت �لتي قد تختلف عن �لتقنية �ل�سابقة �لتي يكون مقدم �لطلب 

على علم بها يف وقت تقدمي �لطلب.

ويجـــب ��ن يتـــم تف�سري �مل�سكلـــة �لفنية على نطاق و��ســـع بحيث ل يت�سمن بال�ســـرورة ��ن �حلل هو �إدخال 
تطويـــر فني علـــى �لتقنية �ل�سابقة وبالتايل، قـــد تتمثل �مل�سكلة يف جمرد �لبحث عن بديـــل جلهاز معروف ��و 

طريقة معروفة لهما نف�ض �لتا�ثري ��و يكونان ��قل تكلفة.

يف بع�ض �ل�حيان، يكون خل�سائ�ض عن�سر �حلماية ��كرث من تا�ثري فني وبالتايل، وميكن مناق�سة �مل�سكلة 
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�لفنية على ��ن تتكون من ��كرث من جزء ��و ��ن يكون لها ��كرث من جانب يقابل كل منها �إحدى �لتا�ثري�ت �لفنية 
وبالتايل، ينبغي يف هذه �حلالت ��ن يعتد بكل جزء ��و جانب ب�سكل عام.

اخلطوة )3(
يف �ملرحلة �لثالثة، يتعلق �ل�سوؤ�ل �لذي ينبغي �لإجابة عنه مبا �إذ� كان هناك ��ي وثيقة يف �لتقنية �ل�سابقة 
ككل )قد تقوم( بدفع رجل �ملهنة �لعادي يف جمال �لتقنية �ل�سابقة �لذي تو�جهه �إحدى �مل�سكالت �لفنية �إىل 
تعديـــل ��و تكييـــف ��قرب وثائق �لتقنية �ل�سابقة وبالتايل، �لتو�ســـل �إىل ما يقع �سمن عنا�سر �حلماية وحتقيق 

ما ينجزه �لخرت�ع.

لحـــظ ��ن متطلب �لتقـــدم �لفني لي�ض �سرطًا ملنهـــج "و�سع �حللول ح�سب �مل�ســـكالت". وعلى �لرغم من 
ذلك، فاإنه ميكن دومًا -وفقًا لهذ� �ملنهج- حتديد وجود �مل�سكلة ب�سكل مو�سوعي )"�إيجاد بديل" ��و "��ن يكون 
���سهل ��ن يتم �لت�سنيع"��و"يكون ��رخ�ض ��ن يتم �لت�سنيع"( حتى يف �حلالت �لتي ل يوجد بها ��ي تقدم فني.
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قابلية التطبيق الصناعي

1/14  ما املق�صود بقابلية التطبيق ال�صناعي؟
يعـــد �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته قاباًل للتطبيـــق �ل�سناعي وفقًا ملفهوم ن�ض �ملـــادة )44( من �لنظام �إذ� 
��مكـــن -وفقًا لطبيعته- ت�سنيعـــه ��و ��ستعماله )من �لناحية �لتقنية( يف ��ي جمال �سناعي، ��و زر�عي، مبا يف 
ذلـــك �حلرف �ليدوية، و�سيد �ل��سماك و�خلدمات. وقـــد ميكن �عتبار م�سطلح "قابلية �لتطبيق �ل�سناعي" 
مر�دفـــًا مل�سطلح "�لفائدة". وعدم �لتمكـــن من تو�سيح قابلية �لتطبيق �ل�سناعـــي �سيدفع �لفاح�ض �إىل ��ن 
يطلب من مقدم �لطلب تو�سيح هذه �مل�سا�لة ويف حالة عدم متكنه من ذلك، فاإن �لطلب �سريف�ض نتيجة عدم 

��ستيفاء متطلبات �ملادة )44( من �لنظام.

يفهـــم م�سطلح "�ل�سناعة" مبعناه �لو��سع كما يف �تفاقية باري�ض.وعليه، فاإن �ل�سناعة ت�سم ��ية ��ن�سطة 
ماديـــة ذ�ت طبيعة فنيـــة مبعنى �ل�ن�سطة �لتي تندرج �سمـــن �ملجالت �لتقنية �ملفيـــدة ��و �لتطبيقية ��كرث من 
�ملجـــالت �لفنية �جلماليـــة. ول تت�سمن )�ل�سناعة( بال�سرورة ��ستخد�م ماكينة مـــا ��و ت�سنيع مادة معينة، 
وميكن ��ن ت�ستمل على �سبيل �ملثال على طريقة لت�ستيت �ل�سباب ��و طريقة لتحويل �لطاقة من �سكل معني �إىل 

�سكل �آخر.

عنـــد �لرتكيز على �خل�سائ�ض �لعامة �مل�سرتكة بني قابلية �لتطبيـــق �ل�سناعي ومتطلبات �لفائدة، جند 
��ن �لخـــرت�ع غـــري �لقابل للتنفيذ -مثل �لخرت�ع �لذي ل ميكن تنفيذه علـــى �لإطالق نظرً� لتعار�سه مع كافة 
قو�نـــني �لطبيعـــة- ل يفي ب�سرط قابلية �لتطبيـــق �ل�سناعي ��و �ملتطلبات �خلا�ســـة بال�ستفادة من �لخرت�ع. 
ويعتـــرب هـــذ� �لنوع من �لخرت�عات غري قابل للتطبيق �ل�سناعي ��و غـــري مفيد لال�ستخد�م يف ��ي غر�ض ل�نه 

غري قابل للتنفيذ.

2/14  املنهجية
يتم �تباع ما يلي عند حتديد قابلية �لتطبيق �ل�سناعي:

حتديد �لعنا�سر �لتي يطلب مقدم �لطلب حمايتها.- 1
وحتديـــد مـــا �إذ� كان من �ملمكن ��ن يتعرف ذوو �خلربة يف هذ� �ملجال على ��ن �لخرت�ع �ملطلوب حمايته - 2

قابل للتطبيق �ل�سناعي.

يف معظـــم �حلالت، تكون قابلية �لتطبيق �ل�سناعي و��سحة وبالتايل، ل تكون هناك حاجة لطلب تقدمي 
مزيـــد مـــن �لو�سف �لتو�سيحي فيما يتعلق بهـــذه �لنقطة. وقد يجد �لفاح�ض من �ملفيـــد ��ن يقوم بالبحث يف 
�لتقنية �ل�سابقة مل�ساعدته يف حتديد ما �إذ� كان �لخرت�ع �ملف�سح عنه قاباًل للتطبيق �ل�سناعي ��م ل، خا�سة 
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�إذ� كان �لخرت�ع مرتبط با�حدث نوع من �لتقنية.

�إذ� مت �لدعاء با�ن منتج معني ��و طريقة معينة ميكن ��ن تعمل على نحو خمالف لقو�نني �لطبيعة �ملعروفة 
وبالتـــايل ل ميكن لذوي �خلربة يف جمـــال �لتقنية �ل�سابقة تنفيذ �لخرت�ع، فاإن طلب �حلماية يف هذه �حلالة 

يكون مفتقدً� لقابلية �لتطبيق �ل�سناعي وينبغي �إخطار مقدم �لطلب بذلك.

يعتـــرب �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته قابـــاًل للتطبيق �ل�سناعـــي �إذ� كان يت�ســـم بالفائـــدة ��ي �إذ� كان: )��( 
حمددً�، و)ب( مو�سوعيًا و)جـ( معقوًل.

3/14  فائدة حمددة اأو معينة
مـــن �ل�ســـروري �لتفرقة بني �حلالت �لتي يقوم فيها مقدم �لطلب بالك�سف عن ��ستخد�م ��و تطبيق معني 
لالخـــرت�ع وبـــني �حلالت �لتي ي�سري فيها مقدم �لطلـــب فقط �إىل ��ن �لخرت�ع قد يكـــون مفيدً� دون ��ن يذكر 

ملاذ� يعترب مفيدً�.
مثـــال: ل تكفـــي �لإ�ســـارة �إىل ��ن مركب معني قـــد يكون مفيـــدً� يف عالج مر�ض غري حمـــدد من ��مر��ض 
�لنباتات ��و ��ن هذ� �ملركب له خو��ض "حيوية مفيدة" لتحديد فائدة معينة لهذ� �ملركب. فالإ�سارة ب�سكل عام 
�إىل �إمكانيـــة ��ستخـــد�م مركب معـــني يف ت�سخي�ض مر�ض من ��مر��ض �لنباتات �سيكـــون غري كافيًا بالطبع يف 
حالة عدم �لك�سف عن �ملر�ض �لذي ميكن ت�سخي�سه. ويا�تي ذلك خالفًا حلالة ��خرى يقوم فيها مقدم �لطلب 
بالك�سف عن ن�ساط حيوي معني ملركب معني ثم يربط هذ� �لن�ساط با�حد ��مر��ض �لنباتات. ويكون ذلك كافيًا 

يف حتديد فائدة معينة لالخرت�ع.

4/14  الفائدة العلمية
ل تعـــد �لفو�ئـــد �لـــو�ردة يف �لخرت�ع عمليـــة �إذ� كان هنـــاك طلب �إجـــر�ء مزيد من �ل�بحـــاث على هذ� 
�لخـــرت�ع. وعلى �سبيل �ملثال، تتحدد �لفائـــدة "�لعملية" ل�ستخد�م مركب ما بو��سطة �ملركب �لذي ي�ستخدم 
لعالج مر�ض معروف ��و �كت�سف حديثًا وكذلك �لطريقة �لتجريبية �مل�ستخدمة يف حتديد �ملركبات �لتي تت�سم 
بالفائـــدة "�لعملية". كما ��ن �لتجربة �لتي جترى لتقدير مدى تو�جد مادة ما ترتبط بقابلية �لإ�سابة مببادئ 
مر�ض معني من ��مر��ض �لنباتات قد حتدد �لفائدة �لعملية يف حتديد ما ميكن ��ستخد�مه كاإجر�ء�ت وقائية 
حمتملـــة ��و لإجر�ء مزيد من �لر�سد لهذ� �ملر�ض. ومـــن �ل�سروري �لتفرقة بني �لخرت�عات �لتي تو�سح على 
نحو معني �لفائدة �لعملية وبني �لخرت�عات �لتي تطلب �إظهار �لفائدة �خلا�سة بها �إجر�ء مزيد من �ل�بحاث 
مـــن ��جل حتديدها ��و تا�كيدها ب�سكل معقول. ول ت�ساعد بع�ض �مل�سطلحات مثل "��د�ة �لبحث" ��و "�لو�سيط" 

��و "ل�غر��ض �لبحث" يف حتديد ما �إذ� كان مقدم �لطلب قد قام بتحديد �لفائدة �لعملية لالخرت�ع.

وفيمـــا يلـــي بع�ض �ل�مثلة عن حالت تتطلب ��و تت�سمن �إجر�ء مزيد من �ل�بحاث من ��جل حتديد ��و تا�كيد 
�سياق ��ستخد�م ذي "فائدة عملية" وبالتايل، "ل" تقدم تعريفًا للــ "�لفو�ئد �جلوهرية":

بحث ���سا�سي مثل در��سة خو��ض �ملنتج �ملطلوب حمايته ��و �لتقنية �لتي ت�ستخدم فيها �ملادة.- 1
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طريقة لتجربة مادة ما ��و حتديدها ولكن ل يكون لهذه �ملادة فائدة معينة ��و ���سا�سية ��و كالهما.- 2
طريقة �إعد�د مادة ما ل تكون لها فائدة معينة ��و ���سا�سية ��و معقولة.- 3
طلـــب حمايـــة منتج و�سيط ل�ستخد�مـــه يف �إعد�د �ملنتـــج �لنهائي �لذي لي�ـــض له فائدة معينـــة ���سا�سية - 4

ومعقولة.

5/14  الفوائد املقبولة
يكون �لإدعاء با�ن فائدة �لخرت�ع مقبولة ما مل يت�سمن ما يلي:

��ستمل هذ� �لدعاء على خطا� و��سح. - 1
تعار�ست �حلقائق �لتي قام عليها هذ� �لدعاء مع �ملنطق �لعام.- 2

وي�ســـري م�سطلـــح �لفو�ئـــد �ملقبولة -مبعناه �لـــو�رد يف هذ� �ل�سيـــاق- �إىل �إمكانية �لعتمـــاد على �ملنطق 
و�حلقائق �لتي يقدمها طالب �لت�سجيل دعمًا لتا�كيد �لفائدة. وهناك حالت ل يعترب فيها تا�كيد �لفائدة مقبوًل 
وذلـــك عندما يعترب ذوو �خلربة يف جمال �لتقنية �ل�سابقـــة ��ن �لتا�كيد "غري مقبول" )ل ميكن ت�سديقه( يف 

ظل �ملعارف �حلالية، وعندما ل يقدم طالب �لت�سجيل ��ي �سيء ملعار�سة ما تقدمه �ملعارف �ملعا�سرة.

وحتتـــاج عنا�سر �حلماية �خلا�سة مبركب معني من ��جل عالج ��حد ��مر��ض �لنباتات ��و من ��جل �لوقاية 
مـــن ��حـــد ��مر��ض �لنباتـــات �لذي مل ي�سبق و��ن �كت�سف له عـــالج ناجح ��و و�سيلة وقايـــة فعالة �إىل مر�جعتها 
جيـــدً� للتا�كد من ��ستيفائها �ل�ســـرط �ملتعلق بقابلية �لتطبيق �ل�سناعي. وقد يكون من �ل�سعب �إثبات �لفائدة 
�ملوؤكـــدة ل�حد �ملركبـــات يف معاجلة ��حد �ملحا�سيل �إذ� كانت �ملعارف �لعلمية �حلالية ت�سري �إىل ��ستحالة هذه 
�مل�سا�لـــة. ولقـــد تطلب حتديد هذه �مل�سا�لة دومًا فهم جيد حلالة �لتقنية �ل�سابقة بدءً� من �لوقت �لذي يتم فيه 

�لتو�سل �إىل هذ� �لخرت�ع.

وعلى �لرغم من ذلك، فاإن فكرة عدم وجود عالج ملر�ض معني ل ميكن ��ن تعد ���سا�سًا للتو�سل �إىل نتيجة 
تفيـــد �فتقاد هذ� �لخرت�ع لقابلية �لتطبيق �ل�سناعي. وعلى �لعك�ض، فاإنه من �ل�سروري حتديد ما �إذ� كانت 

�لفائدة �ملوؤكدة لالخرت�ع ميكن ��ن تكون معقولة على ���سا�ض �ملعلومات �ملف�سح عنها يف �لطلب ��م ل.





الف�صل اخلام�ص ع�صر
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بحث التقنية السابقة

1/15  الهدف من بحث التقنية ال�صابقة
يتمثـــل �لهدف من بحث �لتقنية �ل�سابقـــة يف ��ستك�ساف �لتقنية �ل�سابقة ذ�ت �ل�سلة و�لتي مت تعريفها يف 
)1/11( حيـــث من �سا�نهـــا ��ن متثل خطوة م�ساعدة على حتديد ما �إذ� كان �لخرت�ع مو�سوع �حلماية جديدً� 
��م ل ر�جـــع �لف�ســـل )12( وحتديد ما �إذ� كان هذ� �لخرت�ع يت�سمن خطوة �بتكارية ��م ل )�سو�ء ��كانت هذه 
�خلطـــوة متميـــزة بالو�سوح ��م ل - ر�جـــع �لف�سل )13(. ر�جـــع )1/11( لتعريف �لتقنيـــة �ل�سابقة. ويبذل 
فاح�ـــض طلـــب �لرب�ءة ��ق�سى جهـــد ل�ستك�ساف ��كرب عدد مـــن �لوثائق �ملتعلقة بالتقنيـــة �ل�سابقة و��سعًا يف 

�عتباره �حلدود �لتي ي�سعها مكتب �لرب�ء�ت.

لكي يت�سنى لفاح�ض طلب �لرب�ءة �لقيام ببحث كامل فعليه �ل�ست�سهاد بوثائق �لتقنية �ل�سابقة و�لتي قد 
ت�ساعـــده على حتديد مـــدى �لوفاء باملتطلبات �ل�خرى مثل كفاية �لو�سف، ودعـــم عنا�سر �حلماية، و�لقابلية 

للتطبيق �ل�سناعي.

ينبغـــي علـــى فاح�سي طلب �لرب�ءة عند �لقيام بالبحث ��ن يولو� عنايـــة خا�سة باختيار و�نتقاء ما ي�سلح 
لال�ست�سهـــاد بـــه من وثائق �لتقنية �ل�سابقة. بيد ��ن فاح�ض طلب �لرب�ءة يف غنى عن �لتو�سع يف �لبحث خارج 

�إطار معايري �لبحث �ملتعارف عليها من ��جل ��ستك�ساف تلك �لتقنية.

هنـــاك هدف �آخر مـــن �لبحث يتمثل يف وجوب �كتمال �لبحث قدر �مل�ستطـــاع حتى نتجنب -��و على �ل�قل 
نحد من- �لقيام ببحث �آخر يف مرحلة لحقة.

2/15  حالت الك�صف غري املكتوبة
يعترب �لك�سف غري �ملكتوب مثل �لإف�ساح ��و �ل�ستخد�م ��و �لعر�ض �ل�سفهي ر�جع )�ل�ستثناء�ت يف �ملادة 
"44" "��" من �لنظام و�ملادة "31" من �لالئحة( ��و خالفه من و�سائل �لك�سف �سمن �لتقنية �ل�سابقة ذ�ت 
�ل�سلة فيما يتعلق با�غر��ض �لبحث للدللة على ما �إذ� كان قد مت �لقيام باإف�ساح مكتوب ومتاح للجمهور قبل 

تاريخ �لإيد�ع ��م ل.

3/15  املوقع اجلغرافي واللغة والعمر وطريقة الك�صف
جتـــدر مالحظـــة ��نه ل توجد قيود من ��ي نـــوع على �ملكان �جلغر�في �لذي مت �لك�ســـف فيه عن �ملعلومات 
�ملعنية و�ملتاحة للجمهور ��و عن �للغة ��و �لطريقة �لتي مت بها هذ� �لك�سف، وكذلك ل توجد حدود مقررة لعمر 

�لوثائق �ملت�سمنة للمعلومات.

الف�صل اخلام�ص ع�صر
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تعترب �لوثائق �ل�سادرة �إلكرتونيا من�سورة �سريطة �إمكانية ��سرتجاعها ر�جع )3/11( �إىل )8/11(.

4/15  فاح�ص طلب الرباءة
عادة ما يقوم بالبحث فاح�ض و�حد، ولكن ل ي�سرتط ��ن يقت�سر على فاح�ض و�حد. فقد يلزم يف بع�ض 
�حلالت �لتي تتطلب فيها طبيعة �لخرت�ع �لبحث يف جمالت متخ�س�سة مت�سعبة ��ن يقوم بالبحث فاح�سان 

��و ��كرث.

5/15  اأ�صا�ص عملية البحث
يجـــوز تعديـــل طلب �لرب�ءة �ملادة )9( من �لنظام قبل �لقيام بالبحث، وهو ما ي�ستوجب بناًء عليه �لقيام 

بالبحث على ���سا�ض �لطلب �ملعدل.

6/15  نطاق عملية البحث
يت�ســـم �لبحث بكونه بحثًا �ساماًل ودقيقًا ويتمتع بجـــودة عالية بالن�سبة ملعظم مو�رد �لبحث. وللبحث دور 

يف تزويد مقدم �لطلب باملعلومات �خلا�سة بالتقنية �ل�سابقة ذ�ت �ل�سلة.

ينبغـــي �لرجوع �إىل �لتقرير �لدويل ل�هلية �لـــرب�ءة �ل�سادر عن معاهدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت يف حالة 
وجوده للم�ساعدة يف حتديد نطاق �لبحث.

يعتـــرب �لكتمال هدفًا نهائيـــًا من �لبحث. ومن ثم ينبغي على فاح�ض طلب �لـــرب�ءة ��ن يتناول معظم مو�رد 
�لبحـــث �ملعنيـــة بالن�سبة للتقنية مبا فيها قو�عـــد �لبيانات �ملذكورة يف مكتبة �مللكية �لفكريـــة �لرقمية لإر�ساد�ت 
�لبحث Search Guidance Intellectual Property Digital Library )�ملتاحة على موقع �لإنرتنت �خلا�ض باملنظمة 
�لعامليـــة للملكية �لفكرية و�يبو: www.wipo.int( ، و��ن ينظـــم جهده �لبحثي وي�ستغل وقت �لبحث على نحو يقلل 
�إىل ��ق�سى درجة ممكنة من �حتمال عدم �لتمكن من ��ستك�ساف �لتقنية �ل�سابقة ذ�ت �ل�سلة مبو�سوع �لخرت�ع.

7/15  اجتاه البحث ومو�صوعه - حتليل عنا�صر احلماية
�إن ��ول ما ي�سبو �إليه �لفاح�ض عند در��سته لطلب �لرب�ءة �ملزمع بحثه هو حتديد مو�سوع �لخرت�ع حمل 
�حلمايـــة، مـــع �ل�خذ يف �لعتبار �لإر�ساد�ت �لو�ردة ��دناه وتلك �ملذكـــورة يف �لف�سل �خلام�ض. ولهذ� �لغر�ض 

يحلل فاح�ض طلب �لرب�ءة عنا�سر �حلماية حتلياًل دقيقًا يف �سوء �لو�سف و�لر�سومات.

ين�ســـب �لبحـــث على �لخـــرت�ع �لذي حتـــدده عنا�سر �حلمايـــة ول�سيما علـــى نحو ما يو�سحـــه �لو�سف 
و�لر�سومـــات )�إن وجـــدت(، مـــع �لتا�كيد ب�سكل خا�ـــض على �ملحتوى �لبتـــكاري �لذي تتمحـــور حوله عنا�سر 

�حلماية. ر�جع �لف�سل )5( فيما يخ�ض �لعالقة بني �لو�سف وعنا�سر �حلماية.

8/15  التغطية الكاملة
يجـــب ب�سفة مبدئيـــة -وطاملا كان ذلك ممكنًا ومعقوًل- ��ن يغطي �لبحـــث �ملو�سوع با�كمله �لذي تن�سب 
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حولـــه عنا�ســـر �حلماية ��و �لذي من �ملتوقع ��ن تن�سب حوله عنا�سر �حلمايـــة بعد تعديلها. مثال: �إذ� ت�سمن 
طلـــب بـــر�ءة متعلق بد�ئرة كهربية عن�ســـرً� ��و ��كرث من عنا�سر �حلماية تدور حـــول وظيفة و���سلوب �لت�سغيل 
و��ستمـــل �لو�سف و�لر�سومات على مثال به د�ئرة تر�نزي�ستور مف�سلة ل ميكن �إغفالها، فاإن �لبحث ينبغي ��ن 
يت�سمـــن �لد�ئرة بال�ســـرورة. �إل ��ن بع�ض �لدو�عي �لقت�سادية �لتي ت�سمـــح با�ستغالل وقت �لفاح�ض ب�سكل 
فعـــال قـــد تقت�سي فر�ض بع�ض �لقيود على �كتمال �لبحث �ملطلوب. مثـــال: عندما يوجد عن�سر حماية �سامل 

يت�سمن �لعديد من �ل�مثلة وكان من �ملتعذر �لتكهن مبو�سوع عنا�سر �حلماية �ملعدلة.

9/15  عنا�صر احلماية التاأملية
ل يتعـــني بذل جهـــد بحثي بهدف بحث عنا�سر حمايـــة مت�سعة ��كرث مما ينبغي ��و عنا�ســـر حماية تا�ملية 
ب�ســـكل يتجاوز حـــدود ما يوؤيده �لو�سف. مثال: �إذ� كان هناك طلب بـــر�ءة يتعلق مبركز �ت�سالت )�سنرت�ل( 
��وتوماتيكـــي وكان �لطلـــب يتناول هذ� �ملركـــز بالو�سف �لتف�سيلي، فاإن عنا�ســـر �حلماية تن�سب حول مركز 
�ت�ســـالت ��وتوماتيكـــي، ويف هـــذه �حلالـــة ل يوجد ما يدعـــو �إىل مد نطـــاق �لبحث لي�سمل مر�كـــز �لتلغر�ف 
�ل�وتوماتيكيـــة ��و مركز نقل �لبيانات ... �إلخ فقط ب�سبب �ل�سياغة �مل�ستفي�سة لعن�سر �حلماية، وي�ستثنى من 
ذلك �حلالت �لتي يحتمل فيها ��ن يرتتب على �لبحث �ملو�سع وجود وثيقة تقوم على ���سا�سها �عرت��ض معقول 
ب�ســـا�ن �لفتقار �إىل �جلـــدة ��و �خلطوة �لبتكارية. وباملثل �إذ� كان ��حد عنا�ســـر �حلماية ين�سب حول طريقة 
ت�سنيـــع "عن�ســـر مقاومة �إعاقة كهربيـــة" وكان �لو�سف و�لر�سومات مقت�سرة علـــى ت�سنيع عن�سر مقاومة 
دون �لإ�ســـارة �إىل كيف ميكـــن ت�سنيع ��نو�ع عنا�سر �ملقاومات �ل�خرى عن طريـــق نف�ض �لطريقة �مل�ستخدمة 
يف �لخـــرت�ع مو�سوع �حلمايـــة، فاإنه ل يوجد يف هذه �حلالة ما يربر بطبيعة �حلـــال مد نطاق �لبحث لي�سمل 
�ملكثفـــات علـــى �سبيل �ملثال. ولكن �إذ� كان من �ملمكن �إجر�ء بحث ذي جدوى بناًء على عن�سر حماية ل يوؤيده 
�لو�ســـف دون زيـــادة كبرية يف �جلهـــد �ملبذول، فاإنه من �ملمكن يف هذه �حلالة مـــد نطاق �لبحث ليغطي �ملدة 

�ملعنية باحلماية و�لذي ل يوؤيده �لو�سف �إذ� مل يكن جمال عن�سر �حلماية ��و�سع من �لالزم.

10/15  عنا�صر احلماية املعتمدة
ينبغـــي ��ن ي�سع �لبحث �ملنفذ ب�سا�ن عن�سر )عنا�ســـر( �حلماية �مل�ستقلة يف �لعتبار مو�سوعات عنا�سر 
ف عنا�سر �حلماية �ملعتمـــدة با�نها تلك �لعنا�سر �لتي تقيدهـــا كافة مالمح عن�سر  �حلمايـــة �ملعتمـــدة. وُتعرِّ
)عنا�ســـر( �حلمايـــة �لتي �عتمـــد عليها. ومن ثم فاإنه عندمـــا تتميز �ملدة مو�سوع عن�ســـر �حلماية �مل�ستقلة 
باجلـــدة فاإن �ملادة مو�سوع عنا�ســـر �حلماية �ملعتمد يعترب ��ي�سًا جديدً�. وعندما تظهر جدة عن�سر �حلماية 
�مل�ستقل و�خلطوة �لبتكارية �ملوجودة فيه نتيجة للبحث فاإنه ل يوجد ما يدعو يف هذه �حلالة �إىل �إجر�ء �ملزيد 

من �لبحث ب�سا�ن �ملادة مو�سوع عنا�سر �حلماية �ملعتمدة.

عند �ل�سك يف �جلدة ��و �خلطوة �لبتكارية لعن�سر �حلماية �ل��سا�سي، قد يكون من �ل�سروري ��حيانًا ��ن 
يتـــم تقييم �خلطوة �لبتكارية لعن�ســـر �حلماية �ملعتمد من ��جل �إثبات مـــا �إذ� كانت مالمح عن�سر �حلماية 
�ملعتمـــد يف هذه �حلالـــة تتمتع باجلدة وذلك عن طريـــق تو�سيع جمال �لبحث. ول يلـــزم �لقيام ببحث خا�ض 
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ب�ســـا�ن �ملالمح �لو��سحـــة ��و �ملعروفة �لتي ل حتتاج �إىل دليل وثائقي، علمًا با�نـــه �إذ� تي�سرت �سرعة �إيجاد ��ي 
كتيب ��و وثيقة ��خرى يثبت ��ن ��حد �ملالمح يكون و��سحًا، فاإنه يجب �ل�ست�سهاد بهذ� �لكتيب ��و �لوثيقة. و�إذ� 
كان مـــن �سا�ن عن�سر �حلماية �ملعتمد ��ن ي�سيف ملمحـــًا جديدً� )��كرث من جمرد كونه متناول لتفا�سيل ��حد 
�جلو�نـــب �لظاهرة بالفعل يف عن�سر �حلماية �ل��سا�سي(، فـــاإن عن�سر �حلماية �ملعتمد ميثل بالتايل عن�سر 

م�سرتك مع عن�سر �حلماية �ل��سا�سي ويجب �لتعامل معه يف هذه �حلالة لهذه �ل�سفة ر�جع )8/15(.

11/15  بحث اأنواع ومالمح معينة لعنا�صر احلماية
يجـــب ��ن تكون �سيغـــة عن�سر �حلماية مفهومة لل�سخ�ـــض �ملتمر�ض و�ملتمتع باملهـــارة يف �لتقنية �ل�سابقة 
�ملعنيـــة وفقًا للمعاين و�لنطاق �للذين حتملهمـــا هذه �ل�سيغة بطبيعة �حلال يف �لتقنية �ل�سابقة �ملعنية. ر�جع 

)7/5( �إىل )12/5( فيما يتعلق بالإر�ساد�ت �خلا�سة بتف�سري �ل�نو�ع و�ملالحم �ملعينة لعنا�سر �حلماية.

 ،)"Jepson بالن�سبـــة لعنا�سر �حلماية �ملكونة من جز��ين )و�لتي تعـــرف با�سم "عنا�سر حماية جيب�سون
فـــاإن �لخـــرت�ع مو�سوع �حلمايـــة يت�سمن قيود �جلـــزء �لتقدميي )�لتمهيـــد( �إىل جانب �لقيـــود �ملوجودة يف 
جزئيـــة "حتديـــد �ل�سمات" �خلا�ســـة بعن�سر �حلماية. ويف هـــذه �حلالت يعترب �جلـــزء �لتقدميي قيدً� على 
نطاق عن�سر �حلماية ر�جع )8/5(. ويف ظروف معينة يكون من �ل�ف�سل ��ن يتم تو�سيع �ملادة مو�سوع �لبحث 

لت�سمل "�خللفية �لتقنية" لالخرت�ع مو�سوع �حلماية. وقد يت�سمن هذ� ما يلي:
�جلـــزء �لتقدميـــي يف عن�ســـر �حلمايـــة، وهو ذلك �جلـــزء �لـــذي ي�سبق تعبـــري "يت�ســـم بــ"��و"يت�سمن - 1

�لتح�سني".
حالـــة �لتقنية �ل�سابقة كما هـــو م�سروح يف مقدمة �لو�سف �خلا�سة بطلب �لرب�ءة، ولي�ض كما هو معرف - 2

بو��سطة �ل�ست�سهاد�ت �ملحددة "وثائق �لرب�ء�ت �لتي مت جتميعها من �لتقنية �ل�سابقة".
�خللفية �لتقنية �لعامة لالخرت�ع )يطلق عليها غالبًا "حالة �لتقنية �ل�سابقة"(.- 3

12/15  جمموعة العنا�صر
بالن�سبـــة لعنا�ســـر �حلماية �لتي تتميز باحتو�ئهـــا على جمموعة ��جز�ء )مثـــال: �� َو ب َو ج(، فاإن �لبحث 
يجـــب ��ن ين�ســـب على هذه �ملجموعـــة. لهذ� �لغر�ض ينبغي بحـــث وحد�ت �لت�سنيـــف �لإ�سافية باملجموعات 
�لفرعيـــة )مثـــال: ��ب َو ��ج َو ب ج(، ��و بوحـــد�ت منف�سلة من �ملجموعة )مثـــل �� َو ب َو ج منف�سلة( ب�سرط ��ن 

يكون ذلك �سروريًا لإثبات �جلدة للجزء بهدف تقييم �خلطوة �لبتكارية للمجموعة.

13/15  الفئات املختلفة لعنا�صر احلماية
�إذ� كان طلـــب �لـــرب�ءة يحتوي على فئات خمتلفة تتما�سى مع مطلـــب وحدة �ملو�سوع ر�جع �لف�سل )10( 
فـــاإن �لبحـــث يجـــب ��ن يت�سمـــن كل هذه �لفئات. ��مـــا �إذ� كان طلب �لـــرب�ءة ي�ستمل على عنا�ســـر حماية من 
فئـــة و�حدة فقـــط فقد يكون من �ل�ف�سل ��ن يت�سمن �لبحث �لفئات �ل�خـــرى. ورمبا يقت�سر ت�سنيف �لإ�سارة 
�ملتناولـــة بالو�سف ت�سنيع منتج ول تتناول �ملنتج نف�سه باحلماية على فئة فرعية تخت�ض باملنتج دون �لإ�سارة 
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�إىل فئة فرعية تخت�ض بطريقة �لت�سنيع. وبالتايل فاإنه عند بحث طريقة معينة لت�سنيع منتج فقد يكون من 
�ل�ســـروري بحـــث �ملنتج بهدف �كت�ساف ��ف�سل تقنيـــة �سابقة تظهر طريقة ت�سنيع �ملنتـــج. ومثال ذلك، فيما 
عـــد� �حلالت �لتي يكون �لطلب فيها مت�سمنًا �إ�سار�ت خلالف ذلـــك، ميكن بوجه عام �فرت��ض ��ن �ملنتجات 
�ملبدئية �ملوجودة يف عن�سر حماية خا�ض بطريقة كيميائية ي�سكل جزءً� من �لتقنية �ل�سابقة ول يلزم بحثها، 
وذلـــك مـــا مل يرد ما ي�سري �إىل خالف ذلك يف طلب �لرب�ءة. ويتـــم فح�ض �ملنتجات �لو�سيطة فقط �إذ� كانت 
ت�ســـكل مو�ســـوع عن�سر ��و ��كرث من عنا�سر �حلماية. ولكن مـــن �ملو�سى به ب�سدة ��ن يتم د�ئمًا بحث �ملنتجات 
�لنهائيـــة �إل �إذ� كانت معروفة للغايـــة، حيث �إنه ل يجوز ت�سنيف ��قرب تقنية �سابقة �إل فيما يتعلق باملنتجات 

�لنهائية ر�جع ��ي�سًا )5/10(.

14/15  احلالت التي ل ميكن فيها اإجراء بحث ذي جدوى
ي�ستبعد فاح�ض طلب �لرب�ءة بوجه عام من �لبحث ��ي مو�سوع لي�ض من �ملزمع �إجر�ء بحوث ب�سا�نه ر�جع 
�ملـــادة )45( من �لنظـــام، ��و ��ي مو�سوع ل ميكن �إجر�ء بحث ذي جدوى ب�سا�نـــه. وقد ين�سا� هذ� �لو�سع مثاًل 
ب�سبـــب ��نه يجوز ��ستبعاد مو�سوعات معينة من �لبحـــث ��و ب�سبب �ل�و�ساع �ل�ستثنائية �لتي ل ميكن فيها با�ي 
حـــال من �ل�حو�ل �إجر�ء بحـــث ب�سا�ن عن�سر )عنا�سر( حماية. وينبغي علـــى فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن يذكر 

�ل��سباب �لتي تدعو �إىل عدم �إجر�ء بحث ب�سا�ن عنا�سر �حلماية �ملعنية ر�جع �لف�سلني )5( و )9(.

15/15  ا�صرتاتيجية البحث
يلـــزم فح�ـــض �لوثائـــق �مل�ست�سهد بهـــا يف طب �لـــرب�ءة �إذ� مت �ل�ست�سهـــاد بها باعتبارهـــا نقطة �لتفكري 
�ل�وىل لالخـــرت�ع ��و باعتبارهـــا مو�سحة حلالـــة �لتقنية �ل�سابقة ��و باعتبارها حلوًل بديلـــة للم�سكلة �ملعنية ��و 
عندما تكون لزمة للفهم �ل�سحيح لطلب �لرب�ءة. �إل ��نه يجوز �إغفال مثل هذه �لوثائق �إذ� كانت تتعلق فقط 
بتفا�سيـــل ل ترتبـــط مبا�سرة بالخـــرت�ع مو�سوع �حلمايـــة. و�إذ� مت �ل�ست�سهاد يف طلب �لـــرب�ءة بوثيقة غري 
من�ســـورة ��و يتعـــذر على فاح�ض طلب �لرب�ءة �لو�سول �إليها وكان مـــن �لو��سح ��ن هذه �لوثيقة ���سا�سية للفهم 
�ل�سحيـــح لالخرت�ع بحيث يتعذر �إجـــر�ء بحث ذي جدوى دون �لطالع على م�سمون تلك �لوثيقة، فاإنه يجوز 
لفاح�ـــض طلـــب �لرب�ءة تا�جيل �لبحث ومطالبة مقدم �لطلب بتوفري ن�سخة من �لوثيقة. و�إذ� مل يتم �حل�سول 
علـــى ن�سخة من �لوثيقة يجب على فاح�ـــض طلب �لرب�ءة ��ن يحاول �إجر�ء �لبحث ��وًل ثم يو�سح بعد ذلك ��نه 
تعـــذر متامـــًا �إجر�ء بحث ذي جدوى ��و ��نه كانت هناك حاجـــة �إىل تقييد �لبحث. وباملثل �إذ� كان هناك طلب 
بـــر�ءة �سابـــق )�سو�ء مبوجب معاهدة �لتعاون ب�ســـا�ن �لرب�ء�ت ��و يف �سكل طلب بـــر�ءة ��ولوية( ��ورد فيه ��حد 

�لباحثني ��ست�سهاد من �لتقنية �ل�سابقة فاإنه يجب على فاح�ض طلب �لرب�ءة مر�جعة هذه �ل�ست�سهاد�ت.

قـــد يكون من �ل�ف�ســـل بعد حتديد مو�سوع �لخرت�ع على �لنحو �ملو�ســـح يف 7/15 ��ن يقوم فاح�ض طلب 
�لـــرب�ءة باإعـــد�د بيان بحثي مكتوب يحدد فيه مو�سوع بحثه مع حتري ��كرب قدر ممكن من �لدقة. ويف حالت 
كثـــرية قـــد يخدم عن�ســـر ��و ��كرث مـــن عنا�سر �حلماية هـــذ� �لغر�ض، ولكـــن يجب تعميم عنا�ســـر �حلماية 
لكـــي تغطـــي جميع جو�نب �لخرت�ع وما يت�سمنـــه �لخرت�ع. وعند هذه �ملرحلة ينبغـــي ��ن تو�سع يف �حل�سبان 
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�لعتبـــار�ت �ملتعلقة بال�ستثناء مـــن �لبحث ر�جع �لف�سل )9( وبالفتقاد �إىل وحـــدة �لخرت�ع ر�جع �لف�سل 
)10(. وقد يتعني على فاح�ض طلب �لرب�ءة كذلك ��ن يقيد �لبحث يف �لظروف �ل�ستثنائية حني يتعذر �إجر�ء 

�لبحث �لكامل غري ��نه يف�سل عدم �للجوء �إىل مثل هذ� �لإجر�ء كلما ��مكن.

يجب تف�سري وبحث خمتلف ��نو�ع و���سكال عنا�سر �حلماية �مل�ستخدمة مثل عنا�سر �حلماية ذ�ت �جلز��ين 
وعنا�سر حماية �ملنتجات ذ�ت طرق �لت�سنيع ر�جع )12/15( �ىل )14/15(.

16/15  جمال البحث
يحاول فاح�ض طلب �لرب�ءة �لذي يقوم باإجر�ء �لبحث ��ن ي�ستك�سف ��كرب قدر ممكن من �لتقنية �ل�سابقة 
�ملعنيـــة يف �سوء مـــا ت�سمح به �إمكانياته، وي�ستعني يف هذ� �ل�مر بقو�عـــد �لبيانات باملكتب �ل�سعودي للرب�ء�ت 
 Search وغريهـــا من �ملـــو�رد �لبحثية كتلـــك �لـــو�ردة يف مكتبة �مللكيـــة �لفكرية �لرقميـــة لإر�ساد�ت �لبحـــث
Guidance Intellectual Propertry Digital Library )�ملتاحـــة علـــى موقع �لإنرتنت �خلا�ض باملنظمة �لعاملية 

.)www.wipo.int :للملكية �لفكرية و�يبو

وهكـــذ� يرجـــع فاح�ض طلب �لرب�ءة مبدئيًا �إىل �لوثائق �لد�خلـــة يف جمال �لبحث و�لتي توجد يف ملفات 
�لبحـــث ��و علـــى قو�عد �لبيانات وذلك بغ�ض �لنظر عن لغة هذه �لوثائق ��و عمرها ��و نوعها. �إل ��نه يجب على 
فاح�ض طلب �لرب�ءة -ل��سباب �قت�سادية )لال�ستغالل �ل�مثل لوقت �لفاح�ض(- ��ن يكون حكمًا �سليمًا قائم 
علـــى ���سا�ـــض معرفته بالتقنية �ملعنية وبالوثائق �ملذكورة و��ن يغفل جـــزء من ملفات �لبحث ��و قو�عد �لبيانات 
�لتـــي يت�ســـاءل فيها �حتمال �لعثـــور على ��ي وثائق ذ�ت �سلـــة مثل �لوثائق �لتي تنتمـــي �إىل فرتة زمنية ت�سبق 
�لزمن �لذي بد�� فيه ظهور �لتقنية �ملعنية. وباملثل ل يحتاج فاح�ض طلب �لرب�ءة �سوى �لرجوع �إىل طلب و�حد 
مـــن عائلـــة برء�ة �لخرت�ع، وذلـــك ما مل يوجد �سبب وجيه يدعو �إىل ��ن نفرت�ـــض يف بع�ض �حلالت ��ن هناك 
�ختالفـــات جوهرية معنية يف حمتوى طلبات نف�ض �لعائلـــة ��و ب�سبب ن�سر طلب �آخر من عائلة بر�ءة �لخرت�ع 

قبل تاريخ �لإيد�ع �لدويل مما يوجب �ل�ست�سهاد به يف �ملقام �ل�ول. 

يتـــم �إجر�ء �لبحـــث على ���سا�ض ملفـــات �لبحث ��و قو�عد بيانـــات �لرب�ء�ت �ل�سعوديـــة و�لتي قد تت�سمن 
مو�ســـوع متعلق بالخرت�ع مو�سوع �حلماية. ويغطي �لبحـــث كافة �ملجالت �لتقنية ذ�ت �ل�سلة �ملبا�سرة. وقد 
يتعـــني تو�سيع �لبحـــث لي�سمل �ملو�رد ��و قو�عد �لبيانـــات �ل�خرى مثل تلك �ملوجودة يف مكتـــب �مللكية �لفكرية 
�لرقميـــة لإر�ساد�ت �لبحث ��و لي�سمل جمالت مناظـــرة، ويجب على فاح�ض طلب �لرب�ءة تقدير �حلاجة �إىل 

ذلك يف كل حالة على حدة مع مر�عاة نتيجة �لبحث يف �ملجالت �لتقنية �ملبدئية ر�جع )12/15(.

يجب على فاح�ض طلب �لرب�ءة يف كل حالة على حدة ��ن يحكم على م�سا�لة ��ي من �ملو�رد �لبحثية �ملعينة 
�ملذكـــورة )مبا يف ذلك قو�عد �لبيانات �ملوجودة على �ملكتبة �لرقمية للملكية �لفكرية لإر�ساد�ت �لبحث( يتم 
�لرجـــوع �إليهـــا يف جمال ما من جمـــالت �لتقنية. ويجب �نتقاء فئات �لت�سنيف �لتـــي يتم �إدر�جها يف �لبحث 
يف جميـــع �ملجالت ذ�ت �ل�سلة �ملبا�ســـرة ��و �ملجالت �ملناظرة �إذ� �قت�سى �ل�مـــر. وينبغي على فاح�ض طلب 
�لـــرب�ءة ��ن يتنـــاول جميع �ملو�رد �لبحثية بالن�سبة ملجال �لتقنية و��ن يحدد ��ن�سبها لطلب �لرب�ءة. ومن �ملمكن 
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��ن توفـــر �ملو�رد �لبحثية �ملذكـــورة يف مكتبة �مللكية �لفكرية �لرقمية لإر�ســـاد�ت �لبحث فيما يتعلق باجلو�نب 
�لفنيـــة �إر�ساد�ت مفيدة حول مـــا يتعلق بطلب �لرب�ءة �ملعني. وي�سمل هذ� على �سبيـــل �ملثال �ل�نظمة �لبحثية 
�لتخ�س�سيـــة وجر�ئـــد �ل�و�ساف �ملخت�ســـرة وقو�عد �لبيانات علـــى �سبكة �لإنرتنت. وعند �إجـــر�ء �ل�بحاث 
با�ستخـــد�م �لت�سنيف �لدويل للرب�ء�ت يجب ق�سر �نتقاء قطاعـــات �لت�سنيف يف �ملجالت �ملناظرة على ما 

يلي:
�لفئـــات �لفرعية �ل�على �لتـــي ت�سمح بالبحث عن طريق �لتعميم طاملا كان لذلـــك ما يربره من �لناحية - 1

�لفنية.
�لفئـــات �لفرعية �ملو�زيـــة، مع �لو�سع يف �حل�سبـــان م�سا�لة ��ن �ملجالت ذ�ت �ل�سلـــة �سوف ت�سبح ��كرث - 2

تباعدً�.

عادة ما تربط ��سرت�تيجيات �لبحث �ملختلفة بعالقة مع �ملو�سوع �ملطلوب حمايته يف طلب �لرب�ءة. ويجب 
علـــى فاح�ـــض طلب �لرب�ءة ��ن ي�سدر حكمه بناء على �خلربة و�ملعرفـــة باملو�رد �لبحثية وذلك بهدف �ختيار 
��مثـــل �ل�سرت�تيجيات �لبحثية للحالة �ملعنية، ويجب عليه ��ي�ســـًا ��ن يرتب ��ولوية �لرجوع �إىل �ل�سرت�تيجيات 
�ملختلفة )وي�سمل ذلك قطاعات �لت�سنيف وقو�عد �لبيانات وغريها من �ملو�رد(. ويف ظل هذه �لطريقة يحتل 
�ملجـــال �لفنـــي �لرئي�سي لطلب �لرب�ءة �ملرتبة �ل�وىل ثم تليه �ملو�رد و�ل�سرت�تيجيات �لبحثية �لتي ترتفع فيها 

ن�سب �حتمال �لعثور على وثائق ذ�ت �سله.

17/15  املجالت املناظرة 
يجـــب ��ن ت�سمل جمـــال �لبحث -كلمـــا كان ذلك منا�سبًا- جمـــالت مناظرة ح�سب تو�فقهـــا مع �لو�سف 

و�لر�سومات.

يتـــم �لنظـــر يف ��ي حالـــة �إىل م�سا�لـــة ��ي �ملجـــالت �لتي ميكـــن �عتبارها مناظـــرة يف �ســـوء �لوظيفة ��و 
�ل�ستخـــد�م �لـــذي تظهر �سرورتها لالخرت�ع مو�سوع �حلماية ولي�ض فقـــط يف �سوء �لوظائف �ملحددة �مل�سار 

�إليها يف طلب �لرب�ءة.

من �ملفيد عند حتديد �ملجالت �ملناظرة �لتي ينبغي تو�سيع نطاق �لبحث لي�سملها ��ن نا�خذ بعني �لعتبار 
ما يلي:

�ملجالت �لتي يتوقع ��ن يجد فيها �ل�سخ�ض �لذي يتمتع باملهارة يف �لتقنية �ملقرر ��ستخد�مها يف عمل ��و - 1
��ستخد�م خمتلف ��و تركيب مماثل ��و م�سابه.

�ملجالت �لتي ترتبط مبفهوم �سامل للمالمح مو�سوع �حلماية.- 2
�لتقنية �لتي تقع يف �إطار جمال جهد �ملخرتع وترتبط ب�سكل ما بامل�سكلة �ملحددة �لتي ُيعنى بها �ملخرتع.- 3
�ملجالت ذ�ت �ل�سلة بالوظيفة ��و �لفائدة �ل��سلية للمادة مو�سوع عنا�سر �حلماية، و�ملق�سود بذلك ��نه - 4

يجب بحث �لتقنية �لتي من �ملحتمل ب�سكل كبري ��ن ينطبق عليها طلب �لرب�ءة �إىل جانب �لتقنية �لعامة 
للمادة مو�سوع �حلماية.
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يجـــب ��ن يرتك �تخاذ قر�ر تو�سيع �لبحث �إىل جمالت غري مذكورة يف طلب �لرب�ءة حلكم فاح�ض طلب 
�لـــرب�ءة �لذي يجـــب عليه ��ل يحاول تخيل كافة ��نـــو�ع طلبات �لرب�ء�ت �خلا�سة بالخـــرت�ع مو�سوع �حلماية 
و�لتي رمبا ت�سورها �ملخرتع. ويجب ��ن يتناول مبد�� �لتجاوز عند حتديد مقد�ر تو�سع �لبحث لي�سمل جمالت 
مناظـــرة م�سا�لة ما �إذ� كان من �ملحتمـــل ��ن يربز �عرت��ض معقول يذهب �إىل �لقول بغياب �خلطوة �لبتكارية 

على ���سا�ض �لنتائج �ملتوقع �لتو�سل �إليها من خالل �لبحث يف تلك �ملجالت.

18/15  اإجراء البحث
يقوم فاح�ض طلب �لرب�ءة بالبحث، موجهًا �هتمامه نحو ��ي تقنية �سابقة تنطوي على �جلدة ��و �خلطوة 
�لبتكارية. وبالإ�سافة �إىل ذلك يتم ت�سجيع فاح�ض طلب �لرب�ءة على �ل�ست�سهاد با�ي تقنية �سابقة قد ت�ساعد 
علـــى حتديد كفايـــة �لو�سف من خالل �ملجال �ل�سحيح ملو�سوع �حلماية وفقًا لـ )20/5(. و��ن يكون �لخرت�ع 
مو�سوع �حلماية مدعوم بالو�سف �لكامل وفقًا لـ )20/5(. ويجب كذلك على فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن ير�سد 
��ي وثائق قد تكون مهمة ل��سباب ��خرى مثل �لوثائق �لتي تلقي بظالل من �ل�سك على �سحة ��ي ��ولوية مطلوب 
حمايتها، مما ي�ساعد عل تو�فر �لفهم �ل�ف�سل ��و �ل��سوب لالخرت�ع مو�سوع �حلماية ��و على تو�سيح �خللفية 
�لتقنية. ولكن ينبغي على �لباحث ��ل ينفق �لوقت �لكثري يف �لبحث عن مثل تلك �لوثائق ��و در��سة هذه �مل�سائل 
مـــا مل يتو�فـــر �سبب خا�ض يدعـــو لذلك يف حالة معينة. ويجـــوز �ل�ست�سهاد بالوثائق �لتـــي ل ترقي �إىل درجة 
�لتقنيـــة �ل�سابقـــة نظـــرً� ل�ن تاريخها لحق على �لخـــرت�ع مو�سوع �حلماية بهدف تو�سيـــح حقيقة عامة مثل 

�سمات ��و خ�سائ�ض مادة ما ��و تو�سيح حقيقة علمية حمددة ��و تو�سيح م�ستوى �ملهارة �لعادي يف �لتقنية.

ينبغـــي علـــى فاح�ض �لرب�ءة ��ن يركز جهـــوده �لبحثية على �ملو�رد و�ل�سرت�تيجيـــات �لبحثية �لتي ترتفع 
فيهـــا ن�سبـــة �حتمال �لعثور على وثائق ذ�ت �سلة كبرية. وعندما يعتـــزم فاح�ض طلب �لرب�ءة �ل�ست�سهاد با�ي 
تقنية �سابقة قد ي�ساعد يف حتديد كفاية �لو�سف -��ثناء �إجر�ء بحث يف جمال ذي �سلة- فيجب على فاح�ض 
طلـــب �لـــرب�ءة ��ن يحدد كافة �لوثائق )بغ�ـــض �لنظر عن تاريـــخ �لن�سر( �لتي ترتبط بدرجـــة كبرية بتحديد 
جـــدة �لخرت�ع مو�سوع �حلماية و�خلطـــوة �لبتكارية �ملوجودة فيه وكفاية �لوثائـــق �ملوؤيدة و�إمكانية �لتطبيق 
�ل�سناعـــي له. وينبغي على فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن ي�ســـع يف ح�سبانه د�ئمًا �لنتائج �لبحثية �لتي مت �لتو�سل 
�إليهـــا )مثال: يف تقرير �لبحث �لدويل ملعاهدة �لتعاون �لـــدويل ب�سا�ن �لرب�ء�ت و�لذي يعد جزءً� من �لتقرير 
�لتمهيدي �لدويل عن �ل�هلية للرب�ءة( عند در��سة م�سا�لة تو�سيع نطاق �لبحث )��ي �لرجوع �إىل قو�عد بيانات 

�إ�سافية ��و تو�سيع نطاق �ل�ستف�سار�ت ��و �إدر�ج جمالت ت�سنيف ��خرى(.

عـــادة مـــا يجري فاح�ض طلب �لـــرب�ءة بحثًا يف وثائق �لـــرب�ء�ت �لتي تتعلق مبو�ســـوع �لخرت�ع �ملطلوب 
حمايتـــه ��وًل. وقد يكـــون من �ل�سروري يف بع�ض جمـــالت �لتقنية )مثل �ملجالت �ملعرفـــة يف �ملكتب �لرقمية 
للملكيـــة �لفكرية لالإر�ساد�ت �لبحثيـــة( -ر�جع )16/15(- ��ن يتم بحث مو�سوعـــات لي�ست بر�ء�ت �خرت�ع 
ولكنها متعلقة بطلب بر�ء�ت �لخرت�ع. غري ��نه �إذ� مل يثبت -بغ�ض �لنظر عن �لتقنية مو�سوع �لبحث- وجود 
جمـــال �سابق ذو �سلة ومتعلق بطلب بر�ءة �لخرت�ع يجب علـــى فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن يدر�ض تو�سيع �ملو�رد 
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مو�سوع �لبحث لت�سمل قو�عد �لبيانات �ملت�سمنة ملو�سوعات لي�ست بر�ء�ت.

يجب مالحظة ��نه ل ينبغي �لقيام ببحث للو�سف �لذي يت�سح ب�سكل و��سح وغري قابل لل�سك ��نه معروف 
ول يحتـــاج �إىل دليـــل موؤيد مـــن �لوثائق. غري ��نه من �ملف�سل �إذ� ��مكن ذكر ��ســـم �لكتيب ��و غريه من �لوثائق 

�لتي تثبت ��ن �لو�سف معروف على �مل�ستوى �لعام.

19/15  تاأمني البحث با�صتخدام الإنرتنت
قـــد يكون من �ل�سروري عند �إجر�ء بحث ب�سا�ن طلب بر�ءة دويل ��ن يتم ��ستخد�م �لإنرتنت كا�د�ة بحث. 
وهنـــا يوجد خطر يتعلق مب�سا�لة �حتمال وجود ��طر�ف ثالثة ميكنها �لطالع على �مل�سطلحات �مل�ستخدمة يف 
�لقيـــام بالبحـــث على حمركات بحث غري �آمنة على �لإنرتنت ��و يف قو�عد بيانات موجودة على �لإنرتنت. فقد 
يـــوؤدي هـــذ� �ل�مر �إىل ك�سف تفا�سيل طلب �لـــرب�ءة قبل �لن�سر عن قبوله، وهو ��مر غـــري مرغوب. ومن �ملهم 
�لتا�كيد على �سرورة ��ن حتتفظ مو�قع �لإنرتنت ببيانات �ل�ستف�سار�ت ب�سكل ي�سهل ��سرتجاعها. وت�سكل هذه 
�مل�سا�لـــة خطورة بالن�سبـــة ملقدم طلب �لرب�ءة وخا�سة عندما يكون موقع �لإنرتنت �ملطلوب ��سرتجاع �لبيانات 

منه خا�ض بجهة مناف�سة.

حيـــث ��نه يجـــب �لتعامل مع جميع مو�قع �لإنرتنت باعتبارها غري �آمنـــة فاإنه ينبغي توخي �حلذر �ل�سديد 
عنـــد ��ستخـــد�م �لإنرتنت كا�د�ة بحث. ويف حالة وجـــود قاعدة بيانات معنية ميكن �لو�ســـول �إليها على �سبكة 
�لإنرتنـــت مـــع وجود بديل �آخر �آمن لقاعدة �لبيانات �ملذكورة ميكن لفاح�ض طلب �لرب�ءة �لو�سول �إليه، فاإنه 

ينبغي ��ستخد�م هذ� �لبديل �لآمن.

عنـــد عدم تو�فر بديل �آمـــن لقاعدة �لبيانات �ملوجودة على �لإنرتنت ميكـــن �إجر�ء �لبحث على �لإنرتنت 
با�ستخـــد�م م�سطلحـــات بحث معممة متثل مزيجًا من �لو�سف �ملتعلق بالخرت�ع مو�سوع �حلماية، وهو �ل�مر 

�لثابت بالفعل يف �لتقنية �ل�سابقة.

20/15  عدم العثور على وثائق
عنـــد عـــدم تو�فر وثائـــق ترتبط ب�سكل كبري بتقييم �جلـــدة و�خلطوة �لبتكارية يجـــب على فاح�ض طلب 
�لـــرب�ءة ��ن يدر�ـــض �ل�ست�سهـــاد بالوثائق �ل�كرث قربًا مـــن "�خللفية �لتقنية" لالخـــرت�ع، وذلك من خالل ما 
تبـــني لـــه ��ثنـــاء �لبحث. وبوجه عام ل يوجـــد ما يدعو �إىل بذل جهـــد بحثي خا�ض لهذ� �لغر�ـــض، ولكن يجوز 
لفاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن يقرر ما ير�ه منا�سبًا يف بع�ض �حلالت. وقد يتم ��ستكمال �لبحث يف بع�ض �حلالت 

�ل�ستثنائية دون �لعثور على وثائق معينة ذي �سلة مبو�سوع طلب بر�ء �لخرت�ع.

21/15  اإيقاف البحث
تقت�ســـي دو�عـــي �لتوفري يف �لوقـــت )��ي �ل�ستغالل �ل�مثـــل لوقت �لفاح�ض( ��ن ي�ستخـــدم فاح�ض طلب 
�لـــرب�ءة �حلكم �ملنا�سب لإنهاء �لبحث عندما يت�ساءل �حتمـــال ��ستك�ساف تقنية �سابقة معنية ��خرى مقارنة 
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باجلهـــد �ملبـــذول. ويجـــوز ��ي�ســـًا �إيقاف �لبحـــث يف حالة �لعثور علـــى وثيقـــة ��و ��كرث يثبت بو�ســـوح �لفتقاد 
�إىل �جلـــدة يف �ملو�ســـوع �ملطلـــوب حمايته بالكامـــل و�لتي تن�ســـب حولها عنا�ســـر �حلماية ��و �لتـــي يقت�سي 
 �ملنطـــق ��ن تن�ســـب حولهـــا عنا�سر �حلمايـــة، وذلك مبعزل عن �لو�ســـف �لذي ل ينطـــوي تطبيقه على خطة 
�بتكاريـــة و�لتـــي يثبت ب�سكل و��سح ومبا ل يدع جماًل لل�سك ��نه معـــروف للغاية يف �ملجال قيد �لدر��سة ب�سكل 
 ل ي�ستدعـــي تا�ييـــد ذلك بالوثائـــق. وبناًء عليه ل ينبغي علـــى فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن يوقـــف �لبحث �إذ� كان 
�لفتقـــاد �إىل �جلـــدة ثابتـــًا يف �سوء عـــدد حمدود مـــن �لعتبار�ت مو�ســـوع �حلماية. ويجـــوز لفاح�ض طلب 
 �لـــرب�ءة ��ن ي�ستمـــر يف �لبحـــث �إذ� كانت هنـــاك جو�نب بارزة تتعلق ب�ســـرورة وجود و�ســـف و��سح ومتكامل 
لالخرت�ع مو�سوع �حلماية لكي يتم متكني �سخ�ض يتمتع باملهارة يف �لتقنية من ت�سنيع و��ستخد�م �لخرت�ع. 
ومـــن �ل�مور �ل�خرى �لتي ميكن تو�سيحها من خالل بحث ومر�جعـــة تقنية �سابقة �إ�سافية ��ن يكون �لخرت�ع 
�ملطلـــوب حمايته مدعمًا بالو�سف �لكامـــل وقابل للتطبيق �سناعيًا. ر�جـــع )18/15(. وعندما تتعلق �لوثيقة 
بعمليـــة �إف�ســـاح على �لإنرتنت وكانـــت هناك �سكوك حول تاريـــخ ن�سرها )هل مت ن�سرها قبـــل ��و بعد �لتاريخ 
�ملعني( يجب على فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن ي�ستمر يف �لبحث على �عتبار ��نه مل يتم ��سرتجاع �لك�سف �خلا�ض 

بالإنرتنت.

22/15  ت�صجيل البحث
يذكـــر فاح�ض طلب �لـــرب�ءة عند ت�سجيـــل تاريخ �لبحث تعريـــف �لت�سنيف �خلا�ض باملجـــالت مو�سوع 
 �لبحـــث، وي�سمـــل هـــذ� ت�سجيـــل تفا�سيـــل ت�سجيـــل ��ي ��بحـــاث ملو�سوعـــات �لـــرب�ء�ت ��و ملو�سوعـــات لي�ست 
بـــر�ء�ت ومتعلقة بطلب �لرب�ءة �إىل جانب عمليـــات �لبحث �لتي تتم على �لإنرتنت مبا يف ذلك كلمات �لبحث 
وم�سغـــالت �ل�ستف�سار باعتبارها ��ستف�سار�ت بحث كاملة ب�ســـكل عملي ��و منطقي بحيث ت�سبح ���سا�ض بحث 
عـــن ن�ض ي�سفـــر عن �كت�ســـاف تقنية �سابقـــة ��و ت�سل�سل حام�ـــض ��مينـــي ��و حام�ض نووي ي�ستخـــدم كا��سا�ض 
بحـــث م�سل�ســـل ��و خمطـــط �لت�سل�سل �ملو�زي للتقنيـــة �ل�سابقة �لتـــي مت �حل�سول عليها من �لبحـــث �مل�سل�سل 
 ��و �لرتكيبـــة �لكيميائيـــة �مل�ستخدمة كا��سا�ض لبحـــث ��و تفا�سيل تركيبة كيميائية فيمـــا يتعلق بعمليات �لبحث 
�ل�خـــرى �لتي يتم تنفيذها بغ�ض �لنظـــر عن �لت�سنيف ��و �لن�ض ويتعني ��ي�سًا ��ن ي�سمل تاريخ �لبحث �مل�سجل 
��ي ��ستف�ســـار م�ستخـــدم يف ��ي مـــن عمليـــات �لبحـــث �ملذكورة ��عـــاله. وبوجه عـــام يعترب توفـــري �ل�ستف�سار 
�لبحثـــي �لفعلـــي من خالل �لتاريخ �لبحثي عملية �سهلة ميكن �جنازها عـــن طريق طباعة �ل�ستف�سار �لبحثي 
 مبا�ســـرًة من �لنظام �لآيل �مل�ستخـــدم لإن�ساء وتنفيذ �ل�ستف�سار �لبحثي من مـــورد بحثي �إلكرتوين ما. وعند 
��ستخـــد�م قاعدة بيانـــات �إلكرتونية يجب ذكر ��سمها، وتعتـــرب �ل�ستف�سار�ت �لبحثيـــة �مل�ستخدمة معلومات 
مفيدة. ويتم ت�سجيع فاح�سي طلب �لرب�ءة على ت�سجيل تاريخ �لبحث لي�سمل تفا�سيل عمليات �لبحث بهدف 
حتديـــد �للتز�م مبعايري �جلدة و�خلطـــوة �لبتكارية و�مكانية �لتطبيق �ل�سناعـــي و�لتا�ييد بالوثائق �لكافية 

وغريها من �ملعايري.

23/15  تقييم التقنية ال�صابقة
يحدد فاح�ض طلب �لرب�ءة �إذ� ما كان �لخرت�ع مو�سوع �حلماية يفي مبعايري �جلدة و�خلطوة �لبتكارية 
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�لتي مت حتديدها يف �لف�سلني �لثاين ع�سر و�لثالث ع�سر.

24/15  اختيار الوثائق امل�صت�صهد بها وحتديد اأقربها للمو�صوع
بعـــد ��ستكمال عملية �لبحث يجب علـــى فاح�ض طلب �لرب�ءة ��ن يختار مـــن �لوثائق �مل�سرتجعة، ��كرثها 
قربـــًا للمو�سوع. ويقت�سر �ل�ست�سهاد بالوثائق �ل�قل �سلة باملو�سوع على �حلالت �لتي ل تتو�فر فيها �جلو�نب 
�لهامـــة ��و �لتفا�سيل �خلا�سة بالخرت�ع مو�سوع �حلماية يف �لوثائق �ملختارة بالفعل لال�سرت�ساد. ويف حالت 
�ل�ســـك ��و عـــدم �لتا�كد ب�سا�ن �جلـــدة ��و �خلطوة �لبتكاريـــة ينبغي على فاح�ض طلب �لـــرب�ءة ��ن يبادر بذكر 

��ست�سهاد�ت بهدف منح مقدم طلب �لرب�ءة �لفر�سة لدر��سة �مل�سا�لة ب�سكل ���سمل.

لكـــي يتـــم جتنب زيادة �لتكاليف دون مربر يجب ��ل ي�ست�سهد فاح�ض طلب �لرب�ءة بعدد من �لوثائق ��كرث 
مـــن �لالزم. ومن ثـــم فعند وجود عدة وثائق ترتبط باملو�سوع ب�سكل مت�ساوي يجب على فاح�ض طلب �لرب�ءة 
�ل�ست�سهاد بوثيقة و�حدة فقط من هذه �لوثائق. وعند وجود ��كرث من طلب من نف�ض عائلة بر�ءة �لخرت�ع يف 
ملف بحثي يجب على فاح�ض طلب �لرب�ءة عند �لختيار من هذه �لوثائق لال�ست�سهاد ��ن ير�عي م�سا�لة �للغة 
وفهمهـــا. و�إ�سافـــة �إىل ذلك يجب �لهتمـــام ب�سكل خا�ض لحتمال ��ن يحتاج مقـــدم طلب �لرب�ءة �إىل ترجمة 
�لوثائـــق �مل�ست�سهـــد بها. ومن ثم ينبغي على فاح�ض طلب �لـــرب�ءة كلما ��مكن ��ن يحدد بدقة �جلزء ��و �لن�ض 
�ملعني من �لوثيقة �مل�ست�سهد بها، على �سبيل �ملثال عن طريق �لإ�سارة �إىل �ل�سفحة ��و �لعنو�ن �لتي توجد بها 

�جلزئية �ملعنية.

كقاعـــدة عامـــة، يختار فاح�ض طلـــب �لرب�ءة �ل�ست�سهـــاد بالوثائق �ملتو�فرة يف ملفـــات �لبحث �خلا�سة 
بفاح�ـــض طلـــب �لـــرب�ءة ��و تلك �لتي ي�سهـــل �لو�سول �إليها ب�ســـكل �آخر، وهكذ� ل يوجد �ســـك حول حمتويات 

�لوثائق �مل�ست�سهد بها حيث �سوف يكون فاح�ض طلب �لرب�ءة قد رجع �إىل كل وثيقة م�ست�سهد بها.

غري ��نه يف بع�ض �ل�حو�ل يجوز �ل�ست�سهاد بوثيقة مل يتم �لتحقق من حمتوياتها �سريطة ��ن يوجد ما يربر 
�فرت��ـــض تطابق حمتويات هذه �لوثيقة مع وثيقة ��خرى قام فاح�ض طلب �لرب�ءة بفح�سها و�ل�ست�سهاد بها. 

ويجب يف هذه �حلالة ذكر �لوثائق.

مثال: بدًل من �لوثيقة �ملن�سورة قبل تاريخ �لإيد�ع بلغة غري منا�سبة ويكون خمتارً� لال�ست�سهاد، قد يكون 
فاح�ض طلب �لرب�ءة قد فح�ض م�ستندً� مماثاًل )على �سبيل �ملثال، طلب �آخر من نف�ض عائلة بر�ءة �لخرت�ع 
��و ن�سخة مرتجمة من مقال( بلغة ��ن�سب وقد تكون هذه �لوثيقة من�سورة بعد تاريخ �لإيد�ع. وكذلك قد يفرت�ض 
فاح�ـــض طلـــب �لرب�ءة -عند عدم وجود ما يثبت خالف هـــذ� �لفرت��ض- ��ن حمتويات ملخ�ض و�سف وثيقة 
و�ردة يف تلـــك �لوثيقـــة �ل��سليـــة . ويجب على فاح�ض طلب �لـــرب�ءة ��ن يفرت�ض ��ن حمتويـــات ��ي تقرير يتم 

�لك�سف عنه �سفويًا تتفق مع هذ� �لك�سف.

يجب ��ن يتا�كد فاح�ض طلب �لرب�ءة قبل �ل�ست�سهاد با�ي وثائق مكتوبة بلغة ل يعرفها ��ن هذه �لوثائق ذ�ت 
�سلة باملو�سوع )على �سبيل �ملثال: عن طريقة �لرتجمة بال�ستعانة بزميل ��و من خالل وثيقة مماثلة ��و و�سف 

موجز بلغة يعرفها فاح�ض طلب �لرب�ءة ��و عن طريق ر�سم ��و تركيبة كيميائية يف �لوثيقة(.





الف�صل ال�صاد�ص ع�صر

حالت الرف�ص اأو العرتا�ص التي 
ل تعتمد على وثائق تقنية �صابقة
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حاالت الرفض أو االعتراض 

التي ال تعتمد على وثائق تقنية سابقة

1/16  مقدمة
يف حـــالت وجـــود عدة �عرت��ســـات ���سا�سية مبـــا يف ذلك تلك �لتي متـــت من خالل �لتعديـــل، فقد يكون 

منا�سبًا ��كرث تناول هذ� �لعرت��ض قبل �لقيام بفح�ض فني مف�سل.

ويجـــب ��ن تكـــون كافة حالت �لرف�ض ��و �لعرت��ض بالن�سبة لعنا�سر �حلماية ��و �لو�سف و��سحة وكاملة. 
ويجب ��ن يذكر د�ئمًا بيان با��سباب �لعرت��ض ��و �لرف�ض قبل �ل�سرح، وتو�سيح مادة �لنظام ��و �لالئحة �لتي 
ت�ســـكل ���سا�سًا للرف�ض ��و �لعرت��ض يف تقريـــر �لفح�ض ثم يتبع ذلك �سرح �لفاح�ض ل��سباب هذ� �لرف�ض ��و 

�لعرت��ض. وميكن للفاح�سني �ل�سرت�ساد بالفقر�ت �لتالية عند كتابة �لرف�ض ��و �لعرت��ض.

2/16  ال�صتثناءات من اإمكانية احل�صول على الرباءة 
كمـــا هـــو و�رد بالتف�سيـــل يف �لف�سل �لتا�سع، فاإن هنـــاك بع�ض �حلالت �لتي يكون فيهـــا مو�سوع �لطلب 
�ملطلـــوب حمايته م�ستثنى مـــن �حل�سول على �لرب�ءة يف �ل�سعودية. و�إذ� كان ذلك هو �لو�سع، فاإنه يجب على 

�لفاح�ض ��ن ي�سري �إىل �ملادة )4( ��و )45( من �لنظام يف �خلطاب �لذي ير�سل �إىل مقدم �لطلب:

املادة الرابعة

)��(  ل متنح وثيقة �حلماية �إذ� كان ��ستغاللها جتاريًا خمالفًا لل�سريعة �لإ�سالمية.
)ب(  ل متنح وثيقة �حلماية �إذ� كان ��ستغاللها جتاريًا م�سرً� باحلياة، ��و بال�سحة �لب�سرية ��و �حليو�نية 

��و �لنباتية، ��و م�سرً� �إ�سر�رً� كبريً� بالبيئة.

عن�ســـر ��و عنا�سر �حلماية )**(، مرفو�سة حيـــث تتطرق وب�سكل و��سح �إىل "كتابة مو�سوع عن�سر 
�حلمايـــة �حلايل". لذلك، فاإن مو�ســـوع عن�سر �حلماية )كتابة رقم �لعن�سر/��رقام �لعنا�سر(، ل ميكن 
منحها بر�ءة �خرت�ع وفقًا للمادة )4( )��( ��و )ب( من �لنظام وتن�ض على "....كتابة ن�ض �لفقرة...".

املادة الثالثة والأربعون

• يكون �لخرت�ع قاباًل للح�سول على �لرب�ءة وفقا ل�حكام هذ� �لنظام متى كان جديدً� ومنطويًا على 	
�خلطـــوة �لبتكارية، وقاباًل للتطبيق �ل�سناعي. وميكن �ن يكون �لخرت�ع منتجا ��و عملية �سناعية، 

��و متعلقا با�ي منهما.

الف�صل ال�صاد�ص ع�صر
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• يف حال كان عن�سر ��و عنا�سر �حلماية يتعلق با�ستخد�م )منتج كيميائي، ��و �سيدلين(: 	
عن�ســـر ��و عنا�سر �حلماية )**(، مرفو�سة حيث تتطرق وب�ســـكل و��سح �ىل ��ستخد�م منتج، 
وهـــذ� ل يعـــد �سمن �لخرت�عات �لقابلـــة للح�سول على بر�ءة �خرت�ع. لذلك، فـــاإن مو�سوع عن�سر 
�حلماية )كتابة رقم �لعن�سر/��رقام �لعنا�سر(، ل ميكن منحه بر�ءة �خرت�ع وفقًا للمادة )43( من 
�لنظـــام �لتي تن�ض على ��نه "يكون �لخرت�ع قابـــاًل للح�سول على �لرب�ءة وفقًا ل�حكام هذ� �لنظام 
متـــى كان جديـــدً� ومنطويًا علـــى �خلطوة �لبتكارية ، وقابـــاًل للتطبيق �ل�سناعـــي. وميكن ��ن يكون 

�لخرت�ع منتجًا ��و عملية �سناعية، ��و متعلقًا با�ٍي منهما".

املادة اخلام�صة والأربعون

ل يعد من قبيل �لخرت�عات ما يلي:
)��(  �لكت�سافات، و�لنظريات �لعلمية، و�لطرق �لريا�سية.

)ب(  خمططـــات مز�ولة �ل�عمال �لتجارية وقو�عدها و���ساليبها، ��و ممار�سة �ل�ن�سطة �لذهنية �ملح�سة، 
��و ممار�سة لعبة من �ل�لعاب.

)ج(  �لنباتـــات، و�حليو�نـــات، و�لعمليـــات -�لتـــي يف معظمهـــا حيويـــة- �مل�ستخدمة لإنتـــاج �لنباتات، ��و 
�حليو�نات، وي�ستثنى من ذلك �ل�حياء �لدقيقة، و�لعمليات غري �حليوية، وعمليات علم �ل�حياء �لدقيقة.

)د(  طرق معاجلة ج�سم �لإن�سان، ��و �حليو�ن جر�حيًا، ��و عالجيًا، وطرق ت�سخي�ض �ملر�ض �ملطبقة على 
ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن، وي�ستثنى من ذلك �ملنتجات �لتي ت�ستعمل يف ��ي من تلك �لطرق.

ويدخل يف ذلك بر�مج �حلا�سوب، و��ي ��عمال ��خرى تدخل �سمن �مل�سنفات �ل�دبية.

عن�سر ��و عنا�سر �حلماية )**(، مرفو�سة حيث تتطرق وب�سكل و��سح �إىل ............. وهذ� ل يعد 
من قبيل �لخرت�عات. لذلك، فاإن مو�سوع عن�سر ��و عنا�سر �حلماية )**(، ل ميكن منحه بر�ءة �خرت�ع 
وفقًا للمادة )45( فقرة )حتديد �لفقرة �ملتعلقة بعن�سر ��و عنا�سر �حلماية( من �لنظام وتن�ض على ��نه 

�حلماية(. عنا�سر  ��و  بعن�سر  �ملتعلقة  �لفقرة  ن�ض  )كتابة  �لخرت�عات":  قبيل  من  يعد  "ل 

يف حال كان عن�سر ��و عنا�سر �حلماية يتعلق بربنامج حا�سب �آيل:
عن�سر ��و عنا�سر �حلماية )**(، مرفو�سة حيث تتطرق وب�سكل و��سح �إىل برنامج حا�سوبي وهذ� ل 
يعد من قبيل �لخرت�عات، و�إمنا هو عبارة عن طرق ريا�سية. لذلك، فاإن مو�سوع عنا�سر �حلماية )**(، 
ل ميكـــن منحـــه بر�ءة �خرت�ع وفقًا للمـــادة )45( )��( من �لنظام و�لتي تن�ض علـــى ��نه "ل يعد من قبيل 

�لخرت�عات" )�لكت�سافات، و�لنظريات �لعلمية، و�لطرق �لريا�سية(. 

3/16  العرتا�صات على اأجزاء املوا�صفة

فيما يلي مناذج ميكن ��ستخد�مها ل�كرث �ل�نو�ع �سيوعًا بالن�سبة لالعرت��سات على �ملو��سفة:
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عند غياب ��حد ��جز�ء �ملو��سفة فاإنه ينبغي على �لفاح�ض يف هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة - 1
)14( من �لالئحة .

جزء/اأجزاء الو�صف الكامل غري موجودة

�لو�ســـف �لكامـــل يتعار�ض مع �ملـــادة )14( من �لالئحـــة و�لتي تن�ض على ما يلـــي: "يجب ��ن ي�ستمل 
�لو�ســـف �لكامـــل علـــى �ل�جـــز�ء �لتاليـــة: خلفية �لخـــرت�ع، �لو�ســـف �لعـــام لالخرت�ع، �ســـرح خمت�سر 
للر�سومـــات، �لو�ســـف �لتف�سيلي"، حيـــث مل ي�ستمل �لو�ســـف �لكامل على )كتابة �جلـــزء �لغري موجود( 
ولتجاوز هذ� �لعرت��ض، يجب على مقدم �لطلب �لتعديل مع مر�عاة ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف 

عنه يف �لطلب �ل��سلي.

عندما ل ت�سف خلفية �لخرت�ع حالة �لتقنية �ل�سابقة مبا يف ذلك ��ي وثائق يكون �ملخرتع على علم بها/- 2
مل تذكر م�ساكل تتعلق بحالة �لتقنية �ل�سابقة من �سا�ن �لخرت�ع �لتغلب عليه، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض 

يف هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )14( )1(.

خلفي���ة الخ���رتاع مل ت�صف حالة التقنية ال�صابقة مبا يف ذلك اأي وثائق يكون املخرتع على علم 
بها/مل تذكر م�صاكل تتعلق بحالة التقنية ال�صابقة من �صان الخرتاع التغلب عليها

مل تتطرق خلفية �لخرت�ع �إىل جتارب حال �لتقنية �ل�سابقة و�لوثائق ذ�ت �لعالقة ��و ��ي م�ساكل بحال 
�لتقنية �ل�سابقة، �إذ يجب ��خذ �لوثائق ذ�ت �لعالقة  يف �لعتبار مو�سحًا عيوب حلها وذ�كرً� ميز�ت حله.

وعليـــه، فاإن خلفية �لخـــرت�ع مل ت�ستوف �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملـــادة )14( )1( من �لالئحة وتن�ض 
يف جـــزء منها على �لتايل "خلفية �لخرت�ع يبني فيها �ملجـــال �لتقني �لذي يتناوله �لخرت�ع وو�سف حالة 
�لتقنية مبا يف ذلك ��ي وثائق يكون �ملخرتع على علم بها، مع ذكر ��ي م�ساكل تتعلق بحالة �لتقنية �ل�سابقة 
مـــن �سا�ن �لخرت�ع �لتغلب عليها". ولتجاوز هـــذ� �لعرت��ض، يجب على مقدم �لطلب �لتعديل مع مر�عاة 

��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي.

عندمـــا ل تبني خلفية �لخرت�ع �ملجال �لتقني �لذي يتناوله �لخرت�ع، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض يف هذه - 3
�حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )14( )1(.

خلفية الخرتاع مل تبني املجال التقني الذي يتناوله الخرتاع

"خلفيـــة �لخـــرت�ع" تتعار�ـــض مع �ملـــادة )14( )1( من �لالئحة و�لتي تن�ـــض يف جزء منها على 
��ن "خلفيـــة �لخـــرت�ع يبني فيهـــا �ملجال �لتقني �لـــذي يتناوله �لخرت�ع". ولتجاوز هـــذ� �لعرت��ض يجب 
علـــى مقدم �لطلب ��ن يبني �ملجال �لتقني �لذي يتناوله �لخرت�ع. وميكن �ل�ستفادة من تعريف �لت�سنيف 

�لدويل ملو�سوع �لخرت�ع لبيان �ملجال �لتقني لالخرت�ع �حلايل.

عندمـــا مل يبني �لو�سف �لعام لالخـــرت�ع مز�يا �لخرت�ع مقارنًة بحالة �لتقنيـــة �ل�سابقة/كيفية �لتغلب - 4
علـــى �ل�سعوبات ��و �مل�ســـاكل �ل�سابقة/�لهدف من �لخرت�ع، فاإنه ينبغي علـــى �لفاح�ض يف هذه �حلالة 

�لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )14( )2(.
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الو�صف العام لالخرتاع مل يبني مزايا الخرتاع مقارنة بحالة التقنية ال�صابقة/كيفية التغلب 
على ال�صعوبات اأو امل�صاكل ال�صابقة/الهدف من الخرتاع

"�لو�ســـف �لعـــام لالخـــرت�ع" يتعار�ـــض مع �ملـــادة )14( )2( مـــن �لالئحة و�لتي تن�ـــض على ��ن 
"�لو�ســـف �لعـــام لالخرت�ع يبني فيه مز�يا �لخرت�ع مقارنًة بحالة �لتقنية �ل�سابقة وكيفية �لتغلب على 
�ل�سعوبـــات ��و �مل�ســـاكل �ل�سابقة كما يبـــني فيه �لهدف من �لخرت�ع، ويكون جميـــع ذلك بطريقة و��سحة 
بحيـــث تتيح ل�ساحب �ملعرفة �لعادية باملجال �لتقني فهمه، وعـــادًة ما يتعلق هذ� �جلزء بعن�سر �حلماية 
�لرئي�ض"، ب�سبب ��ن ما ذكره مقدم �لطلب ل يو�سح لرجل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية فهم �لخرت�ع ب�سورة 
و��سحـــة، ولتجاوز هذ� �لعرت��ض، يجب على مقدم �لطلب تعديل �لو�سف �لعام لالخرت�ع ليتو�فق مع ما 
ن�ســـت عليـــه �ملادة )14( )2( من �لالئحة مع مر�عاة ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب 

�ل��سلي.

عندمـــا مل يبني �ل�سرح �ملخت�سر للر�سومات �سرح خمت�سر لال��سكال وقطاعاتها �إن وجدت، فاإنه ينبغي - 5
على �لفاح�ض يف هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )14( )3(.

ال�صرح املخت�صر للر�صومات مل يبني �صرح خمت�صر لالأ�صكال وقطاعاتها اإن وجدت

��ن  "�ل�ســـرح �ملخت�ســـر للر�سومات" يتعار�ض مع �ملادة )14( )3( مـــن �لالئحة و�لتي تن�ض على 
ما  ��ن  ب�سبب  وجدت".  �إن  وقطاعاتها  لال��سكال  خمت�سر  �سرح  فيه  يبني  للر�سومات  �ملخت�سر  "�ل�سرح 
ذكـــر من قبل مقدم �لطلب يف �ل�سرح �ملخت�ســـر للر�سومات ل يعد �سرحًا لال��سكال ��و قطاعاتها. ولتجاوز 
هـــذ� �لعرت��ـــض، يجب على مقدم �لطلب �لتعديل مع مر�عاة ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف 

�لطلب �ل��سلي.

4/16  عدم وجود ك�صف مكتوب كامل
عندمـــا ل يقع �سمن نطـــاق عنا�سر �حلماية ��ي عن�ســـر ميكن تنفيذه )��ي يت�سمـــن بيان مكتوب كامل - 1

لالخـــرت�ع ممـــا ميكن ذوي �خلربة من تنفيـــذه(، ��و مل يك�سف عـــن "��ف�سل طريقـــة" لتنفيذ �لخرت�ع 
و��ستخد�مـــه. فاإنه ينبغـــي على �لفاح�ض ��ن يقـــدم �عرت��سًا م�سببًا لهذه �حلالـــة. وينبغي �لإ�سارة �إىل 

�ملادة )14( )4( من �لالئحة.

املادة )14( )4( من الالئحة 

مل يتطـــرق �لو�ســـف �لكامل ل�ي ��مثلة تبني طريقة عمل �لخرت�ع ��و نتائج جتريبية تظهر، على �ل�قل، 
مقدرة رجل �ملهنة �لعادي "يذكر �جلزء من �لخرت�ع ذو �لعالقة".
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عليـــه، �لو�ســـف �لكامل مل ي�ستوف �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملادة )14( )4( من �لالئحة للنظام وتن�ض 
بجزء منها على "يجب ��ن يكون �لو�سف و��سحًا وكافيًا لتمكني رجل �ملهنة �لعادي من تنفيذ �لخرت�ع و��ن 
يت�سمـــن �سرحًا تف�سيليًا لالخرت�ع كما يجب ��ن يبني مقـــدم �لطلب ��ف�سل طريقة يعرفها �ملخرتع لتنفيذ 

�لخرت�ع". 

��ما �إذ� كان �لك�سف من �لنوع �لذي ميكن تنفيذه �إل ��ن نطاق عنا�سر �حلماية ل يتو�فق مع نطاق �لتنفيذ - 2
�لذي ي�سري �إليه �لك�سف، فاإنه ينبغي �لإ�سارة �إىل �ملادة )15( من �لالئحة.

املادة )15( من الالئحة 

عنا�سر �حلماية )كتابة ��رقام �لعنا�سر( مرفو�سة يف و�سعها �حلايل ب�سبب ��نها مل تعّرف بالخرت�ع 
بطريقة حمددة ي�سهل بها �لتا�كد من نطاق �حلماية �إذ "يذكر تعليق �لفاح�ض". 

ولتجـــاوز هـــذ� �لعرت��ض يجب على مقدم �لطلب �لتقيد مبا ذكر يف �ملادة )15( من �لالئحة وتن�ض 
بجزء منها على "��ن تكون عنا�سر �حلماية و��سحة وحمدده لنطاق �حلماية".

5/16  و�صوح عنا�صر احلماية
يجب ��ن تكون عنا�سر �حلماية و��سحة بحيث ي�ستطيع �جلمهور ��ن يفهم �لخرت�ع �ملحمي بالرب�ءة ح�سب 
�ملادة )15( من �لالئحة. وفيما يلي مناذج ميكن ��ستخد�مها ل�كرث �ل�نو�ع �سيوعًا بالن�سبة لطلبات �لو�سوح:

عندما تكون عنا�سر �حلماية مكتوبة بو��سطة �سخ�ض لي�ض لديه �خلربة يف كتابة طلبات �لرب�ء�ت، فاإنه - 1
ينبغي على �لفاح�ض يف هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )15( )3(.

عنا�صر احلماية مكتوبة بوا�صطة �صخ�ص لي�ص لديه اخلربة يف كتابة طلبات الرباءات

عنا�ســـر �حلمايـــة )كتابة ��رقـــام �لعنا�سر( و�سفية من ناحيـــة �ل��سلوب كما ��ن لغتهـــا وظيفية وغري 
و��سحـــة. ويجب تنظيـــم �لرتكيب )��و �خلطو�ت( وربطهـــا بحيث متثل جهـــازً� )��و طريقة( كاملة ميكن 
ت�سغيلهـــا. وعليـــه، فـــاإن �لعن�سر/�لعنا�سر رقـــم )كتابة ��رقـــام �لعنا�سر( مل ت�ستـــوف �ملتطلبات �لو�ردة 
يف �ملـــادة )15( )3( مـــن �لالئحة و�لتـــي تن�ض بجزء منها "علـــى ��ن تكون عنا�ســـر �حلماية و��سحة". 
وللح�ســـول على ��مثلة عن �سياغـــة عنا�سر �حلماية �جليدة ، �طلع على �ملوقع �للكرتوين ملكتب �لرب�ء�ت 

 http://www.kacst.edu.sa :ل�سعودي على �لعنو�ن �لتايل�

عندمـــا ت�سري عنا�سر �حلماية فقط �إىل �لو�ســـف دون ��ي تركيب معني ��و خطو�ت معينة للطريقة، فاإنه - 2
ينبغي على �لفاح�ض يف هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )15( )3(.
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عنا�ســـر �حلماية )كتابة ��رقام �لعنا�سر( تذكر فقط �لخرت�ع مبعناه �لعام دون ��ي تركيب معني )��و 
خطو�ت معينة للطريقة( وبالتايل، فاإنها غري و��سحة بالن�سبة لطبيعة �لخرت�ع �ملطلوب حمايته. وعليه، 
فـــاإن �لعن�سر/�لعنا�سر رقم )كتابة ��رقام �لعنا�سر( مل ت�ستـــوف �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملادة )15( )3( 

من �لالئحة و�لتي تن�ض بجزء منها "على ��ن تكون عنا�سر �حلماية و��سحة".

عندما تكون عنا�سر �حلماية عبارة عن ترجمة حرفية �إىل �للغة �لعربية، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض يف - 3
هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )15( )3(.

عن�صر احلماية عبارة عن ترجمة حرفية اإىل اللغة العربية

عنا�ســـر �حلماية )كتابة ��رقام �لعنا�سر( تبدو ��نهـــا ترجمة حرفية �إىل �للغة �لعربية من لغة ��جنبية 
ومليئـــة با�خطـــاء نحوية ولغوية. وعليه، فـــاإن �لعن�سر/�لعنا�سر رقم )كتابة ��رقـــام �لعنا�سر( مل ت�ستوف 
�ملتطلبـــات �لـــو�ردة يف �ملـــادة )15( )3( من �لالئحـــة و�لتي تن�ض بجـــزء منها "علـــى ��ن تكون عنا�سر 

�حلماية و��سحة".

عندمـــا تطالب عنا�ســـر �حلماية �حلالية بحماية مو�سوع خمتلف عن �لطلـــب �ل��سلي، فاإنه ينبغي على - 4
�لفاح�ض يف هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )15( )3(.

عن�صر احلماية احلالية تطالب بحماية مو�صوع خمتلف عن الطلب الأ�صلي

عنا�ســـر �حلماية )كتابة ��رقام �لعنا�سر( يف �لطلب �ل��سلي يطالب بحماية )�ملو�سوع �ل��سلي(. ويف 
�لطلـــب �حلايل، يطالب بحماية )�ملو�سوع �ملختلف(. ويت�سح من ذلك ��ن نطاق �لخرت�ع �حلايل خمتلف 
عـــن �لنطاق �ملطلوب حمايته يف �لطلـــب �ل��سلي ل�ن )تعليق �لفاح�ض(. وعليه، فـــاإن �لعن�سر/�لعنا�سر 
رقـــم )كتابـــة ��رقام �لعنا�سر( مل ت�ستوف �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملادة )15( )3( من �لالئحة و�لتي تن�ض 

بجزء منها "على ��ن تكون عنا�سر �حلماية و��سحة".

عندمـــا تت�سمن عنا�سر �حلماية م�سطلحات ن�سبية )تقريبًا، حو�يل، رفيع، قوي جدً�( ومل يتم تعريف - 5
هـــذ� �مل�سطلـــح ب�سكل و��سح يف �لو�سف، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض يف هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة 

�إىل �ملادة )15( )3( من �لالئحة.

عن�صر احلماية يت�صمن م�صطلحات ن�صبية )تقريباً، حوايل، رفيع، قوي جداً( ومل يتم تعريف 
هذا امل�صطلح ب�صكل وا�صح يف الو�صف

عن�سر �حلماية )كتابة ��رقام �لعنا�سر( ��ستمل على )تقريبًا، حو�يل، رفيع، قوي جدً�( و�لتي جتعل 



163

عن�ســـر �حلماية غري حمدد �لنطاق. وهذ� �مل�سطلح غري حمدد مـــن خالل �لو�سف وبالتايل، لن يتمكن 
رجـــل �ملهنـــة �لعـــادي يف �لتقنية ��ن يتا�كـــد من نطاق �لخرت�ع. وهـــذ� يتعار�ض مع �ملـــادة )15( )2( من 
�لالئحـــة و�لتي تن�ض على ما يلـــي: "يجب ��ن تعطي عنا�سر �حلماية تعريفًا تامًا بنطاق �حلماية �ملطلوب 
مبـــا يف ذلـــك �ملكونات �ل��سا�سية لالخـــرت�ع كما يجب ��ن تكـــون حمددة �لنطاق باملقارنـــة مبا ك�سف عنه 
يف �لو�ســـف �لكامـــل". لذلك، يجب على مقـــدم �لطلب مر�جعة جميع عنا�ســـر �حلماية وحذف )تقريبًا، 

حو�يل، رفيع، قوي جدً�(.

عندما ي�ستمل عن�سر �حلماية على نطاق و��سع )��و حتديد( ونطاق ���سيق )��و حتديد(، فاإنه ينبغي على - 6
�لفاح�ض يف هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )15( )2( من �لالئحة.

عن�صر احلماية ي�صتمل على نطاق وا�صع )اأو حتديد( ونطاق اأ�صيق )اأو حتديد(

عن�ســـر �حلمايـــة )كتابة ��رقام �لعنا�سر( ��ستمـــل على )�لنطاق �لو��ســـع "��و �لتحديد" -كا�ن نحدد 
�لوزن على �سبيل �ملثال من 1 �إىل 40 %- و�لنطاق �ل��سيق "��و �لتحديد"-كا�ن نحدد �لوزن على �سبيل �ملثال 
من 7 �إىل 9%-(. فاإن ذكر �لنطاق �لو��سع )��و �لتحديد( يف نف�ض عن�سر �حلماية مع �لنطاق �ل��سيق )��و 
�لتحديـــد( يجعل عن�سر �حلماية غري و��سح حيـــث يثري �سوؤ�ل يتعلق مبا �إذ� كانت هذه �خلا�سية �ملقدمة 
بهـــذ� �ل��سلـــوب جمـــرد مثال م�ستخدم يف عن�ســـر �حلماية ��و ��نهـــا �إحدى �ل�سمـــات �ل��سا�سية يف عن�سر 
�حلمايـــة. وعليه، فـــاإن �لعن�سر/�لعنا�سر رقم )كتابة ��رقام �لعنا�ســـر( مل ت�ستوف �ملتطلبات �لو�ردة يف 

�ملادة )15( )3( من �لالئحة و�لتي تن�ض بجزء منها "على ��ن تكون عنا�سر �حلماية و��سحة".

عندمـــا يت�سمن عن�سر �حلماية عالمة جتارية/��سم جتاري، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض يف هذه �حلالة - 7
�لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )15( )2( من �لالئحة.

عن�صر احلماية يت�صمن عالمة جتارية/ا�صم جتاري

عن�ســـر �حلمايـــة )كتابة ��رقام �لعنا�ســـر( ��ستمل على )عالمة جتارية/��سم جتـــاري( و�لتي جتعل 
عن�ســـر �حلماية غري حمـــدد �لنطاق ل�نه ل ميكن ��ستخد�م �لعالمة �لتجارية ��و �ل�سم �لتجاري من ��جل 
حتديد مادة معينة ��و منتج معني ب�سبب ��ن �لعالمة �لتجارية ��و �ل�سم �لتجاري ت�سف من�سا� �ل�سلع ولي�ض 
�ل�سلـــع نف�سها وحيـــث ��ن �ل�سلع ميكن ��ن تتغري من وقت لآخر، فاإنه ل ميكن ��ستخد�مها يف تعريف حتديد 
عن�ســـر �حلمايـــة. وعليه، فـــاإن �لعن�سر/�لعنا�ســـر رقم )كتابة ��رقـــام �لعنا�سر( مل ت�ستـــوف �ملتطلبات 
�لـــو�ردة يف �ملـــادة )15( )2( من �لالئحـــة و�لتي تن�ض على مـــا يلي: "يجب ��ن تعطـــي عنا�سر �حلماية 
تعريفًا تامًا بنطاق �حلماية �ملطلوب مبا يف ذلك �ملكونات �ل��سا�سية لالخرت�ع كما يجب ��ن تكون حمددة 
�لنطـــاق باملقارنـــة مبا ك�سف عنـــه يف �لو�سف �لكامل". لذلـــك ، يجب على مقدم �لطلـــب مر�جعة جميع 

عنا�سر �حلماية وحذف )�لعالمة �لتجارية/�ل�سم �لتجاري(.
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يف غياب وجود عالقة وظيفية/هيكلية بني بع�ض �ل�جز�ء غري مت�سمنة يف عن�سر �حلماية، فاإنه ينبغي - 8
على �لفاح�ض يف هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )15( )3( من �لالئحة.

عالقة وظيفية/هيكلية بني بع�ص الأجزاء غري مت�صمنة يف عن�صر احلماية

عن�ســـر �حلمايـــة )كتابة ��رقام �لعنا�سر( مل يعّرف بالخـــرت�ع بطريقة حمددة ي�سهل بها �لتا�كد من 
نطـــاق �حلماية ب�سبب حـــذف �لعالقة �لوظيفية/�لهيكليـــة �ل��سا�سية ل�جز�ء معينـــة. وكما هو مو�سح يف 
�لو�ســـف، فاإن هذه �لعالقـــات �لوظيفية/�لهيكلية �ملحذوفة هـــي )يذكر �لعالقة �لهيكليـــة(. وعليه، فاإن 
�لعن�سر/�لعنا�ســـر رقـــم )كتابة ��رقام �لعنا�سر( مل ت�ستوف �ملتطلبات �لـــو�ردة يف �ملادة )15( )3( من 

�لالئحة و�لتي تن�ض بجزء منها "على ��ن تكون عنا�سر �حلماية و��سحة".

عندمـــا يت�سمن عن�سر �حلماية م�سطلحات/م�سميات تختلف عن �مل�سطلحات/�مل�سميات �ملذكورة يف - 9
�لو�ســـف �لكامـــل، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض يف هذه �حلالة �لعرت��ـــض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )15( )3( 

من �لالئحة.

عن�صر احلماية يت�صمن م�صطلحات/م�صميات تختلف عن املذكورة يف الو�صف الكامل

بعـــد �لفح�ـــض تبني عـــدم تو�فق �مل�سطلحـــات �ملذكورة مـــا بني عنا�ســـر �حلماية و�لو�ســـف �لكامل 
)كمثـــال: ��نظـــر عن�سر �حلماية )1( �ل�سطر )3( و�لذي ذكر فيه "ن�ســـل ���سا�سي و�حد على �ل�قل ميتد 
�سعاعيًا"(، بينما ذكر يف �لو�سف �لكامل ��نظر �ل�سفحة )3( �ل�سطر )20( �لتايل: "�سفرة �بتد�ئية على 

�ل�قل ممتدة ن�سف قطريًا". لذلك، يجب على مقدم �لطلب مر�جعة جميع �لطلب و�لقيام بالت�سحيح.

عندما يت�سمن عن�سر �حلماية م�سطلح/تعبري قابل للتف�سري �إىل عدة ��وجه، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض - 10
يف هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )15( )3( من �لالئحة.

عن�صر احلماية يت�صمن م�صطلح/تعبري قابل للتف�صري اإىل عدة اأوجه

�لتعبري/�مل�سطلـــح " يذكـــر �جلزء ��و �مل�سطلح �لغري و��سح ذو �لعالقة " يف عنا�سر �حلماية )كتابة 
��رقام �لعنا�سر( ي�سري �إىل �سياغة عامة وغري حمددة وقابلة للتف�سري �إىل عدة ��وجه لذ� يلزم حذفه. �إذ، 
ل ي�ستطيـــع رجل �ملهنـــة �لعادي فهم �ملق�سود من )�مل�سطلح/�لتعبري(، وعليه، فاإن �لعنا�سر رقم )كتابة 
��رقـــام �لعنا�سر( مل ت�ستوف �ملتطلبات �لـــو�ردة يف �ملادة )15( )3( من �لالئحة و�لتي تن�ض بجزء منها 

و��سحة". �حلماية  عنا�سر  تكون  ��ن  "على 

عندمـــا تكـــون عنا�ســـر �حلمايـــة غري حمـــددة �لنطـــاق باملقارنة مبـــا ك�سف عنـــه يف �لو�ســـف �لكامل - 11
و�لر�سومات، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض يف هذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة )15( )2(.
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عنا�صر احلماية غري حمددة النطاق باملقارنة مبا ك�صف عنه يف الو�صف الكامل والر�صومات

عن�سر/عنا�ســـر �حلمايـــة غري حمـــددة �لنطاق باملقارنة مبـــا ك�سف عنه يف �لو�ســـف �لكامل، حيث 
مل يتـــم �ســـرح مو�سوع عن�سر ��و عنا�ســـر �حلماية )�لرقم( /مل يتم ذكر )�ل�سمـــة �ل��سا�سية �ملذكورة يف 
عن�سر/عنا�ســـر �حلماية( يف �لو�سف �لكامـــل بطريقة متكن رجل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية ذ�ت �لعالقة 

من تنفيذ �لخرت�ع ". لذلك، يجب على مقدم �لطلب �لتقيد مبا ذكر يف �ملادة )15( )2( من �لالئحة.

عنـــد تكـــر�ر عنا�سر �حلماية، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض يف هـــذه �حلالة �لعرت��ض و�لإ�سارة �إىل �ملادة - 12
.)3( )15(

عنا�صر احلماية تكرر ذكرها

عنا�ســـر �حلماية )كتابة ��رقام �لعنا�سر( مرفو�سة وفقًا للمادة )15( )3( من �لالئحة و�لتي تن�ض 
علـــى ��ن "تكون عنا�سر �حلماية و��سحـــة ومرت�بطة وتعرف بالخرت�ع )ولي�ـــض مز�ياه( بطريقة حمددة 
ي�سهـــل بهـــا �لتا�كد من نطـــاق �حلماية دون �لرجـــوع �إىل �لو�سف �لكامل ��و �لر�سومـــات �لتو�سيحية �إل يف 
�ل�ســـرورة �لق�ســـوى"، كونها مل تعـــرف بالخرت�ع بطريقة حمـــددة ي�سهل بها �لتا�كد مـــن نطاق �حلماية 

للمو�سوع �ملطالب بحمايته.

حيث مل تعطى تعريفًا ��كرث حتديدً� ��و جت�سيد�ت خمتلفة لالخرت�ع تختلف عن نطاق �حلماية �ملطالب 
بحمايته يف عن�سر ��و عنا�سر �حلماية )كتابة ��رقام �لعنا�سر(. لذلك، يجب على مقدم �لطلب �لتقيد مبا 

ذكر يف �ملادة )15( )3( من �لالئحة.

عند �عتماد عن�سر حماية على عن�سر حماية لحق، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض يف هذه �حلالة �لعرت��ض - 13
و�لإ�سارة �إىل �ملادة )15( )1(.

عن�صر حماية معتمد على عن�صر حماية لحق

عنا�ســـر �حلمايـــة )كتابة ��رقام �لعنا�ســـر( مرفو�سة ��ستنادً� للمـــادة )15( )3( من �لالئحة و�لتي 
تن�ـــض علـــى ��ن "تكون عنا�سر �حلمايـــة و��سحة ومرت�بطة وتعـــرف بالخرت�ع )ولي�ـــض مز�ياه( بطريقة 
حمددة ي�سهل بها �لتا�كد من نطاق �حلماية دون �لرجوع �إىل �لو�سف �لكامل ��و �لر�سومات �لتو�سيحية �إل 

يف �ل�سرورة �لق�سوى". كونه يعتمد على عن�سر/عنا�سر حماية لحقة.

6/16  التعديالت املقرتحة
ل ينبغـــي ��ن يقـــوم �لفاح�ـــض باقرت�ح �لتعديالت فقط ل�نـــه يعتقد ��نها �ستح�سن مـــن �سياغة �لو�سف ��و 
عنا�ســـر �حلمايـــة، فالذي يتم هو ��ن يكون معنـــى �لو�سف وعنا�سر �حلماية و��سحـــًا. وينبغي على �لفاح�ض 
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��ن يحـــاول ��ن يو�سح ملقـــدم �لطلب هذه �لتعديالت �لتي �سوف تو�سح �لنقاط غري �ملت�سقة ��و �فتقاد �لو�سوح، 
و�إن مل يكـــن م�سطرً� لذلـــك. ويجب �لتا�كيد على ��ن دعوة مقدم �لطلب لتعديـــل �لطلب بطريقة معينة بحيث 
ي�ستوفـــي �لرد على �عرت��ض ما لي�ض جزءً� من مهمـــة �لفاح�ض، ويرجع ذلك �إىل ��ن �سياغة �لطلب م�سئولية 
مقـــدم �لطلـــب وملقدم �لطلب حرية �لقيام بالتعديل على �لنحو �لذي يريـــده �سرط ��ن يعمل هذ� �لتعديل على 
�إز�لـــة ��ي وجه من ��وجه �لق�ســـور بالإ�سافة �إىل ��ستيفاء جميع �ملتطلبـــات �لنظامية. وعلى �لرغم من ذلك، 
قـــد يكون مفيـــدً� يف بع�ض �ل�حيان ��ن يقرتح �لفاح�ض �سيغة مقبولة من �لتعديـــل �إل ��نه �إذ� قام بذلك، فاإنه 
يجب عليه ��ن يو�سح هذ� �لقرت�ح ملجرد م�ساعدة مقدم �لطلب و��ن �سيغ �لتعديالت �ل�خرى �سوف يعتد بها.

7/16  العتداد بالردود التي يقدمها مقدم الطلب
�إذ� كانـــت للفاح�ـــض بع�ـــض �لآر�ء مثل: )1( و�سوح عنا�ســـر �حلماية و�لو�سف و�لر�سومـــات، و/��و )2( 
مـــا �إذ� كانـــت عنا�سر �حلماية غري مدعمة ب�سكل تام بالو�ســـف، و/��و )3( ��وجه �لق�سور �ملوجودة يف �سيغة 
�لطلـــب ��و مكوناتـــه مل يتم حلها من قبل مقدم �لطلب يف �لوقت �ملحدد، فاإنه يجب على مقدم �لطلب ��ن يقوم 

بالرد على �لعرت��سات ��و �سيتم رف�ض �لطلب.
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تقرير البحث والفحص الموضوعي

1/17  نبذة عامة 
��هـــم وظيفـــة ملكتـــب �لرب�ء�ت تتمثـــل يف تقـــدمي معلومات و��سحـــة ومكتملـــة ودقيقة لطالبـــي �لرب�ء�ت 
فيمـــا يتعلـــق باإمكانية ح�سول �خرت�عاتهم علـــى �لرب�ءة. ويجب تو�سيح �لقر�ر�ت �لتـــي يتخذها �لفاح�سون 
�ملو�سوعيون يف تقرير �لبحث و�لفح�ض على نحو و��سح ومكتمل بحيث ميكن لطالبي �لرب�ء�ت �إدر�ك موقف 
�لفاح�ـــض مـــن م�سا�لة �إمكانية ح�ســـول كل عن�سر من عنا�ســـر �حلماية على �لرب�ءة. وبـــدون تقرير و��سح 
ومكتمـــل، لـــن يكون باإمكان طالب �لرب�ءة �تخاذ قـــر�ر�ت ب�سا�ن تعديل �لطلب ��و �تخـــاذ ��ي �إجر�ء �آخر، كا�ن 

يقوم مثاًل بالتظلم من قر�ر �لفاح�ض.

يت�سمـــن �لتقرير �لذي يقـــدم لطالب �لرب�ءة جز��ين. وي�ستمل �جلزء �ل�ول علـــى نتائج �لبحث �لذي قام 
بـــه �لفاح�ـــض، ��ما �جلزء �لثـــاين فيت�سمن حتليل مف�سل لعنا�ســـر �حلماية ب�سا�ن �مل�سائـــل �ملتعلقة باإمكانية 

�حل�سول على �لرب�ءة.

يجـــب تناول بع�ض �مل�سائل غري �ملتعلقـــة بالتقنية �ل�سابقة قبل �لقيام بالبحث �ملو�سوعي وفح�ض عنا�سر 
�حلماية �ملتعلقة باجلدة و�خلطوة �لبتكارية، ولقد مت تو�سيح ذلك �جلزء يف �لف�سل �ل�ساد�ض ع�سر.

�إذ� مل تظهـــر بع�ض �مل�سائل �لب�سيطـــة غري �ملتعلقة بتحديد �جلدة و�خلطوة �لبتكارية �إل يف وقت �لبحث 
�ملو�سوعـــي ملعرفـــة �جلدة و�خلطـــوة �لبتكارية، فاإنه ميكن تنـــاول هذه �مل�سائل يف وقـــت �لفح�ض �ملو�سوعي 

با�ستخد�م مناذج وطرق �ل�سياغة �لو�ردة يف �لف�سل �ل�ساد�ض ع�سر.

2/17  ا�صتيفاء تقرير البحث - حتديد مو�صوع البحث
يو�ســـح �لتقريـــر ما �إذ� كان قد مت حتديد �لبحث ��م ل بناًء على ��ي من �ل��سباب �ملذكورة ��دناه. ويف حالة 
�لقيام بتحديد �لبحث با�ستخد�م ��ي من �لطرق �لتالية، فاإنه يتم حتديد عنا�سر �حلماية �لتي مل يتم �إجر�ء 

�لبحث ب�سا�نها مع حتديد ���سباب ذلك. وهناك ��ربع فئات قد ينتج عنها حتديد �لبحث وهي:
عنا�سر �حلماية �ملتعلقة مبو�سوع لي�ض من �ملطلوب بحثه ر�جع �لف�سل )9(.- 1
عنا�سر �حلماية �لتي ل ميكن �لقيام ببحث مفيد ب�سا�نها ر�جع �لف�سل )9(.- 2
عنا�سر �حلماية متعددة �لتبعية وغري �ملنا�سبة ر�جع )3/5(.- 3
�فتقاد وحدة �لخرت�ع ر�جع �لف�سل )10(.- 4

�إذ� مل يتم بحث عنا�سر �حلماية ل�ي من �ل��سباب �ملذكورة )1-3(، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض �ملو�سوعي 

الف�صل ال�صابع ع�صر
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��ن يو�سح �ل��سباب كا�ن يقال على �سبيل �ملثال ��ن عنا�سر �حلماية )1-3( متثل مو�سوعًا م�ستثنى من �حلماية 
وعنا�سر �حلماية )5-10( غري مدعومة بو�سف مف�سل للمو�سوع.

3/17  ت�صنيف املو�صوعات 
يقـــوم مكتب �لـــرب�ء�ت با�ستخد�م رموز �لت�سنيف �لدويل للـــرب�ء�ت IPC وفقًا للقو�عد �ملن�سو�ض عليها 
يف �لدليـــل �خلا�ض بالت�سنيف �لدويل للرب�ء�ت و�لت�سنيف ذ�ته )با�ستخد�م طبعة �لت�سنيف �ملعمول بها يف 
هـــذ� �لوقت( ثم يقوم �ملكتب بت�سجيل هذه �ملعلومات يف تقريـــر �لبحث. ولي�ض من �ل�سروري ��ستخد�م رموز 
�لت�سنيـــف �لدويل للرب�ء�ت غـــري �مللزمة كما هو حمدد يف �لدليل )مثل رمـــوز �لفهر�سة �لختيارية �خلا�سة 
بالت�سنيـــف �لدويل للرب�ء�ت(. وميكن �لطـــالع على دليل �لت�سنيف �لدويل للرب�ء�ت على �ملوقع �لإلكرتوين 

ملنظمة �لو�يبو على �لعنو�ن �لتايل: )www.wipo.int( – ر�جع �لف�سل )7(.

4/17  املجالت التي يتم بحثها
يذكر تقرير �لبحث حتديد ت�سنيف �ملجالت.

عندمـــا يتـــم بحث وثائـــق ��خرى بخالف تلـــك �خلا�سة بوثائق �لـــرب�ء�ت، فاإنه يتم حتديد هـــذه �لوثائق 
�ل�خرى يف تقرير �لبحث.

5/17  قواعد البيانات الإلكرتونية التي يتم ال�صتعانة بها
عندمـــا يتـــم ��ستخـــد�م قاعـــدة بيانـــات �إلكرتونيـــة يف �لقيام بالبحـــث، فاإنه ميكـــن �إدر�ج ��ســـم قاعدة 
�لبيانـــات هـــذه يف تقرير �لبحث. وبالإ�سافة �إىل ذلك، قد يرى �لفاح�سون �ملو�سوعيون ��نه من �ملفيد حتديد 
��ستف�ســـار�ت �لبحـــث �لتي ��ستخدمت يف بحث قاعـــدة �لبيانات يف �لتقرير بدقـــة. و�إذ� مل يكن عمليًا �لقيام 
بت�سجيل �ل�ستف�سار ��و �لإ�ستف�سار�ت بدقة، فاإنه ينبغي �إدر�ج ملخ�ض بهذ� �ل�ستف�سار ��و هذه �ل�ستف�سار�ت.

�إذ� مت ��ستخد�م كلمات ���سا�سية )م�سطلحات بحث(، قد يكون من �جليد �إدر�ج هذه �لكلمات �ل��سا�سية 
يف تقريـــر �لبحـــث، و�إذ� كان عدد �لكلمات �ل��سا�سية كبريً�، فاإنه ميكن يف هـــذه �حلالة ��ستخد�م بع�ض منها 

)كا�ن يقال على �سبيل �ملثال "�لكلمات �ل��سا�سية: )A, B, C( وغريها من �مل�سطلحات �مل�سابهة"(.

يف بع�ـــض �ل�حيان، قـــد ل يكون من �ملنا�سب �لإ�ســـارة �إىل �ل�سيغ �لكيميائية )مثـــل حلقات �لبنزين( يف 
تقريـــر �لبحث. ويف حالة �لقيام ببحث �ل�سيغـــة �لكيميائية، فاإنه ميكن تو�سيح ذلك با�ستخد�م عبارة معينة 

مثل "مت بحث �ل�سيغة �لكيميائية على ���سا�ض نو�ة �لكينولني يف �ل�سيغة )1(".

يجـــب �لتعامل مع عمليات بحـــث �ملتتابعات بنف�ض �لطريقة �خلا�سة بالتعامـــل مع عمليات بحث �ل�سيغة 
.)"SEQ ID 1-5" لكيميائية )بحث�

اأمثلة:
)DWPI( وكلمـــات ���سا�سيـــة: )A, B, C( وم�سطلحـــات م�سابهـــة. )لحـــظ ��ن )DWPI( تت�سمـــن - 1
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)WPI,WPIL,WPAT(
)JAPIO( وكلمات ���سا�سية: )A, B, C( وم�سطلحات م�سابهة.- 2
)MEDLINE( وكلمات ���سا�سية: )A, B, C( وم�سطلحات م�سابهة. - 3
4 -)A, B, C( :وكلمات ���سا�سية )DWPI IPC A01B 1/-(
5 -)A, B, C( :وكلمات ���سا�سية )IPC C07D 409/-( )CA & WPIDS(
6 -)I( سيغة كيميائية مت بحثها �عتمادً� على �ل�سيغة� :)CA(
7 -)A, B, C( :كلمات ���سا�سية )ESP@CE(
8 -)SEQ ID NO: 1( بنك �جلينات: بحث �ملتتابعة يف متتابعة �حلام�ض �لنووي

مالحظات:
�إن جمـــرد و�سع "�لكلمات �ل��سا�سية �لتي مت بحثهـــا" دون حتديد �لكلمات �ل��سا�سية �لتي مت ��ستخد�مها 

فعليًا ��مر غري مقبول.

ل يلـــزم تو�سيح كيفية �لدخول على قاعدة �لبيانات، فعلى �سبيل �ملثال، ل يلزم حتديد ��نه قد مت �لدخول 
."STN" "MEDLINE" بو��سطة  ��و  �لإنرتنت  خالل  على "ESP@CE" من 

عندمـــا يتـــم �لبحث با�ستخد�م جزء مـــن متتابعة حام�ض ��مينـــي ��طول مت �لرجوع �إليهـــا وذلك بدًل من 
��ستخد�م متتابعة كاملة مت �إيد�عها خ�سي�سًا يف �لقائمة )SEQ ID NO(، فاإنه يجب على �لفاح�ض ��ن يحدد 

�ملنطقة ��و �ملناطق �ملوجودة يف �ملتتابعة �لكاملة �لتي ��ستملت على �ملتتابعة �لتي مت بحثها.

6/17  الوثائق التي تعترب ذات �صلة 
يتكون تقرير �لبحث من ثالثة ��جز�ء وهي: فئة �لوثائق �مل�ست�سهد بها، و�لوثائق �مل�ست�سهد بها مع حتديد 

�لفقر�ت ذ�ت �ل�سلة متى كان ذلك منا�سبًا، وحتديد ��رقام عنا�سر �حلماية ذ�ت �ل�سلة، �نظر ��دناه.

هناك بع�ض �لنقاط �لعامة �لتي تنبغي و�سعها يف �لعتبار:
)��(  ينبغـــي ��ن تكـــون �لوثائق �لتي يتم �ختيارها لال�ست�سهاد بها عبـــارة عن �لتقنية �ل�سابقة �ل�قرب لخرت�ع 
طالـــب �لـــرب�ءة. وينبغي ��ن يقلل عـــدد �لوثائق �لذي يتم مـــن خالله �ل�ست�سهاد بوثائق متعـــددة تو�سح نف�ض 

�ل�جز�ء �لبتكارية �إىل ��دنى حد ممكن ر�جع )24/15(.
)ب(  عنـــد �ل�ست�سهـــاد بوثيقة ما، ينبغي على �لفاح�ض ��ن يو�ســـح �ل�جز�ء و�ل�سفحات ذ�ت درجات �ل�سلة 

�ل�على يف هذه �لوثيقة ر�جع )24/15(.

7/17  فئات الوثائق امل�صت�صهد بها
تتم �لإ�سارة �إىل فئات �لوثائق �مل�ست�سهد بها با�ستخد�م �لرتتيب �ل�بجدي وفيما يلي تف�سيل هذه �لفئات. 
ويتـــم كذلك �سرح فئـــات �لوثائق �مل�ست�سهد بها يف �جلزء �ملوجود يف هـــذ� �لتقرير حتت عنو�ن "�لوثائق �لتي 
 تعتـــرب ذ�ت �سلـــة". ويجب د�ئمًا �لإ�سارة �إىل فئة كل وثيقة مـــن �لوثائق �لتي مت �ل�س�سهاد بها. وميكن �جلمع 
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بني خمتلف �لفئات متى كان ذلك �سروريًا.

8/17  الوثائق ذات ال�صلة على نحو خا�ص
�إذ� مت �ل�ست�سهـــاد بوثيقـــة ذ�ت �سلة على نحو خا�ض يف تقرير �لبحث، فاإنه يتم �لإ�سارة �إليها با�ستخد�م 

."Y" �حلرفني "X" ��و 

�إذ� �عتد به وحده، فاإنه  �إذ� كانت �لوثيقة من �لنوع  تكـــون �لفئـــة �لتي يرمز �إليها باحلرف "X" �سارية 
ل ميكـــن �عتبـــار �لخرت�ع �ملطلوب حمايته جديدً� ��و �إذ� كانت �لوثيقـــة من ذلك �لنوع �لذي �إذ� متت در��سته 

يف �سوء �ملعرفة �لعامة، فاإنه ل ميكن �عتبار �لخرت�ع �ملطلوب حمايته مت�سمنًا خطوة �بتكارية.

�لذي ل ميكن معه �عتبار  �لنوع  �لوثيقة من  �إذ� كانت  تكون �لفئة �لتي يرمز �إليها باحلرف "Y" �سارية 
��ن �لخـــرت�ع �ملطلـــوب حمايته يت�سمن خطوة �بتكارية �إذ� كان هناك جمع بني هـــذه �لوثيقة ووثيقة ��خرى ��و 

�لتقنية. يف  �ملهارة  لذوي  بديهيًا  �جلمع  هذ�  ��كرث من نف�ض �لفئة "Y" ويكون 

9/17  الوثائ���ق الت���ي حت���دد حال���ة التقني���ة ال�صابق���ة دون امل�صا����ص باجل���دة اأو اخلط���وة 
البتكارية 

�إذ� كانـــت �لوثيقـــة �مل�ست�سهـــد بها يف تقريـــر �لبحث متثل حالة �لتقنيـــة �ل�سابقة ول ت�ســـري �إىل �فتقاد ��و 
."A" خلطوة �لبتكارية يف �لخرت�ع �ملطلوب حمايته، فاإنه يتم �لإ�سارة �إليها با�ستخد�م �حلرف�

10/17  الوثائق التي ت�صري اإىل اإف�صاح غري مكتوب 
�إذ� كانـــت �لوثيقة �مل�ست�سهد بها يف تقرير �لبحث ت�ســـري �إىل �إف�ساح غري مكتوب، يتم ��ستخد�م �حلرف 
"O". ومـــن ��مثلـــة هـــذ� �لك�سف ما يتم يف �ملوؤمتر�ت. ويرفق دومًا بفئة �لوثيقة "O" رمز ي�سري �إىل مدى 

.)O,A و�� O,Y و�� O,X( :مثل )سلة �لوثيقة بـ )8/17( و )9/17�

11/17  الوثائق التي يقع تاريخ ن�صرها بني تاريخ اإيداع الطلب وبني تاريخ الأ�صبقية
يرمـــز �إىل �لوثائـــق �لتـــي تقع تو�ريخ ن�سرها خالل �لفـــرتة �لو�قعة بني تاريخ �إيـــد�ع �لطلب �ملوجود حتت 
�لفح�ـــض وبـــني تاريخ �ل��سبقية �ملطالب به ��و تاريخ �ل��سبقيـــة �لول �إذ� كان هناك ��كرث من تاريخ با�ستخد�م 
�ملو�فق  �ليوم  نف�ض  ن�سرها يف  يتم  �لتي  للوثيقة  بالن�سبة  ��ي�سًا  "P" ي�ستخدم  ��ن �حلرف  �حلرف "P". كما 
لتاريـــخ �ل��سبقيـــة �لول لطالب �لرب�ءة �ملوجود حتـــت �لفح�ض. وغالبًا ما ي�ساحب فئـــة �لوثيقة "P" حرف 

.)P,A و�� P,Y و�� P,X( :ي�سري �إىل مدى �سلة �لوثيقة مثل

12/17  الوثائق املتعلقة بنظرية اأو مبداأ يعتمد عليه الخرتاع
�إذ� كانـــت �لوثيقة �ملذكـــورة يف تقرير �لبحث وثيقة مفيـــدة لفهم ��ف�سل للمبـــد�� ��و �لنظرية �ملبني عليها 
�لخـــرت�ع، ��و �إذ� متـــت �لإ�سارة �إليها لإثبات ��ن �ل��سباب ��و �لوقائع �ملت�سمنة يف �لخرت�ع غري �سحيحة، فاإنه 
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."T" يرمز �إليها باحلرف

13/17  وثائق الرباءات التي يحتمل اأن تكون متناق�صة
��ي وثيقـــة بـــر�ءة حتمل تاريخ �إيـــد�ع ��و ��ولوية ���سبق مـــن تاريخ �لإيد�ع )لي�ض تاريـــخ �ل��سبقية( �خلا�ض 
بالطلـــب �لـــذي يتم بحثه ولكـــن مت ن�سرها يف تاريخ لحق على هـــذ� �لتاريخ وكان حمتو�ها ي�ســـكل فنًا �سابقًا 
مت�ساًل باجلدة، فاإنه يرمز �إليها باحلرف "E". و�إذ� كانت وثيقة �لرب�ءة و�لطلب �لذي مت بحثه لهما نف�ض 

�لتاريخ، فاإنه يرمز �إىل وثيقة �لرب�ءة با�ستخد�م �حلرف "E" ��ي�سًا.

14/17  الوثائق املذكورة يف الطلب
عندمـــا ي�ست�سهد تقرير �لبحث بوثائق مذكورة بالفعل يف و�سف طلب �لرب�ءة �لذي ��جري �لبحث ب�سا�نه، 

فاإنه يجوز حتديد هذه �لوثائق يف تقرير �لبحث با�ن يقال "وردت يف �لطلب".

15/17  الوثائق املذكورة لأ�صباب اأخرى
عندما يذكر يف تقرير �لبحث ��ية وثيقة ل��سباب تختلف عن تلك �مل�سار �إليها يف �لفقر�ت �ل�سابقة )كدليل 

على وجه �خل�سو�ض( مثل:
)��(  وثيقة ميكن ��ن تثري �سكوكًا حول �ملطالبة بال��سبقية )�ملادة 4/4/ج من �تفاقية باري�ض(.

)ب(  ��و وثيقة مذكورة لإثبات تاريخ ن�سر وثيقة ��خرى م�ست�سهد بها.

���سبـــاب موجزة لذكرة هذه �لوثيقة. ول  فاإنـــه ي�ســـار �إىل �لوثيقة با�ستخد�م �حلرف "L". وينبغي ذكر 
يلـــزم �لإ�ســـارة �إىل �لوثائق مـــن ذلك �لنوع على ��نهـــا ذ�ت �سلة با�ية مطالب حماية معينـــة. وعلى �لرغم من 
ذلـــك، �إذ� كان �لدليـــل �لو�رد فيها يتعلق بعنا�سر �حلماية )مثل ��ن يحتمـــل ��ن توؤدي �لوثيقة "L" �لو�ردة يف 
تقريـــر �لبحث �إىل �إبطال �ل��سبقية فيما يتعلـــق بعنا�سر حماية معينة عن غريها(، فاإنه يجب يف هذه �حلالة 

��ن يت�سمن �ل�ست�سهاد بهذه �لوثيقة �إ�سارة �إىل عنا�سر �حلماية تلك. 

16/17  العالقة بني الوثائق وعنا�صر احلماية
يجـــب ��ن تت�سمن كل وثيقة م�ست�سهد بها �إ�سارة �إىل عنا�سر �حلماية �لتي ترتبط بها. و�إذ� كان �سروريًا، 
فاإنه يجب ربط خمتلف �ل�جز�ء ذ�ت �ل�سلة من �لوثائق �ملذكورة بعنا�سر �حلماية على نحو مماثل )با�ستثناء 
"A"- ر�جع )17/17(. وميكـــن كذلك لنف�ض �لوثيقة ��ن متثل فئة  وثائـــق "L" -ر�جـــع )15/17( ووثائق 

خمتلفة فيما يتعلق مبختلف عنا�سر �حلماية. مثال:

عنا�سر �حلماية�لوثيقة �مل�ست�سهد بها�لفئة

X
 WO9001867 A )WIDEGREN

)"LARS "SE
8 مار�ض، 1990 )1990-3-8(

1

Y"1" 2-5�ل�سكل



174

عنا�سر �حلماية�لوثيقة �مل�ست�سهد بها�لفئة
A"2" 6-10�ل�سكل

�ملق�ســـود باملثـــال �ملذكور ��عـــاله ��ن �ل�سكلني "1" و"2" �ملتعلقـــني بالوثيقة �مل�ست�سهـــد بها يف�سحان عن 
�ملو�سوع �لذي يدل على �فتقاد �جلدة ��و �خلطوة �لبتكارية لعن�سر �حلماية )1(، ويدل على �فتقاد �خلطوة 
�لبتكاريـــة لعنا�سر �حلماية 2 -5 عند و�سعها مـــع وثيقة ��خرى مذكورة يف تقرير �لبحث ومتثل حالة �لتقنية 

�ل�سابقة ملو�سوع عنا�سر �حلماية 6 - 10.

17/17  ال�صت�صهاد بالوثائق
يجب ��ن تتم عملية حتديد ��ية وثيقة وفقًا ملعايري �لو�يبو )�ملعيار/14(. )"�إدر�ج مر�جع مذكورة يف وثائق 

�لرب�ء�ت"(.

بالن�سبـــة لال�ست�سهـــاد بالوثائـــق "A"، فاإنـــه ل يلزم �لإ�ســـارة �إىل عنا�سر �حلمايـــة ذ�ت �ل�سلة ما مل 
يكـــن هنـــاك �سبب جيد للقيام بذلـــك كا�ن تكون عنا�سر �حلمايـــة على �سبيل �ملثال م�ستوفيـــة ل�سروط �جلدة 
�ل�سابقة  �لتقنية  و�خلطـــوة �لبتكارية وقابلية �لتطبيق �ل�سناعـــي وكان �ل�ست�سهاد �خلا�ض بالفئة "A" ميثل 

�ل�كرث �سلة.

18/17  �صور املراجع املذكورة يف تقرير البحث
قد تكون معظم �ملر�جع )�لوثائق( �ملذكورة يف تقرير �لبحث موجودة على �لإنرتنت. 

19/17  حمتوى تقرير الفح�ص - مقدمة
يتنـــاول هـــذ� �جلزء من �لف�ســـل حمتوى �جلزء �خلا�ـــض بالفح�ـــض يف تقرير �لبحـــث و�لفح�ض يتمثل 
�لغر�ـــض من تقرير �لفح�ـــض يف حتديد ما �إذ� كان �لخرت�ع �لطلوب حمايته جديدً� ويت�سمن خطوة �بتكارية 
"غري بديهي" وقاباًل للتطبيق �ل�سناعي ��م ل. وميكن كذلك ��ن يت�سمن �عرت��سات على بع�ض ��وجه �لق�سور 

�جلوهرية �ل�خرى ر�جع )1/17(.

20/17  اأ�صا�ص التقرير
حيـــث ��نه يجـــوز �لقيام با�ية تعديالت يف �لطلب �ملـــودع �سو�ء يف وقت �إيد�ع �لطلـــب ��و يف وقت لحق عن 
ذلك، فاإن �لتقرير ينبغي ��ن يو�سح عنا�سر �حلماية �لتي مت فح�سها و��ية تعديالت ��خرى يتم �لعتماد عليها 
كا��سا�ـــض للتقريـــر. ومن �ملهم ��ن ي�سع �لفاح�ض يف �عتباره كافة �لتعديالت �لتي مت �إيد�عها على نحو �سحيح 
و��ن يقـــوم باإخطـــار �لطالب با�ية تعديالت ل يعتد بها يف �إعـــد�د �لتقرير. كما يجب ��ن يقوم �لفاح�ض باطالع 
طالـــب �لـــرب�ءة على ���سبـــاب عدم قبول ��ي مـــن هذه �لتعديالت )مثـــل �لتعديل �لذي ي�سيـــف مو�سوعًا لي�ض 
مدرجـــًا يف �لطلـــب عند �إيد�عه(. وبالن�سبة للطلبـــات �ملتعلقة مبعاهدة �لتعاون ب�ســـا�ن �لرب�ء�ت و�لتي تدخل 
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�ملرحلـــة �لوطنيـــة يف �ل�سعودية، فاإنه ينبغي توجيه عناية خا�سة لها للتا�كد مـــن ��ن كافة �لتعديالت مت قبولها 
حيث يكون لطالبي �لرب�ء�ت فر�ض متعددة لتعديل �لطلب خالل �ملرحلة �لدولية.

21/17  الأ�صبقية
ل يكـــون هذ� �جلزء مـــن �لتقرير ذ� �سلـــة �إذ� كان �لطلب ل يطالب بال��سبقية. وعـــالوة على ذلك، عند 
�ملطالبة بال��سبقية ولكن كافة �لوثائق �مل�ست�سهد بها �لو�ردة يف تقرير �لبحث مت ن�سرها قبل تاريخ �ل��سبقية، 

فاإنه ل يلزم �لعتد�د مبا �إذ� كانت �ملطالبة بال��سبقية �سحيحة ��م ل ر�جع �لف�سل )6(.

عندمـــا يتـــم �ل�ست�سهاد بوثيقة ��و ��كرث مما ورد يف تقرير �لبحث وكان تاريخ ن�سرها بعد تاريخ �ل��سبقية، 
فاإنه يلزم يف هذه �حلالة �لتا�كد من �سحة ما ورد يف طلب �ل��سبقية ر�جع �لف�سل )6(.

ينبغي �إدر�ج �لبيانات �ملتعلقة بطلب/طلبات �ل��سبقية )�لرقم �لت�سل�سلي و��سم �لبلد وتاريخ �لإيد�ع(.

عندمـــا يكون حق �ملطالبة بال��سبقية غري �سحيح، فاإنه يجب على �لفاح�ض ��ن يو�سح �ل�سبب )كا�ن يقال 
علـــى �سبيـــل �ملثال ��ن طلب �لرب�ءة يف �ل�سعودية قـــد ��ودع بعد مرور ��كرث من 12 �سهرً� عقب تاريخ �إيد�ع طلب 

�ل��سبقية(.

22/17  اأوجه ق�صور معينة يف الطلب
�إذ� كانـــت هنـــاك ��وجه ق�سور معينة يف �سياغـــة �لطلب ��و حمتو�ه مل تكت�سف من قبـــل، فاإنه ينبغي على 

�لفاح�ض �ملو�سوعي ��ن يعيد �لطلب �إىل �لفاح�ض �لقانوين بغر�ض ت�سحيح هذه �ل�خطاء.

23/17  ق���رارات م�صبب���ة فيم���ا يخ����ص اجل���دة واخلط���وة البتكاري���ة وقابلي���ة التطبي���ق 
ال�صناعي واملراجع التي تدعم هذه القرارات

ينبغـــي ��ن يتـــم �إدر�ج �لقـــر�ر �خلا�ض مبا �إذ� كانـــت عنا�سر �حلمايـــة تبدو ��نها ت�ستـــويف معايري �جلدة 
و�خلطـــوة �لبتكارية )عـــدم �لبد�هة( وقابلية �لتطبيق �ل�سناعي. ويف حالة �ســـدور قر�ر بال�سلب فيما يتعلق 
بقابلية �لتطبيق �ل�سناعي، فاإنه يجب كذلك �إ�سد�ر قر�ر�ت ب�سا�ن �جلدة و�خلطوة �لبتكارية �إن ��مكن ذلك. 
وينبغي على �لفاح�ض ��ن ي�ست�سهد د�ئمًا بالوثائق �لتي يعتقد ��نها تدعم ��ي قر�ر بال�سلب فيما يتعلق باملو�سوع 

�ملطلوب حمايته يف جزء �لبحث �لو�رد يف تقرير �لبحث و�لفح�ض.

يجب ��ن تو�سح �لتف�سري�ت مع �لإ�سارة �إىل �لوثائق �ملذكورة �ل��سباب �لتي تدعم �لنتائج �لتي تبني ��نه مت 
��و مل يتـــم ��ستيفـــاء ��ي من �ملعايري �مل�سار �إليها. و�إذ� كانت فقر�ت معينة فقط من �لوثائق �ملذكورة ذ�ت �سلة 
��و ذ�ت �سلـــة على نحو خا�ض، فاإنه ينبغي على �لفاح�ض ��ن يقوم بتحديد هذه �لوثائق بتحديد رقم �ل�سفحة 

��و �لعمود ��و �ل�سطور �لتي وردت فيها هذه �لفقر�ت.

ملزيـــد مـــن �لتوجيهات ب�ســـا�ن �عتبار�ت �جلـــدة و�خلطوة �لبتكاريـــة وقابلية �لتطبيـــق �ل�سناعي، ر�جع 
�لف�سول )12( و)13( و)14(.
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24/17  �صياغة قرارات العرتا�ص والرف�ص والقبول واملنح
يجب ��ن تكون �سيغة قر�ر�ت �لعرت��ض و�لرف�ض و�لقبول و�ملنح كما يلي:

�ل�سبقية - 1

تكون �سياغة �لقر�رت �ملتعلقة بال��سبقية ح�سب �حلالت �لتالية :

)��(  مقبولة

تعـــد �ل��سبقيـــة �ملقررة �لطلب �ل�سابق طلب بر�ءة �لخرت�ع )��ســـم �لدولة( رقم )كتابة رقم �لطلب( 
وتاريـــخ ..../..../....... م مقبولة وفقًا للمادة )10( )��( و )ب( من �لنظام. لذلك، فاإن تاريخ �لإيد�ع 

�لفعلي لعنا�سر �حلماية �حلالية هو تاريخ �إيد�ع �لطلب �ل�سابق.

)ب(  مقبولة جزئيا

تعـــد �ل��سبقيـــة �ملقررة للطلب �ل�سابق طلب بر�ءة �لخرت�ع )��ســـم �لدولة( رقم )كتابة رقم �لطلب( 
وتاريـــخ ..../..../....... م مقبولة فقـــط لعنا�سر �حلماية )كتابة رقم �لعن�سر( حيث ليوجد ما يدعم 
عن�سر/عنا�ســـر �حلمايـــة )كتابة رقـــم �لعن�سر( يف طلب/طلبـــات �ل�سابق/�ل�سابقة، لذلـــك فاإن تاريخ 
�لإيـــد�ع �لفعلي لعنا�سر �حلمايـــة )كتابة رقم �لعن�سر �لغري مدعوم يف طلـــب �ل��سبقية( هو تاريخ �إيد�ع 

�لطلب لدى �ملكتب. 

)ج(  غري مقبولة

تعـــد �ل��سبقيـــة �ملقررة للطلب �ل�سابق طلب بر�ءة �لخرت�ع )��ســـم �لدولة( رقم )كتابة رقم �لطلب( 
وتاريـــخ ..../..../....... م غـــري مقبولة حيث ليوجد مـــا يدعم عن�سر/عنا�ســـر �حلماية )كتابة رقم 
�لعن�ســـر( يف طلب/طلبـــات �ل�سابق/�ل�سابقة، لذلك فاإن تاريخ �لإيد�ع �لفعلـــي لعنا�سر �حلماية )كتابة 

رقم �لعن�سر �لغري مدعوم يف طلب �ل��سبقية( هو تاريخ �إيد�ع �لطلب لدى �ملكتب.

�لفقر�ت �خلا�سة بالتعديالت على �لطلب:- 2

)��(  �لتعديل �ل�خري باإ�سافة/حذف جزء للمو��سفة مرفو�ض

�لتعديل �لخري باإ�سافة/بحذف "كتابة �جلزء �مل�ساف/�جلزء �ملحذوف" على �ملو��سفة )كتابة رقم 
�ل�سفحـــة، رقم �ل�سطر( �ملقدمة مـــن قبلكم ��دخلت تعديالت جوهرية علـــى �ملفهوم �ل��سلي لخرت�عكم 
حيـــث ل يوجـــد ما يدعم هـــذ� �لتعديـــل يف �لطلـــب �ل��سلي �ملـــودع بتاريـــخ ..../..../.......هــــ �ملو�فق 
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..../..../.......م، وهـــذ� يتعار�ـــض مـــع �ملـــادة )9( من �لنظـــام و�لتي تن�ض على ما يلـــي "يجوز ملقدم 
�لطلب ��ن يدخل ما ير�ه من تعديالت على �لطلب، على ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب 

�ل��سلي". لذلك، فاإن �لتعديل �لخري على �ملو��سفة مرفو�ض بو�سعه �حلايل.

)ب(  �لتعديل �ل�خري باإ�سافة/حذف جزء للمو��سفة مقبول

�لتعديل �لخري باإ�سافة/بحذف "كتابة �جلزء �مل�ساف/�جلزء �ملحذوف على �ملو��سفة" )كتابة رقم 
�ل�سفحة، رقم �ل�سطر( �ملقدمة من قبلكم، مقبول وفقًا للمادة )9( من �لنظام و�لتي تن�ض على ما يلي: 
يجـــوز ملقدم �لطلب ��ن يدخل ما ير�ه مـــن تعديالت على �لطلب، على ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف 

عنه يف �لطلب �ل��سلي.

)ج(  �لتعديل �ل�خري دون �إ�سافة/حذف جزء من �ملو��سفة مقبول

�لتعديـــل �لخري للمو��سفة/عنا�سر �حلماية/للمو��سفة وعنا�سر �حلماية �ملقدمة من قبلكم، مقبول 
وفقـــًا للمـــادة )9( من �لنظام و�لتي تن�ض على ما يلي "يجوز ملقدم �لطلب ��ن يدخل ما ير�ه من تعديالت 

على �لطلب، على ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي.

�لفقر�ت �خلا�سة بالرد على مربر�ت مقدم �لطلب:- 3

)��(  �لعرت��سات مت جتاوزها

بخ�سو�ـــض ما ذكر يف �لرد على تقرير �لفح�ض �ملو�سوعي )كتابة رقم �لتقرير( "كتابة ن�ض ما ذكر 
يف �لرد من قبل مقدم �لطلب". 

يالحظ �لفاح�ض "تعليق �لفاح�ض". بناءً� عليه مت جتاوز �لعرت��سات على )عنا�سر �حلماية/��و ��ي 
جـــزء �آخر من مكونات �لطلب( �لو�ردة يف �لفقرة/�لفقر�ت )ذكـــر ��رقام �لفقر�ت( من تقرير �لفح�ض 

�ملو�سوعي )كتابة رقم �لتقرير(.

)ب(  �لعرت��سات ما ز�لت قائمة

بخ�سو�ـــض ما ذكر يف �لرد علـــى تقرير �لفح�ض �ملو�سوعي )كتابة رقم �لتقرير( با�ن "كتابة ن�ض ما 
ذكر يف �لرد من قبل مقدم �لطلب". 

يالحظ �لفاح�ض "تعليق �لفاح�ض". لذلك فاإن �لعرت��سات على )عنا�سر �حلماية/��و ��ي جزء �آخر
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مـــن مكونات �لطلب( �لـــو�ردة يف �لفقرة/�لفقر�ت )ذكر ��رقام �لفقر�ت( من تقرير �لفح�ض �ملو�سوعي 
)كتابة رقم �لتقرير( ما ز�لت قائمة ومل تتغري.

)ج(  مل يتم �لرد على �لعرت��سات

يالحـــظ �لفاح�ض با�نه مل يتم �لرد علـــى �لفقرة/�لفقر�ت )كتابة رقم �لفقرة/�لفقر�ت من �لتقرير 
�ل�سابـــق( مـــن تقريـــر �لفح�ض �ملو�سوعـــي )كتابة رقـــم �لتقرير(، لذلك فـــاإن �لعرت��ســـات �لو�ردة يف 
�لفقرة/�لفقـــر�ت )ذكـــر ��رقام �لفقر�ت( من تقرير �لفح�ض �ملو�سوعـــي )كتابة رقم �لتقرير( ما ز�لت 

قائمة ومل تتغري.

�لفقر�ت �خلا�سة باملو��سيع �لغري قابلة للمنح:- 4

)��(  عن�سر �حلماية خمالف لل�سريعة �ل�سالمية

عنا�ســـر �حلماية )**(، مرفو�ســـة حيث تتطرق وب�سكل و��سح �ىل "كتابـــة مو�سوع عن�سر �حلماية 
�حلـــايل". لذلك، فاإن مو�سوع عن�سر �حلماية )كتابة رقم �لعن�ســـر/ �رقام �لعنا�سر(، ل ميكن منحها 
بـــر�ءة �خـــرت�ع وفقًا للمادة )4( )��( من �لنظام وتن�ض على "ل متنـــح وثيقة �حلماية �إذ� كان ��ستغاللها 

جتاريًا خمالفًا لل�سريعة �لإ�سالمية".

)ب(  عن�سر �حلماية يتعلق با�ستخد�م ) منتج كيميائي، ��و �سيدلين(

عنا�سر �حلماية )**(، مرفو�سة حيث تتطرق وب�سكل و��سح �ىل ��ستخد�م منتج، وهذ� ل يعد �سمن 
�لخرت�عـــات �لقابلـــة للح�سول علـــى بر�ءة �خـــرت�ع. لذلك، فاإن مو�ســـوع عن�سر �حلمايـــة )كتابة ��رقام 
�لعنا�سر(، ل ميكن منحه بر�ءة �خرت�ع وفقًا للمادة )43( من �لنظام �لتي تن�ض على ��نه " يكون �لخرت�ع 
قابـــاًل للح�سول على �لرب�ءة وفقًا ل�حكام هذ� �لنظـــام متى كان جديدً� ومنطويًا على �خلطوة �لبتكارية، 

وقاباًل للتطبيق �ل�سناعي. وميكن �ن يكون �لخرت�ع منتجًا ��و عملية �سناعية، ��و متعلقًا با�ي منهما".

)ج(  ل يوجد در��سة �سمّية

يحتـــوي �لطلب على مو�د ل يعـــرف مدى تا�ثريها على �ل�سحة. لذلك، فـــاإن مو�سوع عن�سر �حلماية 
)كتابـــة رقم �لعن�سر/�رقـــام �لعنا�سر(، ل ميكن منحه بر�ءة �خرت�ع وفقًا للمادة )4( )ب( من �لنظام 
وتن�ض على "��ن ل متنح وثيقة �حلماية �إذ� كان ��ستغاللها جتاريًا م�سرً� باحلياة، ��و بال�سحة �لب�سرية ��و 
�حليو�نية ��و �لنباتية، ��و م�سرً� �إ�سر�رً� كبريً� بالبيئة". وقد �سبق للمكتب خماطبتكم بالرقم رقم �خلطاب  
وتاريخ ..../..../.......هـ لتقدمي در��سة علمية من جهة معتمدة تثبت خلو �مل�ستح�سر من �ملو�د �ل�سامة



179

وخلوه من �لآثار �ل�سمية، ومل يتم ��ستيفاء �ملطلوب. لذ�، يجب تقدمي تلك �لدر��سة خالل ثالثة ��سهر من 
تاريخه. 

)د(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية نظرية علمية

عنا�ســـر �حلمايـــة )**(، مرفو�ســـة حيث تتطرق وب�ســـكل و��سح �ىل  نظرية علميـــة وهذ� ل يعد من 
قبيـــل �لخرت�عات. لذلك، فـــاإن مو�سوع عن�سر �حلماية )**(، ل ميكن منحه بر�ءة �خرت�ع وفقًا للمادة 
)45( )��( من �لنظام وتن�ض على ��نه " ل يعد من قبيل �لخرت�عات" )�لكت�سافات، و�لنظريات �لعلمية، 

و�لطرق �لريا�سية(.

)هـ(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية �لكت�سافات

عنا�ســـر �حلمايـــة )**(، مرفو�سة حيث تتطـــرق وب�سكل و��سح �ىل مو�سوع يعـــد �سمن �لكت�سافات 
وهـــذ� ل يعـــد من قبيل �لخرت�عـــات. لذلك، فاإن مو�ســـوع عن�سر �حلماية )**(، ل ميكـــن منحه بر�ءة 
�خـــرت�ع وفقًا للمادة )45( )��( من �لنظام وتن�ض على ��نه "ل يعد من قبيل �لخرت�عات" )�لكت�سافات، 

و�لنظريات �لعلمية، و�لطرق �لريا�سية(.

)و(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية طرق ريا�سية

عنا�ســـر �حلمايـــة )**(، مرفو�ســـة حيث تتطرق وب�ســـكل و��سح �ىل طرق ريا�سيـــة وهذ� ل يعد من 
قبيـــل �لخرت�عات. لذلك، فـــاإن مو�سوع عن�سر �حلماية )**(، ل ميكن منحه بر�ءة �خرت�ع وفقًا للمادة 
)45( )��( من �لنظام وتن�ض على ��نه "ل يعد من قبيل �لخرت�عات" )�لكت�سافات، و�لنظريات �لعلمية، 

و�لطرق �لريا�سية(.

)ز(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية برنامج حا�سوبي

عنا�ســـر �حلماية )**(، مرفو�سة حيث تتطـــرق وب�سكل و��سح �ىل برنامج حا�سوبي وهذ� ل يعد من 
قبيـــل �لخرت�عات، و�إمنا هـــو عبارة عن طرق ريا�سيـــة. لذلك، فاإن مو�سوع عنا�ســـر �حلماية )**(، ل 
ميكـــن منحـــه بر�ءة �خـــرت�ع وفقًا للمـــادة )45( )��( من �لنظام و�لتـــي تن�ض على ��نـــه "ل يعد من قبيل 

�لخرت�عات" )�لكت�سافات، و�لنظريات �لعلمية، و�لطرق �لريا�سية(.

)ح(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية خمططات مز�ولة �ل�عمال �لتجارية وقو�عدها و���ساليبها

عنا�سر �حلماية )**(، مرفو�سة حيث تتطرق وب�سكل و��سح �ىل خمططات مز�ولة �ل�عمال �لتجارية 
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وقو�عدهـــا و���ساليبهـــا وهـــذ� ل يعد من قبيل �لخرت�عـــات. لذلك، فاإن مو�سوع عنا�ســـر �حلماية )**(، 
ل ميكـــن منحـــه بر�ءة �خـــرت�ع وفقًا للمـــادة )45( )ب( مـــن �لنظام وتن�ـــض على ��نه "ل يعـــد من قبيل 
�لخرت�عـــات" )خمططـــات مز�ولة �لعمال �لتجاريـــة وقو�عدها و���ساليبها، ممار�ســـة �ل�ن�سطة �لذهنية 

�ملح�سة، وممار�سة لعبة من �ل�لعاب(.

)ط(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية ممار�سة �ل�ن�سطة �لذهنية �ملح�سة

عنا�سر �حلماية )**(، مرفو�سة حيث تتطرق وب�سكل و��سح �ىل ممار�سة �ل�ن�سطة �لذهنية �ملح�سة 
وهـــذ� ل يعـــد من قبيل �لخرت�عـــات. لذلك، فاإن مو�ســـوع عن�سر �حلماية )**(، ل ميكـــن منحه بر�ءة 
�خـــرت�ع وفقًا للمادة )45( )ب( من �لنظام وتن�ض على ��نه " ل يعد من قبيل �لخرت�عات" )خمططات 
مز�ولـــة �لعمال �لتجارية وقو�عدها و���ساليبها، ممار�ســـة �ل�ن�سطة �لذهنية �ملح�سة، وممار�سة لعبة من 

�ل�لعاب(.

)ي(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية لعبة من �ل�لعاب

عنا�ســـر �حلماية )**(، مرفو�سة حيث تتطرق وب�ســـكل و��سح �ىل لعبة من �ل�لعاب وهذ� ل يعد من 
قبيـــل �لخرت�عات. لذلك، فـــاإن مو�سوع عن�سر �حلماية )**(، ل ميكن منحه بر�ءة �خرت�ع وفقًا للمادة 
)45( )ب( مـــن �لنظـــام وتن�ض علـــى ��نه "ل يعد من قبيـــل �لخرت�عات" )خمططـــات مز�ولة �ل�عمال 

�لتجارية وقو�عدها و���ساليبها، ممار�سة �ل�ن�سطة �لذهنية �ملح�سة، وممار�سة لعبة من �ل�لعاب(.

)ك(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية �لنباتات

عنا�ســـر �حلمايـــة )**(، مرفو�ســـة حيث تتطـــرق وب�سكل و��ســـح �ىل حماية نبات وهـــذ� ل يعد من 
قبيـــل �لخرت�عات. لذلك، فـــاإن مو�سوع عن�سر �حلماية )**(، ل ميكن منحه بر�ءة �خرت�ع وفقًا للمادة 
)45( )ج( من �لنظام وتن�ض على ��نه "ل يعد من قبيل �لخرت�عات" )�لنباتات، و�حليو�نات و�لعمليات 
-�لتـــي يف معظمها حيوية- �مل�ستخدمة لإنتاج �لنباتات، ��و �حليو�نات وي�ستثنى من ذلك �ل�حياء �لدقيقة، 

و�لعمليات غري �حليوية، وعمليات علم �ل�حياء �لدقيقة(.

)ل(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية �حليو�نات

عنا�ســـر �حلمايـــة )**(، مرفو�ســـة حيث تتطرق وب�ســـكل و��سح �ىل حماية حيـــو�ن وهذ� ل يعد من 
قبيـــل �لخرت�عات. لذلك، فـــاإن مو�سوع عن�سر �حلماية )**(، ل ميكن منحه بر�ءة �خرت�ع وفقًا للمادة
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)45( )ج( من �لنظام وتن�ض على ��نه "ل يعد من قبيل �لخرت�عات" )�لنباتات، و�حليو�نات و�لعمليات 
-�لتـــي يف معظمها حيوية- �مل�ستخدمة لإنتاج �لنباتات، ��و �حليو�نات وي�ستثنى من ذلك �ل�حياء �لدقيقة، 

و�لعمليات غري �حليوية، وعمليات علم �ل�حياء �لدقيقة(.

)م(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية عملية حيوية م�ستخدمة لإنتاج �لنباتات

عنا�ســـر �حلمايـــة )**(، مرفو�سة حيث تتطـــرق وب�سكل و��سح �ىل عملية حيويـــة م�ستخدمة لإنتاج 
�لنباتـــات وهـــذ� ل يعد من قبيل �لخرت�عات. لذلك، فاإن مو�ســـوع عن�سر �حلماية )**(، ل ميكن منحه 
بـــر�ءة �خـــرت�ع وفقـــًا للمـــادة )45( )ج( مـــن �لنظام وتن�ـــض على ��نـــه "ل يعد من قبيـــل �لخرت�عات" 
)�لنباتـــات، و�حليو�نات و�لعمليات -�لتي يف معظمها حيويـــة- �مل�ستخدمة لإنتاج �لنباتات، ��و �حليو�نات 

وي�ستثنى من ذلك �ل�حياء �لدقيقة، و�لعمليات غري �حليوية، وعمليات علم �ل�حياء �لدقيقة(.

)ن(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية عملية حيوية م�ستخدمة لإنتاج �حليو�نات

عنا�ســـر �حلمايـــة )**(، مرفو�سة حيث تتطـــرق وب�سكل و��سح �ىل عملية حيويـــة م�ستخدمة لإنتاج 
�حليو�نـــات وهـــذ� ل يعد مـــن قبيل �لخرت�عـــات. لذلك، فاإن مو�ســـوع عن�سر �حلمايـــة )**(، ل ميكن 
منحـــه بـــر�ءة �خرت�ع وفقًا للمادة )45( )ج( من �لنظام وتن�ـــض على ��نه "ل يعد من قبيل �لخرت�عات" 
)�لنباتـــات، و�حليو�نات و�لعمليات -�لتي يف معظمها حيويـــة- �مل�ستخدمة لإنتاج �لنباتات، ��و �حليو�نات 

وي�ستثنى من ذلك �ل�حياء �لدقيقة، و�لعمليات غري �حليوية، وعمليات علم �ل�حياء �لدقيقة(.

)�ض(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية طرق معاجلة ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن جر�حيًا، ��و عالجيًا

عنا�ســـر �حلمايـــة )**(، مرفو�سة حيث تتطـــرق وب�سكل و��سح �ىل طرق معاجلـــة ج�سم �لإن�سان ��و 
�حليـــو�ن جر�حيـــًا، ��و عالجيًا وهذ� ل يعد من قبيـــل �لخرت�عات. لذلك، فاإن مو�ســـوع عن�سر �حلماية 
)**(، ل ميكن منحه بر�ءة �خرت�ع وفقًا للمادة )45( )د( من �لنظام وتن�ض على ��نه "ل يعد من قبيل 
�لخرت�عـــات" )طـــرق معاجلة ج�ســـم �لإن�سان ��و �حليـــو�ن جر�حيًا ��و عالجيًا، وطـــرق ت�سخي�ض �ملر�ض 
�ملطبقة على ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن، وي�ستثنى من ذلك �ملنتجات �لتي ت�ستعمل يف ��ي من تلك �لطرق(.

)ع(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية طرق ت�سخي�ض �ملر�ض �ملطبقة على ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن

عنا�ســـر �حلمايـــة )**(، مرفو�سة حيث تتطـــرق وب�سكل و��سح �ىل طـــرق ت�سخي�ض �ملر�ض �ملطبقة 
علـــى ج�سم �لإن�ســـان ��و �حليو�ن وهذ� ل يعد من قبيل �لخرت�عات. لذلـــك، فاإن مو�سوع عن�سر �حلماية 
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)**(، ل ميكـــن منحـــه بـــر�ءة �خرت�ع وفقـــًا للمادة )45( )د( مـــن �لنظام وتن�ض على ��نـــه "ل يعد من 
قبيـــل �لخرت�عات" طرق معاجلة ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن جر�حيًا ��و عالجيًا، وطرق ت�سخي�ض �ملر�ض 
�ملطبقة على ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن، وي�ستثنى من ذلك �ملنتجات �لتي ت�ستعمل يف ��ي من تلك �لطرق(.

�لفقر�ت �خلا�سة بوحدة �لخرت�ع:- 5

)��(  قبل �لبحث: عنا�سر �حلماية ل تنطوى على وحدة �خرت�ع

تبـــني مـــن �لفح�ض �ملو�سوعي ��ن �لطلـــب يتعلق مبجموعة من �ل�جز�ء جتعلـــه ��كرث من �خرت�ع وهذ� 
يتعار�ـــض مـــع �ملادة 46 من �لنظام �لتي تن�ض على ��نـــه "يجب ��ن يتعلق �لطلب باخرت�ع و�حد ��و جمموعة 

من �ل�جز�ء �ملرتبطة على نحو يجعلها مفهومًا �بتكاريًا و�حدً�". و�ملادة )35( من �لالئحة.

وميكن تلخي�ض �لخرت�عات كالتايل:
��- عنا�سر �حلماية )**( متثل �لخرت�ع �ل�ول

ب- عنا�سر �حلماية )**( متثل �لخرت�ع �لثاين
ج- عنا�سر �حلماية )**( متثل �لخرت�ع �لثالث

جتدر �لإ�سارة �إىل ��نه مت �ل�خذ بالعتبار �لخرت�ع �ل�ول يف هذ� �لتقرير.

كمـــا �إن "ملقـــدم �لطلب قبل �لبت يف منحه بـــر�ءة �خرت�ع جتزئة طلبه �إىل ��كـــرث من طلب ب�سرط ��ل 
يتجاوز ��ي منها ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي ويعد تاريخ �إيد�ع �لطلب �ل��سلي ��و تاريخ �ل��سبقية تاريخ 

�إيد�ع لهذه �لطلبات".

)ب(  بعد �لبحث: عنا�سر �حلماية ل تنطوى على وحدة �خرت�ع

تبـــني مـــن �لفح�ض �ملو�سوعي ��ن �لطلـــب يتعلق مبجموعة من �ل�جز�ء جتعلـــه ��كرث من �خرت�ع وهذ� 
يتعار�ض مع �ملادة )46( من �لنظام �لتي تن�ض على ��نه "يجب ��ن يتعلق �لطلب باخرت�ع و�حد ��و جمموعة 

من �ل�جز�ء �ملرتبطة على نحو يجعلها مفهومًا �بتكاريًا و�حدً�". و�ملادة )35( من �لالئحة.

فاملفهـــوم �لبتـــكاري �لوحيد لعنا�ســـر �حلماية �مل�ستقلـــة )رقم/��رقام �لعن�سر( هـــو )كتابة �ملفهوم 
�لبتكاري �لوحيد(.

وقـــد وجـــد من �لبحث با�ن �لوثيقة �ل�قرب )رقم �لوثيقة( تك�سف عن ") كتابة ما ك�سفت عنه �لوثيقة  
�ل�قرب(".

�إ�سافة �إىل ��ن �ل�سمة �لفنية �خلا�سة بكل عن�سر من عنا�سر �حلماية )رقم/��رقام �لعن�سر( نتيجة 
مقارنتهـــا بالوثيقـــة �ل�قرب )رقم �لوثيقة( وهي على �لتو�يل )ذكـــر �لختالفات نتيجة �ملقارنة( خمتلفة 
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وغري متماثلة.

لذلـــك، لي�ض هناك مفهوم �بتكاري وحيد لعنا�سر �حلماية )رقم/��رقام �لعن�سر(، �إ�سافة �إىل عدم 
وجود �سمة فنية م�سرتكة بني عنا�سر �حلماية )رقم/��رقام �لعن�سر(.

وبناًء على ذلك، فمن �لو��سح با�ن عنا�سر �حلماية )رقم/��رقام �لعن�سر( مل حتقق متطلبات وحدة 
�لخرت�ع. وميكن تلخي�ض �لخرت�عات كالتايل:
��- عنا�سر �حلماية )**( متثل �لخرت�ع �ل�ول

ب- عنا�سر �حلماية )**( متثل �لخرت�ع �لثاين
ج- عنا�سر �حلماية )**( متثل �لخرت�ع �لثالث

جتدر �لإ�سارة �إىل ��نه مت �ل�خذ بالعتبار �لخرت�ع �ل�ول يف هذ� �لتقرير.

كمـــا �إن "ملقـــدم �لطلب قبل �لبت يف منحه بـــر�ءة �خرت�ع جتزئه طلبه �إىل ��كـــرث من طلب ب�سرط ��ل 
يتجاوز ��ي منها ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي ويعد تاريخ �إيد�ع �لطلب �ل��سلي ��و تاريخ �ل��سبقية تاريخ 

�إيد�ع لهذه �لطلبات".

�لفقر�ت �خلا�سة با�سم �لخرت�ع و�مللخ�ض: - 6

)��(  ��سم �لخرت�ع من �لعبار�ت �لعامة

��سم �لخرت�ع �حلايل "*****" ل يتو�فق مع متطلبات �ملادة )10( )1( من �لالئحة و�لتي تن�ض يف 
جـــزء منهـــا على ��نه "ل تعد ��سمًا لالخرت�ع �لعبار�ت �لعامـــة." ولتجاوز هذ� �لعرت��ض يجب على مقدم 

�لطلب تعديل �لعنو�ن.

)ب(  �مللخ�ض مل يبد�� با�سم �لخرت�ع

�مللخ�ض يتعار�ض مع �ملادة )11( )3( من �لالئحة و�لتي تن�ض على ما يلي: "يبد�� �مللخ�ض و�لو�سف 
�لكامل با�سم �لخرت�ع". لذلك يجب على مقدم �لطلب �لتعديل.

)ج(  �مللخ�ض ��كرث من �سفحة و�حدة

�مللخ�ـــض �ملرفـــق يف �لطلب �حلايل يتجـــاوز ��كرث من �سفحة و�حدة، وهـــذ� يتعار�ض مع �ملادة )13( 
)1( من �لالئحة و�لتي تن�ض على ما يلي: "يجب ��ل يتجاوز �مللخ�ض ��كرث من ن�سف �سفحة ويف �حلالت 

�لق�سوى �سفحة و�حدة". ولتجاوز هذ� �لعرت��ض يجب على مقدم �لطلب �لتعديل.
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)د(  مل ي�سر يف �آخر �مللخ�ض على �ل�سكل �لذي ميثل �لخرت�ع 

مل ي�ســـري مقدم �لطلب يف �آخـــر �مللخ�ض �إىل �ل�سكل �لذي ميثل �لخرت�ع ب�ســـكل عام، وهذ� يتعار�ض 
مـــع �ملـــادة )13( )2( من �لالئحـــة و�لتي تن�ض على ما يلـــي: "�إذ� كان هناك ر�سومـــات تو�سيحية ي�سار 
�إىل �ل�ســـكل �لـــذي ميثل �لخرت�ع ب�سكل عام ، ويو�ســـع رقم هذ� �ل�سكل يف �آخـــر �مللخ�ض". ولتجاوز هذ� 

�لعرت��ض يجب على مقدم �لطلب و�سع رقم �ل�سكل �لذي ميثل �لخرت�ع ب�سكل عام.

)هـ(  �ل�سكل �ملو�سوع يف �آخر �مللخ�ض ل ميثل �لخرت�ع ب�سكل عام

���سري يف �آخر �مللخ�ض �إىل �ل�سكل )**(، وهذ� �ل�سكل ميثل �لتقنية �ل�سابقة ولي�ض �لخرت�ع ما جعله 
يتعار�ـــض مع �ملادة )13( )2( من �لالئحـــة و�لتي تن�ض على ما يلي: "�إذ� كان هناك ر�سومات تو�سيحية 
ي�سار �إىل �ل�سكل �لذي ميثل �لخرت�ع ب�سكل عام ، ويو�سع رقم هذ� �ل�سكل يف �آخر �مللخ�ض". ولتجاوز هذ� 

�لإعرت��ض يجب على مقدم �لطلب و�سع رقم �ل�سكل �لذي ميثل �لخرت�ع ب�سكل عام.

)و(  �مللخ�ض ل ي�سف �ملجال �لتقني لالخرت�ع/و��هم مكوناته و��ستعماله �لرئي�ض

�مللخ�ـــض يتعار�ـــض مع �ملـــادة )13( )4( من �لالئحة و�لتـــي تن�ض على ما يلـــي: "يذكر يف �مللخ�ض 
�ملجـــال �لتقنـــي وو�سف خمت�سر ل�هـــم مكونات �لخـــرت�ع و��ستعماله �لرئي�ض"، لذلـــك يجب على مقدم 

�لطلب �لتعديل. 

)ز(  �مللخ�ض يذكر ��همية ��و قيمة ��و مز�يا �لخرت�ع �ملتوقعة م�ستقباًل

�مللخ�ض يتعار�ض مع �ملادة )13( )6( من �لالئحة و�لتي تن�ض على ما يلي: "يجب جتنب ذكر ��همية 
��و قيمة ��و مز�يا �لخرت�ع �ملتوقعة م�ستقباًل "، لذلك يجب على مقدم �لطلب �لتعديل.

�لفقر�ت �خلا�سة بالو�سف �لكامل:- 7
)��(  �لو�سف �لكامل مل يبد�� با�سم �لخرت�ع

�لو�ســـف �لكامل يتعار�ض مع �ملادة )11( )3( من �لالئحـــة و�لتي تن�ض على ما يلي: "يبد�� �مللخ�ض 
و�لو�سف �لكامل با�سم �لخرت�ع". لذلك يجب على مقدم �لطلب �لتعديل.

)ب(  جزء /��جز�ء �لو�سف �لكامل غري موجوده 

�لو�ســـف �لكامـــل يتعار�ض مع �ملـــادة )14( من �لالئحـــة و�لتي تن�ض على ما يلـــي: "يجب ��ن ي�ستمل
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�لو�سف �لكامل على �ل�جز�ء �لتالية: خلفية �لخرت�ع، �لو�سف �لعام لالخرت�ع، �سرح خمت�سر للر�سومات، 
�لو�ســـف �لتف�سيلي"، حيث مل ي�ستمـــل �لو�سف �لكامل على )****( ولتجاوز هذ� �لعرت��ض، يجب على 

مقدم �لطلب �لتعديل مع مر�عاة ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي.

)ج(  خلفية �لخرت�ع مل تبني �ملجال �لتقني �لذي يتناوله �لخرت�ع

خلفية �لخرت�ع" تتعار�ض مع �ملادة )14( )1( من �لالئحة و�لتي تن�ض يف جزء منها على ��ن "خلفية 
�لخـــرت�ع يبـــني فيها �ملجال �لتقنـــي �لذي يتناوله �لخـــرت�ع". ولتجاوز هذ� �لإعرت��ـــض يجب على مقدم 
�لطلـــب ��ن يبني �ملجـــال �لتقني �لذي يتناوله �لخـــرت�ع. وميكن �ل�ستفادة من تعريـــف �لت�سنيف �لدويل 

ملو�سوع �لخرت�ع لبيان �ملجال �لتقني لالخرت�ع �حلايل.

)د(  خلفية �لخرت�ع مل ت�سف حالة �لتقنية �ل�سابقة مبا يف ذلك ��ي وثائق يكون �ملخرتع على علم 
بها/مل تذكر م�ساكل تتعلق بحالة �لتقنية �ل�سابقة من �سا�ن �لخرت�ع �لتغلب عليها

مل تتطرق خلفية �لخرت�ع �إىل جتارب حال �لتقنية �ل�سابقة و�لوثائق ذ�ت �لعالقة ��و ��ي م�ساكل بحال 
�لتقنية �ل�سابقة، �إذ يجب �خذ �لوثائق ذ�ت �لعالقة  يف �لعتبار مو�سحًا عيوب حلها وذ�كرً� ميز�ت حله.

وعليـــه، فاإن خلفية �لخـــرت�ع مل ت�ستوف �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملـــادة )14( )1( من �لالئحة وتن�ض 
يف جـــزء منها على �لتايل "خلفية �لخرت�ع يبني فيها �ملجـــال �لتقني �لذي يتناوله �لخرت�ع وو�سف حالة 
�لتقنية مبا يف ذلك ��ي وثائق يكون �ملخرتع على علم بها، مع ذكر ��ي م�ساكل تتعلق بحالة �لتقنية �ل�سابقة 
مـــن �سا�ن �لخرت�ع �لتغلب عليها". ولتجاوز هـــذ� �لعرت��ض، يجب على مقدم �لطلب �لتعديل مع مر�عاة 

��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي.

)هــــ(  �لو�سف �لعـــام لالخرت�ع مل يبني مز�يا �لخـــرت�ع مقارنة بحالة �لتقنيـــة �ل�سابقة/ كيفية 
�لتغلب على �ل�سعوبات ��و �مل�ساكل �ل�سابقة/�لهدف من �لخرت�ع

"�لو�ســـف �لعـــام لالخـــرت�ع" يتعار�ـــض مع �ملـــادة )14( )2( مـــن �لالئحة و�لتي تن�ـــض على ��ن 
"�لو�ســـف �لعـــام لالخرت�ع يبني فيه مز�يا �لخرت�ع مقارنًة بحالة �لتقنية �ل�سابقة وكيفية �لتغلب على 
�ل�سعوبـــات ��و �مل�ســـاكل �ل�سابقة كما يبـــني فيه �لهدف من �لخرت�ع، ويكون جميـــع ذلك بطريقة و��سحة 
بحيـــث تتيح ل�ساحب �ملعرفة �لعادية باملجال �لتقني فهمه، وعـــادة ما يتعلق هذ� �جلزء بعن�سر �حلماية 
�لرئي�ض"، ب�سبب ��ن ما ذكره مقدم �لطلب ل يو�سح لرجل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية فهم �لخرت�ع ب�سورة 
و��سحـــة، ولتجـــاوز هذ� �لإعرت��ض، يجب علـــى مقدم �لطلب تعديل �لو�سف �لعـــام لالخرت�ع ليتو�فق مع
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مـــا ن�ســـت عليه �ملـــادة )14( )2( من �لالئحة مع مر�عـــاة ��ل تتجاوز هذه �لتعديـــالت ما ك�سف عنه يف 
�لطلب �ل��سلي.

)و(  �ل�سرح �ملخت�سر للر�سومات مل يبني �سرح خمت�سر لال��سكال وقطاعاتها �إن وجدت

��ن  "�ل�ســـرح �ملخت�ســـر للر�سومات" يتعار�ض مع �ملادة )14( )3( مـــن �لالئحة و�لتي تن�ض على 
ما  ��ن  ب�سبب  وجدت".  �إن  وقطاعاتها  لال��سكال  خمت�سر  �سرح  فيه  يبني  للر�سومات  �ملخت�سر  "�ل�سرح 
ذكـــر من قبل مقدم �لطلب يف �ل�سرح �ملخت�ســـر للر�سومات ل يعد �سرحًا لال��سكال ��و قطاعاتها. ولتجاوز 
هـــذ� �لإعرت��ـــض، يجب على مقدم �لطلب �لتعديل مع مر�عاة ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف 

�لطلب �ل��سلي.

)ز(  �لو�سف �لتف�سيلي غري و��سح وكايف لتمكني رجل �ملهنة �لعادي من تنفيذ �لخرت�ع

مل يتطرق �لو�سف �لتف�سيلي ل�ي ��مثلة تبني طريقة عمل �لخرت�ع ��و نتائج جتريبية تظهر على �ل�قل، 
مقدرة رجل �ملهنة �لعادي على تنفيذ �لخرت�ع .

عليـــه، فـــاإن �لو�سف �لتف�سيلي مل ي�ستوف �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملـــادة )14( )4( من �لالئحة و�لتي 
تن�ـــض علـــى ��ن "يجب �إن يكون �لو�ســـف و��سحًا وكافيًا لتمكـــني رجل �ملهنة �لعادي مـــن تنفيذ �لخرت�ع 
و��ن يت�سمـــن �سرحـــًا تف�سيليـــًا لالخرت�ع كما يجب ��ن يبـــني مقدم �لطلب ��ف�سل طريقـــة يعرفها �ملخرتع 
لتنفيـــذ �لخرت�ع". ولتجاوز هذ� �لإعرت��ض، يجـــب على مقدم �لطلب �لتعديل مع مر�عاة ��ل تتجاوز هذه 

�لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي.

)ح(  �سرح �لو�سف �لتف�سيلي مل يت�سمن �لإ�سارة �إىل �لر�سومات �لتو�سيحية بالتف�سيل

"�لو�ســـف �لتف�سيلـــي" يتعار�ض مع �ملادة )14( )4( مـــن �لالئحة و�لتي تن�ض على ��ن "�لو�سف 
�لتف�سيلـــي يجـــب ��ن يكون �لو�ســـف و��سحًا وكافيًا لتمكني رجـــل �ملهنة �لعادي من تنفيـــذ �لخرت�ع، و��ن 
يت�سمـــن �سرحًا تف�سيليًا لالخرت�ع كما يجب ��ن يبني مقـــدم �لطلب ��ف�سل طريقة يعرفها �ملخرتع لتنفيذ 
�لخـــرت�ع عنـــد تاريخ تقدمي �لطلب ��و تاريخ �ل��سبقية. ويجـــب ��ن يت�سمن �ل�سرح �لإ�سارة �إىل �لر�سومات 

�لتو�سيحية �ملرفقة بالتف�سيل".

ب�سبب ��ن ما ذكره مقدم �لطلب يف �لو�سف �لتف�سيلي، ل يت�سمن �لإ�سارة �إىل �ل�سكل )**(/�ل��سكال 
)**(، لذلـــك يجـــب على مقدم �لطلب تعديل �لو�سف �لتف�سيلي ليتو�فـــق مع ما ن�ست عليه �ملادة )14( 

)4( من �لالئحة مع مر�عاة ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي.
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�لفقر�ت �خلا�سة بالر�سومات �لتو�سيحية:- 8
)��(  �لر�سومات مل تت�سمن ��ي حروف ��و ��رقام لتمييز مكوناتها

�لر�سومـــات �لتو�سيحيـــة )�ل��ســـكال **( غري مقبولة يف و�سعهـــا �حلايل ب�سبب ��نهـــا مل تت�سمن ��ي 
حـــروف ��و ��رقـــام لتمييز مكوناتها. ولتجـــاوز هذ� �لعرت��ض، يجب على مقـــدم �لطلب تعديل �لر�سومات 
�لتو�سيحية لتتو�فق مع ما ن�ست عليه �ملادة )16( )4( من �لالئحة مع مر�عاة ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت 

ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي.

)ب(  �لر�سومات حتتوي على كلمات لغر�ض �لو�سف، ولي�ض لإي�ساح بع�ض �ملعامل �لرئي�سة

�لر�سومـــات �لتو�سيحية )�ل��سكال **( غري مقبولة يف و�سعها �حلايل ب�سبب ��نها حتتوي على كلمات 
لغر�ـــض �لو�سف ولي�ض لإي�ساح بع�ض �ملعـــامل �لرئي�سية. ولتجاوز هذ� �لعرت��ض، يجب على مقدم �لطلب 
تعديـــل �لر�سومـــات �لتو�سيحية لتتو�فق مع ما ن�ســـت عليه �ملادة )16( )6( مـــن �لالئحة مع مر�عاة ��ل 

تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي.

)ج(  �لر�سومات مل تو�سح كل �سمة من �سمات �لخرت�ع �ملذكورة يف عنا�سر �حلماية

يجـــب ��ن تو�سح �لر�سومات كل �سمة من �سمات �لخـــرت�ع �ملذكورة يف عنا�سر �حلماية. لذلك، يجب 
علـــى مقدم �لطلب ��ن يو�سح على �لر�سومات "كتابة �ل�سمـــة �لغري موجودة يف �لر�سومات" كما ذكرت يف 
عن�سر �حلماية )14( ��و حذفها من عنا�سر �حلماية. ويجب مر�عاة ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف 
عنه يف �لطلب �ل��سلي وفقا للمادة )9( من �لنظام و�لتي تن�ض على �لتايل "يجوز ملقدم �لطلب ��ن يدخل 

ما ير�ه من تعديالت على �لطلب، على ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي".

)د(  �لر�سومات حتتوي على ��رقام مكتوبة باللغة �لجنليزية

�ل��ســـكال �ملرفقة حتتوي على ��رقام مكتوبة باللغـــة �لجنليزية وهذ� يتعار�ض مع مان�ست عليه �ملادة 
)8( )1( مـــن �لالئحة و�لتي ن�ست بجزء منها على "يجـــب ��ن تقدم طلبات منح وثائق �حلماية ومناذج 
�لتقـــدمي ورقيًا مطبوعـــة باحلا�سب �لآيل وباللغـــة �لعربية"، ولتجاوز هذ� �لعرت��ـــض يجب �إعادة تقدمي 

�ل��سكال مو�سح عليها �ل�رقام باللغة �لعربية مكتوبة بالكمبيوتر وتر�سل بن�سخة �إلكرتونية.

�لفقر�ت �خلا�سة بالو�سوح:- 9
)��(  عنا�سر �حلماية مكتوبة بو��سطة �سخ�ض لي�ض لديه �خلربة يف كتابة طلبات �لرب�ء�ت 

عن�ســـر �حلماية )**( ��ستمل على )تقريبًا، حـــو�يل، رفيع، قوي جد�( و�لتي جتعل عن�سر �حلماية
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غـــري حمـــدد �لنطاق. وهذ� �مل�سطلح غري حمدد من خالل �لو�سف وبالتايل  لن يتمكن رجل �ملهنة �لعادي 
يف �لتقنيـــة ��ن يتا�كـــد من نطـــاق �لخرت�ع. وهذ� يتعار�ض مـــع �ملادة )15( )2( مـــن �لالئحة و�لتي تن�ض 
علـــى مـــا يلي: "يجب ��ن تعطي عنا�سر �حلماية تعريفًا تامًا بنطـــاق �حلماية �ملطلوب مبا يف ذلك �ملكونات 
�ل��سا�سية لالخرت�ع، كما يجب ��ن تكون حمددة �لنطاق باملقارنة مبا ك�سف عنه يف �لو�سف �لكامل". لذلك 

يجب على مقدم �لطلب مر�جعة جميع عنا�سر �حلماية وحذف )تقريبًا، حو�يل، رفيع، قوي جد�(.

)ب(  عن�سر �حلماية ي�ستمل على نطاق و��سع )��و حتديد( ونطاق ���سيق )��و حتديد( 

عن�ســـر �حلماية )**( ��ستمل علـــى )�لنطاق �لو��سع )��و �لتحديـــد( – كا�ن نحدد �لوزن على �سبيل 
�ملثـــال مـــن 1 �إىل 40 %- و�لنطاق �ل��سيـــق )��و �لتحديد(- كا�ن نحدد �لوزن علـــى �سبيل �ملثال من 7 �إىل 
9%-(. فاإن ذكر �لنطاق �لو��سع )��و �لتحديد( يف نف�ض عن�سر �حلماية مع �لنطاق �ل��سيق )��و �لتحديد( 
يجعـــل عن�ســـر �حلماية غـــري و��سح، حيث يثري �ســـوؤ�ل يتعلق مبـــا �إذ� كانت هذه �خلا�سيـــة �ملقدمة بهذ� 
�ل��سلـــوب جمرد مثال م�ستخدم يف عن�سر �حلماية ��و ��نها �إحدى �ل�سمات �ل��سا�سية يف عن�سر �حلماية؟ 
وعليه فـــاإن �لعن�سر/�لعنا�سر رقم )كتابة ��رقام �لعنا�سر( مل ت�ستوف �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملادة )15( 

)3( من �لالئحة و�لتي تن�ض بجزء منها "على ��ن تكون عنا�سر �حلماية و��سحة".

)ج(  عن�سر �حلماية يت�سمن عالمة جتارية/��سم جتاري 

عن�ســـر �حلماية )**( ��ستمل على )عالمة جتارية/��سم جتاري( و�لتي جتعل عن�سر �حلماية غري 
حمدد �لنطاق؛ ل�نه ل ميكن ��ستخد�م �لعالمة �لتجارية ��و �ل�سم �لتجاري من ��جل حتديد مادة معينة ��و 
منتـــج معني ب�سبب ��ن �لعالمـــة �لتجارية ��و �ل�سم �لتجاري ت�سف من�سا� �ل�سلع ولي�ض �ل�سلع نف�سها، وحيث 
��ن �ل�سلـــع ميكـــن ��ن تتغري مـــن وقت لآخر فاإنه ل ميكـــن ��ستخد�مها يف تعريف حتديـــد عن�سر �حلماية. 
وعليه فـــاإن �لعن�سر/�لعنا�سر رقم )كتابة ��رقام �لعنا�سر( مل ت�ستوف �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملادة )15( 
)2( مـــن �لالئحـــة و�لتي تن�ض على ما يلي: "يجب ��ن تعطي عنا�سر �حلماية تعريفًا تامًا بنطاق �حلماية 
�ملطلـــوب مبـــا يف ذلك �ملكونات �ل��سا�سية لالخرت�ع كما يجب ��ن تكون حمددة �لنطاق باملقارنة مبا ك�سف 
عنه يف �لو�سف �لكامل". لذلك يجب على مقدم �لطلب مر�جعة جميع عنا�سر �حلماية وحذف )�لعالمة 

�لتجارية/�ل�سم �لتجاري(.

)د(  عن�سر �حلماية يت�سمن عبارة/كلمة )على �سبيل �ملثال، مثاًل(

عن�ســـر �حلماية )**( ��ستمـــل على )عبارة / كلمة "على �سبيل �ملثـــال، مثاًل"( و�لتي جتعل عن�سر 
�حلماية غري حمدد �لنطاق، حيث ليو�سح ذلك ما �إذ� كانت �ل�سمة �ملذكورة بعد هذه �لعبارة/�لكلمة جزء 
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مـــن �لخـــرت�ع �ملطلوب حمايته ��و ل. وهذ� يتعار�ض مع �ملادة )15( )2( من �لالئحة و�لتي تن�ض على ما 
يلي: "يجب ��ن تعطي عنا�سر �حلماية تعريفًا تامًا بنطاق �حلماية �ملطلوب مبا يف ذلك �ملكونات �ل��سا�سية 
لالخرت�ع كما يجب ��ن تكون حمددة �لنطاق باملقارنة مبا ك�سف عنه يف �لو�سف �لكامل". لذلك يجب على 

مقدم �لطلب مر�جعة جميع عنا�سر �حلماية وحذف عبارة/كلمة "على �سبيل �ملثال، مثاًل".

)هـ(  عن�سر �حلماية يت�سمن عبارة )��و ما �سابه ذلك، �إىل �آخره، وغري ذلك(

عن�ســـر �حلمايـــة )**( ��ستمـــل على عبارة "��و ما �سابـــه ذلك، �إىل �آخره، وغـــري ذلك" و�لتي جتعل 
عن�ســـر �حلماية غري حمـــدد �لنطاق ل�ن هذه �لعبـــارة تعني ��ن عن�سر �حلمايـــة يت�سمن حتديد�ت غري 
مو�سحـــة بالفعل يف عن�سر �حلمايـــة وبالتايل ي�سعب حتديد نطاق عنا�سر �حلمايـــة. وهذ� يتعار�ض مع 
�ملـــادة )15( )2( مـــن �لالئحة، و�لتـــي تن�ض على ما يلي: "يجب ��ن تعطي عنا�ســـر �حلماية تعريفًا تامًا 
بنطـــاق �حلمايـــة �ملطلوب، مبا يف ذلك �ملكونات �ل��سا�سية لالخرت�ع، كمـــا يجب ��ن تكون حمددة �لنطاق 
باملقارنـــة مبـــا ك�سف عنـــه يف �لو�سف �لكامل". لذلـــك يجب على مقـــدم �لطلب مر�جعـــة جميع عنا�سر 

�حلماية وحذف عبارة "��و ما �سابه ذلك، �إىل �آخره، وغري ذلك".

)و(  عن�سر �حلماية يت�سمن "و�سيلة" معينة دون ذكر وظيفتها 

عن�ســـر �حلمايـــة )**( ��ستمل على )كلمـــة "و�سيلة"( �لتـــي ي�سبقها �لكلمة/�لكلمـــات )****( يف 
حماولـــة ل�ستخد�م �جلملـــة �خلا�سة بـ"�لو�سيلة" لذكـــر عن�سر �حلماية كو�سيلة للقيـــام بوظيفة معينة. 
وعلى �لرغم من ��نه ل يوجد وظيفة حمددة بالكلمة/�لكلمات �لتي ت�سبق "و�سيلة" فاإنه يكون من �مل�ستحيل 
حتديـــد ما يعادل جزء مـــن �لعن�سر �ملطلوب حمايته". وعليه فـــاإن �لعن�سر/�لعنا�سر رقم )كتابة ��رقام 
�لعنا�ســـر( مل ت�ستوف �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملادة )15( )3( من �لالئحة، و�لتي تن�ض بجزء منها "على 

��ن تكون عنا�سر �حلماية و��سحة".

)ز(  مت حذف خطوة ���سا�سية ��و مهمة/مت حذق جزء ���سا�سي ��و مهم من عن�سر �حلماية 

عن�ســـر �حلماية )**( مل يت�سمن جميـــع �ملكونات/�خلطو�ت/�ل�سمـــات �ل��سا�سية لتنفيذ �لخرت�ع 
ب�سبب حذف �ملكونات/�خلطو�ت/�ل�سمات )ذكر �سبب كونه ���سا�سي بالن�سبة لالخرت�ع(. وهذ� يتعار�ض 
مـــع �ملـــادة )15( )2( من �لالئحة و�لتي تن�ض على ما يلي: "يجب ��ن تعطي عنا�سر �حلماية تعريفًا تامًا 
بنطـــاق �حلمايـــة �ملطلوب مبا يف ذلك �ملكونـــات �ل��سا�سية لالخرت�ع، كما يجـــب ��ن تكون حمددة �لنطاق 

باملقارنة مبا ك�سف عنه يف �لو�سف �لكامل".
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)ح(  عالقة وظيفية/هيكيلة بني بع�ض �ل�جز�ء غري مت�سمنة يف عن�سر �حلماية 

عن�ســـر �حلمايـــة )**( مل يعّرف بالخرت�ع بطريقة حمـــددة ي�سهل بها �لتا�كد مـــن نطاق �حلماية؛ 
ب�سبـــب حذف �لعالقة �لوظيفية/�لهيكلية �ل��سا�سية ل�جـــز�ء معينة. وكما هو مو�سح يف �لو�سف فاإن هذه 
�لعالقات �لوظيفية/�لهيكلية �ملحذوفة هـــي )*****(. وعليه فاإن �لعن�سر/�لعنا�سر رقم )كتابة ��رقام 
�لعنا�ســـر( مل ت�ستوف �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملادة )15( )3( من �لالئحة، و�لتي تن�ض بجزء منها "على 

��ن تكون عنا�سر �حلماية و��سحة".

)ط(  عن�ســـر �حلمايـــة يت�سمـــن م�سطلحات/م�سميات تختلـــف عـــن �مل�سطلحات/�مل�سميات 
�ملذكورة يف �لو�سف �لكامل

بعـــد �لفح�ـــض تبني عـــدم تو�فق �مل�سطلحـــات �ملذكورة مـــا بني عنا�ســـر �حلماية و�لو�ســـف �لكامل 
)كمثـــال: �نظر عن�سر �حلماية )1( �ل�سطر �لثالث و�لذي ذكر فيه "ن�سل ���سا�سي و�حد على �ل�قل ميتد 
�سعاعيًا"(، بينما ذكر يف �لو�سف �لكامل ��نظر �ل�سفحة )3( �ل�سطر )20( �لتايل: "�سفرة �بتد�ئية على 

�ل�قل ممتدة ن�سف قطريًا". لذلك يجب على مقدم �لطلب مر�جعة جميع �لطلب و�لقيام بالت�سحيح.

)ي(  عن�سر �حلماية يت�سمن م�سطلح/تعبري قابل للتف�سري �إىل عدة ��وجه

�لتعبري/�مل�سطلـــح " يذكر �جلزء ��و �مل�سطلح غري �لو��سح ذي �لعالقة" يف عنا�سر �حلماية )كتابة 
��رقام �لعنا�سر( ي�سري �إىل �سياغة عامة وغري حمددة وقابلة للتف�سري �إىل عدة ��وجه؛ لذ� يلزم حذفه. �إذ 
ل ي�ستطيـــع رجل �ملهنة �لعادي فهم �ملق�سود من )�مل�سطلح/�لتعبـــري(، وعليه فاإن �لعنا�سر رقم )كتابة 
��رقـــام �لعنا�سر( مل ت�ستوف �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملادة )15( )3( من �لالئحة، و�لتي تن�ض بجزء منها 

و��سحة". �حلماية  عنا�سر  تكون  ��ن  "على 

)ك(  عنا�سر �حلماية غري حمددة �لنطاق باملقارنة مبا ك�سف عنه يف �لو�سف �لكامل و�لر�سومات 

عن�سر/عنا�ســـر �حلمايـــة غري حمددة �لنطاق باملقارنة مبا ك�ســـف عنه يف �لو�سف �لكامل، حيث مل 
يتـــم �سرح مو�سوع عن�سر ��و عنا�سر �حلماية )�لرقم(/مل تذكر )�ل�سمة �ل��سا�سية �ملذكورة يف عن�سر/
عنا�سر �حلماية( يف �لو�سف �لكامل بطريقة متكن رجل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية ذ�ت �لعالقة من تنفيذ 

�لخرت�ع. لذلك يجب على مقدم �لطلب �لتقيد مبا ذكر يف �ملادة )15( )2( من �لالئحة.

)ل(  عنا�سر �حلماية تكرر ذكرها 

عنا�سر �حلماية )**( مرفو�سة ��ستنادً� للمادة )15( )3( من �لالئحة، و�لتي تن�ض على ��ن "تكون
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عنا�سر �حلماية و��سحـــة ومرت�بطة وتعرف بالخرت�ع )ولي�ض مز�ياه( بطريقة حمددة ي�سهل بها �لتا�كد 
من نطاق �حلماية دون �لرجوع �إىل �لو�سف �لكامل ��و �لر�سومات �لتو�سيحية �إل يف �ل�سرورة �لق�سوى"، 
كونها مل تعرف بالخرت�ع بطريقة حمددة ي�سهل بها �لتا�كد من نطاق �حلماية للمو�سوع �ملطالب بحمايته.

حيث مل تعطى تعريفًا ��كرث حتديدً� ��و جت�سيد�ت خمتلفة لالخرت�ع تختلف عن نطاق �حلماية �ملطالب 
بحمايتـــه يف عن�ســـر ��و عنا�سر �حلمايـــة )**(. لذلك يجب على مقدم �لطلـــب �لتقيد مبا ذكر يف �ملادة 

)15( )3( من �لالئحة.

)م(  عـــدم و�ســـوح نطاق �حلماية �ل��سا�سي �ملطلوب حمايته ب�سبـــب زيادة عدد عنا�سر �حلماية 
�مل�ستقلة 

عنا�سر �حلماية �مل�ستقلة )1-15، 28-42( ت�سببت يف عدم و�سوح نطاق �حلماية �ل��سا�سي �ملطلوب 
حمايتـــه، وهـــذ� يتعار�ض مع �ملادة )15( )3( من �لالئحة، و�لتي تن�ض علـــى ��ن "تكون عنا�سر �حلماية 
و��سحة ومرت�بطة وتعرف بالخرت�ع )ولي�ض مز�ياه( بطريقة حمددة ي�سهل بها �لتا�كد من نطاق �حلماية 
دون �لرجوع �إىل �لو�سف �لكامل ��و �لر�سومات �لتو�سيحية �إل يف �ل�سرورة �لق�سوى". لذ� ينبغي ح�سرها 

يف عن�سر حماية م�ستقل و�حد ي�ستمل على جميع �ل�سمات �لرئي�سية لكل فئة م�ستقلة. 

)ن(  عن�سر/عنا�سر �حلماية مل ُتعرف مناطق CDRs �ل�ستة للج�سم �مل�ساد

عنا�سر/عن�ســـر �حلمايـــة )..........( مرفو�سة/مرفو�ض يف و�سعه/و�سعهـــا �حلايل؛ ب�سبب ��نها 
مل تعـــّرف بالخـــرت�ع بطريقـــة حمددة ي�سهـــل بها �لتا�كد مـــن نطاق �حلمايـــة �ذ "��ن خا�سيـــة �لرتباط 
 CDRs ل�ستة له وموقع هذه �لـ� CDRs و�لتخ�س�سيـــة للج�ســـم �مل�ساد ��و جزء منه ُتعرف بو��سطة مناطـــق
يف �ل�سل�سلتـــني �لببتيدية �ملكونة لهذ� �جل�سم �مل�ساد ��و جزء منـــه. ومن �ملعروف لرجل �ملهنة �لعادي با�ن 
��ي تغيـــري- ولـــو كان ب�سيطـــًا - ل�حـــد �ل�حما�ض �ل�مينيـــة يف CDRs يقود �إىل تغيري ��لفـــة �جل�سم �مل�ساد 

لالرتباط، وعدم مقدرته على �لتعرف على Antigen �مل�ستهدف". 

ولتجـــاوز هـــذ� �لعرت��ض يجب على مقدم �لطلب �لتقيد مبا ذكـــر يف �ملادة )15( )3( من �لالئحة، 
وتن�ض بجزء منها على ��ن تكون عنا�سر �حلماية و��سحة وحمددة لنطاق �حلماية.

)�ض(  عن�سر �حلماية متعدد �لتبعية يجمع بني ��كرث من عن�سر �سابق

عنا�سر �حلماية متعددة �لتبعية )**( مرفو�سة؛ ��ستنادً� للمادة )15( )3( من �لالئحة، و�لتي تن�ض 
علـــى "��ن تكـــون عنا�سر �حلماية و��سحة ومرت�بطة، وتعرف بالخـــرت�ع )ولي�ض مز�ياه( بطريقة حمددة 
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ي�سهـــل بهـــا �لتا�كد من نطـــاق �حلماية دون �لرجـــوع �إىل �لو�سف �لكامل ��و �لر�سومـــات �لتو�سيحية �إل يف 
�ل�ســـرورة �لق�ســـوى". جلمعها بني ��كرث مـــن عن�سر حماية �سابق. لذلك يجب علـــى مقدم �لطلب �إعادة 
�سياغتهـــا بحيـــث يعتمد عن�سر �حلماية متعـــدد �لتبعية على عنا�سر �حلماية �ل�خـــرى ب�سورة �ختيارية 

فقط )كمثال: جهاز/طريقة/مركب وفقًا ل�ي من عنا�سر �حلماية من... �إىل...(.

)ع(  عن�سر �حلماية معتمد يذكر جزءً� ل يوجد له ���سا�ض �سابق  

عنا�سر �حلماية )**( مرفو�سة ��ستنادً� للمادة )15( )3( من �لالئحة  و�لتي تن�ض على ��ن "تكون 
عنا�سر �حلماية و��سحـــة ومرت�بطة وتعرف بالخرت�ع )ولي�ض مز�ياه( بطريقة حمددة ي�سهل بها �لتا�كد 
من نطاق �حلماية دون �لرجوع �إىل �لو�سف �لكامل ��و �لر�سومات �لتو�سيحية �إل يف �ل�سرورة �لق�سوى". 
كونهـــا غـــري مرت�بطة، حيث ��ن مـــاورد )كتابة �جلزء غـــري �ملذكور يف �لعن�سر �ملعتمـــد عليه( يف عن�سر 
�حلمايـــة �ملعتمد رقم)**( ل يوجد له ���سا�ض �سابق يف عن�سر �حلماية �ملعتمد عليه رقم)**(، ولتجاوز 

هذ� �لعرت��ض يجب على مقدم �لطلب �لتقيد مبا ذكر يف �ملادة )15( )3( من �لالئحة.

)ف(  عن�سر حماية معتمد على عن�سر حماية لحق

عنا�سر �حلماية )**( مرفو�سة؛ ��ستنادً� للمادة )15( )3( من �لالئحة، و�لتي تن�ض على ��ن "تكون 
عنا�سر �حلماية و��سحـــة ومرت�بطة وتعرف بالخرت�ع )ولي�ض مز�ياه( بطريقة حمددة ي�سهل بها �لتا�كد 
من نطاق �حلماية دون �لرجوع �إىل �لو�سف �لكامل ��و �لر�سومات �لتو�سيحية �إل يف �ل�سرورة �لق�سوى".

كونه يعتمد على عن�سر/عنا�سر حماية لحقة.

)�ض(  عنا�سر �حلماية غري حمددة لنطاق �حلماية

عنا�سر �حلماية )كتابة ��رقام �لعنا�سر( مرفو�سة يف و�سعه �حلايل؛ ب�سبب ��نها مل تعّرف بالخرت�ع 
بطريقـــة حمددة ي�سهل بها �لتا�كد مـــن نطاق �حلماية كونه "تعليق �لفاح�ـــض". ولتجاوز هذ� �لعرت��ض 
يجب على مقدم �لطلب �لتقيد مبا ذكر يف �ملادة )15( )3( من �لالئحة وتن�ض بجزء منها على "��ن تكون 

عنا�سر �حلماية و��سحة وحمددة لنطاق �حلماية".

�لفقر�ت �خلا�سة بال�سياغة: - 10

)��(  مو��سفة �لطلب �حلايل تبدو ��نها ترجمة حرفية �إىل �للغة �لعربية

مو��سفـــة �لطلـــب �حلايل تبدو ��نها ترجمـــة حرفية �إىل �للغة �لعربية من لغـــة ��جنبية ومليئة با�خطاء
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نحويـــة ولغويـــة. لذلك يجب على مقدم �لطلـــب مر�جعة �ملو��سفة كاملة و�إعـــادة �سياغتها لتكون و��سحة 
ومفهومة، مع مر�عاة ��ل تتجاوز �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي.

)ب(  �لت�سميات �ملخت�سرة باللغة �لإجنليزية

�لت�سميات �ملخت�سرة باللغة �لإجنليزية )كمثال: �نظر �ل�سفحة رقم **، �ل�سطر رقم **(، تتعار�ض 
مع �ملادة )12( )2( من �لالئحة، و�لتي تن�ض على �لتايل: "يف حالة �لت�سميات �ملخت�سرة باللغة �لجنبية 
فينبغـــي ذكـــر �لت�سمية كاملـــة بالعربية و�لإجنليزية عنـــد ورودها ل�ول مرة يف �لن�ـــض، ويكتفى بعد ذلك 

بالت�سمية �ملخت�سرة". ولتجاوز هذ� �لعرت��ض يجب �لتقيد مبا ورد يف �ملادة )12( )2( من �لالئحة.

)ج(  ��رقام وثائق �لتقنية �ل�سابقة مكتوبة باللغة �لإجنليزية

��رقام وثائق �لتقنية �ل�سابقة مكتوبة باللغة �لإجنليزية )كمثال ��نظر �ل�سفحة "كتابة رقم �ل�سفحة" 
�ل�سطـــر "كتابـــة رقم �ل�سطر"(، ولتجاوز هذ� �لعرت��ض يجب على مقـــدم �لطلب مر�جعة جميع �ل�رقام 

�ملذكورة يف �لطلب وكتابتها باللغة �لعربية.

)د(  �لرموز/�لوحد�ت/�لت�سميات/�لثو�بت �ل��سا�سية �لفيزيائية

�لرموز/�لوحد�ت/�لت�سميات/�لثو�بـــت �ل��سا�سيـــة �لفيزيائية )كمثال: �نظـــر �ل�سفحة "كتابة رقم 
�ل�سفحـــة" �ل�سطـــر "كتابة رقـــم �ل�سطر"(، تتعار�ـــض مع �ملـــادة )12( )4( من �لالئحـــة، و�لتي تن�ض 
علـــى "تعتمد �لرموز، و�لوحد�ت، و�لت�سميات، و�لثو�بـــت �ل��سا�سية �لفيزيائية �لتي ��قرها �لحتاد �لدويل 
للفيزيـــاء �لبحتة و�لتطبيقية IUPAP- �للجنة SUNAMCO �ملن�سورة يف وثيقة �لحتاد رقم 25" ولتجاوز 

هذ� �لعرت��ض يجب �لتقيد مبا ورد يف �ملادة )12( )4( من �لالئحة.

)هـ(  �ل��سكال �لبنائية /�ل�سيغ �لكيميائية/ رموز �لعنا�سر/ �ملركبات و�ل��سماء �لكيميائية

�ل��ســـكال �لبنائيـــة /�ل�سيغ �لكيميائية/ رمـــوز �لعنا�سر/ �ملركبـــات و�ل��سمـــاء �لكيميائية )كمثال: 
�نظـــر �ل�سفحة "كتابة رقم �ل�سفحـــة" �ل�سطر "كتابة رقم �ل�سطر"(، تتعار�ض مع �ملادة )12( )5( من 
�لالئحـــة، و�لتي تن�ض على "ت�ستخـــدم �حلروف �لالتينية ح�سب نظـــام IUPAC لكتابة �ل��سكال �لبنائية 
و�ل�سيغ �لكيميائية ورموز �لعنا�سر و�ملركبات و�ل��سماء �لكيميائية ��ما يف حالة ورود �ل�سم �لكيميائي يف 
�لعنـــو�ن فيكتب باللغة �لعربية بالإ�سافة �إىل �لالتينية" ولتجـــاوز هذ� �لعرت��ض يجب �لتقيد مبا ورد يف 

�ملادة )12( )5( من �لالئحة.
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)و(  مل تذكر �ملر�جع/�لبحوث/�ملقالت/�لكتب �لعلمية بلغتها �ل��سلية

مل تذكـــر �ملر�جع/�لبحوث/�ملقالت/�لكتب �لعلمية بلغتها �ل��سليـــة )كمثال: �نظر �ل�سفحة "كتابة 
رقـــم �ل�سفحـــة" �ل�سطر "كتابة رقم �ل�سطـــر"(، وهذ� يتعار�ض مع �ملـــادة )12( )6( من �لالئحة و�لتي 
تن�ـــض على "تذكر �ملر�جع و�لبحـــوث و�ملقالت و�لكتب �لعلمية بلغتها �ل��سليـــة" ولتجاوز هذ� �لعرت��ض 

يجب �لتقيد مبا ورد يف �ملادة )12( )6( من �لالئحة.

)ز(  مل تذكر �مل�سطلحات �لعلمية بلغتها �ل��سلية

مل تذكـــر �مل�سطلحات �لعلمية بلغتها �ل��سلية )كمثال: �نظر �ل�سفحة "كتابة رقم �ل�سفحة" �ل�سطر 
"كتابة رقم �ل�سطر"(، وهذ� يتعار�ض مع �ملادة )12( )1( من �لالئحة، و�لتي تن�ض على "يجب ��ن يذكر 
��ســـم �مل�سطلـــح �لعلمي بلغتـــه �ل��سلية مر�دفًا لال�سم باللغـــة �لعربية ل�ول مرة، ويكتفـــى بال�سم �لعربي 
فقـــط يف �ملر�ت �لالحقـــة فيما عد� عنا�سر �حلمايـــة فيتم تكر�ر ذكر �مل�سطلـــح باللغتني" ولتجاوز هذ� 

�لعرت��ض يجب �لتقيد مبا ورد يف �ملادة )12( )1( من �لالئحة.

)ح(  مقايي�ض بالنظام �ل�مريكي

ت�سمنـــت �ملو��سفـــة )كمثال ��نظـــر �ل�سفحة "كتابة رقـــم �ل�سفحة" �ل�سطر "كتابـــة رقم �ل�سطر"( 
مقايي�ـــض بالنظـــام �ل�مريكي. ولتجـــاوز هذ� �لعرت��ض يجـــب على مقدم �لطلب مر�جعـــة جميع وحد�ت 
�لقيا�ض �ملذكورة يف �لطلب و�لتقيد مبا ذكر يف �ملادة )11( فقرة )9( من �لالئحة، و�لتي تن�ض على "��ن 
تكون �ملقايي�ض بالنظام �ملرتي ودرجات �حلر�رة بالنظام �ملئوي. ويجوز ذكر �لوحد�ت �ل�خرى لحقة بني 

قو�سني".

)ط(  توجد مالحظات على �سياغة �لطلب ب�سكل عام )للطلبات �ل�سيدلنية(

توجـــد مالحظـــات على �سياغة �لطلـــب ب�سكل عام، حيث مل يتـــم ��ستخد�م "�مل�سطلـــح �لالتيني يف 
�ملركبـــات �لكيميائية/م�سميات �ل�مر��ض/�مل�سطلحات �لعلمية" و�لتي تتعار�ض مع �ملادة )12( )1( من 
�لالئحـــة،  و�لتـــي تن�ض على "يجب ��ن يذكـــر ��سم �مل�سطلح �لعلمي بلغته �ل��سليـــة مر�دفًا لال�سم باللغة 
�لعربيـــة عنـــد وروده ل�ول مرة، ويكتفى بال�سم �لعربي فقط يف �ملر�ت �لالحقة فيما عد� عنا�سر �حلماية 
فيتـــم تكر�ر ذكـــر �مل�سطلح باللغتني" ولتجاوز هذ� �لعرت��ض يجب �لتقيـــد مبا ورد يف �ملادة )12( )1( 

من �لالئحة.



195

)ي(  عدم تو�فق �ل��سكال مع �ل�سرح �ملخت�سر للر�سومات

ذكـــر يف �ملو��سفة لل�سرح �ملخت�ســـر للر�سومات "...�سكل 3A..." )كمثـــال �نظر �ل�سفحة ** �ل�سطر 
**(. وعند �لرجوع �إىل �ل��سكال جند با�نه ذكر "...�سكل 3�� ..." . لذلك يجب على مقدم �لطلب �لت�سحيح.

)ك(  عدم و�سف بع�ض �لرموز �ملوجودة يف �لر�سومات 

ت�سمنـــت �لر�سومـــات )كمثـــال "�� و" ، "و" ، "�� ه �ـــض" �نظـــر �ل�سكل 1( ��حـــرف مل تذكر يف �لو�سف 
�لتف�سيلي، لذلك يجب على مقدم �لطلب �لت�سحيح.

)ل(  عدم ذكر �ل�حرف/�ل�رقام �ملذكورة يف �ملو��سفة على �لر�سومات 

 O،AX ،" ذكر يف �ملو��سفة عند �لإ�سارة �إىل �لر�سومات �لتو�سيحية و�سف لال�حرف / �ل�رقام �لتالية
ABS/60، 62، 64، 66، 68" )�نظر �ل�سفحة 5 �ل��سطر22- 25(. وعند �لرجوع �إىل �لر�سومات يالحظ 

عدم ذكرها يف �لر�سومات. لذلك يجب على مقدم �لطلب �لت�سحيح.

)م(  عدم توحيد �ل�رقام لنف�ض مكونات �ل��سكال

ذكـــر يف �ملو��سفـــة عند �لإ�ســـارة �إىل �لر�سومات �لتو�سيحيـــة و�سف للرقـــم )48( با�نه ميثل �ل�سف 
�لد�خلـــي �ل�ول علـــى �لقاطـــع �لثـــاين )38( )�نظر �ل�سفحـــة "7" �ل�سطـــر "15"(. وعنـــد �لرجوع �إىل 

�لر�سومات يالحظ ذكر رقم )45( بدًل من �لرقم )48(. لذلك يجب على مقدم �لطلب �لت�سحيح.

)ن(  عدم ترقيم عنا�سر �حلماية

مل يتم ترقيم عن�سر/عنا�سر �حلماية )**( )�نظر �ل�سفحة ** �ل��سطر **-**(، وهذ� يتعار�ض 
مـــع �ملـــادة )15( )1( و�لتي تن�ض على �لتايل "يجب ��ن يحتوي �لطلـــب على عن�سر حماية و�حد م�ستقل 
على �ل�قل، ويجوز ��ن يت�سمن عنا�سر حماية ��خرى م�ستقلة و��خرى معتمدة، ويجب ترقيمها بالتتابع على 
��ن يكون عن�سر �حلماية رقم و�حد هو �لذي يعرف با�و�سع نطاق مطلوب". ولتجاوز هذ� �لعرت��ض يجب 

�لتقيد مبا ورد يف �ملادة )15( )1( من �لالئحة.

)�ض(  عدم ترقيم �ملو��سفة ب�سكل �سحيح

ترقيم ��ور�ق �ملو��سفة كمثال )�نظر �ل�سفحة 2( يتعار�ض مع �ملادة )11( )2( و�لتي تن�ض يف جزء منها 
علـــى �لتايل "...تكون �سفحات �ملو��سفة )فيما عد� �لر�سومات( مرقمًة بالتتابع، مع و�سع رقم �ل�سفحة
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متو�سطـــًا حتت �لهام�ض �لعلوي )ولي�ض �سمنه(". ولتجاوز هـــذ� �لعرت��ض يجب �لتقيد مبا ورد يف �ملادة 
)11( )2( من �لالئحة.

)ع(  مل يتم ترقيم ���سطر �سفحات �ملو��سفة

مل يتـــم ترقيم �سطور �ل�سفحـــة )�نظر �ل�سفحة 2(، وهذ� يتعار�ض مع �ملـــادة )11( فقرة )7( من 
�لالئحـــة و�لتـــي تن�ض يف جزء منها على ��ن "يجب ترقيم �سطـــور كل �سفحة من �ل�سفحات، ولعمل ذلك 

يكتفى برتقيم �ل�سطر �خلام�ض فالعا�سر... وهكذ�،". لذلك يجب على مقدم �لطلب �لت�سحيح.

�لفقر�ت �خلا�سة باجلّدة:- 11

)��(  عن�سر حماية غري جديد

عنا�ســـر �حلماية )كتابـــة ��رقام �لعنا�ســـر( لتعترب جديدة على �ســـوء �لوثيقة )كتابـــة رمز �لوثيقة 
�ل�قـــرب( �ملذكـــورة ��عاله؛ وفقًا للمادة )44( )��( من �لنظام، وتن�ض على "يكون �لخرت�ع جديدً� �إذ� مل 

يكن م�سبوقًا من حيث حالة �لتقنية �ل�سابقة".

فقد ك�سفت �لوثيقة )كتابة رمز �لوثيقة �ل�قرب( عن ****** )�نظر �ل�سفحة ** �ل�سطر **(.

)ب(  عن�سر حماية معتمد غري جديد

وفيمـــا يتعلق بعن�سر �حلماية )كتابة رقم �لعن�سر �ملعتمد(، فقد ك�سفت �لوثيقة )كتابة رمز �لوثيقة 
�ل�قـــرب( عن جميع حـــدود عنا�سر �حلماية )كتابة رقـــم �لعن�سر �ملعتمد عليه( �إ�سافـــة �إىل ��ن �لوثيقة 
)كتابة رمز �لوثيقة �ل�قرب( ك�سفت عن "كتابة �جلزء �لإ�سافي �لذي ك�سفت عنه �لوثيقة �ل�قرب )�نظر 

كتابة ��ين يوجد ذلك �جلزء يف �لوثيقة �ل�قرب(".

)ج(  عن�سر حماية غري جديد و عنا�سر حماية معتمدة لي�ض لها ��ثر فني

عنا�ســـر �حلماية )كتابـــة ��رقام �لعنا�سر(، ل تعتـــرب جديدة على �سوء �لوثيقـــة )كتابة رمز �لوثيقة 
�ل�قـــرب( �ملذكورة ��عاله وفقـــًا للمادة )44( )��( من �لنظام وتن�ض على "يكـــون �لخرت�ع جديدً� �إذ� مل 

يكن م�سبوقًا من حيث حالة �لتقنية �ل�سابقة".

فقد ك�سفت �لوثيقة )كتابة رمز �لوثيقة �ل�قرب( عن ****** )�نظر �ل�سفحة ** �ل�سطر **(.

عنا�سر �حلماية �ملعتمدة )كتابة رقم �لعن�سر �ملعتمد(، غري مقبولة؛ ب�سبب ��نها ل تت�سمن ��ي �سمة
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�إ�سافيـــة ذ�ت ��ثر فني، و�لتـــي ميكن ��ن ت�سم �إىل عنا�سر �حلماية �لتي ���ســـارت لها لكي حتقق متطلبات 
�جلّدة على �سوء ما ك�سف عنه يف �لتقنية �ل�سابقة.

�لفقر�ت �خلا�سة باخلطوة �لبتكارية - على ���سا�ض ��كرث من وثيقة �سابقة:- 12

)��(  عن�سر �حلماية ل ينطوي على خطوة �بتكارية 

عنا�سر �حلماية )**( ل تنطوي على خطوة �بتكارية على �سوء �لوثيقة )�ل�قرب( و�لوثيقة )�ملكملة(؛ 
وفقـــًا للمـــادة )44( )ب( من �لنظـــام، وتن�ض على "يكون �لخـــرت�ع منطويًا على خطـــوة �بتكارية �إذ� مل 

يتي�سر لرجل �ملهنة �لعادي �لتو�سل �إليه ب�سورة بديهية نتيجة �لتقنية �ل�سابقة �ملت�سلة بطلب �لرب�ءة".

فقـــد ك�سفـــت �لوثيقة )�ل�قرب( عـــن "كتابة كل �سمة مـــن �سمات عن�سر �حلمايـــة يف �لطلب �حلايل 
)�نظر كتابة ��ين توجد تلك �ل�سمة يف �لوثيقة �ل�قرب(.

ومل تك�سف �لوثيقة )�ل�قرب( عن "******". 

لكن �لوثيقة )�ملكملة( ك�سفت عن " ***** )�نظر ***(.

لذلـــك يت�سح لرجل �ملهنة �لعـــادي يف �لتقنية " �سرح كيف يتم �إ�سافة تعديـــل �لوثيقة �ل�قرب لت�ستمل 
على �جلزء �ملكمل �ملك�سوف عنه يف �لوثيقة �ملكملة للتو�سل �ىل مو�سوع �لخرت�ع �حلايل.

)ب(  عن�سر حماية معتمد غري منطٍو على خطوة �بتكارية

وفيمـــا يتعلق بعن�سر �حلماية )كتابة رقم �لعن�سر �ملعتمد(، فقد ك�سفت �لوثيقة )كتابة رمز �لوثيقة 
�ل�قرب و�لوثيقة �ملكملة( عن جميع حدود عنا�سر �حلماية )كتابة رقم �لعن�سر �ملعتمد عليه( �إ�سافة �إىل 
��ن �لوثيقـــة )كتابة رمز �لوثيقة �ل�قرب و�لوثيقة �ملكملة( ك�سفت عن "كتابة �جلزء �لإ�سايف �لذي ك�سفت 

عنه �لوثيقة �ل�قرب )�نظر كتابة ��ين يوجد ذلك �جلزء يف �لوثيقة �ل�قرب(".

)ج(  عن�سر حماية غري منطٍو على خطوة �بتكارية و عنا�سر حماية معتمدة لي�ض لها ��ثر فني

عنا�سر �حلماية )**( ل تنطوي على خطوة �بتكارية على �سوء �لوثيقة )�ل�قرب( و�لوثيقة )�ملكملة(؛ 
وفقـــًا للمـــادة )44( )ب( من �لنظـــام، وتن�ض على "يكون �لخـــرت�ع منطويًا على خطـــوة �بتكارية �إذ� مل 

يتي�سر لرجل �ملهنة �لعادي �لتو�سل �إليه ب�سورة بديهية نتيجة �لتقنية �ل�سابقة �ملت�سلة بطلب �لرب�ءة".

فقـــد ك�سفـــت �لوثيقة )�ل�قرب( عـــن "كتابة كل �سمة مـــن �سمات عن�سر �حلمايـــة يف �لطلب �حلايل 
)�نظر كتابة ��ين توجد تلك �ل�سمة يف �لوثيقة �ل�قرب(".
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ومل تك�سف �لوثيقة )�ل�قرب( عن "******".

لكن �لوثيقة )�ملكملة( ك�سفت عن ***** )�نظر ***(.

لذلـــك يت�سح لرجل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية "�سرح كيفية �إ�سافة تعديل �لوثيقة �ل�قرب لت�ستمل على 
�جلزء �ملكمل �ملك�سوف عنه يف �لوثيقة �ملكملة للتو�سل �إىل مو�سوع �لخرت�ع �حلايل".

عنا�ســـر �حلماية �ملعتمدة )كتابة رقـــم �لعن�سر �ملعتمد( غري مقبولة؛ ب�سبب ��نها ل تت�سمن ��ي �سمة 
�إ�سافيـــة ذ�ت ��ثر فني، و�لتـــي ميكن ��ن ت�سم �إىل عنا�سر �حلماية �لتي ���ســـارت لها لكي حتقق متطلبات 

�خلطوة �لبتكارية على �سوء ما ك�سف عنه يف �لتقنية �ل�سابقة.

�لفقر�ت �خلا�سة باخلطوة �لبتكارية-على ���سا�ض وثيقة �سابقة و�ملعرفة �لعامة لرجل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية:- 13
)��(  عن�سر �حلماية ل ينطوي على خطوة �بتكارية 

عنا�ســـر �حلماية )**( ل تنطوي على خطوة �بتكارية على �ســـوء �لوثيقة )�ل�قرب( و�ملعرفة �لعامة 
لرجـــل �ملهنة مبا هو معـــروف يف �لتقنية �ل�سابقة؛ وفقًا للمادة )44( )ب( من �لنظام وتن�ض على "يكون 
�لخرت�ع منطويًا على خطوة �بتكارية �إذ� مل يتي�سر لرجل �ملهنة �لعادي �لتو�سل �إليه ب�سورة بديهية نتيجة 

�لتقنية �ل�سابقة �ملت�سلة بطلب �لرب�ءة".

فقـــد ك�سفت �لوثيقـــة )�ل�قرب( عن "كتابة كل �سمـــة من �سمات عن�سر �حلمايـــة يف �لطلب �حلايل 
)�نظر كتابة ��ين توجد تلك �ل�سمة يف �لوثيقة �ل�قرب(.

ومل تك�سف �لوثيقة )�ل�قرب( عن "******".

لذلك يت�سح لرجل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية " �سرح كيفية �إ�سافة تعديل �لوثيقة �ل�قرب لت�ستمل على 
�جلـــزء �ملكمـــل، �لذي يعد ��حد �خليار�ت �ملتوفرة يف جمال �لتقنيـــة بالن�سبة لرجل �ملهنة �لعادي للتو�سل 

�إىل مو�سوع �لخرت�ع �حلايل.

)ب(  عن�سر حماية معتمد غري منطٍو على خطوة �بتكارية

وفيما يخ�ض عن�سر �حلماية )كتابة رقم �لعن�سر �ملعتمد(، فقد ك�سفت �لوثيقة )كتابة رمز �لوثيقة 
�ل�قـــرب( عن جميع حدود عنا�سر �حلمايـــة )كتابة رقم �لعن�سر �ملعتمد عليـــه(، �إ�سافة �إىل ��ن �لوثيقة 
)كتابة رمز �لوثيقة �ل�قرب( ك�سفت عن "كتابة �جلزء �لإ�سافي �لذي ك�سفت عنه �لوثيقة �ل�قرب )�نظر 

كتابة ��ين يوجد ذلك �جلزء يف �لوثيقة �ل�قرب(".

)ج(  عن�سر حماية غري منطٍو على خطوة �بتكارية  وعنا�سر حماية معتمدة لي�ض لها ��ثر فني

عنا�ســـر �حلماية )**(  ل تنطوي علـــى خطوة �بتكارية على �سوء �لوثيقة )�ل�قرب( و�ملعرفة �لعامة
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لرجـــل �ملهنة مبا هو معـــروف يف �لتقنية �ل�سابقة؛ وفقًا للمادة )44( )ب( من �لنظام وتن�ض على "يكون 
�لخرت�ع منطويًا على خطوة �بتكارية �إذ� مل يتي�سر لرجل �ملهنة �لعادي �لتو�سل �إليه ب�سورة بديهية نتيجة 

�لتقنية �ل�سابقة �ملت�سلة بطلب �لرب�ءة".

فقـــد ك�سفت �لوثيقـــة )�ل�قرب( عن "كتابة كل �سمـــة من �سمات عن�سر �حلمايـــة يف �لطلب �حلايل 
)�نظر كتابة ��ين توجد تلك �ل�سمة يف �لوثيقة �ل�قرب(".

ومل تك�سف �لوثيقة )�ل�قرب( عن "******". 

لذلك يت�سح لرجل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية " �سرح كيفية �إ�سافة تعديل �لوثيقة �ل�قرب لت�ستمل على 
�جلـــزء �ملكمـــل، �لذي يعد ��حد �خليار�ت �ملتوفرة يف جمال �لتقنيـــة بالن�سبة لرجل �ملهنة �لعادي للتو�سل 

�إىل مو�سوع �لخرت�ع �حلايل.

عنا�ســـر �حلماية �ملعتمدة )كتابة رقـــم �لعن�سر �ملعتمد( غري مقبولة؛ ب�سبب ��نها ل تت�سمن ��ي �سمة 
�إ�سافيـــة ذ�ت ��ثر فني، و�لتـــي ميكن ��ن ت�سم �إىل عنا�سر �حلماية �لتي ���ســـارت لها لكي حتقق متطلبات 

�خلطوة �لبتكارية على �سوء ما ك�سف عنه يف �لتقنية �ل�سابقة.

�لفقر�ت �خلا�سة بقابلية �لتطبيق �ل�سناعي:- 14

)��(  عن�سر �حلماية ل ميكن تطبيقه �سناعيا

عن�سر)عنا�ســـر( �حلماية )��رقام �لعنا�ســـر( يذكر )تعليق �لفاح�ض( )�سفحـــة ،عمود ، �سطر(، 
وحيث ��ن ذلك ل ميكن تطبيقه �سناعيًا، لذ� فاإن  عن�سر)عنا�سر( �حلماية غري مقبول، ول ميكن منحه 
بـــر�ءة �خرت�ع؛ وفقًا للمادة )44( )ج( من �لنظام وتن�ض علـــى "يعد �لخرت�ع قاباًل للتطبيق �ل�سناعي 

�إذ� ��مكن ت�سنيعه، ��و ��ستعماله يف ��ي جمال �سناعي، ��و زر�عي".

)ب(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية ماكينة ذ�ت حركة د�ئمة

عن�ســـر )عنا�ســـر( �حلمايـــة )��رقام �لعنا�ســـر( يذكر )ماكينـــة ذ�ت حركة د�ئمـــة، ول يتفق ذلك 
مـــع �لنظريـــات �لعلمية �ملعروفة(، وحيـــث ��ن ذلك ل ميكن تطبيقه �سناعيًا، لذ� فـــاإن عن�سر )عنا�سر( 
�حلماية غري مقبول ول ميكن منحه بر�ءة �خرت�ع؛ وفقًا للمادة )44( )ج( من �لنظام، وتن�ض على "يعد 

�لخرت�ع قاباًل للتطبيق �ل�سناعي �إذ� �مكن ت�سنيعه، ��و ��ستعماله يف ��ي جمال �سناعي، ��و زر�عي".

)ج(  عن�سر �حلماية يطالب بحماية تركيبة كيميائية لي�ض لها ��ستخد�م معروف

عن�ســـر )عنا�سر( �حلماية )��رقام �لعنا�سر( يذكر )تركيبة كيميائية لي�ض لها ��ستخد�م معروف(، 
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وحيث ��ن ذلك ل ميكن تطبيقه �سناعيًا، لذ� فاإن عن�سر)عنا�سر( �حلماية غري مقبول، ول ميكن منحه 
بـــر�ءة �خـــرت�ع؛ وفقًا للمادة )44( )ج( من �لنظام، وتن�ض على "يعد �لخرت�ع قاباًل للتطبيق �ل�سناعي 

�إذ� ��مكن ت�سنيعه، ��و ��ستعماله يف ��ي جمال �سناعي، ��و زر�عي".

�لفقر�ت �خلا�سة باملو��سيع �لقابلة للمنح:- 15

)��(  عنا�سر �حلماية من �ملمكن منحها بر�ءة �خرت�ع دون �حلاجة لإعادة �سياغة �لعنا�سر

عنا�ســـر �حلمايـــة )كتابة ��رقام �لعنا�سر( مقبولة، وميكن منحها بـــر�ءة �خرت�ع على �سوء ما ك�سف 
عنـــه يف �لوثائـــق �مل�ست�سهد بها �ملذكورة ��عاله �إذ� مت جتاوز �ملالحظات �ل�خرى �ملذكورة يف هذ� �لتقرير، 
حيـــث مل تك�ســـف ��ي مـــن �لوثائق عن "كتابـــة �ل�سمة ��و �ل�سمـــات �ل��سا�سية �لتي مل تك�ســـف عنها �لوثائق 

�مل�ست�سهد بها".

)ب(  عنا�سر �حلماية من �ملمكن منحها بر�ءة �خرت�ع عند �حلاجة لإعادة �سياغة �لعنا�سر

عنا�ســـر �حلمايـــة )كتابة ��رقام �لعنا�سر( مقبولة، وميكن منحها بـــر�ءة �خرت�ع على �سوء ما ك�سف 
عنـــه يف �لوثائـــق �مل�ست�سهـــد بهـــا -�ملذكورة ��عـــاله- �إذ� مت جتاوز �ملالحظـــات �ل�خرى �ملذكـــورة يف هذ� 

�لتقرير، و��عيدت �سياغتها لت�ستمل على جميع �حلدود للعن�سر �لرئي�سي، ��و ��ي عنا�سر تتد�خل معها.
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ملحق1 للف�صل ال�صابع ع�صر
فح�ص طلبات براءات الخرتاع يف جمال امل�صتح�صرات ال�صيدلنية

م1 1/17  نطاق الف�صل
هـــذ� �لف�سل مكمل لإجـــر�ء�ت مكتب بر�ء�ت �لخرت�ع يف فح�ض طلبات بـــر�ء�ت �لخرت�ع. ومت �إعد�ده 
بهدف م�ساعدة �لفاح�سني مبكتب �لرب�ء�ت على فح�ض �لطلبات يف جمال �مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلنية؛ نظر� 

للخ�سو�سية �لتي تتميز بها �لطلبات يف ذلك �ملجال.

م1 2/17  عنا�صر احلماية يف الطلبات ال�صيدلنية
تتـــم مناق�ســـة تفا�سيل �سياغـــة عنا�سر �حلماية، وو�ســـوح ودعم وكفاية �لك�سف عـــن �لخرت�عات حتت 
�لعناويـــن �ملنا�سبة. ومـــع ذلكفمن ��جل فهـــم ��ف�سل للم�سائل �ملتعلقـــة باجلّدة و�خلطـــوة �لبتكارية و�ملعايري 
�ل�خـــرى لقابليـــة �لرب�ءة، ��ُ�سري فيما يلي لعنا�ســـر حماية �مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلنيـــة و�لخرت�عات �مل�سابهة 

�ملرفقة بطلبات بر�ء�ت �لخرت�ع للمجالت ذ�ت �ل�سلة.

وعمومـــا فـــاإن �لطلبات �ملتعلقـــة باملو��سيع �ل�سيدلنيـــة و�ملرتبطة بهـــا ت�سمل عنا�ســـر �حلماية �ملتعلقة 
باملو�سوعات �لتالية، على �سبيل �ملثال ل�حل�سر:

اأول: عنا�سر حماية �ملنتج:
• �ملو�د �ل�سيدلنية:	

)��(  �ملركبات �لكيميائية �جلديدة.
)ب(  �لرتكيبات/�لرت�كيب.

)ج(  �لرتكيبات/�جلرعة.
)د(  ���ســـكال جديدة من �ملو�د �ملعروفة مثل:�ل�مالح، �لإ�ســـرت�ت، �لإيثري�ت، �لكريات �لبي�ساء، 
�ملذيبـــات- مبا يف ذلك �لهيدر�ت-، �لكالهر�ت، �ملتماثالت �لفر�غية، �ملتبلور�ت، نو�جت �ل�ي�ض، 
بادئات �ل�دوية، �ملتجمعات، �ل��سكال �لنقية، حجم �جل�سيمات، �ملت�سكالت و��مزجتها �ملرت�كبات، 

�مل�ستقات من �ملو�د �ملعروفة، و�ملجموعات، �لناجت من �لعملية. 
ثانياً: عنا�سر حماية �لعملية/طريقة �لت�سنيع.

ثالثاً: عنا�سر �حلماية �ملتعلقة بامللكية �جلديدة، �ل�ستخد�م �جلديد ملادة معروفة ��و عنا�سر حماية متعلقة 
بال�ستخد�م )مبا يف ذلك �ملوؤ�سر�ت �ل�خرى(.

رابعاً: عنا�سر حماية طرق �لعالج و/��و ت�سخي�ض �لب�سر ��و�حليو�نات. 
خام�صاً: عنا�سر �حلماية �ملتعلقة مبنتج وعملية.

وقـــد مت ت�سميم �لدليل بهذه �لطريقة، بحيث تكون �لتو�سيحـــات �ملعطاة فيما يتعلق باملفاهيم �ملنف�سلة 
مثـــل: �جلّدة، و�خلطوة �لبتكارية، و�لتطبيق �ل�سناعي، وغريهـــا، قابلة للتطبيق ب�سكل عام على جميع ��نو�ع 
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عنا�ســـر �حلماية �ملذكورة ��عاله، ولكن حيث يبدو ��ن هناك حاجة لتو�سيحات �إ�سافية ��و نهجا خمتلفا، فاإنه 
يتم بذل حماولة لتف�سري ذلك ب�سكل منف�سل حتت نف�ض �لعنو�ن يف �سياق �ل�حكام ذ�ت �ل�سلة من �لنظام.

م1 3/17  عنا�صر احلماية ب�صيغة )ماركو�ص(:
غالبا ماتتعلق بعنا�سر حماية بر�ء�ت �لخرت�ع و��سعة �لنطاق و�لتي تغطي جمموعة مكونة من عدد كبري 
)��حيانا �لآلف ��و �ملاليني( من �ملركبات �ملمكنة. وي�سري ما ي�سمى بـ)عنا�سر حماية ماركو�ض( �إىل �لرتكيب 
�لكيميائـــي مـــع تعدد �ملجموعـــات �لكيميائية �ملعادلـــة وظيفيًا يف و�حـــدة ��و ��كرث من ��جـــز�ء �ملركب. وت�ساغ 
عنا�ســـر حماية ماركو�ض للح�سول على نطـــاق و��سع من �حلماية، و�لتي ت�سمل عددً� كبريً� من �ملركبات �لتي 
يحتمل ��ل يكون مت تقييم خ�سائ�سها، ولكن فقط ي�ستدل عليها من �لناحية �لنظرية من �لتكافوؤ مع مركبات 
��خـــرى �سمن عنا�سر �حلماية. ويف كثري من �ل�حيان ت�سبـــب عنا�سر حماية ماركو�ض لب�سًا بخ�سو�ض �جلّدة 
وعدم �لو�سوح و�لتطبيق �ل�سناعي ملجموعة من �ملركبات �مل�سمولة، �سمن ما يعرف ب�سيغة ماركو�ض. و��ي�سا 
قد تثري عنا�سر حماية ماركو�ض ت�ساوؤلت حول �لكفاية وتعدد جمموعة متميزة من �لخرت�عات �ملتعلقة مبثل 

عنا�سر �حلماية هذه. 

م1 4/17  مثال تو�صيحي:
عن�سر �حلماية 1: مركبات من �ل�سيغة �لعامة:

H2N
N

O

O
R3

R1

R2

R4

حيـــث، يتم �ختيار R1 مـــن �لفينيل، �لبرييديل، �لثيازوليـــل، �لثيو ��لكيل، ��لكوك�ســـي و�مليثيل، R2-R4 هي 
�مليثيـــل، �لتوليل ��و �لفينيل... وت�ستخدم �ملركبات كم�ستح�سر �سيديل لزيادة قدرة �مت�سا�ض �ل�ك�سجني من 

�لدم. 

و��ثنـــاء فح�ـــض عن�سر حماية ماركو�ض �ملذكور ��عـــاله، يلزم فح�ض �ملو��سفة �لكاملـــة بحيث: )1( ��نها 
تك�سف عن كل �لنماذج �ملمكنة �لتي ت�سملها �سيغة ماركو�ض �ملطالب بحمايتها. )2( مثل هذه �لنماذج متتلك 
��ستخد�مـــا ��و خا�سيـــة م�سرتكة. )3( مثل هذه �لنمـــاذج �ملمكنة تتقا�سم هيكاًل م�ســـرتكا. )4( يتم �لك�سف 
عـــن �خل�سائ�ض �لفيزيائية و�لكيميائية للمركب �ملطالـــب بحمايته. )5( يتم توفري �لتقييم �لذي ��جري لكل 
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منوذج. )6( مت �لك�سف عن عملية و�حدة على �ل�قل لإعد�د �ملركبات عندما يتم �ملطالبة با�كرث من عملية.

وعالوة على ذلك �إذ� مل يتم �لوفاء با�ي من )1( �إىل )6( فيجب �لعرت��ض على عنا�سر حماية ماركو�ض؛ 
ب�سبب "وحدة �لخرت�ع"، وعدم كفاية �لك�سف "�لو�سوح".

م1 5/17  البحث يف التقنية ال�صابقة:
خـــالل عمليـــة �لبحث يف �لتقنية �ل�سابقة، ينبغي للفاح�ض ��ن ي�سع �إطـــار� ل�سرت�تيجية بحث �ساملة عن 
طريق �جلمع بني خمتلف عو�مل �لبحث، مبا يف ذلك �لكلمات �لرئي�سية و�لت�سنيف �لدويل للرب�ء�ت، و�لبحث 

ب�سيغ �ملركبات، وغريها، وينبغي �إجر�ء بحث دقيق يف بر�ء�ت �لخرت�ع وكذلك قو�عد �لبيانات �ل�خرى. 

ميكن �لبحث عن �ملركبات وحتديدها يف قو�عد �لبيانات �ملختلفة با�ستخد�م عدة طرق: 
)��(  بحث بال�سيغة �جلزيئية و�لهيكلية. 

)ب(  بحث بال�سم با�ستخد�م ت�سميات �ل�يوباك. 
 .CAS ج(  بحث باملركب با�ستخد�م ��رقام ت�سجيل(

 .)INN( بحث بال�سم �لعام  )د(
.)IPC( بحث با�ستخد�م �لت�سنيف �لدويل للرب�ء�ت  )هـ(

وجتـــدر �لإ�ســـارة �إىل ��ن عنا�سر حماية �ملركبات �ل�سيدلنية يف كثري مـــن �ل�حيان تنطوي على م�ستقات 
ملركبـــات معروفـــة ذ�ت ��ن�سطة �سيدلنية موجـــودة بالفعل. و��ي�سا يالحظ ��ن هذه �ملـــو�د �ل�سيدلنية بالفعل 
تعطـــى ���سماًء عامـــة )���سماء دولية INN(، وعندمـــا تك�سف مو��سفة بر�ء�ت �لخـــرت�ع قيد �لبحث عن هذه 

�ل��سماء ينبغي على �لفاح�ض ��ن يبحث يف �لتقنية �ل�سابقة على ���سا�ض هذه �ل��سماء ��ي�سا.

يف حـــال تبـــني ��ن مقدم �لطلب يطالب بحماية ��ستخد�م ثاٍن ملركب �سيديل معروف بالفعل، فينبغي على 
�لفاح�ض ��ن يطلب من مقدم �لطلب �لك�سف عن �ل��سماء �لعامة INN للمادة �ل�سيدلنية �ملذكورة.

م1 6/17  تعريف الخرتاع:
ووفقـــا للمـــادة )43( من �لنظـــام، فاإنه يق�ســـد بعبارة "�لخـــرت�ع": ��ي منتج ��و عمليـــة جديدة تنطوي 
علـــى خطـــوة �بتكارية وقابلة للتطبيق �ل�سناعي. ويكون �لخرت�ع قابـــاًل للح�سول على بر�ءة �خرت�ع �إذ� كان 
جديـــدً� باملقارنـــة بالتقنية �ل�سابقة، ��و له تا�ثري غري متوقع من �لتقنية �ل�سابقة. ومن �لو��سح ��ن �ملنتجات و/
��و �لعمليـــات �مل�ستخدمـــة ل�سنع �ملركبات �ل�سيدلنيـــة تعد من �لخرت�عات؛ وفقًا لذلـــك �ملفهوم. ويف بع�ض 

�ل�حيان يالحظ ��ن مقدمي �لطلبات يودعون عنا�سر �حلماية على �لنحو �لتايل:
)��(  ��ستخد�م �ملركبات يف عالج .... 

)ب(  ��ستخد�م مركب �� يف عملية حت�سري ب. 
)ج(  ��ستخد�م مركب �� يف حت�سري .... 

)د(  منتج من مادة معروفة لعالج مر�ض جديد )و�لتي لي�ست �سوى عن�سر حماية ��ستخد�م/تطبيق(.
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ل ميكـــن �عتبـــار �لفئات �ل�ربـــع �ملذكورة ��عاله من عنا�ســـر �حلماية على ��نها �خرت�عـــات؛ ل�ن �ملو�سوع 
 �ملطالـــب بحمايتـــه ل ينتمـــي �إىل منتـــج ول �إىل عمليـــة. وعـــالوًة علـــى ذلـــك، فاإنه يلـــزم �لعرت��ـــض؛ وفقا 

للمادة )43(.

و��ي�سا، جتدر �لإ�سارة �إىل ��ن مثل هذه �لخرت�عات �ملطالب بحمايتها يف بع�ض �ل�حيان تتعلق با�ستخد�م 
ثـــاٍن ملركبـــات معروفة د�خلـــة �سمن نطاق �مللكية �لعامـــة. وينبغي در��سة هذه �حلالت بعنايـــة �سديدة؛ وفقًا 
للمادة )43( وعالوًة على ذلك، فاإنه ينبغي ��ن يوؤخذ يف �لعتبار ��ن �لعثور على خا�سية جديدة ملادة معروفة 

بالفعل ل يجعل من �ملادة جديدة و/��و مبتكرة.

م1 7/17  تقييم اجلّدة: 
وفقـــًا للمـــادة )44( )��( من �لنظام، فاإنه يق�سد بعبارة "�لخـــرت�ع �جلديد": ��ن يكون �لخرت�ع جديدً� 
�إذ� مل يكـــن م�سبوقـــًا من حيث حالة �لتقنية �ل�سابقة، ويق�سد بالتقنيـــة �ل�سابقة يف هذ� �ملجال: كل ما حتقق 
�لك�ســـف عنه للجمهور يف ��ي مكان بالو�سف �ملكتـــوب، ��و �ل�سفوي، ��و بطريق �ل�ستعمال، ��و با�ي و�سيلة ��خرى 
مـــن �لو�سائل �لتي يتحقق بهـــا �لعلم بالخرت�ع، وذلك قبل تاريخ �إيد�ع طلب منـــح �لرب�ءة ��و طلب �ل��سبقية. 
ول يعتـــد بالك�ســـف عن �لخرت�ع للجمهـــور �إذ� حدث ذلك خالل فرتة �ل��سبقية... �إلـــخ. ولغر�ض �لتحقق من 
�جلـــّدة خـــالل �لفح�ض، فاإنه يلـــزم تف�سري �لتقنية �ل�سابقـــة على �لنحو �ملن�سو�ض عليـــه؛ وفقا للمادة )38( 
مـــن �لالئحـــة. وقد و�سع دليـــل �إجر�ء�ت �لفح�ض يف مكتب �لـــرب�ء�ت �ل�سعودي �ملبـــادئ �لعامة لتقييم جدة 

�لخرت�عات و�لتي قد ُي�سار �إليها.

م1 8/17  الوثائق:
جتـــدر �لإ�ســـارة �إىل ��نه ��ثنـــاء تقييم �جلـــّدة ل ي�سمح عمومًا باجلمـــع بني وحد�ت منف�سلـــة من �لتقنية 
�ل�سابقـــة معـــا. ومن غري �ملقبول ��ي�سا �جلمع بني عنا�سر منف�سلة تابعـــة لنماذج خمتلفة مت و�سفها يف نف�ض 
�لوثيقـــة، مـــا مل يكن قد مت �قرت�ح هذ� �جلمع ��و �لرتباط ببع�سها �لبع�ض. وعلى �سبيل �ملثال �إذ� كانت �سيغة 
ماركو�ـــض تغطـــي عددً� ل يعد ول يح�ســـى من �ملركبات، فهنـــاك �حتمال ��ن بع�ض �ملركبـــات �ملعينة �ملطالب 
بحمايتهـــا يف �لطلب قد تقع �سمن نطاق ��حـــد جمالت �لتقنية �ل�سابقة، و��ن مركبات ��خرى معينة قد تندرج 
�سمـــن جمـــالت تقنية �سابقـــة ��خرى. ويف مثل هذه �حلالت فـــاإن �جلمع بني �لتقنيـــة �ل�سابقة مع �جلّدة يعد 

خطوًة منطقيًة قد يتخذها �لفاح�ض.

م1 9/17  التاريخ ذا ال�صلة بوثائق التقنية ال�صابقة:
هـــو تاريـــخ تقدمي �لطلب �لوطني، ��و تاريخ تقدمي �لطلب �لدويل ملعاهـــدة �لتعاون ب�سا�ن �لرب�ء�ت ، ��و يف 
حالـــة �لطلـــب �لوطني و/��و �لدويل �لذي يطالب بحق �ل�سبقية عن طلـــب �سابق، فهو تاريخ �إيد�ع هذ� �لطلب 
�ل�سابـــق. وينبغي ��ن تقر�� �لوثيقة �ل�سابقة كمـــا كان �سيتم قر�ءتها من قبل رجل �ملهنة يف �لتاريخ ذي �ل�سلة، 
ويكون �لخرت�ع قابال للح�سول على بر�ءة �إذ� كان جديد� على �سوء �لتقنية �ل�سابقة، ��وغري م�سبوٍق بالتقنية 
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�ل�سابقـــة. وت�سمـــل �لتقنية �ل�سابقة جميع �ملعلومـــات و�ملعرفة �ملتعلقة بالخرت�ع، و�لتـــي مت ن�سرها قبل تاريخ 
���سبقيـــة طلـــب �لرب�ءة. ولغر�ـــض �لفح�ض، ليعد �لخرت�ع جديـــًد�، �إذ� كان ي�سكل جزء� مـــن تقنية �سناعية 
�سابقـــة ��و كان د�خـــاًل �سمن �لنطاق �لعام. ويلزم ��ن يكون �لن�سر قبـــل تاريخ ���سبقية طلب �لرب�ءة، كما يلزم 
��ن يعامل ��ي طلب للح�سول على �لرب�ء�ة مودع يف مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي، ولكن مت ن�سره بعد تاريخ �إيد�ع 
طلب لحق لرب�ء�ة �خرت�ع يف مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي مطالبا بنف�ض �ملو�سوع باعتباره تقنية �سناعية �سابقة 
)عن�ســـر حمايـــة �سابـــق( �إىل �لطلب �لالحق �ملذكور �سريطـــة ��ن يكون للطلب �ل�سابق تاريـــخ ���سبقية �سابق. 
 ويلـــزم ��ن تكـــون وثيقـــة �لتقنية �ل�سابقـــة متكينية ��ي: يلزم ��ن يكـــون هناك �جتاه و��ســـح وجلي لالخرت�ع يف 

�لتقنية �ل�سابقة.

م1 10/17  الك�صف ال�صمني
يلـــزم يف حـــال رف�ض �جلّدة �ل�ستناد على ك�سف و��سح يف �لتقنيـــة �ل�سابقة. ومع ذلك، �إذ� كانت �لتقنية 
�ل�سابقـــة تك�سف عـــن �ملو�سوع �ملطالب بحمايته بطريقـــة �سمنية بحيث ل ترتك ��ي �ســـك يف ذهن �لفاح�ض 
ملحتـــوى �لتقنيـــة �ل�سابقة و�ل�ثـــر �لعملي لها، فيمكن �لعرت��ـــض على �جلّدة. كمثال �ملطالبـــة بحماية ��مالح 
�لهاليـــد ملركب بينما تو�سح �لتقنية �ل�سابقة ��مالح �لكلوريد لنف�ض �ملركب ولكن ل تك�سف �سر�حة عن ��مالح 
�لهاليد �ل�خرى. عليه فا�ن م�سا�لة �لك�سف �ل�سمني غالبا ما تكون متد�خلة مابني �جلّدة و�خلطوة �لبتكارية.

م1 11/17  الك�صف الكامل
يف بع�ـــض �ل�حيـــان قد تك�سف �لتقنيـــة �ل�سابقة عن مو�سوع �لخرت�ع ب�سكل كامـــل. حيث يتم رف�ض طلب 
�لـــرب�ءة لكونـــه م�سبوقـــًا بوثيقة و�حدة من وثائق �لتقنيـــة �ل�سابقة تك�سف عن جميع ��وجـــه �لخرت�ع �ملطالب 
بحمايتـــه، وميكن لوثيقة �لتقنيـــة �ل�سابقة ��ن تك�سف �سمنيًا عن �سمة من �سمـــات �لخرت�ع �ملطالب بحمايته 
�إذ� كانـــت تلـــك �ل�سمة �ملفقـــودة موجودة بال�سرورة، ��و �سمنـــا، يف �لتقنية �ل�سابقة �ملك�ســـوف عنها... ولي�ض 
مـــن �ل�ســـروري ��ن يتطلب �لك�ســـف �لكامل ��ن: يتعرف رجل �ملهنـــة �لعادي على �لك�ســـف �ل�سمني، ولكن من 

�ل�سروري ��ن يكون �لناجت هو مايتم �لتو�سل له عند تنفيذ �لخرت�ع.

م1 12/17  اأمثلة تو�صيحية لتحديد اجلّدة
مثال رقم 1:

يتعلق �لخرت�ع بفئة من �ملركبات غري متجان�سة �حللقة ذ�ت �ل�سيغة رقم 1 و�لتي ت�ستخدم كمحفز�ت ل 
mGluR1. وقد ��ستملت �لكت�سافات �ل�سابقة على �ملركبات ذ�ت �ل�سيغة �لعامة �لتالية رقم 2. 

وقد مت �ختيار �لبد�ئل �لتالية من قائمة �لبد�ئل �ملذكورة يف �لك�سف �ل�سابق للمطالبة باملركب ذو �ل�سيغة 
1، حيث R1 هو �لهيدروجني، R3’ R2 هو �لهيدروجني ��و هالوجني )مثل R3’ R3 يف �لخرت�ع �حلايل(.

X هو �ل�ك�سجني، A1 و A2 هما �لفينيل، و B هو 5.4 �ل�وك�سازول �مل�ستق.
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R5

R4

N

O

(b)

حيث R4 و R5 )مثل R1 و R2 يف �لخرت�ع �حلايل( هو �لهيدروجني ��و ثالثي فلورو ميثيل، ب�سرط ��ن يكون 
و�حد� من R4 و R5 على �ل�قل هو �لهيدروجني.

الخرتاع احلايل

1- مركبات ذات ال�صيغة العامة:

R3

R3'

R2

R1

N

O

O

ON

H
H

ال�صيغة رقم 1

حيث ي�سري و�حد� من R1 و R2 �إىل ثالثي فلورو �مليثيل، 
وي�ســـري �لآخر �إىل �لهيدروجني، ي�سري R3 و ’R3، ب�سكل 
م�ستقـــل كال منهمـــا عن �لآخـــر �لكيل ��قـــل، �لكوك�سي 
��قـــل، هالوجني، ��و وكذلـــك �ل�مالح �ملقبولـــة �سيدليا 

�مل�ستقة منهما.

الخرتاع ال�صابق

1- مركب ذو ال�صيغة العامة:

R2

R2'

O

N

H

B

R1

A1

A2

ال�صيغة رقم 2

 R2 ي�ســـري �إىل �لهيدروجـــني ��و �لكيـــل ��دين R1 حيـــث 
و ’R2 ي�ســـري�ن، وب�سكل م�ستقل عـــن بع�سهما �لبع�ض، 
�لهالوجـــني،  ��و  �لهيدروجـــني  �إىل  �لهيدروجـــني،  �إىل 
�مليثيـــل، وت�سري X �إىل �ل�ك�سجـــني، �لكربيت، ��و ذرتي 
هيدروجني ل تكونان ر�بطة، A1 و A2 ت�سري�ن، وب�سكل 
م�ستقـــل كل منهمـــا عن �لآخـــر، �إىل �لفينيـــل ��و حلقة 

�سد��سية غري متجان�سة.

B هي جمموعة ذ�ت �سيغة

R4

NN

O

(a)

R5

R4

N

O

(b)
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R4

O

or

N

N

(c)

R4

NO

(d)

N

��دنـــى،  �لكيـــل  �لهيدروجـــني،  �إىل  ي�ســـري�ن   R5 و   R4

�لكوك�ســـي ��قل، هك�سيل حلقـــي، �لكيل- هك�سيل حلقي 
��دنـــى ��و ثالثي فلـــورو �مليثيل، ب�ســـرط ��ن يكون و�حد� 
مـــن R4 ��و R5 هيدروجني، وكذلـــك ��مالحهم �ملقبولة 

�سيدليا.

التحلي���ل: مـــن �لتقنيـــة �ل�سابقة، ميكن روؤية ��نه �إذ� كانـــت �ملركبات �ملك�سوف عنها حتديـــد� لها �لرتكيبات 
نف�سهـــا فاإنها تلغي -ب�سكل قاطع- جـــّدة �ملركب )�ملركبات( مو�سع �لنقا�ض. وجتـــدر �لإ�سارة �إىل ��ن �ملركب 
�خلا�ـــض بالتقنية �حلاليـــة وكذلك �ملركب �خلا�ض بالتقنية �ل�سابقة ميثـــالن ب�سيغة ماركو�ض. ول�ن مركبات 
�لتقنيـــة �حلاليـــة ميكن ��ستقاقهـــا من تقنية �سابقة و�حدة مـــع جميع �لبد�ئل �ملمكنة؛ لذلـــك فا�نه يفتقر �إىل 
�جلـــّدة. وبـــدل من ذلك، �إذ� كانـــت مركبات �لتقنية �ل�سابقة �ملك�سوف عنها ب�ســـكل حمدد ل تلغي �جلّدة من 
�ملركبـــات مو�ســـع �لنقا�ض، فاإن �لك�سف �لعام يف �لتقنية �ل�سابقة ل يز�ل من �ملمكن ��ستخد�مه لنفي �خلطوة 

�لبتكارية.

مثال رقم 2:

يتعلـــق �لخـــرت�ع مبلـــح �لفيوماريـــت ل )2s( -1-[1.1- ثنائـــي ميثيـــل- 3-)4-"برييدين-3-يل"(- 
�مييد�زول-1-يل(- بروبيل ��مينو( -���سيتيل [- بريوليدين-2- كربونيرتيل �ملفيد يف عالج مر�ض �ل�سكري، 

وذو �لرتكيب �لآتي:

N

N
N

N

N

O

HN

تك�ســـف �لتقنيـــة �ل�سابقـــة ملـــح �مليثـــا�ن حلم�ـــض �ل�سلفونيـــك مـــن )2s( -1-[1.1- ثنائـــي ميثيـــل- 
3-)4-"برييدين-3-يل"(- �مييد�زول-1-يل(- بروبيل ��مينو( –���سيتيل [- بريوليدين-2- كربونيرتيل.

وعالوة على ذلك، تك�سف عن: "�لعديد من �ل�مالح �ملقبولة �سيدليا" من �ملركب �ملذكور كما يذكر ��ي�سا 
�لعديد من �ل�حما�ض �ملكونة لال�مالح، ومن �سمنها حم�ض �لفيوماريك �لذي مت ذكره كا�حد �ل�حما�ض �ملكونة 

لال�مالح �ملقبولة �سيدليا. وبالرغم من ذلك، فا�نها مل تك�سف عن ملح حم�ض �لفيوماريك ب�سكل حمدد.
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التحلي���ل: مو�ســـوع �لتقنية �ملطالب بحمايتها هو ملح حم�ـــض �لفيوماريك للمركب )2s( -1-[1.1- ثنائي 
ميثيـــل- 3-)4-"برييدين-3-يـــل"(- �مييد�زول-1-يـــل(- بروبيـــل ��مينو( –���سيتيـــل [- بريوليدين-2- 

كربونيرتيل، فاإن �لك�سف �ل�سمني للتقنية �ل�سابقة يق�سي على جدة �ملو�سوع �ملطالب بحمايته.

مثال 3:

يتعلـــق �لخرت�ع مبركب �ل�سيغـــة رقم 1 و�ل�مالح �ملقبولة �سيدليا �مل�ستقة منـــه. فال�سيغة رقم 1 مفيدة 
كا�دوية يف عالج ��مر��ض مثل �ل�سرطان.

R2

OH

OH

OR1

COCH3

O

حيث R1 �مليثيل، R2 يتـــم �ختياره من �لهيدروجني �ل�مينو، �لهيدروك�سني �لكربوك�سي، C1-C3 �لكوك�سي، 
��مينو- C3-C1 -��لكيل، C1-C7 ��لكيل، -C1- C5 هالو ��لكيل...........

وتك�ســـف �لتقنية �ل�سابقـــة مركب �ل�سيغة رقم 2 و��مالحه �ملقبولة �سيدليـــا لعالج �ل�سمنة، مر�ض نق�ض 
�ملناعة �ملكت�سبة، و�ل�سرطان.

R4

R5

OR

OR1O

R3

R2

حيث R و R1 يتم �ختيارهما من بني �لهيدروجني، C1-C7 ��لكيل، -C1- C5 هالو ��لكيل...........

ب�سرط ��ن يكون على �ل�قل و�حد� من R و R1 ميثل C1-C7 ��لكيل،

 C1-C3 ،من �لهيدروجني، �ل�مينو، �لهيدروك�سي، �لكاربوك�سي، �ل��سيل R5 وR4 وR3 و R2 بينما يتم �ختيار
��لكوك�سي، ��مينو-C1- C3 ��لكيل- C1-C7 ��لكيل، -C1- C5 هالو��لكيل، ��ريل، ��ريل م�ستق، ��ريل غري متجا�ن�ض...

�لتحليل: تك�سف �لتقنية �ل�سابقة بو�سوح C1-C7 ��لكيل كا�حد بد�ئل R1، وجمموعة �ل��سيل، و�لهيدروك�سيل، 
وبد�ئل ��خرى ل R2 و R3 و R5؛ ولذلك فاإن �لخرت�ع �ملطالب بحمايته لي�ض جديد�.

م1 13/17  الرتكيب/عنا�صر حماية الرتكيب
يف كثـــري من �ل�حيان، تتجاوز عنا�ســـر حماية تركيب �مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلنيـــة م�سا�لة �جلّدة؛ لذ� يتم 
�لتعامـــل معهـــا يف �إطار �خلطوة �لبتكارية ��و�ل�سروط ذ�ت �ل�سلة باملـــادة )43( من �لنظام. ومع ذلك، فقد 
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يحدث ��حيا�نا ��ن تقع �لرتكيبات يف �لنطاق �لعام وبالتايل يلزم �لتعامل معها يف �إطار �جلّدة ��ي�سا.

م1 14/17  اأمثلة تو�صيحية لتحديد جدة عنا�صر حماية املتعلقة مبزيج/ برتكيب
مث���ال 1: يتعلـــق �لخرت�ع �ملطالب بحمايتـــه برتكيبة لتح�سني �لتئـــام �لقرنية وي�سمل �لرتكيـــب �ملذكور على 

فيتامني �� وكذلك و�سط عقيم لتعاطيه �إىل �لعني.

وت�سمـــل �لتقنيـــة �ل�سابقة ��ستخد�م قطرة �لعـــني لإعادة ترطيب �لعد�سات �لال�سقـــة، حيث ت�سمل قطرة 
�لعني �ملذكورة على فيتامني ��، و�لو�سط �ملعقم و�إ�سافات ��خرى.

التحلي���ل: يفتقـــر عن�ســـر �حلمايـــة �إىل �جلّدة، لكونـــه م�سبوق بالتقنيـــة �ل�سابقة، و�لتـــي تك�سف عن جميع 
خ�سائ�ـــض �لرتكيبة �ملطالـــب بحمايتها �ملنا�سبة للتئـــام �لقرنية. وبالتايل، يفتقر مو�ســـوع عن�سر �حلماية 

�إىل �جلّدة.

مثال 2: عن�سر �حلماية: تركيبة �سيدلنية تتكون من حملول مائي ر�ئق �إىل حد كبري يتميز با�ن لدية لزوجة 
��قـــل مـــن mPa.s 10 ويحتوي علـــى 3.5 �إىل 5% وزن/ حجم من 3.1 – ثنائـــي )2- كربوك�سي كرومون-5- 
�يلوك�ســـي(- بروبـــا�ن-2- ول، ��و ��حـــد ��مالحـــه �ملقبولـــة �سيدليا كمادة فعالـــة، جلي�ســـرول، و��يونات معادن 
جمموعـــات I ، ��I ب، II ب، و IV ب مـــن �جلدول �لدوري ��و �ملعـــادن �ل�نتقالية �لتي لها تركيز ��يونات ��قل من 

20 جزء يف �ملليون.

ت�ســـف �لتقنيـــة �ل�سابقة )د1( تركيبـــة �سيدلنية ت�ستمل علـــى حملول مائي يتكون مـــن 2% وزن/ حجم 
مـــن 1،3 – ثنائـــي )2- كربوك�سي كرومون-5- �يلوك�سي(- بروبا�ن-2- ول ملـــح �ل�سوديوم)كروموجليكات 
�ل�سوديـــوم( كمـــادة فعالـــة و �جللي�سرول وطريقة لتح�سريهمـــا. وعالوة على ذلك، ت�ســـري د1 �إىل ��ن تركيز 
كروموجليـــكات �ل�سوديـــوم ميكـــن ��ن يكون من 0.1% وزن/ حجم �إىل 10% وزن/ حجـــم و��نه من �ملف�سل ��ن 

يكون تركيز كروموجليكات �ل�سوديوم ��قل من 5% وزن/ حجم.

ل تذكـــر د1 بالعبارة �ل�سريحة ��ن هـــذه �لرتكيبة �ل�سيدلنية عبارة عن حملول مائي ر�ئق �إىل حد كبري 
و�لتـــي لهـــا لزوجة ��قـــل من mPa.s 10 . و��ن �لرتكيـــز يف تركيبة ��يونات معادن �ملجموعـــات I ، ��I ب، II ب، و 
IV ب  مـــن �جلـــدول �لـــدوري ��و �ملعادن �ل�نتقالية �قل مـــن 20 جزء يف �ملليون. وبالرغم مـــن ذلك، فا�ن هذه 

�خل�سائ�ـــض مل تكـــن خ�سائ�ض مميزة بالن�سبة لـ د1. كان هناك ت�سابـــه و��سح يف طريقة حت�سري �لرتكيبة 
�ل�سيدلنيـــة طبقـــا للطلب مو�سوع �لنقا�ض مع �لطلـــب �خلا�ض بـ د1، ومل يكن هنـــاك ��ي �سبب لتوقع لزوجة 
خمتلفة ��و حمتوى معدين خمتلف يف �لرتكيبتني. وبالتايل، فاإن �ل�سوؤ�ل كان عما �إذ� كان �ملدى من 3.5 وزن 
/ حجم �إىل 5% وزن/ حجم من كروموجليكات �ل�سوديوم، ميكن �لنظر �إليه على ��نه جديد بالن�سبة للك�سف 
يف د1. ويو�ســـح د1 ��ن تركيـــز كروموجليـــكات �ل�سوديوم ميكن ��ن يكون ما بـــني 0.1 % وزن/ حجم �إىل %10 

وزن/ حجم و��نه من �ملف�سل ��ن يكون تركيز كروموجليكات �ل�سوديوم ��قل من 5% وزن/ حجم.

التحلي���ل: بال �سك فـــاإن رجل �ملهنة �سوف يتوقع �لقيمة 5% وزن/ حجم لرتكيـــز كروموجليكات �ل�سوديوم. 
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وطبقا لذلك، فاإن �ملدى �ملطالب بحمايته ما بني 3.5% وزن/ حجم و 5% وزن / حجم يكون متوقع.

)product by proces( م1 15/17  عنا�صر حماية املتعلقة مبنتج بوا�صطة عملية
عن�ســـر �حلمايـــة �ملتعلق مبنتج ميكن �حل�ســـول عليه ��و �إنتاجه من عملية ميكـــن توقعه با�ي ك�سف �سابق 
ملنتـــج حمـــدد يف حد ذ�تـــه، بغ�ض �لنظر عن طريقه �إنتاجـــه. ويف عن�سر حماية �ملنتـــج بو��سطة �لعملية، من 
خـــالل �لعمليـــة فقط، ي�سعى مقدم �لطلب حلقوق يف �ملنتج، ولي�ـــض �لعملية. ويجب ��ن يعرف عن�سر �حلماية 
�ملتعلـــق مبنتـــج بو��سطة عملية مبنتج جديد وغري بديهي، و��ن بر�ءة �لخـــرت�ع �خلا�سة به ل ميكنها �لعتماد 
علـــى �جلّدة وعدم �لو�سوح �خلا�سني با�وجه �لق�سور يف �لعملية وحدها. وبالتايل، فاإن بر�ءة �خرت�ع عن�سر 
�حلماية �ملتعلق مبنتج بو��سطة عملية تكون قائمة على �ملنتج نف�سه �إذ� مل تعتمد على طريقة �لإنتاج؛ ومبعنى 
�آخر: �إذ� كان عن�سر حماية منتج بو��سطة عملية هو نف�سه ��و يعد بديهي من منتج �سابق، فاإن عن�سر �حلماية 
يكون غري قابال للح�سول على بر�ءة حتى لو كان �ملنتج �ل�سابق قد مت �إنتاجه بو��سطة طريقة ��خرى. وبالتايل 
فـــاإن عن�ســـر �حلماية �ملتعلق مبنتج بو��سطة عملية يلزم ��ن يعـــرف منتج جديد وغري بديهي وبر�ءة �لخرت�ع 

ملثل عنا�سر �حلماية هذه لتعتمد على �جلّدة وعدم �لو�سوح �خلا�سني بالعملية وحدها".

وبالتـــايل، يف عنا�ســـر �حلمايـــة �ملتعلقة مبنتـــج بو��سطة عملية ، يلـــزم ��ن يظهر مقدم �لطلـــب ��ن �ملنتج 
�ملعـــرف مـــن خالل �لعملية، مل يكن م�سبوقـــًا ��و بديهيًا با�ي منتج من تقنيات �سابقـــة. وبعبارة ��خرى يلزم ��ن 

يتا�هل �ملنتج للجدة و�لبتكارية بغ�ض �لنظر عن جدة و�بتكارية �لعملية �لتي ينتج من خاللها.

م1 16/17  اأمثلة تو�صيحية لتحديد جّدة عن�صر احلماية على املنتج من العملية
مثال1: يتعلق طلب بر�ءة �لخرت�ع بـ"�جلزيئات �لنانوية �ملعتمدة على �ل�سري�ميك حلجز �لعو�مل �لعالجية 
مـــن ��جل �لعـــالج �ل�سوئي �حلركي وطريقـــة ��ستخد�مه". وتت�سمـــن �ملو��سفة ��نه يف ��حـــد �لتطبيقات، قدم 
�لخـــرت�ع طريقة لت�سنيـــع جزيئات نانوية معتمـــدة على حم�سن �سوئـــي من �سبغة/دو�ء من�ســـط بال�سيليكا 
)قطرهـــا حـــو�يل 30 نا�نومرت9، مـــن خالل �لتحلـــل �لقلوي ملـــادة �سري�ميكية )مثـــل ثالثـــي �إيثوك�سي فينيل 
�سيـــال�ن( يف و�ســـط مذيـــل، ويف تطبيق �آخر، كان �لـــدو�ء/ �ل�سبغة �حل�سا�سة لل�ســـوء �مل�ستخدمة هي 2-دي 

فينيل-2-"1- هك�سيل ��وك�سي �إيثيل" بريوفيوفوربيد(، وهو حمفز �سوئي فعال.

عنا�ســـر �حلمايـــة من 1 �إىل 6 كانـــت لطريقة حت�سري �جلزيئـــات �لنانوية �ل�سري�ميكيـــة �ملحملة با�دوية 
وعنا�سر �حلماية من 7 �إىل 13 هي عنا�سر حماية للرتكيبة. عنا�سر �حلماية �مل�ستقلة 1 و 7 و�رده ��دناه:

طريقة حت�سري جزيئات �ل�سري�ميك �لنانوية �ملحملة بو�حد ��و ��كرث من �ل�دوية �حل�سا�سة لل�سوء وتتكون - 1
من �خلطو�ت: 

)��(  حت�سري �ملذيالت لحتو�ء �لدو�ء �حل�سا�ض لل�سوء.
)ب(  �إ�سافة �لكوك�سي �لزيالن �لع�سوي للمذيالت لتح�سري مركبات من �ل�سيليكا و�ملذيالت.

)ج(  تعري�ـــض �ملركبـــات من �ل�سيليكا و�ملذيالت �إىل �لتحليل �لقلـــوي لرت�سيب جزيئات �ل�سيليكا 
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�لنانوية �لتي حتتوي على جزيئات �لدو�ء �حل�سا�ض لل�سوء. 
)د(  ف�سل �جلزيئات �لنانوية �ملر�سبة عن طريق �لغ�سل.

تركيـــب ي�ستمل علـــى جزيئات �ل�سري�ميك �لنانوية وفيه يكون و�حد� ��و ��كرث من �ل�دوية ذ�ت �حل�سا�سية - 2
لل�سوء حمتجزة بطريقة ت�سمل �خلطو�ت �لآتية:

)��(  حت�سري �ملذيالت لحتو�ء �لدو�ء �حل�سا�ض لل�سوء.
)ب(  �إ�سافة �لكوك�سي �لزيالن �لع�سوي للمذيالت لتح�سري مركبات من �ل�سيليكا و�ملذيالت.

)ج(  تعري�ـــض �ملركبـــات من �ل�سيليكا و�ملذيالت �إىل �لتحليل �لقلـــوي لرت�سيب جزيئات �ل�سيليكا 
�لنانوية �لتي حتتوي على جزيئات �لدو�ء �حل�سا�ض لل�سوء.
)د(  ف�سل �جلزيئات �لنانوية  �ملر�سبة عن طريق �لغ�سل.

�إن �لتقنيـــة �ل�سابقـــة )د1( موجهة ل�ستخـــد�م ج�سيمات نانويـــة م�سعة ل�سوء للعـــالج �ل�سوئي �حلركي 
ملعاجلـــة م�سكلـــة ت�سليط �ل�سوء ذو طول موجـــي معني على �لدو�ء �ل�سوئي. وقـــد كان �حلل �ملقرتح يف د1 هو 
��ستخـــد�م �جل�سيمـــات �لنانوية �مل�سعة لل�سوء ليتـــم تعاطيها بالإ�سافة �إىل �لـــدو�ء �ل�سوئي من ��جل تن�سيط 
�لدو�ء. وقد مت تو�سيح ��ن �جل�سيمات �لنانوية �مل�سعة لل�سوء متت�ض �ل�سوء من م�سدر �ل�سوء وتعيد �إ�سعاعه 
بطـــول موجـــي خمتلف، و�لذي يكون منا�سبا لتن�سيط �لدو�ء �ل�سوئي بالقـــرب من �جل�سيمات �لنانوية �مل�سعة 
لل�سوء؛ وبالتايل يكون دور �جل�سيمات �لنانوية  هو �مت�سا�ض �ل�سوء من �مل�سدر �ل�سوئي و�إعادة بعثه بطول 
موجـــي خمتلـــف لتن�سيط �لدو�ء �ل�سوئي. ولتحقيـــق هذ� �لغر�ض؛ فاإنه يلزم تعاطي �لـــدو�ء �ل�سوئي، ثم يتم 
تعاطي �جل�سيمات �لنانوية  ومن ثم ي�سبح �مل�سدر �ل�سوئي ن�سطا. وقد مت ت�سليط �ل�سوء على �لفرتة �لزمنية 
بـــني تعاطي �لدو�ء �ل�سوئي وتعاطي �جل�سيمات �لنانوية  يف �ملو��سفة، وبالتايل فاإن �لطلب يجب رف�سه بناءً� 

على �فتقاره للجّدة.

حتليل: د1 مل تك�سف ��و يقرتح �سابقا طريقة لت�سنيع �جل�سيمات �لنانوية  �ملعتمدة على �ل�سري�ميك و�ملحتوية 
علـــى �لدو�ء �حل�سا�ض لل�سوء حيـــث تت�سمن �لطريقة خطو�ت مذكورة يف عن�ســـر �حلماية 1. وهكذ�، ميكن 
�ل�سماح بعنا�سر حماية �لطريقة. ومع ذلك، بالنظر �إىل عنا�سر حماية �ملنتج بو��سطة �لطريقة، ففي �حلالة 
�لر�هنـــة يكـــون �لدو�ء �ل�سوئي هو نف�سه بينمـــا تختلف �حلو�مل فقط. ويكون �لختـــالف بني تركيب �لتقنية 
�ل�سابقـــة و�لرتكيب �ملطالب بحمايته هو يف ��ستخد�م حامل غـــري قابل للتحلل �حليوي. ويف �لتقنية �ل�سابقة، 
كان �حلامـــل هـــو جزيئات �لبويل ��كريالميد غري �لقابلة للتحلل �حليـــوي ولكن يف �لخرت�ع �ملطالب بحمايته 
كان �حلامـــل مبنيـــا على �ل�سري�ميك، و�لذي هو ��ي�سا غري قابل للتحلـــل �حليوي. وللرتكيب �ملطالب بحمايته 
مكونات معلومة وبعيد� عن نطاق �لفهم ��ن يكون لها تا�ثري مقوى؛ لهذ� ينبغي رف�ض عنا�سر حماية �لتح�سري.

م1 17/17  تقييم اخلطوة البتكارية
ينبغـــي ��ن ينطـــوي �لخرت�ع على خطوة �بتكاريه ليكون قابال للح�ســـول على بر�ءة �خرت�ع. ووفقا للمادة 
)44( فقرة )ب( من �لنظام، "يكون �لخرت�ع منطويًا على خطوة �بتكارية �ذ� مل يتي�سر لرجل �ملهنة �لعادي 
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�لتو�ســـل �إليـــه ب�سورة بديهية نتيجة �لتقنيـــة �ل�سابقة �ملت�سلة بطلب �لرب�ءة". وعـــالوة على ذلك، فاإن دليل 
�إجر�ء�ت �لفح�ض يف مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي قد و�سع �ملبادئ �لعامة لتقييم �خلطوة �لبتكارية.

ويلزم ��ن يكون لالخرت�ع �لذي ينتج عنه منتج ��ن يتميز بالتقدم �لتقني باملقارنة باملعرفة �ملوجودة ��و ��ن 
يكون له ميزة �قت�سادية ��و كالهما وهذه �مليزة جتعل �لخرت�ع غري بديهيًا لرجل �ملهنة.

ت�سمـــل �لتقنية �ل�سابقة لتحديـــد �خلطوة �لبتكارية على ��ية "معرفة متو�جـــدة". وبعبارة ��خرى، تتحدد 
�خلطـــوة �لبتكاريـــة بـــا�ي مو�ســـوع مت ن�ســـره يف ��ية وثيقـــة يف ��ي مـــكان بالعـــامل ��و ��ي ��ستخـــد�م قبل تاريخ 
 ���سبقيـــة �لطلـــب. وعلى �لعك�ض من �جلّدة، فاإن �لقتبا�ض من وثائـــق �لتقنية �ل�سابقة يكون مقبول به يف �سياق 

�خلطوة �لبتكارية.

م1 18/17  رجل املهنة
�إن معنـــى رجـــل �ملهنـــة يف �ل�سناعـــة مهم جد� يف �سيـــاق حتليل �خلطـــوة �لبتكاريـــة، ويفرت�ض من هذ� 
�ل�سخ�ـــض �لفرت��ســـي ��ن يعلم جميع �لتقنية �ل�سابقـــة لهذ� �لتاريخ، حتى غري �حلا�سلـــة على بر�ءة �خرت�ع 
و�ملتاحة للجمهور. ويكون لديه �ملعرفة بالتقدم �لتقني حتى ذلك �ليوم، وكذلك �ملهارة لإجر�ء جتارب مبعرفة 

حالة �لتقنية، وهو لي�ض غافاًل كما ��ن لديه قدرً� معينا من �لإبد�ع.

 Hindsight analysis م1 19/17  حتليل الإدراك املتاأخر
هـــو �جلنـــوح �إىل روؤية �ل�حد�ث �ملا�سيـــة على ��نه كان من �ملمكـــن �لتنبوؤ بها قبل حدوثهـــا. وهي ظاهرة 
متعددة �ل�وجه ميكنها �لتا�ثري على م�ستوى تقييم �لبد�هة؛ لذ� يلزم �حلكم على "�لبد�هة" بدقة ومو�سوعية. 
وللحكـــم على �لبد�هـــة مبو�سوعية، يحتاج رجل �ملهنـــة ��ن ي�ستبعد �لتحليل �لإدر�كـــي �ملتا�خر و��ن يحكم على 

�لتقنية �ل�سابقة يف تاريخ ���سبقية �لطلب ولي�ض يف ��ي وقت لحق.

م1 20/17  توقع قدر معقول من النجاح
بالنظـــر �إىل ماهو بديهـــي، ينبغي ��ن يوؤخذ يف �لعتبار ��ن جمرد وجـــود كل عن�سر من عنا�سر �لخرت�ع 
يف �لتقنيـــة �ل�سابقة، ل يعني بال�سرورة ��نه بديهي. ويجـــب ��ن يكون هناك مو�سوع ر�بط بني �لتقنية �ل�سابقة 
و�لخرت�ع، وتتبع هذ� �ملو�سوع يجب ��ن يكون عمل بديهي. وهذ� "�ملو�سوع �لر�بط �ملوؤدي من �لتقنية �ل�سابقة 
�إىل �لبديهيـــة" ��و بعبـــارة ��خرى، "�لتوقع �ملعقـــول للنجاح �ملنطوي يف �لتقنية �ل�سابقـــة و�لذي يعطي �حلافز 
لرجـــل �ملهنة للو�سول �إىل �لخرت�ع، هو �لعامـــل �ملحدد �ل�كرث ح�سما يف تا�كيد �خلطوة �لبتكارية". ول ميكن 
تفـــادي �لبد�هـــة بب�ساطة باإظهـــار قدر معني من عدم �لتوقـــع يف �لتقنية طاملا كانت هنـــاك �حتمالية معقولة 
للنجـــاح. ول تتطلب �لبد�هـــة �لتوقع �ملطلق للنجاح، بينما كل ماهو مطلوب هو توقع معقول للنجاح فقط. ويف 
حالـــة �لخرت�عات �ل�سيدلنيـــة يوفر �لت�سابه �لوظيفي و�لرتكيبي للمنتج هـــذ� �لد�فع لدمج تعليمات �لتقنية 
�ل�سابقـــة. ويو�سح عادة �لتا�ثري غري �ملتوقع و�لناجت �لتفاعلي للرتكيبـــات و�لتحيز بالن�سبة للتقنية �ل�سابقة... 
�إلـــخ �لطبيعـــة غري �لو��سحة لالخرت�ع. وبالرغم من ذلك، فاإنه من �ملوؤكد ��ن �ختيار بديل ��ف�سل من �لبد�ئل 
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�ملعروفـــة يف �لتقنيـــة �ل�سابقـــة للح�سول على نتائـــج معروفة لن يخرج عـــن نطاق ما �سيكـــون بديهيًا بطبيعة 
�حلـــال لرجـــل �ملهنة يف �لتقنيـــة. وهكذ�، عندما يكـــون �حلل من جمموعـــة حمدودة من �لبد�ئـــل �لو��سحة 
للتجربة، وحتى تو�سيح �لتا�ثري�ت غري �ملتوقعة... �إلخ ل تقدم ��ي �إجابة عن �لبد�هة. وبعبارة ��خرى، ل ميكن 

�ل�ست�سهاد بالآثار �ملعززة كدليل على �خلطوة �لبتكارية �إذ� كانت نا�سئة من �ختبار�ت بديهية.

م1 21/17  طريقة التحليل املو�صوعي للخطوة البتكارية
)��(  حتديد �ملفهوم �لبتكاري لعن�سر �حلماية مو�سع �ل�سوؤ�ل. 

)ب(  حتديد "رجل �ملهنة �لعادي يف �لتقنية".
)ج(  حتديد �ملعارف �لعامة �ل�سائعة ذ�ت �ل�سلة برجل �ملهنة يف تاريخ �ل��سبقية. 

)د(  حتديـــد �لختالفات بـــني �مل�سا�لة �مل�ست�سهد بها علـــى ��نها جزء من "حالة �لتقنيـــة" و�ملفهوم �لبتكاري 
لعن�سر �حلماية، �إن وجدت. 

)هــــ(  �لنظـــر دون ��ي معرفة بالخـــرت�ع �حلايل، هل هذه �لختالفات بديهية لرجـــل �ملهنة ��و هل تتطلب ��ي 
جهد �بتكاري؟

م1 22/17  اأمثلة تو�صيحية لتقييم اخلطوة البتكارية 
املثال 1:

الخ���رتاع: مركـــب ممثل يف �سيغـــة PY- B3، و�لتي فيها ترمز PY �إىل هيـــكل بري�زولون حمدد وترمز B �إىل 
�لإيثيل. ومتتلك مركبات �لخرت�ع خ�سائ�ض م�سكنة.

التقني���ة ال�صابق���ة: ت�ســـف ��قرب تقنية �سناعية �سابقة PY- B3، حيث ترمـــز B �إىل �مليثيل. ومل يكن معروف 
بالن�سبة للمركب يف �لتقنية �ل�سابقة �متالكه ل�ي ن�ساط عالجي.

التحليل:
اخلط���وة 1: حتديـــد �ملفهوم �لبتـــكاري �لو�رد يف بر�ء�ة �لخرت�ع: �ملفهـــوم �لبتكاري هو PY- B3، حيث 

ت�سري B ترمز �إىل �لإيثيل؛ حيث متتلك مركبات �لخرت�ع خ�سائ�ض م�سكنة.
اخلطوة 2: �إ�سناد �إىل رجل �ملهنة ذو �ملهارة و�لقدرة �لبتكارية �لعادية ما كان يعترب من �ملعارف �لعامة 

�ل�سائعة يف �لتقنية يف تاريخ �ل��سبقية:
يتطلب هذ� �لتقييم ن�ساطني وهما، حتديد رجل �ملهنة و�ملعارف �لعامة �ل�سائعة:

رجل املهنة: يف هذه �حلالة رجل �ملهنة هو �ل�سيديل ��و قد يكون فريق من �ملخت�سني بالكيمياء �لع�سوية 
و�ل�سيدلية.

املع���ارف العام���ة ال�صائع���ة: لدى رجـــل �ملهنة معرفة عامـــة بحالة �لتقنيـــة �ملرتبطة بالكيميـــاء �لع�سوية 
للبري�زولـــون وكذلـــك معرفة �ساملة حلالـــة تقنية مركبات ��و فئـــات �ملركبات ذ�ت �لقوة �ملخـــدرة. ويجب ��ن 
تكـــون هذه �ملعرفة بتاريخ ���سبقية �لطلب ذو �لرب�ءة مو�سع �لنقا�ض، ولي�ض يف وقت لحق لذلك. وهكذ�، فاإنه 
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لينبغي ��ن يا�خذ �ل�سخ�ض يف �لعتبار ��ي وثيقة من�سورة بعد تاريخ �ل��سبقية.
اخلط���وة 3: حتديـــد �لختالفات �إن وجدت بني �مل�سا�لة �ملذكورة و�لخرت�ع �ملطالب بحمايته، و�لختالف 
بني �لتقنية �ل�سابقة و�لخرت�ع هو ��ستبد�ل ثالثة م�ستقات من �مليثيل يف �ملو�قع �حللقية و�لتا�ثري �ل�سيدلين 

للمركب �لناجت.
اخلطوة 4: حتديد ما �إذ� كانت هذه �لختالفات، �لتي متت م�ساهدتها دون ��ي معرفة باخلطو�ت �ملكونة 
لالخـــرت�ع �ملطالـــب بحمايته و�لتي كانت �ستكون بديهيـــة لرجل �ملهنة ��و عما �إذ� كانـــت تتطلب ��ي درجة من 

�لخرت�ع: )��و ما �إذ� كان هناك توقع معقول للنجاح ��و مو�سوع يربطها بالتقنية �ل�سابقة(.
بالرغـــم مـــن كون مركب �لتقنية �ل�سابقة، م�سابها جد� يف �لرتكيب، �إل ��نه ل يقدم ��ي فكرة لرجل �ملهنة 
��ن �ملركبـــات �لناجتـــة بتغيري ب�سيط جد� �ستكون ناجحة كمنتج �سيـــدلين. و�لتغيري من �مليثيل لالإيثيل يعترب 
بديهيًا لرجل �ملهنة ولكن هذ� �لتغيري �ملذكور لن يقرتح حتقيق ��ي خا�سية �سيدلنية للمركب �ملعدل. وبعبارة 
��خـــرى مل يكن هناك ��ي مو�سوع ر�بط يربـــط �لتقنية �ل�سابقة بالخرت�ع. وبدل من ذلك، ميكن �لقول ��نه مل 

يكن هناك حافز للتقنية �ل�سابقة.

اخلال�صة: ��ن �لخرت�ع يعد غري بديهي.

مثال 2:

Hy-ل�نتقائية من م�ساد�ت �للتهاب غري �ل�سرتويدية �ملو�سحة بال�سيغة� COX-II الخرتاع: مثبطات
X. Hy متثل تركيب متجا�ن�ض �حللقة معقد، حيث X متثل �مل�ستقات.

خلفية: تلعب ��نزميات �ل�ك�سدة �حللقية I وII دورً� حيويًا يف �لفعالية �ل�سيدلنية مل�ساد�ت �للتهاب غري 
�ل�سرتويدية. وقد عرفت م�ساد�ت �للتهاب غري �ل�سرتويدية �ل�ولية با�نها ت�سبب تهيجا للمعدة وقرحة مهددة 

للحياة.

بينمـــا كانـــت مثبطـــات COX-II �لنتقائيـــة، �لتي طـــورت لحقا، قادرة علـــى تثبيط �لإفـــر�ز�ت �ملعدية 
وبالتـــايل ��ثبتـــت كونها خيار� ��ف�سل كم�ساد�ت لاللتهاب غري �ل�سرتويديـــة. وكان مو�سوع �لخرت�ع هو توفري 

فئة من مثبطات COX-II �لنتقائية.

N

N Q
X

O و�ل�ك�سجني S إىل �لكربيت� Q ترمز
التقنية ال�صابقة: د1 ت�سف �ملركبات ذ�ت �لرتكيبات �لآتية:

Q
X



215

د2 ت�سف �ملركبات ذ�ت �لرتكيبات �لتالية:

N Q
X

كال مـــن �ملركبـــني يف د1 و د2 هي م�ساد�ت لاللتهاب غري �ل�سرتويدية ولها عيب وهو �إفر�ز�ت �ل�حما�ض 
�ملعدية. ويعرف د2 مب�ستوى ��على من �لإفر�ز�ت �حلم�سية �ملعدية مقارنة مع د1.

التحليل:
اخلطوة 1: حتديد �ملفهوم �لبتكاري �لو�رد يف بر�ءة �لخرت�ع: �ملفهوم �لبتكاري هو ��ستبد�ل ذرة كربون 
حلقيـــة يف �حللقـــة �ل�روماتيـــة �لي�سرى للح�سول على فئة مـــن مثبطات COX-II �ل�نتقائيـــة ذ�ت خ�سائ�ض 

م�سكنة.
اخلطوة2: �إ�سناد �إىل رجل �ملهنة ذو �ملهارة و�لقدرة �لبتكاريه �لعادية ما كان يعرف باملعرفة �لعامة يف 

�لتقنية �ل�سابقة عند تاريخ �ل��سبقية.
رج���ل املهن���ة: يف هـــذه �حلالة رجل �ملهنة هـــو �ل�سيديل وميكن ��ن يكون كذلـــك فريق مكون من خمت�ض 

بالكيمياء �لع�سوية و�سيديل.
املع���ارف العام���ة ال�صائع���ة: رجل �ملهنة يكون على معرفة عامة بحالة �لتقنية �ملرتبطة بالكيمياء �لع�سوية 
للمركبـــات غري �ملتجان�سة �حللقيـــة وكذلك معرفة �ساملة حلالة تقنية مركبـــات ��و فئات �ملركبات ذ�ت �لقوة 
�ملخـــدرة. وهذه �ملعرفة يجب ��ن تكون بتاريـــخ ���سبقية �لطلب ذو �لرب�ءة مو�سع �لنقا�ض، ولي�ض يف وقت لحق 

لذلك. وهكذ�، فاإنه لينبغي ��ن يا�خذ �ل�سخ�ض يف �لعتبار ��ي وثيقة من�سورة بعد تاريخ �ل��سبقية.
اخلط���وة 3: حتديـــد �لختالفات ��ن وجدت بني �مل�سا�لة �ملذكورة و�لخرت�ع �ملطالب بحمايته، و�لختالف 
بني �لتقنية �ل�سابقة و�لخرت�ع هو ��ستبد�ل ذرة �لكربون يف �ملو�قع �حللقية كما ذكر ��عاله و�لقوة �ل�سيدلنية 

للمركب �لناجت.
اخلطوة 4: حتديد ما �إذ� كانت هذه �لختالفات، �لتي متت م�ساهدتها دون ��ي معرفة باخلطو�ت �ملكونة 
لالخـــرت�ع �ملطالـــب بحمايته و�لتي كانت �ستكون بديهيـــة لرجل �ملهنة ��و عما �إذ� كانـــت تتطلب ��ي درجة من 

�لخرت�ع: )��و ما �إذ� كان هناك توقع معقول للنجاح ��و مو�سوع يربطها بالتقنية �ل�سابقة(.
ويف �حلالـــة �لر�هنـــة، تطلب �لخرت�ع تغيريين متعاقبني يف �ملو�قع �حللقية �إذ� ما نظر �إليها من د1. ومع 
 ،COX-II ذلـــك، بعـــد �لتو�ســـل �إىل د2 و بعد �لعثور على ��ن �ملركـــب �لناجت ل يعر�ض ��ي خ�سائ�ـــض تثبيطية
فلن ي�سعر رجل �ملهنة بالتحفيز لعمل ��ي تغيري �إ�سافي يف د2 للو�سول �إىل �ملركب يف �لخرت�ع �حلايل. وبلغة 

��خرى، فاإن �لتقنية �ل�سابقة غري قريبه من �لخرت�ع �حلايل.

اخلال�صة: �لخرت�ع يعد غري بديهي.
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مثال 3: 

الخرتاع: ��مالح �لبي�سيالت من �ملركب �� )��-ب( ذو خ�سائ�ض خاف�سة ل�سغط �لدم.
اخللفية: حتويل ��-م �إىل ��-ب يح�سن ب�سكل كبري من قابلية �ملركب للمعاجلة يف ت�سنيع �لدو�ء، ويح�سن 

من ثباته، بينما تظل �لفعالية �ل�سيدلنية للمركب ��-ب هي نف�سها مثل ��-م.
التقنية ال�صابقة: 

د1: ت�سف ��قرب تقنية �سابقة ملح  �ملاليات )��-م( للمركب �� با�ن له نف�ض �خل�سائ�ض �لف�سيولوجية.
د2: تو�ســـح قائمة من 53 من �ل�نيونات �ملقبولة دو�ئيا كمر�سح لتح�سري �ل�مالح. ومع ذلك، فا�ن �ل�نيون 
�ل�كـــرث ��ستخد�ما هـــو �لهيدروكلوريد، بينمـــا ت�ستخدم �لبي�سيالت لــــ 0.25% من �ل�دوية �لتـــي مت �إقر�رها. 
وبخالف �لهيدروكلوريد، �لذي كان ي�ستخدم يف حو�يل 43% من �ل�دوية �لتي مت �ملو�فقة عليها، فيمكن جلميع 
�ل�مـــالح �ل�خـــرى تقريبا ��ن ت�سنف كـ "نادرة �ل�ستخد�م". وقـــد كان ي�ستخدم 40 من ���سل 53 ��نيون يف ��قل 

من 1% من �ل�دوية و 23 من 53 كانت ت�ستخدم يف 0.25% ��و �قل من �ل�دوية.
د3: تو�سح �لتقنية �ل�سابقة د3 ��ن ��مالح �لبي�سيالت متتلك ثبات ممتاز وخ�سائ�ض ��خرى.

التحليل:
اخلط���وة 1: حتديد �ملفهوم �لبتـــكاري �لو�رد يف بر�ءة �لخرت�ع: ملح �لبي�سيالت للمركب �� قابلية ��ف�سل 

للمعاجلة.
اخلطوة 2: �إ�سناد �إىل رجل �ملهنة ذو �ملهارة و�لقدرة �لبتكارية �لعادية ما كان يعرف باملعرفة �لعامة يف 

�لتقنية �ل�سابقة عند تاريخ �ل��سبقية.
رجـــل �ملهنة و�ملعـــارف �لعامة �ل�سائعة، رجل �ملهنة هو �إما �سيـــديل ��و فريق مكون من خمت�ض بالكيمياء 
�لع�سويـــة و�سيديل. ويكون لدى رجل �ملهنة معرفة عامـــة �سائعة، ولديه فهم �سامل لقابلية �ل�دوية للمعاجلة. 
وهـــو قـــادر على �إجر�ء �لتجارب يف م�ساحة حمدودة وقادر على �ختيار بديـــل ��ف�سل من �لبد�ئل �ملعروفة من 

�لتقنية �ل�سابقة للح�سول على �لنتائج �ملعروفة وهو على در�ية ب د1، د2، ود3.
اخلط���وة 3: حتديـــد �لختالفات �إن وجدت بني �مل�سا�لة �ملذكورة و�لخرت�ع �ملطالب بحمايته، و�لختالف 

بني �لتقنية �ل�سابقة و�لخرت�ع هو ��ستبد�ل ��نيون �ملاليات با�نيون كعامل مكون للملح.
اخلطوة 4: حتديد ما �إذ� كانت هذه �لختالفات، �لتي متت م�ساهدتها دون ��ي معرفة باخلطو�ت �ملكونة 
لالخـــرت�ع �ملطالـــب بحمايته و�لتي كانت �ستكون بديهيـــة لرجل �ملهنة ��و عما �إذ� كانـــت تتطلب ��ي درجة من 
�لخـــرت�ع: يف �حلالة �لر�هنة، كان على رجل �ملهنـــة يف �لتقنية ��ن يجرب من قائمة مكونة من 53 ��نيون. ومل 
يكـــن ليوقفـــه حقيقة ��ن �لبي�سيالت ت�ستخدم لـ 0.25% من �ل�دوية �ملعتمـــدة كما كان لديه علم با�ن �ل�نيونات 
�ل�خـــرى كانت ت�ستخـــدم نادر� ��ي�سا. بدل من ذلك فقد حفزته د3 لإجـــر�ء جتارب من �سمن هذه �ملجموعة 
مـــن 53 ��نيـــون وخا�سة بال�خذ يف �لنظـــر �إىل �خل�سائ�ض �ل�ف�ســـل ل�مالح �لبي�سيالت. وباعتبـــار ��ن ��مالح 

�لبي�سيالت �ستكون و��سحة للتجربة وذ�ت توقعات معقولة للنجاح فيذهب ملثل هذه �لتعديالت.

اخلال�صة: يعد �لخرت�ع بديهيًا.
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مت حتليل �خلطوة �لبتكارية يف �ل�مثلة �لتالية باتباع �خلطو�ت كما مت و�سفها ��عاله.

مثال 4:

يتعلـــق �لخرت�ع �ملطالب بحمايتـــه بعملية لتح�سري �ملركب ج عن طريق معاجلـــة �ملركب �� و�ملركب ب يف 
وجـــود �لبالتني �حلفاز. وجميع خ�سائ�ض �لخرت�ع مدرجة يف �لتقنية �ل�سابقة ماعد� �لبالتني كعامل حفاز، 

ولكن مت ذكره على ��نه من �لعو�مل �حلفازة للعنا�سر �لنبيلة.

التحلي���ل: ت�ســـف �لتقنية �ل�سابقة �لبالتني ���سا�سًا كعن�ســـر نبيل و�لذي هو ��ي�سا معدن مكافيء يف �لتقنيات 
ذ�ت �ل�غر��ض �مل�سابهة و�لبديهية لرجل �ملهنة. وبالتايل، فهو طلب ذو خا�سية معروفة يف �لتقنية �ل�سابقة يف 

�لخرت�ع �ملطالب بحمايته بطريقة بديهية.

مثال 5: 

يتعلـــق �لخرت�ع �ملطالـــب بحمايته �إ�سرت ��حـــادي ملركب معروف ثنائي جممعات �لكحـــول لعالج ��مر��ض 
�ل�سرطـــان با�ستخـــد�م ��حما�ض ��مينية خمتارة من بني �للي�سني، �لفالـــني، �لليو�سني، وما �سابه، كعامل مكون 
لالإ�سرت؛ وب�سبب �إتاحته �حليوية �لفموية �ل�سعيفة، فلم ميكن ��ستخد�م ثنائي �لكحول كنظام تو�سيل فموي. 
ولتح�ســـني �لإتاحـــة �لفموية مت حتويـــل ��حدى جمموعـــات �لهيدروك�سيل يف ثنائي �لكحـــول �إىل لإ�سرت ��حادي 

با�ستخد�م �ل�حما�ض �ل�مينية �ملذكورة.

��درجت �لتقنية �ل�سابقة ��ن كحول ��حاديا ذو تركيب م�سابه وذو �إتاحة حيوية فموية �سعيفة مت حتويله �إىل 
�إ�ســـرت با�ستخد�م ��حما�ض ��مينية خمتارة من �للي�سني، �لفالـــني، �لليو�سني، وما �سابه، كعامل موؤ�سرت، و�لذي 
��ظهر حت�سنا يف �لإتاحة �حليوية �لفموية يف عالج ��مر��ض �ل�سرطان. و�حلم�ض �ل�ميني �مل�ستخدم يف �لتقنية 

�ل�سابقة وكذلك يف �لخرت�ع �ملطالب بحمايته هو �للي�سني.

الخرتاع املطالب بحمايتهالتقنية ال�صابقة

R-CH2-OH

R-CH2-OR’

حيث ’R �للي�سني، �لفالني، �لليو�سني ��و ما ي�سبه

HO-CH2-R-CH2-OH

HO-CH2-R-CH2-OR’

حيث ’R �للي�سني، �لفالني، �لليو�سني ��و ما ي�سبه

التحلي���ل: �لهـــدف من �لخرت�ع �حلايل هو توفري حل للتغلب علـــى �لإتاحة �حليوية �لفموية �ل�سعيفة لثنائي 
�لكحـــول، عنـــد ��ستخد�مه كنظـــام تو�سيل عن طريق �لفـــم. ومت حتويل �إحدى جمموعـــات �لكحول يف ثنائي 

�لهيدروك�سيل �إىل �إ�سرت با�ستخد�م �للي�سني لتح�سني �لإتاحة �لفموية لثنائي جمموعات �لكحول.
وقـــد تناولـــت �لتقنية �ل�سابقة �لإتاحـــة �حليوية �لفموية �ل�سعيفة للرتكيب �مل�سابـــه �إىل حد كبري ل�حادي 
�لكحـــول. وقد مت حل �مل�سكلـــة بتحويل ��حادي �لكحول �إىل �لإ�سرت با�ستخد�م �للي�سني كعامل موؤ�سرت. وبالتايل 
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ميكن لرجل �ملهنة يف �لتقنية ��ن يحفز بتدري�ض �لتقنية �ل�سابقة ل�ستخد�م �حلم�ض �ل�ميني لتح�سني �لإتاحة 
�لفموية بتحويل ثنائي �لكحول �إىل �إ�سرت ��حادي حلل �مل�سكالت من هذ� �لنوع؛ وبالتايل فلي�ض هناك ��ي تقدم 

تقني ينطوي عليه �لخرت�ع �حلايل.

مثال 6: 

يتعلق �لخرت�ع �ملطالب بحمايته مبرت�كب �ل�نرتفريون- �لبويل �إيثيلني جليكول �ملتفرع لعالج �ل�سرطان؛ 
و�ل�نرتفـــريون هي ��دويـــة بيولوجية م�سادة للفريو�ســـات، و�لتي ت�ستخدم كذلك يف عـــالج �ل�سرطان. ويعرف 
تكنيـــك حتويـــل �لبويل �يثيلني �إىل جليكـــول يف �لتقنية با�نه يح�سن من ن�ساط �لربوتـــني، وب�سكل ��كرث حتديد� 
�لربوتينات �ملت�سلة باملرت�كبات �خلطية ��و �ملتفرعة للبويل �إيثيلني جليكول حيث تزيد من ن�ساط �لربوتني �إىل 
حـــد معني. وقد عرفت طريقة حت�سري �للي�سني �ملتفرع �مل�ســـاد للفريو�سات وتن�سيط جمموعة �لكربوك�سي يف 
�للي�سني با�ستخد�م N- هيدروك�سي �سك�سني �إمييد لإبد�ل ��ية مادة منا�سبة �إىل جمموعة �لكربوك�سي لتح�سني 
ن�ســـاط هـــذه �ملادة من �لتقنيـــة �ل�سابقة 1. وتـــدرج �لتقنية �ل�سابقـــة 2 حت�سري �للي�سني �مل�ســـاد للفريو�سات 
�ملتفرع �مل�ستبدل با�نزميات مثل �لريبونيوكلييز، �لكاتالز، ���سبار�جيناز، �لرتب�سني... �إلخ. وتعرف مرت�كبات 

�لربوتني �ملتفرعة بفعالية ��كرث وكذلك ثبات ��كرث من نظريتها �خلطية.

الخرتاع املطالب بحمايته�لتقنية �ل�سابقة 2�لتقنية �ل�سابقة 1
)mPEG(2>R-COOR’

R �للي�سني، ’R ميثيل، بروبيل، 
�إيثيل وما �سابه

)mPEG(2>R-CO-NH

�لربوتني R �للي�سني، �لربوتني 
هو ��نزمي مثل �لريبونيوكلييز، 

�لكاتالز، ���سبار�جيناز، 
�لرتب�سني... �إلخ

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

R �للي�سني

��درجـــت �لتقنية �ل�سابقة 1 و 2 طريقة حت�سري مرت�كبـــات �لربوتني �ملتفرع �مل�ساد للفريو�سات كما تقول 
 �لطريقـــة وي�سمل علـــى ربط �لبويل �إيثيلـــني جليكول ��حادي �مليثيـــل كل و�حدة منها علـــى جمموعات �ل�مينو 
ε و α للي�سني وجمموعة �لكربوك�سي للي�سني �مل�ستق بالربوتني. و��ظهرت مرت�كبات �لربوتني �مل�ساد للفريو�سات 
�ملتفرع تا�ثري� حم�سنا باملقارنة مبرت�كبات �لربوتني �خلطي. وميكن لرجل �ملهنة يف �لتقنية ��ن يحفز بالتقنية 
�ملذكورة يف �لتقنية �ل�سابقة و�ملعرفة �لعامة �ل�سائعة بالتقنية يف وقت �إيد�ع �لخرت�ع �ملطالب بحمايته وميكن 
��ن يحفـــز لتح�ســـري مرت�كب متفرع م�ســـاد للفريو�سات مع ��نرتفـــريون α من ��جل تا�ثري عالجـــي ��ف�سل كما 
تقـــرتح �لتقنيـــة �ل�سابقة 2. ول ميكن �عتبار ��ستبد�ل �ل�نرتفـــريون α يف مكان �لربوتينات على �ملو�قع كما مت 
�قرت�حـــه يف د1 و د2 و�لتح�ســـن يف فعالية مرت�كب �ل�نرتفريون �ملتفرع �مل�ســـاد للفريو�سات كتقدم تقني على 

�لتقنية �ل�سابقة.

مثال 7:

تركيـــب دو�ئي يتكون من �ملـــادة �لفعالة �ل�وىل بكمية من حو�يل 2 ملجم وحتى تقريبا 4 ملجم مبا يعادل 
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�جلرعة �ليومية ومادة فعالة ثا�نية بكمية من حو�يل 0.01 ملجم وحتى 0.05 ملجم تقريبا مبا يعادل �جلرعة 
�ليوميـــة معـــا مع و�حد� ��و ��كرث من �ملك�سبات ��و �ملو�د �حلاملة �ملقبولة �سيدليا. ويتكون �لرتكيب من عدد من 
وحد�ت جرعات يومية معبا�ة منف�سلة عن بع�سها �لبع�ض و ميكن �إز�لتها كال على حدة ومو�سوعة يف وحد�ت 
تعبئة ومعدة للتعاطي عن طريق �لفم ملدة تبلغ حو�يل 21 يوما متتابعا على �ل�قل، وتكون �ملادة �لفعالة �ل�وىل 

�ملوجودة يف �لرتكيب ب�سورة ميكرونية ��و رذ�ذ من حملول على �سطح ج�سيمات من ناقل خامل.

د1: وتعـــرف �ملـــادة �لفعالـــة �ل�وىل و�لثانية معا مع تركيـــب من هذه �لعو�مل يف �لتقنيـــة. د2: كما يعرف 
��ي�سا حتويل �ل�دوية �مل�سابهة �سعيفة �لذوبان لل�سورة �مليكرونية يف �لتقنية من ��جل حت�سني تو�سيل �لدو�ء.

التحليل: تعترب حتويل �ملادة �لفعالة �ل�وىل لل�سورة �مليكرونية وجها جديد� يف �لرتكيب �حلايل. كما يعرف 
جرعـــة ونظام تعاطي �ملادتان �لفعالتـــان �ل�وىل و�لثانية وجمعهما وحتويل �ل�دويـــة �مل�سابهة �سعيفة �لذوبان 
لل�ســـورة �مليكرونيـــة يف �لتقنية. وبالتايل، فمن �لبديهي لرجل �ملهنة يف �لتقنيـــة حتويل �ملو�د �لفعالة �سعيفة 
�لذوبان لل�سورة �مليكرونية لتح�سني تو�سيل �لدو�ء. وعالوة على ذلك، فا�ن تغيري حجم �جل�سيمات هو جمرد 
تعديـــل يف �ل�ســـكل �لفيزيائي للمادة �لفعالة من ��جـــل تا�ثري حم�سن ومتوقع وبالتايل يكـــون �لخرت�ع �ملطالب 

بحمايته بديهي. 

م1 23/17  التطبيق ال�صناعي
وفقـــا للمـــادة )44( )ج( مـــن �لنظام، فا�ن عبـــارة "قابل للتطبيـــق �ل�سناعي" فيما يتعلـــق باخرت�ع ما، 
تعنـــي ��ن �لخـــرت�ع ميكن �سنعـــه ��و ��ستخد�مه يف �ل�سناعة"؛ ولكـــي متنح �لرب�ءة يجـــب ��ن يكون �لخرت�ع 
مفيـــد� وقابال للتطبيق �ل�سناعـــي، ويجب �إدر�ج مو��سفـــة �لإفادة و�لتطبيق �ل�سناعـــي لخرت�ع ما بطريقة 
مميـــزة ومعتمدة �إذ� مل تكن �لفائدة و�لتطبيـــق �ل�سناعي لالخرت�ع قد مت �إن�ساوؤهما بالفعل، �سو�ء ب�سر�حة 
��و بطريقـــة �سمنيـــة. وبعبارة ��خرى، فـــاإن متطلبات �لتمكني و �لفائدة كالهما مرتبـــط بالتطبيق �ل�سناعي. 
و�إذ� كان �لخرت�ع غري قابٍل للتطبيق، فهذ� يعني ��نه ��ي�سا غري قابٍل للتطبيق �ل�سناعي. ويجب على مو��سفة 
�لـــرب�ءة ��ن تك�ســـف عـــن �لتطبيق �لعملي و �ل�ستخـــد�م �ل�سناعي لالخرت�ع �ملطالب بحمايتـــه حيث يلزم ��ن 
يكـــون ذو فائدة ملمو�سة وم�ستقاة مبا�سرة من �لو�ســـف �إىل جانب �ملعرفة �لعامة �مل�سرتكة. ولن يكفي جمرد 

�ل�ستخد�م �مل�سارب ��و �لغام�ض و�لإ�سارة غري �لو��سحة لال�هد�ف �ملمكنة.

م1 24/17  اأمثلة تو�صيحية على التطبيق ال�صناعي
املثال 1: 

الخ���رتاع: عبارة عن نظائر ��سطناعية لل�ستريويد. متتلك �ل�ستريويد�ت خ�سائ�ض طبية معينة. ومع ذلك، 
فـــاإن مركبـــات �لخرت�ع -كمـــا مت تا�كيده- هي عر�ســـه للتحقيقات �جلّديـــة، لكونها نظائـــر مماثلة ملركبات 

معروفة بخ�سائ�ض طبية.
التحلي���ل: �ملركبـــات �ملطالب بحمايتها غري قابلـــة للح�سول على بر�ءة ل�نها تفتقـــر �إىل فائدة حمددة، ل�ن 
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جمرد �لفائدة �لعلمية ل جتعل �لخرت�ع موؤهال للح�سول على �لرب�ءة. 

مثال 2: 
الخرتاع: يتا�لف �لطلب من ثالث جمموعات من عنا�سر �حلماية: 

1 -.A مركب ذو �ل�سيغة
2 -.B مركب ذو �ل�سيغة
عمليـــة �سنـــع A و B، حيث يتم تفاعل C و D يف m �إىل n درجة مئوية، يف مذيب Y عدمي �لربوتون، ويتم - 3

.B من A ومن ثم يتم تقطريه وتنقيته لعزل a ،b ، c ،d e ختيار �ملذيب �لغري بروتوين �ملذكور من بني�

تذكـــر �ملو��سفـــة ��ستخد�م مركب ذو �ل�سيغـــة A بكونه ميتلك تطبيقات �سناعيـــة حمددة. ومع ذلك، ل 
.B تذكر �ملو��سفة ��ي ��ستخد�م ملركب ذو �ل�سيغة

التحلي���ل: عن�ســـر �حلماية 2 غري مقبول ل�ن �ملركب ل يظهر �متالكـــه ��ي فائدة. وجمرد كونه منتج جانبي 
للتفاعل �مل�ستخدم لتح�سري �ملركب ذو �ل�سيغة A، ل يجعل منه مو�سوعا قابال للح�سول على بر�ءة.

م1 25/17  كفاية الو�صف والو�صوح ودعم عنا�صر احلماية
وفقًا للمادة )14( من �لالئحة، فاإن على �لو�سف �لكامل ��ن ي�سف �لخرت�ع ب�سكل كامل وحمدد وكذلك 
طريقة عمله ��و ��ستخد�مه و�لطريقة �لتي مبوجبها يتم تنفيذه. كما يجب ��ن يذكر ��ي�سا ��ف�سل طريقة يعرفها 
مقـــدم �لطلـــب لتنفيذ �لخرت�ع و�لتي مـــن ��جلها مينح �حلق يف �ملطالبة باحلمايـــة. ووفقا للمادة )15( )1( 
و)2( مـــن �لالئحة، فيجب ��ن يحتـــوي �لطلب على عن�سر حماية و�حد م�ستقل على �ل�قل، ويجوز ��ن يت�سمن 
عنا�ســـر حمايـــة ��خرى م�ستقلة و��خرى معتمـــدة، ويجب ترقيمها بالتتابع على ��ن يكـــون عن�سر �حلماية رقم 
1 هـــو �لـــذي يعرف با�و�ســـع نطاق مطلوب. كما يجب ��ن تعطـــي عنا�سر �حلماية تعريفًا تامـــًا بنطاق �حلماية 
�ملطلـــوب مبـــا يف ذلك �ملكونـــات �ل��سا�سية لالخرت�ع كما يجـــب ��ن تكون حمددة �لنطـــاق باملقارنة مبا ك�سف 
ف  عنـــه يف �لو�ســـف �لكامل. وتن�ض �ملادة )15( )3( على ��ن تكـــون عنا�سر �حلماية و��سحة ومرت�بطة وتعرِّ
بالخـــرت�ع )ولي�ض مز�يـــاه( بطريقة حمددة ي�سهل بهـــا �لتا�كد من نطاق �حلمايـــة دون �لرجوع �إىل �لو�سف 
�لكامـــل ��و �لر�سومـــات �لتو�سيحيـــة �إل يف �ل�سرورة �لق�ســـوى. ومن ��جل �ملالئمة، فقد متـــت مناق�سة وحدة 

�لخرت�ع فيما يلي حتت عنو�ن منف�سل.
الكائن���ات احلي���ة الدقيق���ة والإيداعات: �إذ� كان �لخرت�ع يتعلق مبـــادة حية دقيقة و�لتي ل ميكن و�سفها 
بطريقـــة كافيـــة و�لتي تكون غري متاحـــة للجمهور، ينبغي ��ستكمال �لطلب عن طريـــق �إيد�ع �ملادة لدى �سلطة 
�إيـــد�ع دوليـــة مبوجب معاهدة بود�ب�ســـت. و�لتي مبوجبها ينبغي ��ن يتم �إيد�ع �ملـــادة يف موعد ل يتجاوز تاريخ 
�إيـــد�ع �لطلـــب ويجب ��ن يعطى مرجـــع �لإيد�ع يف �ملو��سفة خالل ثالثة ���سهر مـــن تاريخ �إيد�ع طلب �لرب�ءة. 
ويجـــب ت�سمـــني جميـــع �ملو��سفة �ملتاحـــة للمادة �ملطلوب �لتعـــرف عليها ب�ســـكل �سحيح ��و �لإ�ســـارة �إليها يف 

�ملو��سفة مبا يف ذلك �ل�سم، عنو�ن معهد �لإيد�ع، وتاريخ ورقم �لإيد�ع.
مالحظة: �ل�سعودية مل تن�سّم بعد ملعاهدة بود�ب�ست.
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وعندمـــا ت�سعـــى عنا�سر �حلماية حلماية ���سياء مل يتم تعريفها مـــن قبل مقدم �لطلب عند �لتقدم بطلب 
�لـــرب�ءة، ولكنهـــا ميكـــن تعريفها يف �مل�ستقبل مـــن خالل تنفيذ عمليـــة مقدم �لطلب، فمثل هـــذه �لعنا�سر ل 
متنـــح بر�ءة وذلك على ���سا�ض عدم كفاية �لو�سف. علـــى �سبيل �ملثال، �ّدعاء �لعديد من �ملركبات دون وجود 
�لدعم �ملنا�سب يف �ل�مثلة. ويجب ��ن ت�سف �ملو��سفة "منوذج" لالخرت�ع �ملطالب بحمايته يف كل من عنا�سر 
�حلمايـــة و�لو�سف �لكامل ويجب ��ن يكون �لو�سف كافيًا لتمكني �ملخت�سني بال�سناعة �ملعنية من تنفيذه دون 
�إجر�ئهـــم للمزيد من �لخرت�عات ويجب ��ن يكـــون �لو�سف و��سحا، مبعنى ��نه ينبغي ��ن ل يكون من �ل�سعب 

متابعته.

�إن �لك�ســـف �لكافـــي عن �لخرت�ع يف مو��سفة �لـــرب�ءة هو �لعتبار �لذي متنح من ��جلـــه �لرب�ءة. و��ثناء 
تقييم كفاية �لك�سف، ينبغي �لتا�كد من ��ن ��ف�سل طريقة لتنفيذ �لخرت�ع مت و�سفها بحيث يكون كامل �ملو�سوع 
�لـــذي متـــت �ملطالبة به يف عنا�ســـر �حلماية، ولي�ض فقط جـــزء� منها، قاباًل للتنفيذ مـــن قبل رجل �ملهنة يف 

�ملجال �ملعني دون حتمل عبء �إجر�ء جتارب كثرية ��و ممار�سة جهد �بتكاري.

ويجب ��ن ي�سمل و�سف �ملو��سفة على �ل�قل مثال و�حد� ��و ��كرث، يغطي �لنطاق �لكامل لالخرت�ع كما تتم 
�ملطالبـــة به، و�لـــذي ميّكن رجل �ملهنة يف �لتقنية بتنفيـــذ �لخرت�ع. و�إذ� كان �لخـــرت�ع متعلقا مبنتج بذ�ته، 
فيجـــب تدعيـــم �لو�ســـف با�مثلة جلميـــع �ملركبات �ملطالـــب بحمايتها ��و علـــى �ل�قل جن�ض �ملركبـــات �ملطالب 
بحمايتها. ويجب �إدر�ج طريقة �لتح�سري و�لبيانات �لتجريبية �ملتعلقة بخ�سائ�ض كل مركب مطالب بحمايته 

يف �لو�سف، و�لذي ميّكن رجل �ملهنة �لعادي يف �ملجال من ��ستخد�م �لخرت�ع دون حتمل ��عباء.

�ملو��سفـــة غـــري �لكاملة ل ميكـــن ��ن ت�سبح كافيـــة ب�سبب �لتطور�ت �لعامـــة يف حالة �لتقنيـــة بعد تاريخ 
�لإيـــد�ع. و�لتاريـــخ �ملتعلق بالمتثـــال للك�سف �لكامل هو تاريـــخ �ملو��سفة �لكاملة. وبعبـــارة ��خرى، يلزم على 
�ملو��سفـــة �لكاملة ��ن توفر معلومات كافية لل�سماح لرجل �ملهنة يف �ملجال بتنفيذ جميع ما يندرج �سمن نطاق 
مـــا يتـــم �ملطالبة بحمايته. ويجب �إدر�ج �ل�ستخد�م �ملحدد و�جلوهري لالخرت�ع جنبا �إىل جنب مع ��ي تقييم 
مت �إجـــر�وؤه و�لنتائج �لتي مت �حل�سول عليها ملثل هـــذ� �لتا�ثري يف وقت �لإيد�ع. ويف حالة عنا�سر حماية �إيد�ع 
�ملادة، �لتكوين و�جلمع، يتم �إجر�ء تقرير مف�سل متعلق بالتقييم، كالذي يتم �إجر�وؤه يف �ملخترب ��و يف �جل�سم 
�حلـــي، و�لنتائج �لتجريبيـــة �لتي ��جريت بالدللة على مثل هذ� �لتقييم يلـــزم توفريها يف �لو�سف. كما يلزم 
توفـــري مقايي�ض �لتقييم، و�ختيـــار طريقة �لتقييم، وطريقة تو�سيل �لـــدو�ء، و�لنتائج �لتي مت �حل�سول عليها 
بال�ســـرح و�ل�ستدلل. وميكن ��ن يكون �لتقييم �لذي مت �إجـــر�وؤه و�لبيانات �لتي يتم توفريها تنبوؤية يف �لب�سر، 
وينبغي ��ن تكون مقبولة من قبل رجل �ملهنة. و�إذ� متت �ملطالبة با�كرث من جن�ض و�حد ��و ��ستعمال دو�ئي و�حد 

يف �لطلب، فيجب دمج �لتقييمات ذ�ت �ل�سلة لكل جن�ض ��و ��ستخد�م دو�ئي يف �لو�سف.

ومـــن غري �ل�ســـروري �لو�سف يف عنا�سر حمايـــة للمو��سفة، �لعمليات �لتي �كت�ســـف بها مركب كيميائي 
جديـــد، عندما يكون ذلك جزء� من �ملعرفـــة �لعامة �ملتاحة لهوؤلء �ل��سخا�ض �ملهرة يف �لعلم و�لذين ميكنهم 

-بعد قر�ءتها- �لرجوع �إىل �ملوؤلفات �لتقنية حول هذ� �ملو�سوع بغر�ض و�سعها مو�سع �لتنفيذ.
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وعنـــد فح�ض عنا�سر �حلماية فيما يتعلـــق بالو�سوح و�لدعم على �لنحو �ملطلوب وفقا للمادة )15( )1( 
و)2( )3( من �لالئحة. 

و�ســـوح ودعـــم عنا�ســـر �حلماية: كمـــا ذكـــر بخ�سو�ض نـــوع عنا�ســـر �حلمايـــة، ��درج ��نـــه يف �لطلبات 
�ل�سيدلنيـــة، غالبا ما ت�سنف عنا�سر �حلماية ب "��ستخد�م...". ول تكون مثل هذه �ل�سياغات يف عنا�سر 

�حلماية مقبولة ل�ن عنا�سر �حلماية يلزم ��ن تتعلق �إما مبنتج ��و عملية.

قـــد تكـــون عنا�ســـر �حلماية ناق�ســـة يف �لدعـــم، �إذ� كانت ل ت�ستند متامـــا على �لو�ســـف. ويف �ملجالت 
�ل�سيدلنية، كثري� ما ت�ساغ عنا�سر �حلماية يف �سورة م�سطلحات غري حمددة ويكون نطاق عن�سر �حلماية 
يف كثـــري مـــن �ل�حيان ��و�سع مما هو مربر له يف �ملو��سفه. كما ميكـــن لعنا�سر �حلماية ��ن ت�سمل م�سطلحات 
غري حمددة مثل "ت�ستمل"، "حتتوي"... �إلخ. لت�سري �إىل بع�ض �ملكونات �ل��سا�سية لالخرت�ع. وباملثل ميكن ��ن 
تـــوؤدي �مل�سطلحات مثل "تقريبًا"، "حـــو�يل" �إىل �للب�ض ب�سا�ن نطاق �لخرت�ع. ومثل هذه �مل�سطلحات ��و ��ية 

م�سطلحات توؤدي �إىل ��ي �لتبا�ض، ينبغي رف�سها. 

عنا�ســـر �حلمايـــة �لوظيفيـــة، ��ي عنا�ســـر �حلمايـــة حيـــث يتـــم تعريـــف �ملو�د مـــن حيـــث خ�سائ�سها 
�لف�سيولوجيـــة/ نتائجهـــا �لتي يتم حتقيقها، وينبغي رف�ض مثل عنا�ســـر �حلماية هذه؛ فهي ل توؤدي فقط �إىل 
�للب�ـــض فيمـــا يتعلق بنطاق �لخرت�ع، ولكن ��ي�سا يف معظم �ل�وقـــات، فهي ��و�سع بكثري يف نطاقها و ل تتما�سى 

مع �لو�سف.

يف ت�سجيـــل بر�ء�ت �لخرت�ع �ل�سيدلنية غالبا ما يتم �سياغة عنا�سر �حلماية بطريقة �سيغة ماركو�ض، 
وينبغـــي منح عناية خا�سة لبحـــث ودر��سة مثل هذه �لعنا�سر، وميكن ��ن تغطـــي عنا�سر �حلماية ذ�ت �سيغة  
ماركو�ـــض عـــدد� ل ح�سر له من �ملركبـــات و�لتي ميكن ��ن يكـــون مبالغا فيها؛ مما يـــوؤدي �إىل ��ستنتاج وجود 
ت�سارب بني �لو�سف وعنا�سر �حلماية. ميكن ملثل هذه �ل�سيغ ��ن توؤدي �إىل م�سا�لة تعدد �لخرت�عات �ملتميزة 

ا، ويجب ��ن يكون للمركبات �لتي متثلها �لبد�ئل �ملختلفة رو�بط تقنية. ��ي�سً

ومـــن ��جـــل تلبية متطلبات كفاية �لو�سف، ينبغي على مقدم �لطلـــب ��ن يلبي �لثالثة �سروط �لآتية، وهي: 
)��( يلـــزم ��ن ت�سف �ملو��سفـــة �لكاملة منوذجا لالخرت�ع �ملطالب بحمايته يف كل من عنا�سر �حلماية، )ب( 
يلـــزم ��ن يكـــون �لو�سف كافيا لتمكني رجل �ملهنة من تنفيذه دون �إجـــر�ء مزيد من �لخرت�عات و �لتجارب ��و 
)ج( يلـــزم ��ن يكـــون �لو�سف و��سحا ��ي ��نه لي�ض هناك د�ع ��ن يكون مـــن �ل�سعب تتبعه. ول�ن �لك�سف �لكايف 
عـــن �لخـــرت�ع للجمهور من خالل �ملو��سفة هو ���سا�ض منح �لرب�ءة، فـــاإن �لفاح�ض )ب�سفته حار�ض �حلقوق 
�لعامـــة "يلزم عليه �لنظر يف حقـــوق �جلمهور بحيث ميكن للجمهور ��ستغالل �لخـــرت�ع جتاريا" دون �إجر�ء 
�ملزيد من �لتجارب( بعد �نق�ساء مدة �لرب�ءة. وبالتايل فعليه ��ن ي�سمن ��ن �لو�سف ل غمو�ض فيه ليفهم من 

قبل رجل �ملهنة �لعادي.

عندمـــا يعـــّرف عن�سر حماية و�حـــد� بد�ئل جمموعة ماركو�ـــض، يتم �عتبار ��ن ��ســـرت�ط وجود �لرت�بط 
�لتقنـــي قـــد متت تلبيتهـــا عندما تكـــون �لبد�ئل ذ�ت طبيعـــة مماثلة. وعندمـــا يكون جتمـــع ماركو�ض لبد�ئل 
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�ملركبات �لكيميائية، يتم �عتبار �لبد�ئل با�نها ذ�ت طبيعة مماثلة عندما يتم ��ستيفاء �ملعايري �لآتية:
)��(  جميع �لبد�ئل لها خا�سية ن�ساط م�سرتكة. 

)ب(  يوجـــد تركيـــب م�سرتك: وهو ��ن يتم م�ساركة عن�سر هيكلي مهم من قبل جميع �لبد�ئل، ��و يف �حلالت 
�لتـــي ل ميكن ��ن يكون بها �لهيكل �مل�ســـرتك معيار� موحد�، فاإن جميع �لبد�ئل تنتمي �إىل فئة معرتف بها من 

�ملركبات �لكيميائية يف �لتقنية �لتي ينتمي �إليها �لخرت�ع.

وميكن �لقول ��ن عنا�سر �حلماية ترتبط مبفهوم �بتكاري و�حد، �إذ� كانت ذ�ت �سلة م�سرتكة لت�سل �إىل 
بع�سها �لبع�ض من خالل مو�سوع م�سرتك. على �سبيل �ملثال، قد حتتوي �ملو��سفة على عن�سر �حلماية لـ )1( 
عقـــار )2( و�سائـــط )3( عملية �سنع مركب عن�سر �حلماية )1( و )2(. ومـــع ذلك، تكون �لو�سائط مقبولة 

�سريطة ��ن تكون جديدة وغري بديهية و ��ن ل تك�سف �ملو��سفة عن ��ي ��ستخد�م �آخر للو�سائط �ملذكورة.

م1 26/17  اأمثلة تو�صيحية لكفاية الك�صف والدعم
املثال 1:

يتعلق �لطلب مبركب بال�سيغة �لآتية:

H2N
N

O

O

R1

R3

R4

R2

حيـــث، يتم �ختيار R1 من �لفينيـــل، �لبرييديل، �لثيازوليل، �لثيو ��لكيـــل، ��لكوك�سيل و �مليثيل؛ R2-R4 هي 
�مليثيـــل، �لتوليـــل ��و �لفينيل، �لبرييديل... وت�ستخـــدم �ملركبات كم�ستح�سر �سيديل لزيـــادة قدرة �مت�سا�ض 

�ل�ك�سجني من �لدم. 
الو�ص���ف: ت�سمـــل �ملو��سفة عدد� من �ملركبات �لتي ل ح�سر لها �لتي تغطي �ل�سيغة �لو�ردة ��عاله. ولكن 

�ل�مثلة مع ذلك تقت�سر على �حلد �لذي يكون فيه R1 هو د�ئما فينيل، على �سبيل �ملثال:

R1R2R3R4

ميثيلفينيلتوليلفينيل
توليلبرييديلتوليلفينيل
توليلميثيلبرييديلفينيل
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التحلي���ل: يف جميـــع �ل�مثلة �ل�خرى، يقت�سر تعريـــف R1 على �لفينيل. ولكن عن�سر �حلماية هو ��و�سع بكثري 
ممـــا مت و�سفـــه و�إتاحتـــه، وبالتايل يعاين من نق�ض يف �لدعـــم. وجتدر �لإ�ســـارة �إىل ��ن �لتمكني و�لدعم هما 
خا�سيتان خمتلفتان ويخدمان غر�سني خمتلفني، على �لرغم من ��نهما تكميليان لبع�سهما �لبع�ض. ويف �ملثال 

�ملعطى، ميكن للفاح�ض ��ن يثري م�سا�لة �لتمكني ��ي�سا. 

مثال 2: 

 I من �ل�سيغة H2 م�ساد�ت م�ستقبالت

 .A-Z كـ I و�سفت �ل�سيغة

وتتا�لف A من �لإمييد�زول �مل�ستق وت�سم Z �لبنز�إمييد�زولت �مل�ستقة.

التحلي���ل: يف �ملقام �ل�ول، فاإن م�سطلح "ي�ســـم" ��و "م�ستقات" هي م�سطلحات مفتوحة �لنهاية ويبقى كل 
�حتمال ��ن �لغالبية �لعظمى من �ملركبات �ملطالب بحمايتها لن تخدم �لغر�ض من �لخرت�ع �ملطالب بحمايته. 
وكمـــا �سبق، فـــاإن �ل�مثلة تقت�سر على عدد قليل مـــن �لبد�ئل ول متكن )وهو ��مر غـــري ممكن ��ي�سا( �لفئات 

�ل�خرى من �لبد�ئل. وقد يتم �لعرت��ض على �لق�سور و�لدعم �سد عنا�سر �حلماية و�ل�و�ساف هذه. 

مثال 3: 

الخرتاع: يف�سح عن مركب من �سيغة 1 له خا�سية م�سادة للح�سر�ت.

N

N

O

G2

G4

G5
G6 G1

G7

G3

حيث G1 ميثل �ل�ك�سجني ��و �لكربيت. 
G2 ميثل �ل�ك�سجني، �ل�مينو، فورميل �ل�مينو، ��و �ل�مينو ���سيتيل، G3 ميثل �لهيدروجني، �ل�مينو، �لهيدروك�سيل 

��و ميثل -C1-C6��لكيل، ��لكينيل -CrC6- ،C2-C6 ��لكينيل ��و -C3-C6 �ل�لكيل �حللقي.
 C3-C6- ،C2-C6-لكينيل، ��لكاينيـــل�� C2-C6- ،لكيـــل��C1-C6- ب�ســـكل م�ستقل عـــن بع�سها �لبع�ض متثل G4

 . n =0-4 ،لكيل �حللقي��
G5 ميثـــل �لهيدروجـــني، �لهالوجني، �سيا�نو، نيـــرتو، -C1-C4��لكيل، هالو ��لكيـــل -C1-C4- ،C2-C6 ��لكينيل، 
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 .C1-C4- هالو ��لكوك�سي، C1-C4- لكوك�سي�،C2-C6- هالو ��لكينيل، ��لكاينايل CrC6-
 C1-C6- ،C2-C6-هالو ��لكيل حلقي ،C1-C6- لكيل �حللقي، هالو ��لكيل�� C3-C6- ،لكيل�� C1-C6- ميثـــل G6

��لكينيل، -C2-C6 هالو ��لكينيل، -C2-C6 ��لكاينيل، -C2-C6 هالو ��لكاينيل، -C1-C4 ��لكوك�سي. 
G7 ميثل حلقة ��روماتية خمتلطة خما�سية ��و �سد��سية م�ستقة �ختياريا ��حاديا ��و متعددة �ل�ستقاق.

وتقدم �ملو��سفة و��مثلة �لعمل �لدعم فقط ملركبات �ل�سيغة I-1 وطريقة حت�سريها.

I-1

N

N

O

O

G2

G4

G5
G6

G3

GF3

CH3

N
X

حيـــث G1 يف �ل�سيغة هو �ل�ك�سجني، G2 �ل�ك�سجني، �ل�مينـــو، G3 �لهيدروجني، N يف �ل�سيغة I ت�ساوي �سفر، 
G4 غري موجود، G5 �لهيدروجني، �لكلور، �لربوم، و�ليود، G6 ميثيل ��و كلور، �لنيرتو ��و C3-C6 - ثالثي ��لكيل 

�سايليل �إيثاينيل متاح، G7 للبري�زول ��و �لبريرول.

R7

R6

N
N

N

R6

R8N

R8

R6

N
N

R7

R6

N

R8

R6

NR7

R6

R8
N

R6 �لكلوروبرييدين، R7 �لكلور، �لربوم، ��و ثالثي فلورو كربون، R8 �لهيدروجني

وبالرغـــم من �دعاء مقـــدم �لطلب ��ن �ملركب له خا�سية م�سادة للح�سر�ت، �إل ��ن �ل�ثر �ملطالب بحمايته 
مل يتم تو�سيحه.
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عن�صر احلماية: مركب م�ساد للح�سر�ت له �ل�سيغة 1
حيث G1 ميثل �ل�ك�سجني ��و �لكربيت. 

G2 ميثل �ل�ك�سجني، �ل�مينو،فورميل �ل�مينو ��و ���سيتيل �ل�مينو.

G3 ميثـــل �لهيدروجني، �ل�مينو، �لهيدروك�سيـــل ��و ميثل -C1-C6 ��لكيل، -CrC6 ��لكينيل، -C2-C6 ��لكاينيل ��و 

-C3-C6�حللقي.
 C3-C6- ،لكاينيل�� C2-C6- ،لكينيل�� C2-C6- ،لكيـــل�� C1-C6- ب�ســـكل م�ستقل عن بع�سها �لبع�ض ومتثل G4

�حللقي. ن ميثل 4-0.
ميثـــل G5 �لهيدروجـــني، �لهالوجني، �سيا�نو، نيـــرتو، -C1-C4 ��لكيل، -C1-C4 هالو ��لكيـــل، -C2-C6��لكينيل، 

-CrC6 هالو ��لكينيل، -C2-C6 ��لكاينيل، -C1-C4 ��لكوك�سي، -C1-C4 هالو ��لكوك�سي.
G6 ميثل -C1-C6��لكيل، -C3-C6�حللقي، -C1-C6هالو ��لكيل ، -C1-C6هالو ��لكيل حلقي ، -C2-C6��لكينيل، 

-C2-C6هال ��لكينيل، -C2-C6 ��لكاينيل، -C2-C6هالو��لكاينيل، -C1-C4��لكوك�سي.
G7 ميثل حلقة ��روماتية خمتلطة خما�سية ��و �سد��سية م�ستقة �ختياريا ��حاديا ��و متعددة �ل�ستقاق.

التحليل: يف هذه �حلالة يعترب �لك�سف يف �لو�سف غري كافيًا لكامل �لنطاق للمو�سوع �ملطالب بحمايته على 
وجه �لتحديد حيث ميثل G1 �لكربيت.

علـــى �لرغـــم من ��ن �لو�سف يف�سح مبا فيه �لكفاية عن �ملركبات حيـــث ميثل G1 �ل�ك�سجني �إل ��ن هناك 
عدم وجود ��دلة تثبت ��ستخد�م )م�ساد �حل�سر�ت( من �ملركب �ملطالب بحمايته.

وبالتايل ميكن �لعرت��ض وفقا للمادة )15( من �لالئحة.

ول�نـــه مل يتـــم �لك�سف عن �ملركبـــات حيث ميثل G1 �لكربيت وعملية حت�سريها فـــال يتم �عتبار �ملو��سفة 
متاحة للنطاق �لكامل من عنا�سر �حلماية وميكن �لعرت��ض عليها وفقا للمادة )15( من �لالئحة. 

مثال 4: 

الو�ص���ف: يتعلق هذ� �لخرت�ع مبركب ممثل بال�سيغة �لعامة 1. وتركيب �سيديل ي�سمل �ملركب �ملمثل يف 
�ل�سيغـــة )I( وملح منـــه، ومذ�با منه، ��و دو�ء بادئا منه، يف تركيبة مع ��دوية ��خرى. و�ملركب �ملمثل بال�سيغة 

�لعامة I مفيد يف عالج �ل�سرطان.

I

R'

OO

OO

R

ويتـــم �ختيـــار R و ’R مـــن جمموعات ��روماتية، ��روماتيـــة خمتلطة، حلقية، ل حلقيـــة، ومتعددة �حللقات 



227

��حادية، ثنائية، ثالثية، متعددة �ل�ستقاق. 

وتقـــدم �ل�مثلـــة �لعملية �لدعـــم فقط للمركبات �لتاليـــة وعمليات حت�سريها جنبـــا �إىل جنب مع �لتحليل 
لإظهار �لن�ساط �مل�ساد لل�سرطان. 

3،6 - ثنائي )�إيثيل( - )1،2،4،5( تيرتوك�سا�ن
3،6 - ثنائي )�مليثيل بروبيل( - )1،2،4،5( تيرتوك�سا�ن

3،6 - ثنائي )ثالثي بوتيل �مليثيل( - )1،2،4،5( تيرتوك�سا�ن
3 - )ميثوك�سي �مليثيل( -6-ميثيل )1،2،4،5( تيرتوك�سا�ن

I عن�صر احلماية: مركب له �ل�سيغة

I

R'

OO

OO

R

R و ’R جمموعات ��روماتية، ��روماتية خمتلطة، حلقية، ومتعددة �حللقات.

التحليل: يلزم ��ن ي�سف �لو�سف �لكامل كل منوذج لالخرت�ع �ملطالب بحمايته ويجب ��ن يكون هذ� �لو�سف 
كافيا لتمكني رجل �ملهنة من تنفيذ كل ما يقع �سمن نطاق ما يطالب به دون �لتجريب �لذي ل مربر له. 

ل يوجـــد ��ي دعـــم للمركبات حيـــث R و ’R هي جمموعات ��روماتية، ��روماتيـــة خمتلطة، حلقية، ومتعددة 
�حللقات ��حادية، ثنائية، ثالثية، متعددة �ل�ستقاق . 

وتنطـــوي عمليـــة حت�سري �ملركبـــات حيث R و ’R هـــي جمموعات ��روماتيـــة، ��روماتية خمتلطـــة، حلقية، 
ومتعددة �حللقات ��حادية، ثنائية، ثالثية، متعددة �ل�ستقاق على �لتجريب �لذي ل مربر له. 

وبالتـــايل فاإن مو�سوع عن�سر �حلماية 1 حيث R و ’R هي جمموعات ��روماتية، ��روماتية خمتلطة، حلقية 
، ومتعددة �حللقات ��حادية، ثنائية، ثالثية، متعددة �ل�ستقاق يفتقر �إىل �لدعم. 

م1 27/17  وحدة الخرتاع
وفقـــا للمـــادة )46( من �لنظام علـــى ��نه "يجب ��ن يتعلق �لطلب باخرت�ع و�حـــد ��و جمموعة من �ل�جز�ء 

�ملرتبطة على نحو يجعلها مفهوما �بتكاريًا و�حدً�". و�ملادة )35( من �لالئحة.

قـــد يكـــون هناك ��كرث من عن�سر حماية م�ستقل يف طلب و�حـــد �إذ� وقعت عنا�سر �حلماية �سمن مفهوم 
�بتكاري و�حد، �ملادة )15( )1( من �لالئحة. ويف حني ��نه ل يوجد ��ي قيود فيما يتعلق بعدد عنا�سر �حلماية 
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، مبـــا يف ذلـــك عنا�سر �حلماية �مل�ستقلة، فاإنـــه من �مل�ستح�سن �حلد من عدد عنا�ســـر �حلماية، و��ي�سا عدد 
عنا�سر �حلماية �مل�ستقلة يف طلب و�حد بحيث ��ن عنا�سر �حلماية كلها تكون من نوع و�حد، ومرتبطة لت�سكل 
مفهومـــا �بتكاريا و�حد�. و من غري �ملرغوب فيه �إدر�ج عدد من عنا�سر �حلماية �مل�ستقلة موجهة �إىل جو�نب 
غري متعلقة بالخرت�ع �ملطالب بحمايته. و�ذ� كانت عنا�سر �حلماية تتعلق بالعديد من �لخرت�عات �ملختلفة، 

فاإنه يلزم �لعرت��ض عليها لعدم وحدة �لخرت�ع.

وبعبـــارة ��خرى فعندما يكـــون هناك جمموعة من �لخرت�عات يف مو��سفة فينبغي ��ن يربط بينها مفهوم 
�بتـــكاري و�حد ��و يلزم ��ن يكـــون هناك عالقة بني �لخرت�عات �ملطالب بحمايتها، مما يجعل هناك م�ساهمة 
�بتكاريـــة يف �لتقنيـــة �ل�سابقـــة. ولتلبيـــة متطلبات وحـــدة �لخرت�ع ينبغـــي ��ن يتقا�سم كل عن�ســـر حماية من 
�ملو��سفة �لكاملة عالقة فنية و�حدة م�سرتكة و�لتي تكون �بتكارية، وت�سمى �لعالقة �لتقنية �مل�سرتكة �لو�حدة 
�ملبتكـــرة "ميـــزة تقنية خا�ســـة". وينبغي ��ن يتم هـــذ� �لتحديد على حمتـــوى عنا�سر �حلمايـــة �لتي يدعمها 

�لو�سف على �سوء حالة �لتقنية �ل�سابقة.

ويف جمـــال �مل�ستح�ســـر�ت �ل�سيدلنية، فـــاإن طلبات �لرب�ء�ة عـــادة ما تطالب بحماية عـــدد� كبري� من 
�ملركبـــات �لكيميائية ب�سيغـــة ماركو�ض، �ملركبات �لكيميائيـــة مثل �ملنتجات �لو�سيطـــة و�لنهائية، �لرتكيبات 
�لتـــي ت�ســـم مكونات كيميائية خمتلفـــة، وعمليات لت�سنيعهـــا و��ستخد�ماتها ��و تطبيقاتهـــا، ��و حتى �ل�جهزة 
�مل�ستخدمـــة لتنفيـــذ عمليـــات حمددة تكون عـــادة يف طلب و�حد. ويف بع�ـــض �ل�حيان ي�سبح ��مـــر� معقد� ��ن 
يتـــم بحـــث وفح�ض لهذه �ملجموعات من خمتلـــف فئات عنا�سر �حلماية و�لتبعية �ملتغـــرية لعنا�سر �حلماية. 
ويتعلق تف�سري مثل عنا�سر �حلماية هذه عما �إذ� كانت عنا�سر حماية مطالب بها يف �لطلب باخرت�ع و�حد ��و 

جمموعة من �لخرت�عات �ملرتبطة وذلك لت�سكيل مفهوم �بتكاري و�حد ��و تفتقر �إىل �لوحدة.

م1 28/17  مثال تو�صيحي للتحديد امل�صبق لوحدة الخرتاع
املثال 1: 

عنا�صر احلماية 
م�ساد حيوي له �ل�سيغة 1 لعالج عدوى �ملكور�ت �لعنقودية. - 1
�ستريويد من �ل�سيغة A لعالج عدوى �ملكور�ت �لعنقودية. - 2
مركب ن�سط حيويًا من �سيغة X لعالج عدوى �ملكور�ت �لعنقودية. - 3

التحلي���ل: �إن مو�سوع عنا�سر �حلماية 1-3 ل يتعلق باخـــرت�ع و�حد، ��و مبجموعة من �لخرت�عات �ملرتبطة 
لت�سكيل مفهوما �بتكاريا و�حد حيث تت�سل مبنتجات خمتلفة هيكليا. ول�ن �مل�ساد�ت �حليوية من �ل�سيغة 1، 
�ل�ستريويـــد مـــن �ل�سيغة A و�ملركب �لن�سط حيويًا من �سيغة X ل تت�سارك يف ��ي �سمة هيكلية م�سرتكة، و�لتي 
ميكن ��ن تكون مبثابة خا�سية موحدة. فاإن كال من عنا�سر �حلماية هذه لبد من �عتبارها �خرت�عا منف�سال 

ويفتقر �إىل �لوحدة. 
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م1 29/17  مثال تو�صيحي للتحديد الالحق لوحدة الخرتاع
عنا�صر احلماية

تركيبة، ت�سم مركب �ل�سلفون ��ميد X و�لتاك�سني و��ستخد�مها يف عالج �ل�سرطان. - 1
تركيبـــة، ت�ســـم مركب �ل�سلفـــون ��ميد X وم�ستـــق ��لكالويد فينكا ��و مـــا ي�سابهـــه و��ستخد�مها يف عالج - 2

�ل�سرطان 

التقنية ال�صابقة: ��ستخد�م مركب �ل�سلفون ��ميد X يف عالج �ل�سرطان. 

التحليل: عنا�سر �حلماية 1-2 ت�سمل �لخرت�عات ��و جمموعة �لخرت�عات �لتالية، و�لتي ل ترتبط لت�سكيل 
مفهوما �بتكاريا عاما و�حد� وفقًا للمادة )46( من �لنظام. و�ملادة )35( من �لالئحة.

املجموعة 1: تركيبة، ت�سم مركب �ل�سلفون ��ميد X و�لتاك�سني
املجموع���ة 2: عن�ســـر �حلمايـــة 2: تركيبة ، ت�سم مركب �ل�سلفـــون ��ميد X وم�ستق ��لكالويـــد فينكا ��و ما 

ي�سبهها. وهي غري مرتبطة لت�سكيل مفهوما �بتكاريا عاما و�حد� ح�سبما يلي:

ينبغـــي ��ن تكـــون �مليزة �لتقنية �خلا�سة جـــزء� ���سا�سيا هيكليا م�سرتكا جلميع منـــاذج �لخرت�ع �ملطالب 
بحمايتـــه )و�مل�سئولة عن �لتا�ثري �لبتكاري(، و�لتي هي غائبة يف حالة �لتقنية �ل�سابقة �لتي توفر نف�ض �حلل. 
وعنـــد بحـــث حالة �لتقنية �ل�سابقـــة، وجد ��ن ��ستخد�م مركـــب �ل�سلفون ��ميد X يف عـــالج �ل�سرطان معروفا 
بالفعل يف حالة �لتقنية �ل�سابقة. و��ن �لتاك�سني، وم�ستق ��لكالويد فينكا خمتلفان هيكليا عن بع�سهما �لبع�ض. 
و��ن �لعن�ســـر �مل�سرتك �لوحيد هو مركب �ل�سلفون ��ميد X و�لذي يعرف بالفعل كعامل م�ساد لل�سرطان. ومن 
ثم ميكن �عتبار ��ن وجود ر�بطة تقنية م�سرتكة يف �لفئات �ملذكورة ��عاله لي�ست �بتكار�. و��ن �لفئات �ملذكورة 
��عاله تفتقر �إىل �سمة م�سرتكة ميكن �عتبارها ميزة تقنية خا�سة لتقدمي �لوحدة �إىل �لطلب. وبالتايل، ميكن 

�لعرت��ض على �لطلب لفتقاره �إىل �لوحدة.

م1 30/17  جمموعات من فئات خمتلفة من عنا�صر احلماية
��مثلة تو�سيحية تظهر جمموعات من فئات خمتلفة من عنا�سر �حلماية

املثال 1:

I عن�صر احلماية 1: مركب من �ل�سيغة
عن�صر احلماية 2: طريقة حت�سري مركب �ل�سيغة 1

عن�صر احلماية 3: مركب من �ل�سيغة I لال�ستخد�م كمبيد للفطريات.
تتو�جد وحدة بني عنا�سر �حلماية 1 و 2 و3 كميزة تقنية خا�سة هو مركب من �ل�سيغة 1

مثال 2:

عن�صر احلماية 1: عملية ت�سنيع مركب من �ل�سيغة I ت�سم �خلطو�ت �� و ب.
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.A عن�صر احلماية 2: جهاز م�سمم خ�سي�سا للخطوة
.B عن�صر احلماية 3: جهاز م�سمم خ�سي�سا للخطوة

وجود وحدة بني عنا�سر �حلماية 1 و 2 ��و بني عنا�سر �حلماية 1 و 3. وتفتقر عنا�سر �حلماية 2 و 3 �إىل 
�لوحدة ل�نه لي�ض هناك ��ي ميزة فنية خا�سة م�سرتكة بني عنا�سر �حلماية �لثنني.

مثال 3:

عن�صر احلماية 1: مركب من �ل�سيغة 1
عن�صر احلماية 2: عملية ت�سنيع مركب من �ل�سيغة 1 تتا�لف من �خلطوة ��.

عن�صر احلماية 2: جهاز م�سمم خ�سي�سا للخطوة ��.

توجد وحدة بني عنا�سر �حلماية 1 و 2 و 3 كميزة تقنية خا�سة للمركب من �ل�سيغة 1 ومع ذلك، �إذ� كان 
مركب �ل�سيغة 1 معروفا يف �لتقنية �ل�سناعية ف�ستكون �لوحدة غائبة ل�نه لن تكون هناك ميزة تقنية خا�سة 
م�سرتكة بني جميع عنا�سر �حلماية. ولكن هذه �لعملية ينبغي ��ن ينتج عنها ���سا�سا �سيغة مركب من �ل�سيغة 
1 �ل�ول كمـــا يلـــزم ��ن ينبغي ��ن تتو�فق �مل�ساهمة عن �لتقنيـــة �ل�سابقة للجهاز �مل�سمم خ�سي�سا خلطوة �� مع 

�مليزة �لبتكارية لعملية عن�سر �حلماية 2.

م1 31/17  وحدة الخرتاع يف عنا�صر حماية ماركو�ص
 يف عنا�سر حماية ماركو�ض تعترب وحدة �لخرت�ع �لو�جب تو�فرها عند ��ستخد�م تكون �لبد�ئل �ملطالب 
بحمايتهـــا من طبيعة مماثلة. وميكـــن �عتبار جمموعة ماركو�ض من �ملركبات �لكيميائية �لبديلة، بكونها ذ�ت 

طبيعة مماثلة خا�سعة لتحقيق �ل�سروط �لتالية:
)��(  لديهم خا�سية م�سرتكة ��و ��ثر م�سرتك،

)ب(  كل �لبد�ئـــل لهـــا هيكل م�سرتك، وهو عن�سر هيكلي مهم تتقا�سمها كل مـــن �لبد�ئل )وت�سمل �ملركبات 
�لتـــي ت�سرتك يف تركيب كيميائي عام يحتـــل جزء� كبري� من تركيبها، ��و �ملركبات �لتي ت�سرتك فقط يف جزء 
�سغـــري من هياكلها، و�لذي ي�سكل جزء� مميز� هيكليا بالن�سبة حلالة �لتقنية �ل�سابقة، و�سروريا للخا�سية ��و 

�ل�ثر �مل�سرتك.

م1 32/17  مثال تو�صيحي يبني وحدة الخرتاع يف عنا�صر حماية ماركو�ص
املثال 1:

مركب من ال�صيغة:

R1-R2-R3

حيـــث R1 هو جمموعـــة ��ندوليل و R2-R3 هي �مليثيـــل، �لبنزيل، ��و �لفينيل. وهي مركبـــات مفيدة كا�دوية 
لعالج �لربو.
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يف هـــذه �حلالـــة يحتـــوي �ملركب �� على عن�ســـر هيكلي هام و�لذي يتـــم م�ساركته من قبـــل جميع �لبد�ئل 
ومتتلك جميع �ملركبات �ملطالب بحمايتها نف�ض �لن�ساط. وهكذ� فاإن جميع �ملركبات �ملطالب بحمايتها متتلك 

�لوحدة.

مثال 2:

عن�صر احلماية يتعلق مبركب

R1-R2-R3

حيـــث R1 هـــو جمموعـــة حللقية غـــري متجا�ن�سة �لتي ت�ســـم ��نو�ع جزيئيـــة متنوعة و R2-R3 هـــي �مليثيل، 
�لبنزيل، ��و فينيل. وت�سمل �لتغري�ت �جلزيئية ل R1 عدد كبري من �ملجموعات و�لتي ل ميكن ��ن تكون مرتبطة 

هيكليا، ول ميكن ��ن يقال ��نها تندرج �سمن مفهوم �بتكاري و�حد.

م1 33/17  وحدة الخرتاع يف املنتج الو�صيط والنهائي
ت�سمـــل عبـــارة "و�سيطة" �ملنتجات �لو�سيطة و�لبادئة �لتي لديها �لقدرة على ��ن ت�ستخدم يف عملية لإنتاج 
�ملنتـــج �لنهائي من خالل تغيـــري فيزيائي ��و كيميائي حيث يتم فقد�ن هوية �ملـــادة �لو�سيطة. ويخ�سع حتقيق 

�سرط وحدة �لخرت�ع بني �ملنتجات �لو�سيطة و�لنهائية، لتحقيق �ل�سروط �لآتية:
)��(  يلزم ��ن يكون �ملنتج �لو�سيط و�لنهائي لهما �لعن�سر �لهيكلي �ل��سا�سي نف�سه، ��ي ��ن �لرتكيب �لكيميائي 
�ل��سا�سي للو�سيط و�ملنتج �لنهائي هو نف�سه، ��و ��ن يكون �لرتكيب �لكيميائي للمنتج �لو�سيط و�لنهائي مرت�بطا 
من �لناحية �لفنية على نحو وثيق، و��ن تكون �ملادة �ملتو�سطة �ساملة لعن�سر هيكلية ���سا�سي يف �ملنتج �لنهائي.

)ب(  مرت�بـــط مـــن �لناحية �لفنية، وهذ� يعني ��ي�سا ت�سنيع �ملنتج �لنهائي مبا�سرة من و�سيط ��و يتم ف�سله 
منه بعدد قليل من �ل�سلع �لو�سيطة �لتي تقا�سم جميعا نف�ض �لعن�سر �لهيكلي �ل��سا�سي.

م1 34/17  مثال تو�صيحي لوحدة الخرتاع يف املنتج الو�صيط والنهائي
املثال 1:

عن�صر احلماية 1: )مادة و�سيطة(
عن�صر احلماية 2: )�ملنتج �لنهائي(

يرت�بـــط �لرتكيـــب �لكيميائي للمنتج �لو�سيط و�لنهائـــي ب�سكل وثيق. ويكون �لعن�ســـر �لهيكلي �ل�سروري 
�ملدرج يف �ملنتج �لنهائي هو: وجود وحدة بني عنا�سر �حلماية 1 و 2.

مثال تو�صيحي 2:

عن�صر احلماية 1: 1 )�ملنتج �لنهائي(
عن�صر احلماية 2: 2 )�ملادة �لو�سيطة(
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يو�ســـف �ملركب )II( كمادة و�سيطة جلعل )I(. �آليـــة �لإغالق معروفة جيد� يف �لتقنية. وعلى �لرغم من 
��ن �لهياكل �ل��سا�سية للمركب )I( )�ملنتج �لنهائي( و�ملركب )II( )�ملنتج �لو�سيط( تختلفان �ختالفا كبري�، 
فـــاإن �ملركـــب )II( هو باديء مفتوح �حللقـــة للمركب )I(. وي�سرتك كال �ملركبـــا�ن يف عن�سر هيكلية ���سا�سية 

م�سرتكة وبالتايل يعّد�ن من �لناحية �لفنية مرت�بطان ب�سكل وثيق.

ولهذ� يلبي هذ� �ملثال متطلبات وحدة �لخرت�ع.

لتلبيـــة وحدة �لخرت�ع بني �ملنتجات �لو�سيطة و�لنهائيـــة عندما ل يكون هيكل ��ي و�حد منهما ��و كالهما 
غـــري معروفا ، يلزم ��ن يكون هناك ��دلة كافية ل�ستنتـــاج ��ن �ملنتجات �لو�سيطة و�لنهائية ترت�بط ب�سكل وثيق 
مـــن �لناحيـــة �لتقنية مثل ��ن حتتوي �ملـــادة �لو�سيطة على نف�ـــض �لعن�سر �ل��سا�سي كمنتـــج نهائي ��و يت�سمن 

عن�سر� ���سا�سيا يف �ملنتج �لنهائي. 

�ملنتجات �لو�سيطة �ملختلفة �مل�ستخدمة يف عمليات خمتلفة لتح�سري �ملنتج �لنهائي، تلبي وحدة �لخرت�ع 
�سريطة ��ن يكون لها �لعن�سر �لهيكلي �ل��سا�سي نف�سه.

لتلبيـــة وحدة �لخـــرت�ع ل ينبغي ف�سل �ملنتجـــات �لو�سيطة و�لنهائية، يف هذه �لعمليـــة عن طريق و�سيط 
لي�ض جديد. 

ل تلبي �لو�سائط �ملختلفة لال�جز�ء �لهيكلية �ملختلفة من �ملنتج �لنهائي، وحدة �لخرت�ع. 

لتلبيـــة وحدة �لخرت�ع حيث تكون �ملنتجات �لو�سيطة و�لنهائية جمموعة من �ملركبات، ينبغي لكل مركب 
متو�سط ��ن يتو�فق مع مركب مطالب به يف جمموعة �ملنتجات �لنهائية. 

ويف حال �كت�ساف ��ن �ملنتجات �لو�سيطة حتمل ��ي�سا خ�سائ�ض ��و ��ن�سطة ��خرى فال ينبغي ��ن يوؤثر ذلك 
على وحدة �لخرت�ع.
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ملحق2 للف�صل ال�صابع ع�صر
فح�ص طلبات براءات الخرتاع يف جمال التقنية احليوية

م2 1/17  مقدمة
ت�ستغـــل �لتقنيـــة �حليوية �ملو�د �لبيولوجيـــة، �حلية ��و غري �حلية، وت�سنف ب�ســـكل و��سع �إىل تقنية حيوية 
حديثـــة وكال�سيكية. وتعد عمليـــة �لتخمر �لقدمية لإنتـــاج �لكحول، وعزل �مل�ســـاد�ت �حليوية من �لفطريات 
وغريهـــا مـــن �لكائنات �حلية �لدقيقـــة microorganisms ��مثلـــة قليلة فقط على �لتقنيـــة �حليوية �لتقليدية. 
وقـــد بد��ت �لتقنية �حليويـــة �حلديثة بتقنية �لربط �جلينـــي gene splicing ��و �لهند�سة �لور�ثية �لتي تطورت 
يف ��و�خر �ل�سبعينات من �لقرن �ملا�سي. وبا�ستخد�م �لهند�سة �لور�ثية، مت تطوير �لعديد من �ل��سياء �ملفيدة 
   monoclonal antibodies مثل �ل�ن�سولني �لب�سري، وعو�مل �لنمو �لب�سرية، و�ل�ج�سام �مل�سادة وحيدة �لن�سيلة

وغريها. 

ولذلـــك تت�سمن �خرت�عـــات �لتقنية �حليوية منتجـــات و/��و عمليات لتقنيات �لهند�ســـة �جلينية، وطرق 
�إنتـــاج �لكائنـــات، وطرق ف�سل �لكائنات �حلية �لدقيقة microorganisms مـــن و�سط �لإنبات، وطرق �إحد�ث 
�لطفـــر�ت، و�ملـــز�رع، و�لطفر�ت، و�لكائنـــات �ملتحولة، و�لبالزميـــد�ت plasmids، وعمليـــات �إنتاج �ل�ج�سام 
�مل�ســـادة وحيدة �لن�سيلة، وخطوط �خلاليـــا cell lines لإنتاج �ل�ج�سام �مل�سادة وحيدة �لن�سيلة... �إلخ. وبينما 
قامت �لتقنية �حليوية بحل �لعديد من �مل�سكالت وتفرعت �إىل جمالت خمتلفة يف ��حد �جلو�نب، فقد ��ثارت  
على �جلانب �ل�خر �لكثري من �جلدل. وقد نتج عن تطبيق �لهند�سة �لور�ثية يف �لنباتات و�حليو�نات تطور�ت 
تقنية مثرية ولكنها مو�سع جدل مثل �لنباتات و�حليو�نات �ملعدلة ور�ثيا وعزل �جلينات �لب�سرية ل�ستخد�مها 

يف �إنتاج �ل�دوية. 

وي�ستخـــدم �لعلماء يف جميع ��نحاء �لعامل ��دو�ت �ملعلوماتية �حليوية bioinformatics tools، تقنيات ذكية 
وجينـــوم �لكائنات �حليـــة ل�ستك�ساف ���سر�ر �لعمليات �لبيولوجية و�لعامل �حلـــي �لقائم عليها وبالتايل توليد 
كميـــات هائلة مـــن �ملعلومات �لتي ميكنهـــا ��ن توفر مفاتيـــح �لعالجات �لطبية �حلديثـــة، وحت�سني �ملحا�سيل 

وهكذ�. 

ومـــع ذلك، فهناك بع�ض �لق�سايا �ملتعلقة بطلبات بر�ء�ت �لخرت�ع لخرت�عات �لتقنية �حليوية �لتي هي 
م�ســـدر �هتمام بالغ مل�ستخدمـــي نظام �لرب�ء�ت مثل: �جلّدة و�لبد�هة وقابليـــة �لتطبيق �ل�سناعي و�لو�سوح 
يف عنا�ســـر �حلماية. وبالإ�سافة �إىل ذلك، فقد ن�سا�ت �لقليل من �لق�سايا �خلا�سة مثل تلك �ملتعلقة بال�سئون 
�ل�خالقيـــة و�ملعنوية، و�ل�سالمة �لبيئية، و�لق�سايا �ملتعلقة مبنح �لـــرب�ء�ت لعالمات ت�سل�سل �جليني �جلزئي
gene sequences، و��ستن�ســـاخ حيو�نـــات �ملزرعة، و�خلاليا �جلذعيـــة stem cells، و�لت�سخي�ض �جليني، �إلخ.  

وهكـــذ�، فـــاإن طلبات بـــر�ء�ت �لخرت�ع يف جمال �لتقنيـــة �حليوية تعد ��حـــد �لتحديات �لتـــي تو�جه مقدمي 
�لطلبـــات وكذلك مكاتب �لـــرب�ء�ت. ولذلك، فهناك حاجة ملحة لو�سع دليل لإن�ساء ممار�سات ثابتة وموحدة 
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لفح�ـــض طلبات بر�ء�ت �لخرت�ع يف جمال �لتقنيـــة �حليوية و�ملو�سوعات �مل�سابهة. وبالتايل فاإن �لق�سد من 
هـــذ� �لدليل هو م�ساعدة �لفاح�ســـني و�ملر�قبني يف مكتب بر�ء�ت �لخرت�ع وذلـــك بهدف توحيد �لجر�ء�ت 
وجتان�سهـــا. مـــع ذلـــك، فاإن هذ� �لف�سل ل يعـــد م�ستندً� نظاميًا يف حـــال وجود ��ي تعار�ض بينـــه وبني ��حكام 

�لنظام.

م2 2/17  عنا�صر احلماية لخرتاعات التقنية احليوية
تتعلق عنا�سر �حلماية لطلبات �لتقنية �حليوية ب�سكل عام مبا يا�تي:

• عديد �لنكليوتيد�ت Polynucleotide ��و �لت�سل�سالت �جلينية gene sequence )�ملنتج و/ ��و �لعملية(.	
• عديد �لببتيد polypeptide ��و �لت�سل�سالت �لربوتينية protein sequence )�ملنتج و/��و �لعملية(.	
• �حلو�مل vectors )مثال، �لبالزميد�ت plasmids( )�ملنتج و/��و �لعملية(.	
• 	.gene libraries جلينات و�ملكتبات �جلينية� cassettes و جمموعات�� constructs جتمعات
• 	 stem cells و�خلاليا �جلذعية microorganisms لكائنات �حلية �لدقيقـــة� ،host cells خلاليـــا �لعائلـــة�

.transgenic cells ملنتج و/��و �لعملية(، و�خلاليا �ملتحولة�(
• مز�رع ��ن�سجة tissue cultures �لنباتات و�حليو�نات )�ملنتج و/ ��و �لعملية(.	
• تركيبات �ل�م�سال ��و �لرتكيبات �ل�سيدلية �ملكونة من كائنات حية دقيقة microorganisms، بروتينات، 	

عديد �لنكليوتيد�ت Polynucleotides )�ملنتج و/��و �لعملية(.
• �ل�ج�ســـام �مل�ســـادة antibodies ��و �ل�جـــز�ء �ملرتبطـــة بامل�ست�ســـد�ت antigen �مل�ستقـــة منهـــا )وحيدة 	

�مل�ستعمرة ��و عديدة �مل�ستعمرة(.
• 	 .tests و�لختبار�ت diagnostic kits ل�طقم �لت�سخي�سية�
• �لختبـــار�ت �لت�سخي�سية )�ملنتجات/�لعمليـــات( كاختبار �لتحقق من وجود طفرة mutation يف جني/ 	

بروتني و�لذي ميكن ��ن يكون مرتبطا بحالة معينة كالتعبري عن �لربوتني ��و مر�ض. 

م2 3/17  البحث يف التقنية ال�صابقة
��ثناء �لبحث يف �لتقنية �ل�سابقة، يلزم ��ن يقوم �لفاح�ض باإعد�د ��سرت�تيجية بحث �ساملة ملختلف معايري 
�لبحـــث مبـــا يف ذلك �لكلمات �لرئي�سيـــة، �لت�سنيف IPC، و�لت�سل�سالت، وغريها. ويلـــزم ��ن يتم �إجر�ء بحث 

�سامل يف قو�عد بيانات �لرب�ء�ت وغريها من قو�عد �لبيانات. 

ويف طلـــب �لرب�ءة �لذي يك�سف عـــن قائمة �سال�سل ��حما�ض ��مينية و/��و نيوكليوتيد�ت، فاإنه ينبغي �إيد�ع 
�لبيانـــات نف�سهـــا �إلكرتونيـــًا وفقًا للمـــادة )14( )4( من �لالئحـــة. ولت�سهيل معاجلة طلبـــات �حل�سول على 
�لـــرب�ءة، يلـــزم ��ن تـــدرج قو�ئم �ل�سال�سل يف �ســـورة قابلة للقـــر�ءة بو��سطة �حلا�ســـب �لآيل. ويلزم ��ن يقوم 
�لفاح�ـــض بتنفيذ بحـــث �ل�سال�سل على قو�عـــد �لبيانات �لتجاريـــة �ملتاحة للمكاتب وكذلـــك قو�عد �لبيانات 

�ملجانية با�ستخد�م ��دو�ت �لبحث �ملتنوعة مثل BLAST ،FASTA، وغريها. 



235

م2 4/17  اجلّدة
يف طلبات �لتقنية �حليوية، يتم تقييم �جلّدة بالطريقة نف�سها �لتي يتم فيها تقييم �لخرت�عات �ل�خرى. 
ولغر�ـــض �لتحقـــق من �جلّدة ��ثناء �لفح�ض، يلزم ��ن يتم �لبحث يف �لتقنيـــة �ل�سابقة كما هو مذكور يف �ملادة 
)44( مـــن �لنظام. كذلك ميكن �لرجوع لدليل �إجر�ء�ت �لفح�ـــض يف مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي لتقييم جدة 

�لخرت�عات. 

ووفقـــًا للمـــادة )43( مـــن �لنظام، يق�سد بعبـــارة "�خرت�ع" ��ي منتـــج ��و عملية جديـــدة تت�سمن خطوة 
�بتكاريـــه وقابلـــة للتطبيق �ل�سناعي. ول يعد �لخـــرت�ع قابال للح�سول على بـــر�ءة �إل �إذ� كان جديد� بحيث 
مل يكـــن مك�سوفـــًا عنه يف �لتقنية �ل�سابقة. وت�سمل �لتقنية �ل�سابقـــة كل �ملعلومات و�ملعارف �ملتعلقة بالخرت�ع 
�ملن�ســـورة قبل تاريخ �ل��سبقية لطلب �لـــرب�ءة. ولغر�ض �لفح�ض، ل يعد �لخرت�ع جديد� �إذ� كان ي�سكل جزء� 
مـــن �لتقنية �ل�سابقـــة ��و كان قد دخل �سمن �لنطاق �لعام. وبالن�سبة للك�سف، يجب ��ن يكون �لن�سر قبل تاريخ 
���سبقيـــة طلـــب �لرب�ءة. وكذلك يعد طلب �لرب�ءة �لذي يتم ن�سره بعد تاريخ �إيد�ع �لطلب تقنية �سابقة �إن كان 

تاريخ �ل��سبقية �خلا�ض به ��قدم من تاريخ �لطلب �ملودع. 

م2 5/17  عنا�صر حماية منتج ناجت عن عملية
يعد عن�سر حماية �ملنتج �لذي مت �حل�سول عليه ��و �إنتاجه عن طريق عملية م�سبوقًا با�ي ك�سف �سابق عن 

هذ� �ملنتج �ملحدد، بغ�ض �لنظر عن طريقة �لإنتاج. 

ومن ��مثلة عنا�سر حماية "منتج �لعملية":
 .X عديد �لببتيد/مركب و�لذي يكون منتجا لطريقة معينة طبقا لعن�سر �حلماية  )��(
)ب(  كائن حي دقيق متحور مت �حل�سول عليه بطريقة........ تتميز با�نها.........".

)ج(  بالزميد مت �حل�سول عليه بطريقة...........

ومثـــل عنا�سر �حلماية هذه ل تكـــون مقبولة �إل �إذ� كانت �ملنتجات نف�سها تلبي متطلبات قابلية �حل�سول 
علـــى �لـــرب�ءة على �سوء �لتقنية �ل�سابقـــة. ول ميكن �عتبار �ملنتجات �ملطالب بحمايتهـــا جديدة ملجرد كونها 
جديـــدة يف �لعمليـــات �لتي يتـــم �لإنتاج بها، ولكن ميكن �إن�ســـاء �جلّدة فقط، �إذ� مت توفـــري دليل تقني يو�سح 
��ن �لتعديـــالت يف �لطـــرق ينتج عنها منتجات ��خرى مميزة بالن�سبـــة خل�سائ�سها على �ملنتجات �ملعروفة يف 

�لتقنية �ل�سابقة. وميكن ��ن تختلف مثل هذه �ل�دلة �لتقنية من حالة ل�خرى. 

م2 6/17  عنا�صر حماية الت�صل�صالت
يعـــد عن�سر حمايـــة ت�سل�سل عديد �لببتيـــد Polypeptides �ملوجـــود، مثال: كجزء من �ملكتبـــة قبل تاريخ 
�ل��سبقيـــة، غـــري جديد، حتى لو مل يتم حتديد ن�ساطه ��و وظيفته مـــن قبل. وميكن �عتبار عن�سر حماية جزء 
معني من عديد�ت �لببتيد Polypeptides جديد�، ولكنه غري منطوي على خطوة �بتكارية وغري قابل للح�سول 

على بر�ءة �خرت�ع وفقُا للبنود ذ�ت �ل�سلة من �ملادة )44( من �لنظام. 
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وي�ســـكل �لك�سف �مل�سبق عن نف�ض �لت�سل�ســـل كما يف �لت�سل�سل �ملطالب بحمايته، حتى دون ��دنى �إ�سارة �إىل 
�لن�ســـاط، ل�ول وهلـــة حت�سبا جلـــّدة �لت�سل�سل �ملطالب بحمايتـــه. و�سبب ذلك هو ��ن �لت�سل�ســـل �ل�سابق ميتلك 
 /Polynucleotides بطبيعته ن�ساط �لت�سل�سل �ملطالب بحمايته. و�إذ� مل يكن ��ي ت�سل�سل من عديد �لنكليوتيد�ت
عديـــد �لببتيد Polypeptides من �لتقنية �ل�سابقة متما�سيا ب�ســـكل كامل مع �لت�سل�سل �ملطالب بحمايته لعديد 
�لببتيـــد Polypeptides/ عديـــد �لنكليوتيـــد�ت Polynucleotides، ومـــن ثم فاإنه ل ميكن �لقـــول با�ن مو�سوع 
عنا�ســـر �حلماية هذه م�سبوقـــة بت�سل�سل �لتقنية �ل�سابقة. ومع ذلك، فاإن هـــذ� �لت�سل�سل لعديد �لنكليوتيد�ت 
Polynucleotides/ عديـــد �لببتيد Polypeptides للتقنيـــة �ل�سابقة يدخل يف تقييم �خلطوة �لبتكارية ��و عدم 

قابلية �حل�سول على �لرب�ءة حتت �لبنود ذ�ت �ل�سلة من �ملادة )44( من �لنظام. 

م2 7/17   عنا�صر حماية الرتكيبات/الرتكيب
يف كثري من �ل�حيان، ل يتم عادة �لتطرق للجدة بالن�سبة لعنا�سر حماية تركيب منتجات �لتقنية �حليوية، 
ويتـــم �لتطرق لها مـــن ز�وية �خلطوة �لبتكارية ��و �لبنود ذ�ت �ل�سلة من �ملادة )44( من �لنظام. ومع ذلك، 
 ميكـــن ��ن يحـــدث يف بع�ـــض �ل�حيـــان ��ن �لرتكيبة قد دخلـــت بالفعل يف �لنطـــاق �لعام ومن ثـــم، فاإنها تعامل 

�سمن �جلّدة. 

مثال تو�صيحي: 

عن�ســـر �حلماية: تركيبة مفيدة �سد �سم �لدفرتيا، ويتكون من ��ج�سام م�سادة للدفرتيا مع مو�د حافظة 
 .)IGY( ومثبتات مقبولة حيث يتم �حل�سول على �ل�ج�سام �مل�سادة من �سفار بي�ض �لدجاج

وتك�ســـف �لتقنية �ل�سابقة عـــن تركيبة مفيدة �سد �سم �لدفرتيا مكونا من ��ج�سام م�سادة م�ستخل�سة من 
�سفـــار بي�ـــض �لدجاج، مع ناقل مقبول ف�سيولوجيا وغريه من �لإ�سافات و �ملو�د �مل�ساعدة، كما تك�سف �لتقنية 
�ل�سابقـــة ��ي�سا عن عملية حت�ســـري �ل�ج�سام �مل�سادة من بي�ض �لدجاج عن طريق تنفيذ نف�ض �خلطو�ت بدء� 

من تطعيم �لدجاج مب�ست�سد �لدفرتيا �إىل تنقية �ل�ج�سام �مل�سادة كما هو مو�سح يف �لخرت�ع. 

التحليل: يفتقر عن�سر �حلماية �إىل �جلّدة، لكونه م�سبوقًا بالتقنية �ل�سابقة �ملذكورة �لتي تك�سف عن جميع 
خ�سائ�ض �لرتكيب �ملطالب بحمايته و�ملفيد �سد �سم �لدفرتيا، وبالتايل فاإن �ملو�سوع �ملطالب بحمايته يفتقر 

�إىل �جلّدة. 

م2 8/17  اخلطوة البتكارية
و�ســـع دليل �إجـــر�ء�ت وممار�سات مكتب بر�ءة �لخرت�ع �لدليل لتقييم �خلطـــوة �لبتكارية لالخرت�عات  
ليتم �لرجوع �إليه عند �حلاجة، حيث يلزم ��ن ينطوي �لخرت�ع على خطوة �بتكاريه ليكون قابال للح�سول على 

�لرب�ءة. ووفقا لنظام �لرب�ء�ت، يكون �لخرت�ع منطويًا على خطوة �بتكاريه متى كان:

)��(  متقدم تقنيًا باملقارنة باملعرفة �حلالية 
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)ب(  ذو قيمة �قت�سادية 
)ج(  كالهما 

وهذ� يجعل من �لخرت�ع غري بديهي لرجل �ملهنة �لعامل يف �ملجال �لتقني.

مثال تو�صيحي:

عن�سر �حلماية: ت�سل�سل حم�ض نووي معزول يرمز �إىل بروتني ب�سري نا�سج لالإنرتلوكني 3 ويحتوى على 
برولـــني عند �ملوقع 8 من عديد �لببتيد Polypeptides �لنا�سج، وميتلك �لربوتني �ملذكور ن�ساط حمفز لتكاثر 

نخاع �لعظام عند فح�ض �نت�سار نخاع �لعظام. 

و�لختـــالف عـــن �لتقنية �ل�سابقة هو ��ن �ملركب �ملطالب بحمايته عند �ملوقع 8، كان هناك جزيء برولني 
بينما كانت �لتقنية �ل�سابقة حتتوي يف نف�ض �ملوقع على جزيء �سريين. 

التحلي���ل: يعـــد �لنرتلوكني 3 جزء رئي�ســـي من عائلة �لربوتينات �ملتماثلة يف تتابعهـــا من �حلم�ض �ل�ميني، 
ولكـــن مع وجـــود �ختالفات ب�سيطة ��و طفـــر�ت يف كل منها عن �ل�خرى، ول يغري عـــادة �لختالف �لو�حد يف 
ت�سل�ســـل �ل�حما�ـــض �ل�مينية من �لن�ساط و�لوظيفة �خلا�سة بالربوتني عادة ما مل يكن هذ� �لختالف �لو�حد 
يف نقطـــة حرجـــة مـــن �لربوتني. ومل يتمكن �لطلب من تقـــدمي ��ي دليل ��ن �لربوتـــني �مل�سفر من قبل �حلم�ض 
�لنووي �ملطالب بحمايته كان له ��ي �ختالف عن بروتني �لتقنية �ل�سابقة يف خ�سائ�سه �لكيميائية. وبالتايل، 

فاإنه ل توجد خطوة �بتكارية. 

ويفتقر �ملو�سوع �ملطالب بحمايته للخطوة �لبتكارية �إن كان بديهي لرجل �ملهنة �لعامل يف �ملجال �لتقني، 
وعلى �سوء وثيقة ��و جمموعة من وثائق �لتقنية �ل�سابقة. 

مثال تو�صيحي 1:

عن�ص���ر احلماي���ة: طريقـــة حم�سنة لإنتـــاج �جلالكتو ��وليجـــو �سكاريد )GOS( عـــايل �ملح�سول و�لنقاء 
 Saccharomyces و�سكارومي�سي�ض Bullera singularis ومكونة من �خلطو�ت )1( عزل �لبيولري� �سنجيولري�ض
)2( �ســـل حركة �لبيولري� �سنجيولري�ـــض Bullera singularis و�سكارومي�سي�ـــض Saccharomyces )3( �لتحلل 
�ملائـــي لالكتوز عن طريق خاليا ميكروبية مثبتـــة، ويتم �إجر�ء �لتفاعل �ملذكور حتى يكون حمتوى �جلالكتوز 

على �ل�قل 65% و )4( تركيز حملول �جلالكتو ��وليجو �سكاريد )GOS( �ختيار�. 

التقني���ة ال�صابق���ة: تك�ســـف "د1" عـــن عمليـــة �إنتاج �جلالكتـــو ��وليجـــو �سكاريد )GOS( مـــن �لالكتوز 
با�ستخـــد�م خاليـــا "ب". �سينجيولري�ـــض �ملثبتـــة. ول تك�سف �لوثيقـــة "د1" �ل�ستخد�م �مل�ســـرتك ل بيولري� 

 .)GOS( سينجيولري�ض و�سكارمي�سي�ض يف �إنتاج �جلالكتو ��وليجو �سكاريد�

وتك�ســـف د2 عن ��ستخد�م �ل�سكارومي�سي�ض لإنتاج �جلالكتـــو ��وليجو �سكاريد )GOS( من �لالكتوز. كما 
تك�سف ��ي�سا عن ��ن �ل�سكارومي�سي�ض ي�ستخدم �لالكتوز كم�سدر كربوين و��نه يزيل تقريبا 92% من �جللوكوز 
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مـــن مزيج �جلالكتو ��وليجو �سكاريد )GOS( عن طريـــق �لتخمر دون فقد حمتوى �جلالكتو ��وليجو �سكاريد 
 .)GOS(

التحلي���ل: كمـــا هـــو مو�سح مـــن د2 ��ن �ل�سكارومي�سي�ض ت�ستهلـــك �جللوكوز، فيمكن لرجـــل �ملهنة �لعامل يف 
�ملجـــال معرفة كيفية ��ستخـــد�م �ل�سكارومي�سي�ض يف تركيبـــة مع �لبيولري� �سينجيولري�ـــض حلل م�سكلة ف�سل 
�ل�سكاريد�ت وكذلك، تقليل �لتثبيط �لتناف�سي لإنزمي بيتا جالكتو�سيد�ز با�ستخد�م �جللوكوز، و�لذي �سيوؤدي 
�إىل �إنتـــاج ونقـــاء ��على من �جلالكتو ��وليجو �سكاريد. وبالتايل، فاإن �ملو�سوع �ملطالب بحمايته يفتقر للخطوة 

�لبتكارية. 

مثال تو�صيحي 2:

عن�ص���ر احلماي���ة: طريقة غـــري معتمدة على �ملز�رع لإز�لـــة �لبالزميد�ت plasmids مـــن �لبكرتيا �حلية 
و�ملتكاثـــرة و�ملحتويـــة على �لبالزميد�ت plasmids وتتكون من �خلطو�ت �لآتيـــة: )��( حت�سري معلق ��ول مائي 
مـــن جزيئات �لف�سة حتت �مليكرونيـــة sub-micronic )ب( تقدير �لرتكيز �لتثبيطي �ل�دنى جلزيئات �لف�سة 
للبكرتيـــا لتحديد �لرتكيز �لتثبيطي ملعلـــق �حلبيبات للبكرتيا )ج( �إ�سافة يف �إناء �لتفاعل �ملعلق �ل�ول وو�سط 
منو �لبكرتيا للح�سول على معلق ثان حمتوي على تركيز حتت �لرتكيز �لتثبيطي �ل�دنى من جزيئات �لف�سة. 
)د( �إ�سافـــة �لبكرتيـــا �إىل �إناء �لتفاعل حتت �لظـــروف �ملالئمة لتكاثر �لبكرتيا ملدة مـــن 12 �إىل 48 �ساعة، 
 plasmids للح�ســـول على ��جيال متعاقبـــة من �لبكرتيا و )ه( �ختبار ��جيال �لبكرتيا لعـــدم وجود بالزميد�ت

 .plasmids للح�سول على جيل بكتريي خايل من �لبالزميد�ت

وتك�ســـف �لتقنية �ل�سابقة عن طريقة مت �لتحقق فيهـــا من �لن�ساط �مل�ساد للميكروبات جل�سيمات �لف�سة 
�لدقيقـــة �سد �إي كـــولي E. coli كنموذج للبكرتيا �ل�سالبة �جلر�م. ومت �إجر�ء �لختبار�ت �لبكتريية يف و�سط 
LB علـــى ��طبـــاق �ل�جار �ل�سلبـــة ويف ��نظمة �سائلـــة مزودة برتكيـــز�ت خمتلفة من ج�سيمـــات �لف�سة دقيقة 

�حلجـــم. ولختبار تا�ثري ج�سيمات �لف�سة �لدقيقة علـــى �لبكرتيا �سالبة �جلر�م، مت زر�عة حو�يل 105 وحدة 
مكونـــة للمـــز�رع من ف�سيلة �إي كولي E. coli على ��طباق LB ��جار �ملزودة بج�سيمات �لف�سة �لدقيقة �حلجم 
برتكيـــز�ت من 10 �إىل 100 ميكروجر�م/ �سم مكعب. ومت ��ستخد�م ��طباق LB �خلالية من �لف�سة و�ملزروعة 
حتـــت نف�ـــض �لظروف كمجموعـــة �سابطة. ومت ح�سانة �ل�طبـــاق ملدة 24 �ساعة عند درجـــة 37 مئوية . ومتت 
زر�عـــة �لإي كـــولي E. coli يف 100 �سم مكعب مـــن و�سط ل ب �ل�سائل �ملزود ب 10ن 50، و 100 ميكرو جر�م 
مـــن هذه �جل�سيمات لكل �سم مكعب من �لو�سط. ومت حتديد معـــدل �لنمو وتركيز�ت �لبكرتيا بقيا�ض �لكثافة 
�لب�سريـــة عند 600 نانومرت كل ن�ســـف �ساعة )�لكثافة �لب�سرية ل 0. 1 تكافـــئ تركيز108 خلية لل�سنتيمرت 
�ملكعـــب(. ومت فح�ـــض حجم و�ســـكل ج�سيمات �لف�سة �لنانوية عـــن طريق �مليكرو�سكـــوب �لإلكرتوين �لناقل. 
و��كـــدت �لنتائج ��ن خاليـــا �لإي كولي E. coli �ملعاجلة كانت قد ��ظهرت تكـــون حفر يف جد�ر خلية �لبكرتيا، 
بينمـــا وجدت ج�سيمات �لف�ســـة �لدقيقة مرت�كمة يف �لغ�ساء �لبكتريي. ويظهـــر �لغ�ساء ذو هذ� �ملظهر زيادة 
كبـــرية يف �لنفاذيـــة، و�لتي توؤدي �إىل ت�سرب �ملو�د �خللويـــة �لد�خلية )كما �عرتف به مقدم �لطلب يف حتديد 
خ�سائ�ض �لخرت�ع �حلايل(. كما ��ظهرت �سور �مليكرو�سكوب �لإلكرتوين جتمع �جل�سيمات �لدقيقة �حلجم 
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عند �سطح �لبكرتيا. 

التحليل: تك�سف �لتقنية �ل�سابقة عن كل ��وجه �لخرت�ع �ملطالب بحمايته بدء� من �ختيار �ساللة �لإي كولي 
E. coli، حت�ســـري ج�سيمات �لف�ســـة �لدقيقة، زر�عة �ساللة �لبكرتيا برتكيز�ت خمتلفة من ج�سيمات �لف�سة، 

ظـــروف منـــو �لبكرتيا وتقييم تا�ثري ج�سيمـــات �لف�سة على �لبكرتيا �سالبة �جلـــر�م. ومل تقم �لتقنية �ل�سابقة 
بتو�سيـــح �إز�لة �لبالزميد مـــن �لبكرتيا، وبالرغم من ذلك، فاإنها تو�ســـح ��ن ج�سيمات �لف�سة �لدقيقة كانت 
م�سئولة عن زيادة نفاذية �خلاليا �لبكرتية غلى حد كبري بحيث يوؤدي ذلك �إىل ت�سرب �ملو�د �خللوية �لد�خلية 
)�لتي ميكن ��ن ت�سمل �لبالزميد�ت plasmids( من �لإي كولي E. coli. وهكذ�، فاإن تو�سيح �لتقنية �ملقتب�سة 
�ستحـــث �ل�سخ�ض ذو �ملهارة �لعادية يف �لتقنيات لتوقع معقول للنجـــاح لتوفري طريقة بديلة لإز�لة �لبالزميد 
مـــن �لبكرتيا �ملحتوية على �لبالزميد حلل �مل�سكلة �لتـــي و�جهتها �لبكرتيا �ملحتوية على �لبالزميد با�ستعمال 
تركيـــز�ت خمتلفة من ج�سيمات �لف�ســـة �لدقيقة، ل�ن هذه �جل�سيمات تزيد مـــن نفاذية غ�ساء �لبكرتيا مما 
يـــوؤدي �إىل �إز�لـــة �ملو�د �خللوية �لد�خلية �لتي ميكن ��ن ت�سمل �لبالزميد�ت plasmids. وبالتايل، فاإن �ملو�سوع 

�ملطالب بحمايته يفتقر للخطوة �لبتكارية على �سوء �لتقنية �ل�سابقة. 

 /Polynucleotides م2 9/17  اإذا كان الخرتاع املطالب بحمايته يتعلق بعديد النكليوتيدات
عديد الببتيد Polypeptides ذو طفرة mutation )طفرات( بت�صل�صل معروف من عديد 
النكليوتيدات Polynucleotides/ عديد الببتيد Polypeptides، والتي ل ينتج عنها اأي 

خا�صية غري متوقعة، فاإن املو�صوع املطالب بحمايته يفتقر للخطوة البتكارية
مثال تو�صيحي 1:

 Arg-Lys, Lys-Lys وي�سمل حم�سني ��مينيني فقط خمتارين من C ذو ببتيد Pro-insulin بادئ ��ن�سولني
 .and Lys-Arg*

)يتكـــون بـــادئ �ل�ن�سولني �لب�ســـري من ثالثـــة �سال�ســـل ��، ب، ج، ويف �ل�ن�سولني تتحـــد �ل�سل�سلتان لتلغي 
�ل�سل�سلة �لثالثة ��ي �ل�سل�سلة C ليتكون من 30 حم�ض ��ميني(. 

وتك�ســـف �لتقنية �ل�سابقـــة عن ��ن�سولني مو�يل طبيعي ذو 30 حم�ض ��ميني، وببتيد C، و بادئ ��ن�سولني مع 
 .)Arg- Arg( بطول حم�سني �مينيني C ببتيد

التحلي���ل: متـــت �سياغة عن�ســـر �حلماية ليكون و��سحا منذ �لوهلـــة �ل�وىل. وكان رد مقدم �لطلب بان ناجت 
�ل�ن�سولـــني �ملطالـــب بحمايته ذو �لببتيد C �ملعرب عنه يف �خلمرية هو من 1. 6 �إىل 2 ملى مول/ لرت بينما كان 
�لناجت يف �ل�ن�سولني يف �لتقنية �ل�سابقة ذ�ت �ل�سل�سلة C من Arg- Arg فقط 1 ملي مول/ لرت. ومل ي�سكل هذ� 

�لختالف "خا�سية غري متوقعه" وبالتايل، فاإن �ملو�سوع بديهي. 

مثال تو�صيحي 2:
ت�سل�ســـل �حلم�ـــض �لنووي �ملا��ســـوب recombinant من ت�سل�سل رقم: X �لذي يرمـــز لعديد �لببتيد ��لفا-2 
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لالإنرتفريون �لب�سري. 

وتك�سف �لتقنية �ل�سابقة عن ت�سل�سل حم�ض نووي رقم: X1 �لذي يرمز لعديد �لببتيد ��لفا1- لالإنرتفريون 
�لب�سري. 

 التحلي���ل: �إن �لنرتفـــريون �لب�ســـري ��لفا-2 �ملطالـــب بحمايته يعد تركيبيًا قريب مـــن �لنرتفريون �لب�سري 
��لفـــا-1 يف �لتقنية �ل�سابقة. ومع ذلك، ميكـــن �عتبار �لخرت�ع �ملزعوم غري و��سح، ل�ن �لنرتفريون �لب�سري 

�ملطالب بحمايته ��قوى ثالثني مرة يف ن�ساطه �مل�ساد للفريو�سات من مثيله يف �لتقنية �ل�سابقة. 

م2 10/17  اإذا كان الخرتاع املطالب بحمايته جمرد مزج ينتج عنه جتميع اخل�صائ�ص 
اأو و�صيلة لعمل مثل هذا اخلليط

من �ملبادئ �ملقبولة جد� من نظام �لرب�ء�ت ��ن جمرد و�سع �ل�جز�ء �لقدمية جنبا �إىل جنب بحيث يوؤدي 
كل منهـــا وظيفتـــه �ملنا�سبة �خلا�سة بـــه ب�سكل م�ستقل عن ��ي مـــن �ل�جز�ء �ل�خرى هـــي جمموعة غري قابلة 
للح�ســـول علـــى بر�ءة، ولكن �إذ� مت و�سع �ل�جز�ء �لقدمية بحيـــث كان لها بع�ض �لرو�بط �لعاملة �لتي حتدث 
نتيجـــة جديـــدة ��و حم�سنة، فاإن هناك مو�سوع قابل للح�سول على بـــر�ءة يف فكرة �لعالقات �لعاملة �لناجمة 

عن �ل�جز�ء �ل�سحيحة. 

مثال تو�صيحي: 

عن�ص���ر احلماي���ة: تركيبـــة مـــن مزيـــج مبتكـــر مـــن �لبـــوغ �خلامـــل لفطـــر Paecilomyces lilacinus و 
Arthrobotrys sp. �ملوجـــودة يف �لطبيعـــة مـــع �ل�نزميات و�لدهـــون و�جلزيئات �ملعززة للنمـــو لل�سيطرة على 

nematodes �ملتطفلة على �لنبات. 

التحليل: وعند �لفح�ض، وجد ��ن عن�سر �حلماية موجه نحو تركيبة من �ثنني من �ل�نو�ع �لفطرية �ملعروفة. 
وهـــذ�ن �لنوعـــان �مل�ستخدمان يف �لخرت�ع معروفان بن�ساط �ملكافحة �حليويـــة للنيماتود�. ولكن �ملو��سفة مل 
تتحدث عن مز�يا �لتا�ثري �لرتكيبي لهذين �لنوعني من �لفطريات جمتمعة عن تا�ثريها منفردة. وهكذ�، فاإن 

مو�سوع عن�سر �حلماية يعد بديهي ولي�ض قابال للح�سول على �لرب�ءة.

م2 11/17  التطبيق ال�صناعي
وفقًا للمادة )44( فقرة )ج( من �لنظام، فاإن �لتعبري "قابل للتطبيق �ل�سناعي"، بالن�سبة لالخرت�عات، 

يعني ��ن يكون �لخرت�ع قابال للت�سنيع ��و �ل�ستعمال يف �ل�سناعة. 

وليكـــون قابـــال للح�سول على بر�ءة يجب ��ن يكون �لخرت�ع مفيد� وقابـــال للتطبيق �ل�سناعي. ويجب ��ن 
تك�سف �ملو��سفة �لفائدة و�لتطبيق �ل�سناعي لالخرت�ع بطريقة مميزة وموثوقة �إذ� مل تكن �لفائدة و�لتطبيق 

�ل�سناعي لالخرت�ع قد مت �إن�ساوؤها بالفعل، �إما بطريقة �سريحة ��و �سمنية. 

ويف �سيـــاق �لت�سل�ســـالت �جلينيـــة gene sequences، ميكن �لقـــول با�نه مهما كانت �لرب�عـــة �ملت�سمنة يف 
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�كت�ســـاف �لت�سل�ســـالت �جلينيـــة gene sequences، فاإنـــه ل ميكن �حل�ســـول على بر�ءة �خـــرت�ع عنها ��و عن 
�لربوتني �لذي ترمز �إليه ما مل يتم �إدر�ج كيفية ��ستخد�مه. ولهذ� فمن �ل�سروري �عتبار ما �إذ� كان �لخرت�ع 

�ملطالب بحمايته ذو غر�ض مفيد، وما �إذ� كانت �ملو��سفة تو�سح ��ي طريقة عملية ل�ستخد�مه. 

مثال تو�صيحي 1:
عن�ص���ر احلماي���ة: عديد �لببتيـــد Polypeptides يف �سكل معزول �إىل حد كبري ويتكون من ت�سل�سل متجاور 
مـــن 10 ��حما�ـــض ��مينيـــة علـــى �ل�قل ترمـــز �إىل جينوم فريو�ـــض �لإلتهاب �لكبـــدي C وتتكـــون من حمدد�ت 
�مل�ست�ســـد�ت antigenic determinant، حيث يتميز فريو�ض �للتهاب �لكبدي C مبا يلي: )1( جينوم �حلم�ض 
 ORF 2( يتكون �جلينوم �ملذكور من �إطار قر�ءة مفتوح( a positive stranded من نـــوع RNA لنـــووي �لريبي�
يرمز لعديد �لربوتني، و )3( يتكون عديد �لربوتني �ملذكور من ت�سل�سل ��حما�ض ��مينية ذو متاثل مبقد�ر %40 

على �ل�قل لت�سل�سل �ل 869 حم�ض نووي. 

وعنـــد فح�ـــض �لطلب وجد ��ن عن�سر �حلماية �ل�سابق قد متـــت �إتاحته ب�سكل كاف و��ن ��ستخد�مه قد مت 
حتديده ب�سكل �سحيح يف �ملو��سفة. وبالتايل يكون عن�سر �حلماية 1 مقبوًل.

عن�سر حماية �آخر يف �ملو��سفة يقر� كالتايل" عديد �لببتيد Polypeptides يف �سكل معزول �إىل حد كبري 
و�لـــذي يظهـــر ت�سل�سله يف ��ي و�حد من �لت�سل�سالت برقم هوية 1، 3 �إىل 32، 36،46 و 47، ��و �لذي يتم ترميز 
�لكـــود �خلا�ض به يف عديد �لنكليوتيد�ت Polynucleotides �لقابل للتهجني �لختياري مع عديد �لنكليوتيد�ت 

Polynucleotides كما هو مو�سح يف ��ي من �لت�سل�سالت برقم هوية 1، 3-32، 36، 46، ��و 47. 

عنـــد �لفح�ـــض وجد ��ن عن�سر �حلماية �ملذكـــور قد غطى -تقريبا- عدًد� كبرًي� جـــد� من عديد �لببتيد 
Polypeptides �لتـــي مل يتم حتديـــد ��ستخد�م لها وبالتايل فاإن عن�سر �حلمايـــة �ملذكور، مل يكن مقبوًل على 

���سا�ض ��نه غري قابل للتطبيق �ل�سناعي. 

م2 12/17  ا�صتخ���دام املو�ص���وع املطالب بحمايته )مثال: اجلني اأو الربوتني( واملك�صوف 
يف املوا�صف���ة ل ينبغ���ي اأن يكون جمرد تخمني، ولك���ن يجب اأن يكون ال�صتخدام املذكور 

حمدد واأ�صا�صي ومعقول ليكون قاباًل للتطبيق ال�صناعي للمو�صوع املطالب بحمايته
مثال تو�صيحي 3:

)TM7 يعمل كم�ستقبل )من نوع معروف مب�سمى V28 عن�صر احلماية 1: بروتني

عن�صر احلماية 2: طريقة �لتحقق من وظيفة بروتني V28 كما يف عن�سر �حلماية 1. 

التحلي���ل: وظيفـــة �لربوتـــني V28 كم�ستقبل ��ستنادً� على �لتنبـــوؤ على خمتلف �لعنا�ســـر �لهيكلية يف ت�سل�سل 
�ل�حما�ـــض �ل�مينيـــة �مل�ستنتج و�لتماثل مع م�ستقبالت TM7 �ملعروفة ولكـــن مل تك�سف �ملو��سفة عن ��ي ر�بط 
ligand. وقـــد مت �لك�سف عـــن ��ستخد�م �لخرت�ع يف �ملو��سفة، و�لتي ت�ستند مـــع ذلك على �لوظيفة �ملقرتحة 
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للربوتـــني V28 باعتبـــاره م�ستقبـــل مل يتـــم �لك�سف عنه ب�ســـكل كاف يف �ملو��سفـــة. وهكذ�، فـــاإن �ل�ستخد�م 
 �ملذكـــور يف �لطلـــب تخميني، ولي�ض حمدد، ��و ج�سيم وذو م�سد�قيـــة وعلى هذ� �لنحو فال ميكن ��ن يعد قاباًل 

للتطبيق �ل�سناعي. 

 (ESTs)/ FRAGMENTS ال�صظايا
تعـــد �ل�سظايا fragments/دليل ت�سل�ســـل �لتعبـــري ESTs( Expression Sequence Tag( م�سموحا بها �إذ� 
كانـــت بالإ�سافة �إىل غريها مـــن �ل�سروط �ل�خرى تلبي م�سا�لة �لفائدة و�لتطبيـــق �ل�سناعي. ولن يتم �عتبار 
EST �لـــذي مت �لك�ســـف عن ��ستخد�مه بب�ساطة مثـــل "كا�سف عن �جلني" ��و "دليـــل للكرومو�سوم" با�نه قابل 

للتطبيق �ل�سناعي. ويجب ��ن يتم �لك�سف عن ��ي ��ستخد�م موثوق، حمدد و���سا�سي للـ EST، على �سبيل �ملثال 
��ستخد�مه كدليل لت�سخي�ض مر�ض حمدد. 

م2 13/17  الخرتاعات املخالفة لل�صريعة الإ�صالمية اأو التي ميكن اأن يكون ا�صتغاللها 
م�ص���راً باحلي���اة، اأو ال�صحة الب�صري���ة اأو احليوانية اأو النباتية، اأو م�ص���راً اإ�صراراً كبرياً 

بالبيئة
تتعامـــل �لتقنية �حليوية مع مو��سيع �لكائنات �حليـــة وتت�سمن تغيري �ملو�د �جلينومية للكائن �حلي. وقد 
يوؤثـــر مثـــل هذ� �لتغيري �إىل ��و قد يكـــون له ��ثر كبري على �لبيئـــة ��و �حلياة �لب�سرية، �حليو�نيـــة ��و �لنباتية ��و 
ميكـــن ��ن يت�سمـــن ت�ساوؤلت خطرية حـــول �ل�خالق. وبالتايل، ينبغي ��ن يوؤخذ �لهتمـــام �لكافي ��ثناء فح�ض 
�لخرت�عـــات وجهـــا لوجه ملقارنة ��ستخد�مهـــا �لرئي�سي ��و �ملق�سود ��و �ل�ستغالل �لتجـــاري كما يجب ��ن يتم 
�لتعامل معها بعناية بحيث ��ل يكون �ملو�سوع خمالفًا للنظام �لعام و�ل�خالق ��و ميكن ��ن ي�سبب خطورة للحياة 

�لآدمية، �حليو�نية ��و �لنباتية ��و للبيئة وفقا للمادة )4( من �لنظام. 

وميكـــن لقليـــل من �ل�مثلـــة تو�سيح �ملو�ســـوع ب�سكل ��كـــرب: )��( عمليـــة ��ستن�ســـاخ �لكائنـــات �لب�سرية ��و 
�حليو�نـــات. )ب( عمليـــة حتوير �خلـــط �لت�سل�سلـــي germ line للجن�ـــض �لب�سري، )ج( عمليـــة تعديل �لهوية 
�لور�ثية للحيو�نات و�لتي يحتمل ��ن ت�سبب لهم �ملعاناة دون ��ي فائدة طبية ��و ��ي فائدة ��خرى كبرية لالإن�سان 
��و �حليـــو�ن، و��ي�ســـا �حليو�نات �لناجتة عن هذه �لعملية، )د( عملية حت�سري �لبذور ��و ��ي مو�د ور�ثية ��خرى 

ت�سم �لعنا�سر و�لتي قد ت�سبب �آثار �سلبية على �لبيئة. )ه( ��ستخد�م �ل�جنة �لب�سرية لال�ستغالل �لتجاري. 

م2 14/17  الكت�صافات والنظريات العلمية  
وفقا للمادة )45( )��( من �لنظام، فاإن جمرد �كت�ساف مبد�� علمي ��و �سياغة نظرية جمردة ��و �كت�ساف 
��ي �ســـيء حـــي ��و مـــادة غري حيـــة موجودة يف �لطبيعـــة ل يعد �خرت�عا قابـــال للح�سول على بـــر�ءة �خرت�ع. 
كمـــا ��ن �ملنتجات مثل �لكائنات �حلية �لدقيقـــة microorganisms، ت�سل�سالت �ل�حما�ض �لنووية و�لربوتينات 
و�لإنزميـــات، و�ملركبات، وغريها، و�لتي يتم عزلها مبا�سرة من �لطبيعة، لي�ست مو��سيع قابلة للح�سول على 
�لـــرب�ءة. ومـــع ذلك، فاإن �لعمليات �مل�ستخدمة لعـــزل هذه �ملنتجات ميكن �عتبارهـــا خا�سعة ملتطلبات �ملادة 

)44( من �لنظام. 
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مثال تو�صيحي 1: 
  rDNA )ribosomal DNA( لتي ت�سم� Bacillus sp .IN123 عن�ســـر �حلماية: ف�سيلة �لبكرتيا �لع�سوية

.)XXXXX ميثل بت�سل�سل برقم هوية: 1 )تر�سيب رقم

التحلي���ل: مو�ســـوع عن�سر �حلماية يقع �سمن نطاق �ملـــادة )45( )��( من �لنظام، حيث ��نه يطالب بحماية 
ف�سيلـــة �لبكرتيا �ملعزولـــة Bacillus sp IN123. )��ي مادة حية( موجـــودة يف �لطبيعة )��ي من �لرتبة كما هو 
مبني يف �ملو��سفة(. وبالتايل، فاإن �ملطالب بحمايته يف عن�سر �حلماية هو مبثابة �كت�ساف �سيء حي موجود 

يف �لطبيعة، وبالتايل ل يكون قابال للح�سول على بر�ءة �خرت�ع. 

مثال تو�صيحي 2: 
عن�ص���ر احلماي���ة: عامل جديد لتعزيز �لن�ساط �لنمو �لقلبي، وهذ� �لعامل �ملذكور له ت�سل�سل برقم هوية: 
 .gigas Tachypleus 1، حيث يتم �حل�سول على �لعامل من �ل�سائل �ملحيط باملخ من �سلطعون حدوه �حل�سان

التحليل: �ملو�سوع لي�ض قابال للح�سول على �لرب�ءة وفقا للمادة )45( )��( من �لنظام، ل�ن عن�سر �حلماية 
 gigas يحـــاول �ملطالبـــة بعامل، و�لذي يتـــم عزله من �ل�سائل �ملحيـــط باملخ من ��جنة �سلطعون حـــدوه ح�سان
Tachypleus )��ي �لببتيـــد �لـــذي هـــو مادة غري �حليـــة موجودة يف �لطبيعـــة(. ووفقا للمـــادة )45( )��( من 

�لنظـــام، فاإن �ملطالب بحمايته يف عن�سر �حلماية هو مبثابة �كت�ساف �سيء حي موجود يف �لطبيعة، وبالتايل 
ل يكون قابال للح�سول على بر�ءة �خرت�ع. 

مثال تو�صيحي 3: 
عن�ص���ر احلماي���ة: �إن �لببتيد �ملعزول �لـــذي يعادل هيكليا �ل�سيتوكروم �لذي ميكنـــه ��ن يثبط �لطفيليات 
يف خاليـــا �لدم �حلمـــر�ء �مل�سابة باملالريا وتكاثـــر طفيل �ملالريا يف خاليا �لدم �حلمـــر�ء �لب�سرية �مل�سابة 

باملالريا. 

التحليل: مو�سوع عن�سر �حلماية يقع �سمن نطاق �ملادة )45( )��( من �لنظام، ل�ن �لك�سف ل يذكر بو�سوح 
مـــا هي �لتعديالت/�لتغري�ت/�حلذف �لذي مت عمله يف �لببتيد من �لنوع �لربي. ويف �لو�قع، فاإن تعريف كلمة 
"معزولة" �مل�ستخدم يف عنا�سر �حلماية ي�سري �إىل �ملو�د، و�لتي هي �إىل حد كبري ��و ب�سورة ���سا�سية خالية 
مـــن �ملكونات، �لتـــي عادة ما ت�ساحب �ملو�د لكونها موجودة يف حالتهـــا �ل��سلية. وهكذ�، فاإن مو�سوع عن�سر 
�حلمايـــة يعترب مادة معزولة غري حية موجودة يف �لطبيعـــة وتعترب �خل�سائ�ض �لوظيفية لهذ� �لببتيد �ملعزول 
متا��سلـــة يف بروتينات �ل�سيتوكروم، وهي لي�ست قابلة للح�ســـول على بر�ءة �خرت�ع وفقا للمادة )45( )��( من 

�لنظام. 

م2 15/17  اكت�صاف �صكل جديد من مادة معروفة ل يوؤدي اإىل اأي تعزيز للفعالية 
وفقـــا للمادة )45( )��( من �لنظـــام ��ن �دخال ��ي تعديالت طفيفة يف �ملو�د �ملوجودة بالفعل يف �لتقنيات 

�ل�سناعية �ل�سابقة لي�ست قابلة للح�سول على بر�ءة ما مل يحدث حت�سن يف خا�سية/فاعلية �ملادة �ملعدلة. 
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مثال تو�صيحي: 
عن�ص���ر احلماي���ة: بروتـــني ��ويل Pre-protein A و�لذي يعتـــرب ��حد �لعو�مل �لتي تتحكـــم ب�سكل ���سا�سي 
يف ��ي�ـــض �جللوكـــوز يف �لثدييات �لتي يوجد بهـــا �لببتيد- C حيث يتكون �لببتيد-C مـــن �ثنني من �ل�حما�ض 

 .ZXو XY، YZ ل�مينية �ملختارة من�

التحلي���ل: تك�ســـف �لتقنيـــة �ل�سابقة عن �لربوتني �ملعـــدل A ذو �لببتيد-C، حيث يتكـــون �لببتيد -C �ملذكور 
مـــن �ل�حما�ـــض �ل�مينية XX. وقد ف�سل مقدم �لطلب يف تو�سيح ��ي فعاليـــة عالجية كنتيجة للتعديل �ملطالب 
بحمايتـــه عن �لتقنية �ل�سناعيـــة �ل�سابقة. وبالتايل، فاإن مو�سوع �ملطالبة لي�ـــض قابال للح�سول على �لرب�ءة 

وفقا للمادة )45( )��( من �لنظام. 

م2 16/17  الخرتاع���ات املتعلق���ة بالهي���كل ثالث���ي الأبع���اد اأو الكري�صت���ايل م���ن عدي���د 
الببتي���د Polypeptides تك���ون غ���ري مقبول���ة م���ا مل يثبت اأن ه���ذا الببتي���د يختلف ب�صكل 

كبري يف اخل�صائ�ص املتعلقة بالفعالية العالجية
مثال تو�صيحي: 

عن�صر احلماية: بلورة من �لببتيد �ملتكون من ت�سل�سل برقم هوية: A، حيث ت�سم �لبلورة �ملذكورة وحدة 
غـــري متكافئة وتتكون �لوحدة غري �ملتكافئة �ملذكورة من ��ربعة جزيئات من �لببتيد �ملذكور لكل Zn2 + و��ي�سا 

 .X ،Y ،Z حيث تنتمي �لبلورة �إىل ف�ساء جمموعة

التحليل: �ل��سكال غري �ملتبلورة من �لببتيد ذو �لت�سل�سل برقم هوية: A تعد معروفة. وقد ف�سل مقدم �لطلب 
يف �إثبـــات ��ي حت�ســـن كبري يف �خل�سائ�ض فيما يتعلق بالفعالية �لعالجية علـــى �لببتيد غري �ملتبلور �ملعروف. 

وبالتايل، فاإنه لي�ض مقبوًل وفقا للمادة )45( )��( من �لنظام. 

م2 17/17  الطرق الريا�صية )برامج احلا�صوب( 
وفقـــًا للمـــادة )45( )��( من �لنظام، ل تعد ��ي طريقة ريا�سيـــة ��و ح�سابية ��و عملية ��و برنامج حا�سوب ��و 
خو�رزميـــات �خرت�عا قاباًل للح�سول علـــى �لرب�ءة. ويعد علم �ملعلومات �حليوية علمـــا حديثا ن�سبيا وقد ن�سا� 
مـــن �جلمع بـــني معلومات �لتقنية و�لتقنية �حليوية. وبالتايل، فاإن حتديد قابلية �لخرت�ع للح�سول على بر�ءة 
فيما يتعلق باملعلومات �حليوية يتطلب �نتباه خا�ض بخ�سو�ض �ل�ستثناء�ت وفقا للمادة )45( )ج( من �لنظام. 

مثال تو�صيحي 1:
عن�ص���ر احلماي���ة: طريقـــة ملعاجلة �لبيانات، حيـــث تكون �ملـــادة �لكيميائية �ل�وىل مركبـــا، وتكون �ملادة 
�لكيميائية �لثانية حم�سا نوويا، ��و بروتني، ��و مركبا منهما، ويعرب عن �لكمية �ملميزة �ل�وىل كناقل يتكون من 
��كـــرث من نوع من معلومات �ملادة �لكيميائية للمادة �لكيميائية �ل�وىل، ويعرب عن �لكمية �ملميزة �لثانية كناقل 
يتكـــون من ��كرث مـــن نوع من �ملعلومات �حليوية للمـــادة �لكيميائية �لثانية، ويتم تغيـــري �لكمية �ملميزة �ل�وىل 
و�لكميـــة �ملميزة �لثانية با�ستخد�م تقنية �لتحليل متعدد �ملتغري�ت ��و طريقة �لإمالة �مليكانيكية وذلك لزيادة 
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�لعالقة بني �لف�ساء �ل�ول �ملعرب عن ��ول كمية مميزة و�لف�ساء �لثاين �ملعرب عن �لكمية �ملميزة �لثانية. 

التحليل: يعّد �لخرت�ع �ملطالب بحمايته طريقة ح�سابية ��و برنامج حا�سوبي يف حد ذ�ته ل�نه يتعلق حتى �لآن 
مبعاجلة �لبيانات لبع�ض �لعو�مل �لتقنية �ملحددة للمو�د �لكيميائية ��و �لبيولوجية، ولكنه ل يوؤدي �إىل ��ي منتج 
علـــى �لإطالق. و��ن خمتلف �ملر�جع للمو�د �لكيميائية و�لبيولوجيـــة هنا هي بغر�ض معنى �لبيانات نف�سها ول 
تتعلـــق بـــا�ي تفا�سيل للطلبات �لتقنية لتنفيذ �لطريقة. ومن ثم، فاإن مو�سوع عن�سر �حلماية يقع �سمن نطاق 

�لخرت�عات غري �لقابلة للح�سول على بر�ءة وفقا للمادة )45( من �لنظام. 

مثال تو�صيحي 2:
طريقـــة لتح�ســـري مركب مب�ساعـــدة �حلا�سب يقوم بتثبيط ن�ســـاط �ملوقع �لن�سط لتكويـــن �جللوتامني يف 
عديـــد �لببتيد Polypeptides �إنزمي تخليق �جللوتامـــني glutamine synthetase polypeptide حيث يكون هذ� 
 adenylated ملركـــب مو�ســـع �لختبار قادر على تثبيط �لتفاعل بني �ملوقع �لثالثي �حلفـــزي �ملت�سل بال�دينيل�
catalytic triad site للموقـــع �لن�سط لتكوين �جللوتامـــني glutamine formation active site و�ملركب �لو�سيط 

 de-adenylated لفا فو�سفات �جللوتاميل، ��و تثبيط �لتفاعل بني �ملوقع �لثالثي �حلفزي �خلايل من �ل�دينيل��
catalytic triad site و �ملركـــب �لو�سيـــط ��لفا فو�سفات �جللوتاميل، وت�سمل �لطريقـــة خطو�ت هي: )��( توفري 

�لهيكل ثالثي �ل�بعاد للموقع �لن�سط لتكوين �جللوتامني عديد �لببتيد Polypeptides �إنزمي تخليق �جللوتامني 
glutamine synthetase polypeptide، )ب( ت�سميم، بناء على �لهيكل ثالثي �ل�بعاد، مركب �ختبار قادر على 

تثبيط �لتفاعل بني �ملوقع �لن�سط لتكوين �جللوتامني و�ملركب �لو�سيط ��لفا فو�سفات �جللوتاميل. 

التحلي���ل: تعـــّد �لطريقـــة �ملطالب بحمايتهـــا طريقة ح�سابية ��و برنامـــج حا�سوبي يف حد ذ�تهـــا ل�نها تتعلق 
بطريقة ت�سميم مركب تثبيطي �عتماد� على �لرتكيبات ثالثية �ل�بعاد، ولكنها ل توؤدي �إىل منتج حقيقي على 
�لإطـــالق. وبالتـــايل، فاإن مو�سوع عن�سر �حلمايـــة يقع �سمن نطاق �لخرت�عات غـــري �لقابلة للح�سول على 

بر�ءة وفقا للمادة )45( )ج( من �لنظام.

م2 18/17  النبات���ات، واحليوان���ات، والعملي���ات -الت���ي يف معظمه���ا حيوي���ة- امل�صتخدمة 
لإنت���اج النبات���ات، اأو احليوان���ات وي�صتثن���ى م���ن ذلك الأحي���اء الدقيق���ة، والعمليات غري 

احليوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة
وفقـــا للمـــادة )45( )ج( من �لنظام، فاإن �لنباتات و�حليو�نـــات ككل ��و ��ي جزء منها بخالف �لكائنات 
�حليـــة �لدقيقة microorganisms ولكن مبا يف ذلك �لبذور و�ل��سنـــاف و�ل�نو�ع و�لعمليات �لبيولوجية ب�سكل 
���سا�ســـي لإنتـــاج ��و �إكثـــار �لنباتات و�حليو�نات وكذلك طـــرق �لزر�عة ��و �لب�ستنة لي�ســـت قابلة للح�سول على 

بر�ءة �خرت�ع. 

وعلـــى �لرغـــم من، �لكائنات �حليـــة �لدقيقـــة microorganisms ت�ستثنى من قائمة عـــدم �حل�سول على 
بـــر�ء�ت �لخرت�ع، فـــاإن �لقر�ءة �ملرتبطة باملـــادة )45( )��( من �لنظـــام تعني ��ن �لكائنـــات �حلية �لدقيقة 
microorganisms �ملعدلـــة فقط، و�لتـــي ل ت�سكل �كت�ساف ل�سيء حي موجـــود يف �لطبيعة، هي مو�سوع بر�ءة 
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مبوجب هذ� �لنظام. 

كذلـــك عنا�سر �حلمايـــة �ملتعلقة بالعمليات �حليوية �ل��سا�سية للنباتات �حليـــة، و�إمناء �لبذور، للمر�حل 
�لتطورية للنباتات و�حليو�نات يتم �لعرت��ض عليها وفقا للمادة )45( )ج( من �لنظام. 

مثال تو�صيحي 1:
عن�ص���ر احلماي���ة: تركيبة عالجية لعـــالج خلل مرتبط باملناعة يف كائن من �لثدييـــات، وتتكون �لرتكيبة 
من مكون فعال من خاليا NK T، �ملدربة مناعيًا خارج �جل�سم ex vivo educated autologous و�لقادرة على 
 anti-inflammatory نحـــو �خلاليا �مل�سادة لاللتهاب �ملنتجـــة لل�سايتوكاين Th1/Th2 تعديـــل تو�زن �خلاليا
cytokine producing cells، و�لتـــي ت�ستمل �ختياريـــا على ناقل، عامل تخفيف، مك�سب طعم )�سو�غ(، �إ�سافة 

مقبولة �سيدليا. 

التحلي���ل: تدخـــل �ملادة مو�ســـوع عن�سر �حلماية يف نطاق �ملـــادة )45( )ج( من �لنظـــام للمطالبة بخاليا 
NK T �ملدربـــة يف �ســـورة تركيبة عالجية. وبينما يتعلق عن�سر �حلماية نحـــو تركيبة، ولكن لي�ض هناك �سيء 
كرتكيبـــه، ففـــي �لو�قع فاإن خاليـــا NK T �ملدربة وحدها �سيتـــم معاملتها على ��نها �ملنتـــج �لنهائي، ل�ن بقية 
�ملكونـــات تظل فقط �ختيارية. و��ن جمرد ت�سمية عن�سر �حلماية بعن�سر حماية �لرتكيبة لي�سمل مكون و�حد 
��و مكونـــات �عتياديـــة �إ�سافية )على �سبيل �ملثال نو�قل مقبولـــة �سيدليا( لي�ض له ��ي تا�ثري على �ملنتج �لنهائي 

ول ي�ستبعد عن�سر �حلماية من �لوقوع �سمن نطاق �ملادة )45( )ج( من �لنظام. 

مثال تو�صيحي 2:
عن�ص���ر احلماي���ة: طريقة �إنتاج على �ل�قل و�حد من �لبذور، �لنباتات ، �ملحا�سيل �ملهجنة �لنقية �إىل حد 
كبـــري، و�لتـــي ت�سمل خطو�ت هي: )1( �إنتاج ��ب ذكر و�لذي يكون ذكر� خ�سبا، )2( �إجر�ء �لتز�وج بني �ل�ب 
�لذكر مع ��م ��نثى و�لتي تكون عقيمة �إىل حد كبري، )3( ح�ساد �لبذور من �ل�م �ل�نثى �لتي حتتوي على �لبذور 

�لهجينة �لنقية. 

التحلي���ل: ت�سمل �لطريقة �ملطالـــب بحمايتها على خطو�ت �لتز�وج �ملختلط لإنتـــاج بذور، نباتات، حما�سيل 
هجينة نقية، وبالتايل فهي عملية حيوية ���سا�سية وغري مقبولة وفقا للمادة )45( )ج( من �لنظام.

مثال تو�صيحي 3: 
عن�صر احلماية: طريقة لزر�عة �لنباتات �لبقولية كزر�عة بينية لتح�سني خ�سوبة �لرتبة من خالل زيادة 

حمتوى �لرتبة من �لنيرتوجني. 

التحليل: مو�سوع عن�سر �حلماية هو طريقة زر�عة، وبالتايل، يقع �سمن نطاق �ملادة )45( )ج( من �لنظام.

م2 19/17  طرق املعاجلة 
وفقـــا للمـــادة )45( )د( من �لنظـــام، طرق معاجلة ج�ســـم �لإن�سان، ��و �حليو�ن، جر�حيـــًا، ��و عالجيًا، 
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وطرق ت�سخي�ض �ملر�ض �ملطبقة على ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن...

ويذكر دليل �ملمار�سات و�لإجر�ء�ت ملكتب �لرب�ء�ت ��ن هذ� �حلكم ي�ستثني من بر�ء�ت �لخرت�ع ما يا�تي: 
)��(  الط���رق الطبي���ة: علـــى �سبيـــل �ملثـــال عملية تعاطـــي �ل�دوية عن طريـــق �لفم، ��و عن طريـــق �حلقن، ��و 

مو�سعيا ��و عن طريق ل�سقة على �جللد. 
)ب(  الطرق اجلراحية: على �سبيل �ملثال �جلروح �خلالية من �لغرز لإز�لة �إعتام عد�سة �لعني. 

)ج(  الطرق العالجية: على �سبيل �ملثال طرق تنظيف �لبالك من �ل��سنان. 
)د(  الطرق الوقائية: على �سبيل �ملثال طرق �لتطعيم. 

)هـ(  الطرق الت�صخي�صية: �لت�سخي�ض هو حتديد طبيعة �ملر�ض �لطبي، عادة عن طريق �لتحقيق يف تاريخه 
و��عر��ســـه وتطبيق �لختبـــار�ت. ويعترب حتديد �حلالة �لبدنيـــة �لعامة للفرد )مثل �ختبـــار �للياقة �لبدنية( 

عملية ت�سخي�سية. 
)و(  الط���رق العالجي���ة: ي�سمـــل م�سطلح "�لعـــالج" �لوقاية وكذلك �لعالج ��و �ل�سفاء مـــن �ملر�ض. وبالتايل، 
ميكـــن �عتبـــار �لعملية �ملت�سلة بالعالج كو�سيلة من و�سائل �لعالج وعلـــى هذ� �لنحو ل تعد قابلة للح�سول على 

�لرب�ءة. 
)ز(  ��ي طريقـــة لعـــالج �حليو�نات جلعلها خالية من �ملر�ض ��و لزيادة قيمتها �لقت�سادية ��و قيمة منتجاتها. 
علـــى �سبيـــل �ملثال، طريقة لعـــالج �ل�غنام لزيادة �لعائد مـــن �ل�سوف ��و و�سيلة لزيادة كتلـــة ج�سم �لدو�جن 

�سناعيا. 
)ح(  وت�سمـــل �ل�مثلـــة �ل�خرى من �ملو�سوعات �لتي مت ��ستبعادها يف ظل هذ� �حلكم: ��ي عملية على �جل�سم، 
و�لتي تتطلب �ملهارة و�ملعرفة للطبيب �جلر�ح وت�سمل �لعالجات مثل �لعالج �لتجميلي، �إنهاء �حلمل، �لإخ�ساء 
و�لتعقيـــم و�لتلقيح �ل�سطناعي، وزرع �ل�جنة، و�لعالج ل�غر��ض �لتجارب و�لبحوث و�إز�لة �ل�ع�ساء، كاجللد 
��و نخـــاع �لعظـــم من متربع حي، و��ي عالج ��و ت�سخي�ض تتم ممار�سته على ج�سم �لإن�سان ��و �حليو�ن، وت�سمل 

كذلك طرق �لإجها�ض، وحث �لولدة، و�ل�سيطرة على �ل�سبق ��و تنظيم �حلي�ض. 
)ط(  تطبيق �ملو�د على �جل�سم ل�غر��ض جتميلية بحتة ل يعد عالجا. 

)ي(  ولكن قد ميكن �حل�سول على بر�ء�ت �لخرت�ع ل�د�ة ��و جهاز جر�حي، ��و عالجي ��و ت�سخي�سي. كما ��ن 
ت�سنيع �ل�طر�ف �ل�سناعية ��و �ل�ع�ساء �ل�سطناعية و��خذ قيا�ساتها على ج�سم �لإن�سان يعد قابال للح�سول 

على �لرب�ءة. 

 composition و تركيبة�� combination و��حيانـــا ت�ســـاغ عنا�سر �حلماية بحيث يتم �ملطالبـــة مبجموعـــة
لال�دويـــة يف �ســـكل جرعات حمددة، ولكن يتعلق �ملو�سوع �ملطالب بحمايته بتطبيـــق ��و تعاطي �ل�دوية �لفردية 
بطريقـــة متز�منة، ��و متتابعة ��و م�ساحبـــة. ويف مثل هذه �حلالت، على �لرغم من ��ن عنا�سر �حلماية تكون 
موجهـــة �إىل جمموعة combination ��و تركيبة composition لال�دوية، ولكن �لخرت�ع �ملطالب بحمايته يكمن 
يف طريقـــة تعاطي �ل�دوية �لفرديـــة على �لنحو �ملذكور وبالتايل، فاإنه يقع �سمـــن نطاق �ملادة )45( )د( من 

�لنظام. 
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مثال تو�صيحي: 
عن�ص���ر احلماي���ة: طريقة ملر�قبة �ل�ستجابة �لدو�ئية يف مري�ض يعاين مـــن �ل�سرطان ويعالج مبزيج من 
جيم�سيتابـــني وP1446A، وي�سمـــل �لك�سف عـــن �لب�سمة �جلينية مع �ثنني على �ل�قل مـــن عالمات �ل�ستجابة 
 P21 ،REV3L ،FGF5للـــدو�ء، حيث يتم �ختيار عالمات �ل�ستجابة �لدو�ئية �ملذكورة من جمموعة تتا�لف من

 .SSTR2و ،PTK7 ،POLH ،P27

التحلي���ل: يتعلـــق مو�سوع عن�سر �حلماية �إىل طـــرق ت�سخي�ض �لإن�سان ��و �حليو�نـــات، و�لتي تكون ممنوعة 
نظاميًا من �حل�سول على بر�ء�ت �لخرت�ع وفقا للمادة )45( )د( من �لنظام. وبالتايل، فاإن مو�سوع عن�سر 

�حلماية لي�ض قابال للح�سول على �لرب�ءة. 

م2 20/17  عدم كفاية الك�صف، الو�صوح، ودعم عنا�صر احلماية 
وفقـــًا للمادة )14( من �لالئحة يتطلب ��ن تت�سمـــن �ملو��سفة ك�سف كامل عن تفا�سيل �لخرت�ع وت�سغيله 
و��ستخد�مه و�لطريقة �لتي يتم �إجر�وؤه بها. كما ينبغي ��ن يت�سمن �لك�سف عن ��ف�سل طريقة لتنفيذ �لخرت�ع 
يعرفهـــا مقدم �لطلـــب، وتختتم �ملو��سفة مبجموعة من عنا�سر �حلماية �لتـــي حتدد نطاق �لخرت�ع �ملطالب 

بحمايته.

ووفقـــًا للمـــادة )15( من �لالئحـــة يجب ��ن تكون عنا�ســـر �حلماية و��سحة ومرت�بطـــة وحمددة �لنطاق 
باملقارنة مع ما ك�سف عنه يف �لو�سف �لكامل. 

و��ثناء تقييم �لو�سوح، يلزم ��ن يكون �لفاح�ض حري�سا ل�سمان ��ن يكون قد مت و�سف طريقة و�حده على 
�ل�قل لإجر�ء �لخرت�ع بحيث يلزم ��ن يكون �ملو�سوع �لكلي �ملطالب بحمايته يف عنا�سر �حلماية، ولي�ض فقط 
جـــزء� منـــه، قابال للتنفيـــذ من قبل رجل �ملهنة �لعامـــل يف �ملجال دون حتمل عبء جتربـــة ��و تطبيق �خلطوة 

�لبتكارية. 

و�إذ� كان علـــى رجـــل �ملهنة، متبعا �لتعليمات �ملعطـــاة يف �ملو��سفة ��ن يكت�سف �سيئـــا جديد� لإعادة �إنتاج 
�لخرت�ع، فاإن �لك�سف يعد كافيا. 

ويف حـــال تكون عنا�سر �حلمايـــة يف طلب ما عامة وغري حمددة وذ�ت �سخ�سيـــة تخمينية، فيتم معاملة 
عنا�سر �حلماية على ��نها غري مدعومة من قبل �لو�سف ويتم �لعرت��ض على �لو�سوح. 

�إذ� كانـــت �ملو��سفـــة تك�سف عن قائمة و��سعة �لنطـــاق من �ل�مر��ض غري �ملرتبطـــة كا�هد�ف عالجية ��و 
ت�سخي�سيـــة م�ستقبليـــة للجني �ملطالب بحمايته ��و ل�سفرته �لربوتينية، فـــاإن عنا�سر حماية هذ� �جلني تعرف 
بعنا�ســـر �حلمايـــة ذ�ت قائمـــة �لغ�سيل. ومـــن �ملمكن ��ن يلعب �جلـــني دور� مهما يف عالج و�حـــد ��و ��كرث من 
�ل�مر��ـــض �ملدرجـــة يف �لقائمـــة، ولكن من غري �ملحتمـــل ��ن يكون �جلني ��و منتجه مـــن �لربوتني يكون له دور 
يف جميـــع �ل�مر��ـــض. ويتم عمل مثل عنا�ســـر �حلماية هذه ب�سكل عام عندما ل يكـــون قد مت و�سف �لربوتني 
كليـــا، وبالتـــايل تكون ��ي ��ستخد�مات حمتملة للربوتني تخمينية. وحتى لو مت حتديد خ�سائ�ض عديد �لببتيد 
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Polypeptides، ومت �لتا�كـــد مـــن �رتباطه بنوع و�حد من �ملر�ض، فهـــذ� ل يكفي لدعم ��ستخد�م عديد �لببتيد 

Polypeptides يف ت�سخي�ض ��و عالج �لعديد من �ل�مر��ض �ل�خرى غري �ملرتبطة. وبالتايل، �إذ� مل يكن هناك 

دليل يف �ملو��سفة �ملو�سوعة على ��ن �جلني ��و عديد �لببتيد Polypeptides ذو ��ستخد�م عالجي ��و ت�سخي�سي 
يف كل من �ل�مر��ض �ملختلفة �ملدرجة يف �لقائمة، فاإن �ملو��سفة تكون غري كافية. 

عندمـــا تهدف عنا�سر �حلمايـــة حلماية ���سياء غري معرفة من قبل مقدم �لطلـــب يف وقت �إيد�ع �لطلب، 
ولكنهـــا ميكن ��ن تكـــون معرفة يف �مل�ستقبل باإجـــر�ء �لعملية، فاإن مثل عنا�سر �حلماية هـــذه ل تكون مو�سوع 
بر�ءة على ���سا�ض عدم �لو�سوح. وبالتايل، فاإن عنا�سر �حلماية تعرب عن طريق �ل��سياء �لتي مل يتم حتديدها 

بع�ض من قبل مقدم �لطلب. 

يجـــب ��ن ي�سف �لو�سف �لكامل "تطبيقا" لالخرت�ع �ملطالب بحمايته يف كل من عنا�سر �حلماية ويجب 
��ن يكـــون �لو�سف كافيا لتمكني �لعاملني بال�سناعة و�ملهتمني باملجال �لتقني مو�سع �لتنفيذ دون �إجر�ء مزيد 

من �لتجارب "ويجب ��ن يكون �لخرت�ع و��سحا، ��ي ل يجب ��ن يكون من �ل�سعب تتبع خطو�ته". 

ول يكـــون �لو�سف �لكامل كافيا ب�سبب تتطور حالة �لتقنية بعد تاريخ �لإيد�ع. و�لتاريخ �ملنا�سب ل�ستيفاء 
متطلبـــات �لو�ســـوح هو تاريخ �لو�سف �لكامل. ومبعنـــى �آخر، يجب ��ن يقدم �لو�ســـف �لكامل معلومات كافية 

لل�سماح لرجل �ملهنة �لعامل يف �ملجال �لتقني بتنفيذ كل ما يقع �سمن نطاق ما يتم �ملطالبة به. 

 ،Polynucleotides عديـــد �لنكليوتيد�ت ،Polypeptides ميكن لنظائـــر ��و بد�ئل ت�سل�سالت عديد �لببتيد
علـــى �ســـكل �إ�سافة، �إحالل ��و حذف، ��ن متتد �إىل عدد ل يح�سى من �ل�نو�ع. ويف مثل هذه �حلالت، يجب ��ن 
يكون عن�سر �حلماية قا�سر� على �ل�نو�ع �لتي تتقا�سم ن�ساط حمدد م�سرتك مع ��نو�ع ��خرى مت �لك�سف عنها 

يف �ملو��سفة. ول يجب ��ن يكون �لن�ساط �ملذكور �لذي مت �لك�سف عنه قابال لتوقع طبيعته. 

عندمـــا تتـــم �ملطالبة بحمايـــة ت�سل�سالت �حلم�ض �لنـــووي DNA على ���سا�ض ��نها تتهجـــن hybridise مع 
م�سبـــار probe حمدد،معـــرف و��نهـــا متتلك فعالية حمـــددة، فلن يكون عن�ســـر �حلماية مدعـــوم �إذ� مل يتم 
�لك�سف عن ظروف �لتهجني ب�سكل حمدد و�إذ� �حتاج رجل �ملهنة لإجر�ء �ملزيد من �لتجارب لتحقيق �لنتيجة 

�ملرغوبة. 

م2 21/17  عنا�ص���ر حماي���ة الأج�ص���ام امل�صادة التي ميكن اأن يكون لها فعالية عالجية اأو 
ت�صخي�صي���ة تك���ون غري مدعوم���ة اإذا مل يتم حتديد دور الربوت���ني امل�صتهدف يف مر�ص 

حمدد واإثباته مبعلومات كافية
مثال تو�صيحي:

عن�ص���ر احلماي���ة: طريقة ت�سمل: )1( تو�سيل عديد �لببتيد Polypeptides X مع مركب لفح�ض وحتديد 
مـــا �إذ� كان �ملركـــب يوؤثـــر على فعالية عديـــد �لببتيـــد Polypeptides و)2( تركيب ��ي مكـــون فعال يف تركيبة 

�سيدلية. 
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التحليل: ��ي طريقة تتعلق مبجرد فح�ض �ملو�د �ملوجودة ل تعطي منتجات وعنا�سر �حلماية �لناجتة من مثل 
هذه �لطرق ت�ستبعد �ملو�د غري �ملعرفة حتى �لآن. ويف ظل غياب ��ي معرفة با�ي عالقة، �إما من �ملو��سفة ��و من 
�ملعرفـــة �لعامـــة �مل�سرتكة، فاإن رجل �ملهنة لن يتمكن من معرفة كيفيـــة �إنتاج و��ستخد�م �ملركبات. و�سيتطلب 
�ل�مـــر عبء �إجر�ء �لكثري مـــن �لتجارب للبحث عن �ملركبات غري �ملحددة من ��جل حتديد �لفعالية �ملرغوبة. 

ويكون هناك ��ي�سا نق�ض يف �لدعم حيث تكون وظيفة �ملركبات �ملعرفة غري حمددة. 

م2 22/17  وحدة الخرتاع
وفقـــًا للمادة )46( من �لنظـــام و�ملادة )35( من �لالئحة، يتعلق عن�ســـر ��و عنا�سر �حلماية للمو��سفة 
�لكاملة باخرت�ع و�حد، ��و مبجموعة من �لخرت�عات ذ�ت �لعالقة مبفهوم �بتكاري و�حد. ومن �ل�سائع متاما 
يف جمـــال تقنيـــة �جلينات �ملطالبة بحمايـــة عدد كبري من ت�سل�ســـالت عديد �لببتيـــد Polypeptides ��و عديد 
�لنكليوتيـــد�ت Polynucleotides؛ وهـــذ� يثري �لعديد من �مل�سكالت يف خمتلف مر�حل �لطلب كمرحلة �لن�سر، 
و�لفح�ـــض وخ�سو�ســـا مرحلة �لبحث. وب�ســـكل خا�ض، فمن غري �لو��سح عادة مـــا �إذ� كان �لت�سل�سل �ملطالب 

بحمايته يتعلق باخرت�ع و�حد، ��و مبجموعة من �لخرت�عات �ملرتبطة لتكوين مفهوم �بتكاري و�حد. 

وميكن ��ن يكون �لفتقار �إىل �لوحدة و��سحا يف �لطلب بالطرق �لآتية:

�إذ� كانت عنا�سر �حلماية تقع يف جمموعات  "A priori" قبـــل �جـــر�ء ��ي بحث يف �لتقنية �ل�سابقـــة، 
خمتلفة ل تتقا�سم ميز�ت تقنية مت�سابهة ��و مقابلة. 

"A posteriori" بعـــد �جـــر�ء �لبحـــث يف �لتقنية �ل�سابقة، �إذ� ف�سلـــت �مليزة �لتقنية �مل�سرتكة يف عمل 
م�ساهمة ��كرث من �لتقنية �ل�سابقة.

وفيما يلي ��مثلة على �حلالة ��:
بنـــاء �حلم�ـــض �لنووي DNA للتعبري �ملح�سن لعديد �لببتيـــد Polypeptides �ملتجان�ض ��و �لهجني ويتكون - 1

مـــن: )��( ت�سل�ســـل �حلم�ض �لنووي DNA معـــزول )ت�سل�سل برقم هوية:A( ��و جـــزء منه و�لذي يحتفظ 
بفعالية �ملحفز promoter �ملكيفة للتعبري عن بروتني recombinant protein expression، )ب( ت�سل�سل 
�حلم�ـــض �لنـــووي DNA يرمـــز لعديـــد �لببتيـــد Polypeptides �ملرغـــوب بحيث يكـــون ت�سل�سل �حلم�ض 
�لنـــووي �ملذكـــور يف �رتبـــاط ت�سغيلـــي مـــع �ملحفـــز promoter �ملذكور ويتـــم �لتعبري عنه حتـــت �سيطرة 
�ملحفـــز promotor �ملذكور، حيـــث يكون ت�سل�سل �حلم�ض �لنووي DNA �ملعـــزول �ملذكور حمفز ���سا�سي 

 .Aspergillus niger من �لفطر �خليطي citrate synthase )citA(  جلني a constitutive promoter

تركيب �حلم�ض �لنووي DNA للتعبري �ملح�سن لعديد �لببتيد Polypeptides �ملتجان�ض ��و �لهجني ويتكون - 2
مـــن: )��( ت�سل�سل �ملحفز promoter )ت�سل�سل برقم هوية:B( ��و جزء منه و�لذي يحتفظ بفعالية �ملحفز 
promoter، )ب( ت�سل�ســـل �حلم�ـــض �لنـــووي DNA �لذي يرمـــز لعديد �لببتيـــد Polypeptides �ملرغوب 

بحيـــث يكـــون ت�سل�سل �حلم�ض �لنـــووي �ملذكور يف �رتباط ت�سغيلـــي مع �ملحفـــز promoter �ملذكور ويتم 
�لتعبري عنه حتت �سيطرة �ملحفز promoter �ملذكور. 
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تركيب �حلم�ض �لنووي DNA للتعبري �ملح�سن لعديد �لببتيد Polypeptides �ملتجان�ض ��و �لهجني ويتكون - 3
مـــن: )��( ت�سل�سل �ملحفز promoter طبقـــا )ت�سل�سل برقم هوية: C( ��و جزء منه و�لذي يحتفظ بفعالية 
    Polypeptides لذي يرمـــز لعديد �لببتيـــد� DNA ب( ت�سل�ســـل �حلم�ـــض �لنـــووي( ،promoter ملحفـــز�
�ملرغـــوب بحيث يكون ت�سل�سل �حلم�ض �لنـــووي �ملذكور يف �رتباط ت�سغيلي مع �ملحفز promoter �ملذكور 

ويتم �لتعبري عنه حتت �سيطرة �ملحفز promoter �ملذكور. 
التحلي���ل: مو�ســـوع عنا�سر �حلماية من 1-3 ل يتعلق باخرت�ع و�حد، ��و مبجموعة من �لخرت�عات �ملرتبطة 
لتكويـــن مفهـــوم �بتكاري و�حـــد كما يف �ملادة )46( من �لنظـــام، وبالتايل حتتوي عنا�ســـر �حلماية من 3-1 

�ملجموعات �لتالية من �لخرت�عات. 

املجموع���ة 1: عن�ســـر �حلمايـــة 1 يتعلق برتكيب �حلم�ض �لنـــووي DNA للتعبري �ملح�ســـن لعديد �لببتيد 
. SEQ ID NO :A ملعزول� DNA ملتجان�ض ��و �لهجني �سامال ت�سل�سل �حلم�ض �لنووي� Polypeptides

املجموع���ة 2: عن�ســـر �حلمايـــة 2 يتعلق برتكيب �حلم�ض �لنـــووي DNA للتعبري �ملح�ســـن لعديد �لببتيد
. SEQ ID NO: B ملعزول� DNA ملتجان�ض ��و �لهجني �سامال ت�سل�سل �حلم�ض �لنووي�  Polypeptides

املجموع���ة 3: عن�ســـر �حلمايـــة 3 يتعلق برتكيب �حلم�ض �لنـــووي DNA للتعبري �ملح�ســـن لعديد �لببتيد
. SEQ ID NO: C ملعزول� DNA ملتجان�ض ��و �لهجني �سامال ت�سل�سل �حلم�ض �لنووي� Polypeptides

وعند �لفح�ض، تبني ��ن ت�سل�سالت �حلم�ض �لنووي DNA كما مت و�سفه با�رقام هوية: A ،B ،C ل تتقا�سم 
��ي خ�سائ�ـــض تركيبيـــة م�سرتكـــة. وبالتايل، ل�نـــه ل توجد ��ي خا�سيـــة تقنية مميزة، و�لتـــي ميكن ��ن تخدم 
كقاعـــدة لتوحيـــد �ملجموعات �ملذكورة ��عـــاله من �لخرت�عات، يجب �عتبار كل من هـــذه �ملجموعات �خرت�ع 

م�ستقل. وبالتايل، فاإن هذه �ملجموعات �لثالثة تفتقر �إىل �لوحدة. 

اأمثلة على احلالة ب:

تركيب ي�سمل على تركيبة من X و�لربوتني Y لتحديد جني ل�سرطان �لربو�ستاتا، حيث يتم �ختيار X من - 1
جمموعة من �ملركبات غري متجان�سة �حللقة كما هو مو�سح يف �ملعادلة 1 )�ملعادة 1 �ملعطاة(.

تركيب ي�سمل على تركيبة من X و�لربوتني Z لتحديد جني ل�سرطان �لربو�ستاتا، حيث يتم �ختيار X من - 2
جمموعة من �ملركبات غري متجان�سة �حللقة كما يف عن�سر �حلماية 1. 

التحليل: حتتوي عنا�سر �حلماية 1-2 على �لخرت�عات �لتالية ��و جمموعة من �لخرت�عات، و�لتي ل تكون 
مرتبطة �إىل حد كبري لتكوين مفهوم �بتكاري عام و�حد كما هو مطلوب وفقًا للمادة )46( من �لنظام و�ملادة 

)35( من �لالئحة.

املجموع���ة 1: عن�ســـر �حلمايـــة 1 ينجذب �إىل تركيبة تتا�لف من مزيج مـــن X و �لربوتني Y لتحديد جني 
�سرطـــان �لربو�ستاتـــا، حيث يتم �ختيـــار X من جمموعة من �ملركبات غري متجان�ســـة �حللقة كما هو مبني يف 

�ملعادلة 1. 
املجموع���ة 2: عن�ســـر �حلمايـــة 2 ينجذب �إىل تركيبة تتا�لف من مزيج مـــن X و �لربوتني Z لتحديد جني 
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�سرطـــان �لربو�ستاتـــا، حيث يتم �ختيار X من جمموعة من �ملركبات غري متجان�سة �حللقة كما هو مطالب به 
يف عن�سر �حلماية 1. 

��ن  ترتبـــط �ملجموعات �ملذكورة ��عـــاله باخلا�سية �لتقنية "X". وعند �لبحث يف �لتقنية �ل�سابقة، وجد 
""X" معروفـــا بالفعـــل يف �لتقنية �ل�سابقة. وبالتايل فاإن هذه �خلا�سية لي�ست خا�سية تقنية مميزة، ل�نها 
ل ت�سكل تطور� عن �لتقنية �ل�سابقة. وتعترب وحدة �لخرت�ع قد حتققت فقط عندما يكون هناك عالقة تقنية 
بـــني �لخرت�عـــات مت�سمنة و�حـــدة ��و ��كرث من نف�ض �خل�سائ�ـــض �لتقنية �ملميزة ��و �ملقابلـــة. وبالتايل، فقد 
ف�سلـــت عنا�ســـر �حلماية 1 و 2 يف تلبيـــة متطلبات �ملادة )46( من �لنظام. وبذلـــك فاإنه يتم �لعرت��ض على 

�لطلب ب�سبب �فتقاره �إىل �لوحدة. 



الف�صل الثامن ع�صر

تداول الردود الواردة من مقدمي 
الطلبات واإجراء املقابالت
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تداول الردود الواردة 

من مقدمي الطلبات وإجراء المقابالت

1/18  مقدمة
تت�سمـــن عمليـــة فح�ض طلب �حل�ســـول على �لرب�ءة حو�رً� بـــني �لفاح�سني و مقدمـــي �لطلبات، ويقدم 
مقـــدم طلـــب �لرب�ءة طلبًا يتم فح�سه لتحديد ما �إذ� كان م�ستوفيًا ل�سروط �حل�سول على �لرب�ءة ��م ل. ومن 
جانبـــه، يقـــدم �ملكتب بيانـــًا و��سحًا )تقرير �لفح�ض( �إىل مقـــدم �لطلب با�ية ���سباب لرف�ـــض �لطلب ��و با�ية 
متطلبـــات لتعديله، وتتاح ملقدم �لطلب فر�سة �لرد �لذي يقـــوم �لفاح�ض بدوره بدر��سته. ويعمل �حلو�ر على 

تعزيز عملية �لفح�ض كما يزيد من جودة �لرب�ء�ت �لتي ت�سدر عن مكتب �لرب�ء�ت. 

من ��جل تقدمي ملف كامل عن طلب �لرب�ءة ومن ��جل زيادة تو�سيح �ل�مور �ملتعلقة ب�سجل متابعة �لطلب، 
يجـــب علـــى �لفاح�سني ��ن يقدمـــو� تف�سريً� و��سحًا لكافة �لإجـــر�ء�ت �لتي متت ��ثناء عمليـــة متابعة �لطلب. 
ويت�سمـــن ذلـــك تو�سيـــح كافة �ل�مور �لتي ي�ســـا�ل عنها مقدمي �لطلبـــات �سو�ء كان ذلك كتابـــة ��و عن طريق 
�إجـــر�ء مقابلـــة. وعندما يرغـــب مقدم �لطلب يف �لـــرد على ��ي �عرت��ـــض ��و ��ي طلب �آخر مـــن جانب مكتب 
�لرب�ء�ت، فاإنه ميكن للفاح�ض يف هذه �حلالة ��ن يقبل حجج مقدم �لطلب ��و ل. ويف ��ي من �حلالتني و�سو�ء 
قـــرر �لفاح�ض تبني موقف مقدم �لطلـــب ��و تعديل موقفه �ل�سابق لكي يتفق مع موقف مقدم �لطلب جزئيًا ��و 

�لتم�سك مبوقفه، فاإنه يجب على �لفاح�ض ��ن يعتد بحجج مقدم �لطلب ويرد عليها.

2/18  الردود على تقارير الفح�ص -حجج مقدم الطلب مقنعة- قبول الطلب
�إذ� كانت �حلجج �لتي يقدمها مقدم �لطلب مقنعة وعندما يقرر �لفاح�ض بعد �إعادة �لنظر يف �لعرت��ض 
�سرورة �سحب هذ� �لعرت��ض، فاإنه يجب عليه يف هذه �حلالة ��ن يو�سح ���سباب �سحب �لعرت��ض �ل�سابق من 
خـــالل �لإ�سارة ب�سكل حمدد �إىل ما ورد يف مالحظـــات مقدم �لطلب ومت على ���سا�سه �سحب هذ� �لعرت��ض. 
ولي�ض مقبوًل ��ن يقوم �لفاح�ض فقط بالإ�سارة �إىل ��ن كافة مالحظات ��و تعديالت مقدم �لطلب ت�سكل ���سا�ض 
ل�سحـــب �لعرت��ـــض �ل�سابق. و�إذ� ��دى �سحب �لعرت��ض �ل�سابق �إىل قبول عنا�سر �حلماية، فاإنه ميكن �إدر�ج 
�ل��سبـــاب �لتـــي �سكلت ���سا�ض ل�سحـــب �لعرت��ض �ل�سابق حتت ���سبـــاب قبول �لطلب. �نظـــر بال��سفل مناذج 

�سياغة ميكن ��ستخد�مها يف هذه �حلالة: 

التعديل الأخري مقبول

�لتعديـــل �لخري باإ�سافـــة "كتابة �جلزء �مل�ساف" على �ملو��سفة )كتابة رقم �ل�سفحة، رقم �ل�سطر( 

الف�صل الثامن ع�صر
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�ملقدمـــة من قبلكم، مقبول وفقا للمادة )9( من �لنظـــام و�لتي تن�ض على ما يلي "يجوز ملقدم �لطلب ��ن
يدخل ما ير�ه من تعديالت على �لطلب، على ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي".

العرتا�صات مت جتاوزها

بخ�سو�ـــض ما ذكر يف �لرد على تقرير �لفح�ض �ملو�سوعي )كتابة رقم �لتقرير( "كتابة ن�ض ما ذكر 
يف �لرد من قبل مقدم �لطلب".

يالحظ �لفاح�ض "تعليق �لفاح�ض". بناءً� عليه مت جتاوز �لعرت��سات على )عنا�سر �حلماية/��و ��ي 
جزء �آخر من مكونات �لطلب( �لو�ردة يف �لفقر�ت )ذكر ��رقام �لفقر�ت( من تقرير �لفح�ض �ملو�سوعي 

)كتابة رقم �لتقرير(.

3/18  حجج مقدم الطلب مقنعة ولكن يوجد - �صبب جديد لالعرتا�ص
�إذ� كانـــت حجج مقدم �لطلب مقنعة وقـــرر �لفاح�ض �سرورة �سحب �لعرت��ـــض �ل�سابق، وبعد �لدر��سة 
تبـــني وجـــود �سبب جديد لالعرت��ـــض، فاإنه يتعني على �لفاح�ـــض وبعد �لإ�سارة �إىل مـــا ورد يف مالحظات ��و 

تعديالت مقدم �لطلب و�لتي مت على ���سا�سها �سحب �لعرت��ض �ل�سابق ��ن يبني �سبب �لعرت��ض �جلديد.

4/18  حجج مقدم الطلب غري مقنعة
بعـــد تلقـــي تقرير �لفح�ـــض �خلا�ض مبكتـــب �لـــرب�ء�ت، و��حيانـــًا ميكن لرد مقـــدم �لطلـــب ��ن يت�سمن 
)بالإ�سافـــة �إىل �لتعديـــالت وغريها( حجج و��دلـــة موؤيدة )مثل نتائج �ختبـــار�ت �ملعامل( بحيث ل ي�ستخدم 
�لتقنيـــة �ل�سابقة �لذي ذكره �لفاح�ض يف رف�ـــض عنا�سر �حلماية. و�إذ� كان ر��ي �لفاح�ض �ملدرو�ض ب�سرورة 
�لإبقـــاء على قر�ر �لعرت��ض، فاإنه ميكن يف هذه �حلالة �لرجوع �إىل �لفقر�ت �لتالية لال�ستعانة بها يف تناول 
حجـــج مقدم �لطلب. و�سوف ي�ساعد تقدمي تف�سري و��سح ل��سبـــاب �لرف�ض مقدم �لطلب على فهم و��ستيعاب 
موقـــف �لفاح�ض، كمـــا �سي�ساعد جلنة �لنظـــر فى دعاوى بر�ء�ت �لخـــرت�ع يف هذ� �ل�ســـا�ن يف حالة �لتقدم 

بتظلم. �نظر بال��سفل مناذج �سياغة ميكن ��ستخد�مها:

التعديل الأخري باإ�صافة/حذف جزء للموا�صفة مرفو�ص

�لتعديل �ل�خري باإ�سافة/بحذف "كتابة �جلزء �مل�ساف/�جلزء �ملحذوف" على �ملو��سفة )كتابة رقم 
�ل�سفحة، رقم �ل�سطر( �ملقدمة من قبلكم ��دخلت تعديالت جوهرية على �ملفهوم �ل��سلي لخرت�عكم حيث 
ل يوجد ما يدعم هذ� �لتعديل يف �لطلب �ل��سلي �ملودع بتاريخ ..../..../....هـ �ملو�فق ..../..../....م، 
وهـــذ� يتعار�ـــض مع �ملادة )9( من �لنظام و�لتي تن�ض على ما يلـــي "يجوز ملقدم �لطلب ��ن يدخل ما ير�ه 
مـــن تعديالت علـــى �لطلب، على ��ل تتجاوز هذه �لتعديالت ما ك�سف عنه يف �لطلب �ل��سلي". لذلك، فاإن 

�لتعديل �لخري على �ملو��سفة مرفو�ض يف و�سعه �حلايل.
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العرتا�صات ما زالت قائمة

بخ�سو�ـــض ما ذكر يف �لرد علـــى تقرير �لفح�ض �ملو�سوعي )كتابة رقم �لتقرير( با�ن "كتابة ن�ض ما 
ذكر يف �لرد من قبل مقدم �لطلب".

يالحـــظ �لفاح�ـــض "يذكـــر �لفاح�ـــض �ل�سبب يف كـــون �لعرت��ســـات ماز�لـــت قائمة". لذلـــك فاإن 
�لعرت��ســـات على )عنا�سر �حلماية/��و ��ي جزء �آخر مـــن مكونات �لطلب( �لو�ردة يف �لفقرة/�لفقر�ت 

)ذكر ��رقام �لفقر�ت( من تقرير �لفح�ض �ملو�سوعي )كتابة رقم �لتقرير( ما ز�لت قائمة ومل تتغري.

مل يتم الرد على العرتا�صات

يالحـــظ �لفاح�ض با�نه مل يتم �لرد علـــى �لفقرة/�لفقر�ت )كتابة رقم �لفقرة/�لفقر�ت من �لتقرير 
�ل�سابـــق( مـــن تقريـــر �لفح�ض �ملو�سوعـــي )كتابة رقـــم �لتقرير(، لذلك فـــاإن �لعرت��ســـات �لو�ردة يف 
�لفقرة/�لفقـــر�ت )ذكر ��رقـــام �لفقرة/�لفقر�ت( من تقرير �لفح�ض �ملو�سوعـــي )كتابة رقم �لتقرير( 

ما ز�لت قائمة ومل تتغري.

5/18  اإذا كانت حجة مقدم الطلب متعلقة بقدم املراجع
يف �لـــرد علـــى حجة مقدم �لطلب علـــى ���سا�ض قدم �ملر�جـــع �مل�ست�سهد بها، فاإن جمرد ذكـــر ��ن �ملر�جع 
قدمية ل يكون مقنعًا بدون �إثبات ��ن ذوي �خلربة يف جمال �لتقنية �ل�سابقة �ملتعلق بالخرت�ع �ملطلوب حمايته 
�لذيـــن لديهـــم در�ية بهذه �ملر�جع قـــد حاولو� دون جدوى ��ن يتو��سلو� �إىل حـــل للم�سكلة نف�سها �لتي ��ستطاع 

�خرت�ع مقدم �لطلب ��ن يحلها.

6/18  اإذا كانت حجة مقدم الطلب متعلقة مبرجع واحد
يف �لرد على حجة مقدم �لطلب بالن�سبة للمر�جع، فاإنه ل ميكن �إثبات �خلطوة �لبتكارية بدح�ض �ملر�جع 

على ���سا�ض مرجع و�حد �إذ� كانت قر�ر�ت �لرف�ض قائمة على �جلمع بني �ملر�جع.

7/18  اإذا كانت حجة مقدم الطلب باأن الفاح�ص ا�صتخدم حجج مقدم الطلب 
يف �لـــرد علـــى حجـــة مقدم �لطلـــب بالن�سبة لكـــون �لفاح�ـــض �عتمد على حججـــه على ��نهـــا حججه هو 
لالعرت��ض على عنا�سر �حلماية، فاإن مقدم �لطلب يجب ��ن يالحظ ��ن �لفاح�ض �عتد فقط باملعرفة �لو�قعة 
يف م�ستـــوى �ملهـــارة �لعادية يف �لوقت �لذي مت فيه �سنع �لخرت�ع �ملطلـــوب حمايته ومل يدرج �ملعرفة �ملكت�سبة 

فقط مما ك�سف عنه مقدم �لطلب.

8/18  اإذا كانت حجة مقدم الطلب ب�صاأن عدم وجود اأي �صبب للجمع بني املراجع
يف �لـــرد على حجة مقـــدم �لطلب ب�سان عدم �قرت�ح �جلمع بني �ملر�جع لإثبات �فتقاد �خلطوة �لبتكارية 
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يف �لخـــرت�ع �ملطلـــوب حمايته، فاإن �لفاح�ض يدرك ��ن �فتقاد �خلطـــوة �لبتكارية ميكن �إثباته فقط باجلمع 
بـــني مر�جـــع �لتقنية �ل�سابقـــة ��و تعديلها للو�سول �إىل �لخرت�ع �ملطلوب حمايته متـــى كان مرجع ��و �قرت�ح ��و 
حافـــز للقيـــام بذلك. ويجب ��ن يرد هذ� �لقرت�ح �إما يف �ملر�جـــع نف�سها ��و يف �ملعارف �ملتاحة عمومًا ل�ي من 

ذوي �خلربة يف جمال �لتقنية.

9/18  اإذا كانت حجة مقدم الطلب متعلقة بعدم ا�صتخدام اأي حالة تقنية �صابقة م�صابهة
يف �لـــرد علـــى حجـــة مقدم �لطلب با�ن �ملرجـــع �لذي ��ست�سهد بـــه �لفاح�ض يف تقرير �لفح�ـــض لي�ض فنًا 
م�سابهًا، فاإنه يتعني على مقدم �لطلب ��ن يدرك ��نه لكي يكون مرجع �لتقنية �ل�سابقة مت�سابهًا، فاإنه يجب ��ن 
يكـــون يف جمـــال �خرت�ع �ملخرتع ��و �إذ� مل يكن كذلك، فاإنه يجب ��ن يكون مرتبطًا ب�سكل معقول للم�سكلة �لتي 
كان مقـــدم �لطلب معنيًا بها لكي يعتمد على ذلك كا��سا�ض لرف�ض �لخرت�ع �ملطلوب حمايته. ويف هذه �حلالة 

ينبغي تو�سيح ���سباب �عتبار هذ� �ملرجع فنًا م�سابهًا. 

10/18  اإذا كان���ت حج���ة مق���دم الطل���ب متعلقة با�صتخ���دام العديد من مراج���ع التقنية 
ال�صابقة

يف �لـــرد علـــى حجة مقدم �لطلب ب�سا�ن قيام �لفاح�ض باجلمع بني عدد كبري للغاية من �ملر�جع يف رف�ض 
عن�ســـر �حلمايـــة، فاإنه يتعـــني على مقدم �لطلب ��ن يـــدرك ��ن �لعتماد على عدد كبري مـــن �ملر�جع يف قر�ر 
�لرف�ـــض ل يـــوؤدي دون ���سبـــاب ��خرى �إىل �إلغاء �لـــر��ي �خلا�ض بافتقـــاد �لخرت�ع �ملطلـــوب حمايته للخطوة 

�لبتكارية.

11/18  اإذا كان���ت حج���ة مق���دم الطل���ب اأن الخرتاع �صي���وؤدي اإىل نتائ���ج لي�صت متحققة 
بالتقنية ال�صابقة

يف �لـــرد على حجـــة مقدم �لطلب ب�سا�ن عدم �إمكانية توقع �لنتائج من خالل �لتقنية �ل�سابقة، فاإن جمرد 
حتقيـــق �خـــرت�ع مقدم �لطلب �ملطلـــوب حمايته مليزة ��خرى تن�ســـا� ب�سكل طبيعي نتيجة �تبـــاع �قرت�ح �لتقنية 
�ل�سابقـــة ل ميكن ��ن يكـــون ���سا�سًا لإمكانية ح�سوله على �لرب�ءة عندما تكـــون �لخـتالفات من ناحية ��خرى 

مفتقدة للخطوة �لبتكارية.

12/18  اإذا كانت حجة مقدم الطلب متعلقة بالتحديدات التي مل تتم املطالبة بحمايتها
يف �لـــرد علـــى حجة مقدم �لطلب با�ن �ملر�جع ل تظهر �سمات معينة يف �خرت�ع مقدم �لطلب، فاإنه لوحظ 
��ن �ل�سمات �لتي يعتمد عليها مقدم �لطلب فيما يتعلق بال�ستخد�م �ملق�سود �لذي مل يرد يف عن�سر/عنا�سر 
�حلماية �لتي رف�ست. وعلى �لرغم من ��ن عنا�سر �حلماية تف�سر يف �سوء �لو�سف �لتف�سيلي، فاإن �لتحديد�ت 

من خالل �لو�سف �لتف�سيلي ل يعتد بها �إل �إذ� كانت مدرجة ب�سكل خا�ض يف عنا�سر �حلماية.

مث���ال: لو ذكر يف مقدمة عن�ســـر �حلماية ��ن �لخرت�ع �ملطلوب حمايته له عالقة مباكينة لتقطيع �خلبز 
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وكانـــت �لتقنية �ل�سابقـــة يف نف�ض �لوقت متعلقة مباكينة لتقطيع �للحم ميكنها قطـــع �خلبز ��ي�سًا فاإن ماكينة 
تقطيع �خلبز تفقد ��حقية �لرب�ءة ب�سبب �لتقنية �ل�سابقة.

13/18  اإذا كانت حجة مقدم الطلب باأن التحديدات املذكورة يف مقدمة عن�صر احلماية 
)التمهيد( يجب اأن تطبق

قـــد يحتـــج مقدم �لطلب با�ن �لتمهيد يف مقدمة عن�سر �حلماية مل يح�سل على ��ي ��همية بالن�سبة ل�هلية 
�لـــرب�ءة، ولكـــن مقدمـــة عن�سر �حلماية ل حت�ســـل علـــى ��ي ��همية بالن�سبـــة ل�هلية �لرب�ءة بوجـــه عام �إذ� 
�قت�سرت على ذكر �لغر�ض من �لعملية ��و �ل�ستخد�م �ملق�سود من �لرتكيب �لهيكلي ومل يكن عن�سر �حلماية 
نف�ســـه معتدً� على تلك �ملقدمة كعن�ســـر مكمل له. ويجب على مقدم �لطلب ��ن يالحظ ��نه حتى ولو مت �إدخال 
�لتحديـــد�ت �ملتعلقـــة باملقدمة يف �ل�جز�ء �ل�خـــرى من عن�سر �حلماية، فهذ� ل يعنـــي بال�سرورة ��ن عن�سر 
�حلمايـــة يتمتع با�هلية �لرب�ءة ملجرد كون �إدخال هذه �لتحديد�ت يف �ل�جز�ء �ل�خرى لعن�سر �حلماية. ولكن 
هذ� �لإدخال ل يعني �سوى ��ن �لفاح�ض �سي�سع تلك �لتحديد�ت يف �عتباره عندما يقوم بتقييم ��هلية عن�سر 

�حلماية للح�سول على �لرب�ءة.

مث���ال: لو ذكر يف مقدمة عن�ســـر �حلماية ��ن �لخرت�ع �ملطلوب حمايته له عالقة مباكنيه لتقطيع �خلرب 
ولكن عن�سر �حلماية كان يت�سمن جمرد تركيب هيكلي للمحرك دون �إقامة ��ي عالقة بني هذ� �ملحرك وبني 
ماكينة قطع �خلبز فاإن هذه �ملقدمة يجب ��ل حت�سل على ��ي �هتمام عند حتديد ما �إذ� كان عن�سر �حلماية 

ي�ستحق ��هلية �لرب�ءة بعد مقارنته بحالة �لتقنية �ل�سابقة ��م ل.

14/18  اإذا كانت حجة مقدم الطلب تدور فقط ب�صكل عام حول اإمكانية احل�صول على 
الرباءة

تكون حجج مقدم �لطلب غري مقنعة ل�نها �دعاء عام با�ن عنا�سر �حلماية حتدد �خرت�عًا ميكنه �حل�سول 
علـــى �لـــرب�ءة دون ��ن ت�سري ب�سكل حمدد �إىل كيف ��ن ���سلوب كتابة عنا�ســـر �حلماية مييز هذه �لعنا�سر عن 

�ملر�جع وذلك من ناحية �إمكانية �حل�سول على بر�ءة �خرت�ع.

15/18  الردود
�إذ� كانـــت ��ي ��مـــور ��خرى ���سار �إليهـــا مكتب �لرب�ء�ت يف تقريـــر �لفاح�ض �ملو�سوعـــي، و�إذ� مل ت�ستطع 
�لـــردود �لتـــي ترد من طالب �لرب�ءة ��ن تفـــي مبتطلبات مكتب �لرب�ء�ت، فاإن �لفاح�ـــض �ملو�سوعي ل بد و��ن 

يعالج تلك �ل�مور يف �لتقرير �لتايل.

16/18  اإجراء املقابالت - ترتيب موعد لإجراء املقابلة
يف حـــال رغبـــة مقدم �لطلـــب يف مقابلة �لفاحـ�ض فاإنه ينبغـــي �لتن�سيق لتحديد موعـــد، �إذ يتعذر �إجر�ء 
�ملقابلة بدون موعد م�سبق. ومبجرد ترتيب موعد لإجر�ء �ملقابلة، فاإنه ينبغي �حلفاظ على هذ� �ملوعد، حيث 
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ي�ستعد مقدم �لطلب ��و �لوكيل لعقد هذه �ملقابلة مع �لفاح�ض. 

�إذ� وقعـــت ظـــروف بعد حتديد �ملوعد حتـــول دون وجود �لفاح�ـــض �لذي يعد وجوده �سروريـــًا لكي تكون 
�ملقابلـــة فعالـــة، فاإنه يجب �إخطـــار �لطرف �لآخر على �لفور حتى يتم عمل ترتيبـــات ��خرى مع تقليل �إمكانية 

عناء مقدم �لطلب ��و من ميثله �إىل ��دنى حد ممكن.

عنـــد �لت�سال بالفاح�ض عـــن طريق �لهاتف ويت�سح ��ن �ملناق�سة �ست�ستغرق وقتـــًا طوياًل ��و ��ن �لفاح�ض 
�سيحتاج �إىل بع�ض �لوقت لدر��سة �لو�سع، فاإنه يجب �إنهاء �ملكاملة بالتفاق على ��ن �لفاح�ض ��و مقدم �لطلب 
�سيت�سل مرة ��خرى يف وقت لحق يتم حتديده. ويجب ��ن تتم �إجر�ء �ملكاملة �لتليفونية �لتي يقوم بها �لفاح�ض 

من مكتب �لرب�ء�ت.

ل يجـــب ��ن جتـــري �ملقابالت �إل �إذ� كانـــت �ستوؤدي -وفقًا لطبيعة �حلالة �لتي يتـــم در��ستها- �إىل تطوير 
وتو�سيـــح ��مور معينة وتوؤدي �إىل نوع من �لتفاهـــم �مل�سرتك بني �لفاح�ض و مقدم �لطلب، ومن ثم يوؤدي ذلك 
�إىل �ل�ستمـــر�ر يف متابعـــة �لطلـــب. وعليه، فاإنه يجب على مقدم �لطلب ��و �لوكيـــل عند �لتقدم بطلب لإجر�ء 
مقابلـــة ��ن يكون م�ستعدً� متامًا ملناق�سة �مل�سائل �لو�ردة يف �لتقرير �لر�سمي �لذي ��ر�سله �ملكتب. ومن �ملف�سل 
��ن يحـــدد مقـــدم �لطلب ��و �لوكيل مقدمـــًا �مل�سائل �لتي يـــود مناق�ستها خالل �ملقابلة، ممـــا ي�سمح للفاح�ض 

�ل�ستعد�د للمقابلة و�لرتكيز على �ل�مور �ملو�سحة يف �لتعديل �ملقرتح.

ويجب ��ن يرف�ض �إجر�ء �ملقابلة �إذ� جاء �لوكيل ��و مقدم �لطلب فجا�ة وطلب �إجر�ء مقابلة دون ��ي �إخطار 
�سابق للفاح�ض �إل �إذ� كانت هناك ظروف ��ستثنائية ت�سمح بذلك. وعلى �لرغم من ذلك، فاإنه ميكن حتديد 

موعد �آخر مع �لوكيل ��و مقدم �لطلب لإجر�ء �ملقابلة بحيث يكون �لفاح�ض قد ��ستعد لذلك.

17/18  ال�صتعداد لإجراء املقابلة
قبـــل موعد �ملقابلة، يتعني علـــى �لفاح�ض مر�جعة موقف �لطلب و�ل�مور �ملتعلقـــة به. ولكي تكون �ملقابلة 

مثمرة، يتعني على كل من �لفاح�ض و مقدم �لطلب ��ن يكونا على علم تام بكافة �ل�مور �ملتعلقة بالطلب.

18/18  املوافقة على اإجراء املقابلة
يجب ��ن جتري �ملقابلة ب�سكل ر�سمي يتميز بالحرت�م �ملتبادل بني �لطرفني.

ل ينبغـــي على �لفاح�ض ��ن يرتدد يف تو�سيح ��ن عنا�سر �حلماية ��و غريها من �مل�سائل �ملقدمة لدر��ستها 
خـــالل �ملقابلـــة تتطلب مزيدً� من �لبحث و�لدر��سة �إذ� كانت كذلك فعـــاًل، ول ينبغي على �لفاح�ض ��ن يرتدد 
يف �إنهـــاء �ملقابلـــة �إذ� تبني عدم �إمكانيـــة �لتو�سل �إىل �لتفاهم ��و �إذ� تبني ��ن �لطلـــب يف حاجة �إىل مزيد من 
�لتعديـــالت ��و �لإجـــر�ء�ت من جانب �لفاح�ض. وعلى �لرغم من ذلك، يجب علـــى �لفاح�ض ��ن يحاول بقدر 

�مل�ستطاع حتديد �مل�سائل �ملتعلقة بالطلب وحل ��وجه �خلالف خالل �ملقابلة.

يقـــع علـــى كل من طريف �ملقابلـــة م�سئولية �لإ�سر�ع يف �إمتـــام �ملقابلة بحيث ت�ستغرق وقتـــًا معقوًل ل يزيد 
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عادًة عن 30 دقيقة. و��حيانًا، ي�ستلزم �ل�مر مزيد من �لوقت لكي تكون �ملقابلة مثمرة، وبالتايل ل يجب �إنهاء 
�ملقابلـــة ملجـــرد ��نها جتاوزت 30 دقيقة. ويقع على عاتق �لفاح�ض مهمة �لتا�كد من ��ن �ملقابلة ل تتعدى �لوقت 

�ملعقول ��ي �لوقت �لالزم لتناول �مل�سائل مو�سوع �ملقابلة.

خالل �ملقابلة مع مقدم �لطلب �لذي يتابع طلبه ولي�ض على در�ية تامة باإجر�ء�ت �ملكتب، ميكن للفاح�ض 
��ن يعر�ـــض عليـــه بع�ض �ملقرتحـــات �لتي �ست�ساعد يف متابعـــة �لطلب. ولكن �سو�ء كان هنـــاك من ميثل مقدم 
�لطلـــب ��م ل، فاإنـــه ل ينبغي علـــى �لفاح�ض ��ن يتحمـــل م�سئولية مقـــدم �لطلب )��و �لوكيـــل( لتحديد كيفية 
�إعـــد�د �لطلب ��و حتديد �لعنا�سر �ملطلوب حمايتها. وبالإ�سافة �إىل ذلك، ل ينبغي على �لفاح�ض تخ�سي�ض 
وقـــت طويـــل ملثل هذ� �لنـــوع من �ملقابالت. ومبعنـــى �آخر، ل ينبغـــي ��ن يخ�س�ض �لفاح�ض وقتـــًا كبريً� لعقد 
مقابلـــة ما حتى مـــع مقدمي �لطلبات �لذين ل يوجد من ميثلهم حيث ��ن ذلك يوؤدي �إىل تعطيل �لفاح�ض عن 
مهامـــه �ل�خرى ��و يتد�خل معها. ويعتمد حتديد �لوقت �ملخ�س�ض لعقد مثل هذه �ملقابالت وتقدمي �لفاح�ض 

�قرت�حات معينة للم�ساعدة يف متابعة �لطلب على تقدير �لفاح�ض.

عنـــد �لتو�ســـل �إىل �تفاق نتيجة لإجر�ء �ملقابلة، يجب ��ن يوجه �نتباه مقدمي �لطلبات �إىل �سرورة �لقيام 
بالتعديالت وفقًا ملا مت �لتفاق عليه على �لفور.

يجـــب ��ن ي�سجل مو�سوع �ملقابلة، مبا يف ذلك ��ي ��مور يتـــم �لتفاق عليها، يف �لطلب با�ستخد�م �لنموذج 
�ملنا�سب �لذي ��عده �ملكتب.
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الطعن والتظّلم

1/19  مقدمة
يهدف هذ� �لف�سل �إىل �سرح �إجر�ء�ت �لطعن و�لتظّلم �سد �لقر�ر�ت �ل�سادرة من �ملكتب.

2/19  تكوين جلنة النظر يف دعاوي براءات الخرتاع 
وفقـــا للمادة )35( من �لنظام تتكـــون �للجنة من ثالثة من �لنظاميني، و�ثنني من �لفنيني، ل تقل مرتبة 

��ي منهم عن �لثانية ع�سرة وتكّون �للجنة بقر�ر من جمل�ض �لوزر�ء.

3/19  مهام اللجنة 
وفقـــا للمـــادة )36( من �لنظام حتـــدد مهام �للجنة بالنظـــر يف جميع �ملنازعات و�لطعـــون يف �لقر�ر�ت 

�ل�سادرة ب�سا�ن وثائق �حلماية وكذلك �لدعاوى �جلز�ئية �لنا�سئة عن خمالفة ��حكام �لنظام و�لالئحة.

4/19  �صالحيات اللجنة 
وفقـــا للمـــادة )59( من �لالئحـــة بالإ�سافة �إىل �ملادة )34( مـــن �لنظام فاإنه يجوز للجنـــة ��ن تا�مر فور 
تقـــدمي عري�سة �لدعوى باتخـــاذ �لو�سائل �لحتياطية و�لتحفظية �سد �ملدعى عليـــه �سريطة ��ن يقدم �ملدعي 

�ل�سمانات �لتي تر�ها �للجنة لكفالة حق �ملدعى عليه يف حال عدم ثبوت �لدعوى.

وفقـــا للمادة )43( فقرة )2( من �لالئحة، يجوز للجنـــة ��ن تطلب من �لإد�رة تعجيل فح�ض طلب وثيقة 
حماية بناء على طلب من مقدم �لطلب �إليها بوجود تعد ��و تعد و�سيك على مو�سوع �حلماية، ويجب على مقدم 

�لطلب تزويد �للجنة مبا يدعم طلبه بال�ستعجال وما تطلبه �للجنة منه ل�سمان جدية دعو�ه.

5/19  ال�صتعانة بجهات اخلربة املختلفة 
وفقـــا للمـــادة )39( من �لنظام يجـــوز للجنة ��ن ت�ستعني بجهات �خلربة �ملختلفـــة -فيما ترى لزومه- يف 

�مل�سائل �لفنية �لتي تعر�ض عليها، وحتدد �للجنة من يتحمل من �خل�سوم �لنفقات �ملرتتبة على ذلك.

6/19  نفقات ال�صتعانة بجهات اخلربة املختلفة 
وفقا للمادة )60( من �لالئحة �إذ� قررت �للجنة �ل�ستعانة بجهات �خلربة جاز لها �إلز�م من ترى �إلز�مه 
مـــن �خل�سوم باإيـــد�ع ما يقابل �لنفقات �لتقديريـــة للخربة وذلك مبوجب �سيك م�ســـدق من بنك معتمد يف 
�ل�سعودية يف ��جل معني و�إذ� مل يودع �خل�سم �ملبلغ �ملكلف باإيد�عه يف �ل�جل �لذي عينته �للجنة جاز للخ�سم 
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�لآخر ��ن يقوم باإيد�ع هذ� �ملبلغ دون �إخالل بحقه يف �لرجوع على خ�سمه �إذ� حكم له يف �لدعوى.

7/19  اإجراءات التقدم بالطعن اأمام اللجنة 
يجوز لكل ذي م�سلحة ��ن يطعن ��مام �للجنة ملنح وثيقة �حلماية. وعلى مالك �لوثيقة �إدخال �مل�ستفيد من 
�لرتخي�ـــض يف �لدعوى، و�إل كان من حقـــه �لتدخل من تلقاء نف�سه، وللجنة ��ن تا�مر باإدخال كل ذي م�سلحة، 
وحتـــدد �لالئحـــة �ل��س�ض �لتي يبنى عليهـــا طلب �لإبطال لكل وثيقـــة من وثائق �حلمايـــة. )للمادة "32" من 

�لنظام(.

8/19  متطلبات واآلية تبليغ الإدعاء اأمام اللجنة 
وفقا للمادة )56( من �لالئحة يوجه �لتبليغ مرفقا به ن�سخة من عري�سة �لدعاء �إىل عنو�ن �ملدعى عليه 
ويكون �لتبليغ من ن�سختني متطابقتني �إحد�هما �ل��سل و �ل�خرى �سورة و�إذ� تعدد �ملدعى عليهم تكون �لن�سخ 

بقدر عددهم ويجب ��ن ي�ستمل �لتبليغ على ما يا�تي:
)��(  مو�سوع �لتبليغ وتاريخه.

)ب(  �ل�سم �لكامل للمدعي، ومهنته ��و وظيفته، وحمل �إقامته، و�ل�سم �لكامل ملن ميثله، ومهنته ��و وظيفته 
وحمل �إقامته.

)ج(  �ل�سم �لكامل ملن وجه �إليه �لتبليغ، ومهنته ��و وظيفته، وحمل �إقامته.

9/19  تبليغ اخل�صوم بالدعوى 
وفقا للمادة )57( من �لالئحة يبلغ �خل�سوم بالدعاوى �ملقامة ��مام �للجنة وفقا ملا يا�تي:

)��(  ت�سلم �سورة من �لتبليغ �إىل من وجهت �إليه يف حمل �إقامته ��و عمله �إن وجد و�إل فت�سلم �إىل من يوجد يف 
حمـــل �إقامتـــه من �ل�ساكنني معه فاإذ� مل يوجد منهم ��حد ��و �متنع من وجد عن �لت�سلم فت�سلم ح�سب �ل�حو�ل 

�إىل عمدة �حلي ��و ق�سم �ل�سرطة.
)ب(  فيما يتعلق باجلهات �حلكومية فت�سلم �إىل روؤ�سائها ��و من ينوب عنهم.

)ج(  فيمـــا يتعلق بال�ســـركات �لتجارية و�ملوؤ�س�سات �خلا�ســـة ير�سل �لتبليغ �إىل ��حد �ل�ســـركاء �ملت�سامنني ��و 
لرئي�ض جمل�ض �لإد�رة ��و ملن يقوم مقامهم ��و ل�ساحب �ملوؤ�س�سة �خلا�سة ��و ملن يقوم مقامه.

)د(  فيمـــا يتعلـــق بال�ســـركات �ل�جنبية �لتي لها فرع ��و وكيل يف �ل�سعودية ير�ســـل �لتبليغ �إىل مدير هذ� �لفرع 
��و �لوكيل.

)هــــ(  فيما يتعلق باملقيمني خارج �ل�سعودية يتـــم �إبالغهم عن طريق وز�رة �خلارجية ويكتفى يف هذه �حلالة 
بورود �لرد مبا يفيد �لتبليغ.

)و(  فيما يتعلق بالع�سكريني ومن�سوبي �جلهات �لع�سكرية ي�سلم �لتبليغ عن طريق مرجعهم �ملخت�ض.
)ز(  فيما يتعلق بامل�سجونني ي�سلم �لتبليغ �إىل مدير �ل�سجن.

ويكـــون �لتبليـــغ نظاميـــًا متى �سلـــم �إىل �سخ�ض من وجه �إليه، ولـــو يف غري حمل �إقامتـــه ��و عمله، ويف كل 
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�ل�حو�ل ميكن ��ن يتم �لتبليغ بو�ساطة �لربيد �مل�سجل ويعد �لتبليغ بهذ� �ل�سكل منتجًا لآثاره �لنظامية.

10/19  اآليه تقدمي الطعن امام اللجنة �صد قرار املكتب
وفقـــا للمادة )54( مـــن �لالئحة تكون �ملر��سالت مـــع �للجنة موجهة مبا�ســـرة �إىل رئي�سها على �لعنو�ن 

�لذي حتدده.

11/19  البيانات املطلوبة يف الدعوى
وفقا للمادة )55( من �لالئحة ت�سمل �لدعوى �ملقدمة �ىل �للجنة على �لآتي:

�ل�سم �لكامل للمدعي ومهنته ��و وظيفته وحمل �إقامته ورقم وتاريخ وم�سدر �إثبات �سخ�سيته، وعنو�نه - 1
مبـــا يف ذلك رقم �سنـــدوق �لربيد و�لهاتف و�لفاك�ض و�ل�سم �لتجاري و��ي و�سيلة ��خرى ميكن خماطبته 

بها، وذ�ت �ملعلومات ملن ميثله �إن وجد.
�ل�ســـم �لكامـــل للمدعى عليه ومهنته ��و وظيفته وحمل �إقامتـــه وعنو�نه مبا يف ذلك رقم �سندوق �لربيد - 2

و�لهاتف و�لفاك�ض و�ل�سم �لتجاري و��ي و�سيلة ��خرى ميكن خماطبته بها.
بيان مو�سوع �لدعوى.- 3
�ل��سانيد و�ل�دلة �لتي ي�ستند عليها. - 4

12/19  تن�صيق الدعوى وحمتواها
)��(  يقـــدم �ساحب �لدعـــوى خطاب �إىل )رئي�ض جلنة �لنظر يف دعاوى بر�ء�ت �لخرت�ع( ب�سان �لتظلم على 

قر�ر مكتب �لرب�ء�ت �ل�سعودي �و تعتدى على بر�ءة.
)ب(  ن�سخة من �لطلب مو�سوع �لتعدي.

)ج(  ن�سخة من قر�ر �لرف�ض.
)د(  ن�سخة من بطاقة �ل�حو�ل.

)هـ(  تعبئة منوذج طلب �لنظر يف دعوى.
13/19  الإجراءات التي تعقب التقدم بالدعوى 

وفقا للمادة )56( من �لالئحة يوجه �لتبليغ مرفقا به ن�سخة من عري�سة �لدعاء �إىل عنو�ن �ملدعى عليه 
ويكون �لتبليغ من ن�سختني متطابقتني �إحد�هما �ل��سل و �ل�خرى �سورة و�إذ� تعدد �ملدعى عليهم تكون �لن�سخ 

بقدر عددهم.

14/19  اإجراءات مكتب الرباءات عقب اإيداع الدعوى 
يتـــم ��ستـــالم �لق�سية �لو�ردة من �للجنـــة و �إحالتها �إىل مدير �إد�رة �مل�سانـــدة �لقانونية حيث يتم تكليف 

�لباحث �لقانوين بدر��سة �لق�سية و�إعد�د �لرد �لقانوين �ملقرتح وفق �لنظام و�لالئحة و�لتفاقيات �لدولية.

15/19  مداولت اللجنة 
ت�سدر �للجنة قر�ر�تها بال�غلبية ، على ��ن تكون م�سببة، ويتلى منطوقها يف جل�سة علنية، ولي�ض للجنة ��ن 
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متتنـــع عن �إ�سد�ر قر�ر يف �لدعوى ��ستنـــادً� �إىل عدم وجود ن�ض يحكم �لنز�ع يف �لنظام ��و �لالئحة. وعليها 
يف تلك �حلالة ��ن ترجع �إىل �لقو�عد �لعامة �ملرعية يف �ل�سعودية. �ملادة )37( من �لنظام.

16/19  الإجراءات التي تعقب قرار اللجنة
وفقـــا للمـــادة )58( من �لالئحة تخطـــر �للجنة �ملكتب بالقـــر�ر�ت �ل�سادرة عنها يف �لدعـــاوى �ملعرو�سة 

عليها.

17/19  التظّلم اأمام املحكمة الإدارية من قرار اللجنة
وفقـــا للمـــادة )37( من �لنظـــام يجوز للمدعي �لتظلم ��مـــام ديو�ن �ملظامل من ��ي قـــر�ر ت�سدره �للجنة 

خالل �ستني يومًا من تاريخ �لتبليغ بالقر�ر.





املوقــع االلكتـروين:
الربيد االلكـرتوين:

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

ح مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 1437هـ

هاتف :  0114883444 - 0114883555 
فاك�س : 0114814453

�س.ب. 6086 الريا�س 11442
اململكة العربية ال�سعودية

تعم���ل مدينة امللك عبدالعزي���ز للعلوم والتقنية 
على توفري املعرفة للق���ارئ العربي. فقامت يف 
هذا الإطار بن�س���ر �سل�سلة من الكتب واملجالت 
العلمي���ة واأتاحتها للقراء دون مقابل ب�سيغتيها 
الرقمي���ة والورقي�ة. فجمي�ع اإ�س���دارات املدينة 
ليتمك���ن  الإلك���روين  موقعه���ا  عل���ى  متاح���ة 
املت�سف�����ح م���ن حتميله�����ا اأو قراءته�����ا عل���ى 

الإنرن��ت.

نبذة عن املكتب:
يه���دف مكتب الرباءات ال�سعودي اإىل توفري احلماي���ة لالخراعات والت�سميمات التخطيطية 
لل���دارات املتكاملة والأ�سن���اف النباتية والنماذج ال�سناعية يف اململك���ة حيث �سدر اأول نظام 
ل���رباءات الخراع يف اململكة مبوج���ب املر�سوم امللكي رق���م )م/38( وتاريخ 1409/6/10ه� 
)املواف���ق 1989/1/18م( ون����ص عل���ى اأنه يه���دف اإىل توفري احلماية الكامل���ة لالخراعات 

داخل اململكة، و قد انتهى العمل به يف 1425/7/19ه� )املوافق 2004/9/4م(.
و�س���در "نظ���ام براءات الخ���راع والت�سميم���ات التخطيطية لل���دارات املتكامل���ة والأ�سناف 
النباتي���ة والنماذج ال�سناعية" مبوجب املر�س���وم امللكي رقم )م/27( وتاريخ 1425/5/29ه� 
)املواف���ق 2004/7/17م(. ومت ن�سره يف اجلريدة الر�سمي���ة )اأم القرى( يف 1425/6/20ه� 
)املوافق 2004/8/7م(، واأ�سبح ناف���ذا بتاريخ 1425/7/20ه� )املوافق 2004/9/5م( كما 
�س���در الأمر ال�سام���ي الكرمي رقم م/63 وتاري���خ 28/12/1430 ه� باملوافق���ة على الن�سمام 
اإىل معاه���دة التع���اون ب�س���اأن ال���رباءات واأ�سبح���ت املعاه���دة ناف���ذة بتاريخ1434/9/26ه� 
)املواف���ق2013/8/3 م( وقد جرى كذلك اعتماد مكتب ال���رباءات ال�سعودي كمكتب ت�سجيل 

.PCT للطلبات الدولية وفًقا ملعاهدة التعاون ب�ساأن الرباءات

نبذة عن الدليل:
دلي���ل اإج���راءات الفح�ص - ب���راءات الخراع يقدم اإر�س���ادات وتعليم���ات للعاملني يف مكتب 
ال���رباءات ال�سعودي ب�ساأن الأ�سلوب الذي ينبغي اتباعه عند تنفيذ اإجراءات البحث والفح�ص 
الت���ي تتم داخل املكتب. ويه���دف الدليل اإىل تطبي���ق اإجراءات الفح����ص ال�سكلي واملو�سوعي 
واإج���راءات التظلم املن�سو�ص عليها يف النظام والالئحة. وهذا الدليل ي�ستند ب�سكل كبري اإىل 
الدلي���ل الإر�سادي للبحث الدويل والفح�ص التمهيدي الدويل ملعاهدة التعاون ب�ساأن الرباءات 
)مار����ص 2004( وق���د مت اإ�سافة ملحقني يتعلقان بفح�ص طلب���ات براءات الخراع يف جمال 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية والتقنية احليوية.
ا للفاح�سني ال�سكليني واملو�سوعني مبكتب  بالرغ���م من اأن هذا الدليل قد مت اإعداده خ�سي�سً
���ا ملودعي الطلبات والعاملني يف جمال الرباءات  ال���رباءات ال�سعودي، فاإنه �سيكون مفيًدا اأي�سً
لأن���ه يقدم قاعدة م�سركة لإي���داع طلبات الرباءات وفح�سها مما يعود بالفائدة عليهم وعلى 

املكتب.
و�سوف يقدم الدليل ملودعي الطلبات والعاملني يف جمال الرباءات املعرفة الالزمة مبتطلبات 
واإج���راءات الت�سجي���ل الت���ي يعمل بها املكت���ب، ومن ثم فاإن���ه �سي�سهل عليه���م حت�سري طلبات 

براءات الخراع والرد على اإخطارات ور�سائل املكتب مبا يتما�سى مع متطلبات املكتب.


