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دليل �صياغة طلبات الرباءات
اعدت املنظمة العاملية للملكية الفكرية دليل �صياغة طلبات 
الرباءات وقد مت اإعداد هذا الدليل ا�صتجابة ملطالب متكررة من 
البلدان النامية الأع�صاء يف املنظمة من اأجل بناء القدرات يف 
�صياغة الرباءات ب�صبب انخفا�ض القدرة املهنية يف هذا املجال 
الذي ويعد عقبة اأمام ال�صتفادة من امللكية الفكرية من جانب 
مواطنيها. ويهدف هذا الدليل يف املقام الأول ولكن لي�ض ار�صاد 
العلماء  والباحثني والأ�صخا�ض الذين مت تدريبهم من الناحية 
الفنية واملحامني ممن لديهم خلفية تقنية والذين يرغبون يف 
اعداد م�صروع طلبات براءات الخرتاع. ويقدم الدليل املبادئ 
براءات  ل�صياغة  الالزمة  املهارات  فهم  و  الالزمة  التوجيهية 

الخرتاع .
على  التدريب  حول  عمل  ور�صة  اقامة  املجال  هذا  يف  ومت 
بالتعاون مع مكتب الرباءات الوربي  �صياغة طلبات الرباءات 
وي�صر هيئة حترير جريدة حماية امللكية ن�صر ترجمة  ملخ�صة 
عن هذا الور�صة من اعداد املهند�صة �صتار عثمان وذلك لتعميم 

الفائدة على الباحثني واملخرتعني واملهتمني .
الفكرة الأ�صا�صية التي يقوم عليها نظام الرباءات :

البتكارات  ت�صجيع  خالل  من  والزدهار  التقدم  لتعزيز 
التكنولوجية، و اإن ال�صخ�ض )اأو خلفه( ، الذي اأتى باخرتاع يحقق 
الخرتاع  هذا  حلماية  طلب  اأودع  و  ر�صمية  موا�صفات  و  �صروط 
لدى ال�صلطات املخولة بذلك و ذلك ليتم ن�صر هذا الطلب لحقًا 
كي تتوفر املعلومات الالزمة ل�صخ�ض من اأهل املهنة لال�صتفادة 
الأقل عن  واحد منه على  ادعاء  الذي ي�صرح  من هذا الخرتاع 
جمموعة من املزايا اجلديدة و الغري بديهية و املفيدة يف اأي جمال 
ـب ،  ـ من جمالت التكنولوجيا و التي جندها �صمن وثائق الطلـ
اإن هذا ال�صخ�ض له احلق يف احل�صول على براءة اخرتاع تخوله 
و لفرتة حمدودة احلق يف منع الآخرين من ا�صتخدام الخرتاع كما 
هو مطالب به بح�صب الإدعاءات و ذلك �صمن املنطقة اجلغرافية 

التي تتمتع ال�صلطة املخولة ب�صالحية ق�صائية �صمنها.

 نظرة عامة عن م�صطلحات براءات :

اأنظمة  جميع  حتت  �صرط  هناك  الر�صمية:  اجلريدة 
حماية الرباءات اأن يتم الك�صف عن الخرتاع للعامة يف مقابل 
ي�صمى  ما  هذا  و  منحها  يتم  التي  الخرتاع  براءات  احتكار 
بالن�صر يف اجلريدة الر�صمية، يف معظم بلدان يتم الن�صر خالل 

18 �صهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية .
و ذلك باإ�صدار ن�صخة مطبوعة اأو اإلكرتونية من طلب الرباءة.

املختــرع: هو �صخ�ض طبيعي، قام بالخرتاع �صواء مبفرده 
اأو بال�صرتاك مع الآخرين.

و  اعتباري  اأو  طبيعي  �صخ�ض/اأ�صخا�ض  الطلــب:  مقــدم 
الذي يتم تقدمي طلب احل�صول على الرباءة با�صمه. ويجب اأن 
يكون مقدم الطلب هو املخرتع اأو ال�صخ�ض الذي ي�صتمد عنوان 

الخرتاع من املخرتع. 
يف الوليات املتحدة الأمريكية ، فقط ميكن للمخرتع اأن يكون 

مقدم الطلب.
:)Patentee( صاحب الرباءة�

 ميكن اأن يكون �صخ�ض طبيعي اأو اعتباري و الذي يتم منح 
�صاحب  من  الخرتاع  براءة  ا�صرتى  الذي  اأو  له  الخرتاع  براءة 

الرباءة ال�صابق.
�صبيل  على  اإقليمية،  الخرتاع  براءات  الإقليميــة:  مبداأ 
اأخرى،  بلدان  يف  �صالحية  لها  لي�ض  ال�صورية  الرباءة  املثال، 
متامًا كما اأن الرباءات الأجنبية لي�ض لها �صالحية يف �صورية، 
لنفرت�ض اأن ال�صخ�ض Xى براءة اخرتاع Y يف �صوريا و لبنان 
اأن ي�صتخدم  فقط، عندئذ ي�صتطيع اأي �صخ�ض يف اأي بلد كان 
هذا الخرتاع بدون اأن م�صوؤوليات قانونية و لكن ل ي�صتطيع اأن 

يتقدم بطلب للح�صول على براءة لهذا الخرتاع .
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امللكية  حلماية  باري�ض  اتفاقية  بها  يق�صد  التفاقية: 
تنظم   1883 عام  اإىل  تعود  دولية  معاهدة  هي  و  ال�صناعية، 
العالقات بني الدول الأع�صاء يف املعاهدة فيما يخ�ض الرباءات.
اإن معظم الدول الأع�صاء يف اتفاقية باري�ض تطبق مبداأ اأ�صا�صي 

و مهم هو مبداأ » املطالبة بالأولوية « خالل فرتة 12 �صهر. 
على اجلدة  تاريخ احلكم  الأولويـة:  الأولويـة/تاريـخ 
الأولوية  تاريخ  يكون  عادة  الخرتاع،  يف  الإبتكارية  اخلطوة  و 
يتم  مبوجبه  الذي  و  الرباءة  طلب  اإيداع  تاريخ  هو  لخرتاع 

الك�صف عن الخرتاع اأول.
تقدمي  تاريخ  من  اأقدم  لالخرتاع  الأولوية  تاريخ  يكون  قد   

الطلب املعني ي�صتند اإىل طلب مقدم م�صبقًا.
:PCT معاهــدة التعــاون ب�صـاأن الرباءات

براءة  طلب  مبوجبها  يعترب  الأطراف  متعددة  معاهدة  هي   
اإيداع طلبات منف�صلة يف كل بلد من  اخرتاع واحدة ما يعادل 

البلدان الأع�صاء )نظام الإيداع(.
يف اإطار معاهدة التعاون هناك مرحلة دولية ملعاجلة الطلب 
تاريخ  حتى  الأع�صاء  الدول  عدد  بلغ  وطنية.  مرحلة  تليها 

2010/10/1 ما يقارب /142/ دولة.
احل�صول  طلب  ترافق  وثيقة    :Specification
اإىل  الإ�صارة  مع  الخرتاع  ت�صف  هي  و  اخرتاع،  براءة  على 

الر�صومات)يف معظم احلالت( و ت�صمل اإدعاء واحد اأو اأكرث.
الوثيقة: هذه  اأق�صام  يبني  تو�صيحي  ر�صم  يلي   فيما 

تاريخ الإيداع: هو تاريخ ا�صتالم مكتب براءات الخرتاع ملا 
هو �صروري لإن�صاء طلب الرباءة.

املرقمة  البيانات  اأو  اجلمل  من  �صل�صلة  الإدعاءات: 
الفني،  الو�صف  بعد  تاأتي  وعادة  الرباءة،  موا�صفات  يف 
تعريف  املهم  )من  الخرتاع  حتدد  و  تعرف  التي  هي  و 
الو�صوح( عدم  و  اجلدة   ب�صفة  يتمتع  �صيء  حتديد  و 
و  الرباءة  متنحه  الذي  الحتكار  نطاق  حتدد  اأنها  كما 
الخرتاع. براءات  طلبات  من  جزء  اأ�صعب  و  اأهم   تعترب 

ـورق : ـ ـبك الـ مثال: م�صـ

لننظر  اأمريكية،  براءة اخرتاع  امل�صبك حا�صل على  اإن هذا 
كيفية  عن  فكرة  لدينا  لتكون  الرباءة  هذه  ادعاءات  اإىل  الآن 

�صياغة الدعاءات:
الإدعاءات :

واحد . 1 بطول  معدين  �صلك   : من  يتاألف  ورق  م�صبك 
منت�صف  يف  متامًا  تقع  حلقة  ي�صكل  ال�صلك  هذا  نهايتني،  له 
امل�صافة بني النهايتني املذكورتني، تقع احللقة املذكورة يف �صتو 
اجلزء  طرف  من  مغلقة  غي  هي  و  مركز  لها  اأن  حيث  واحد 
لهما  م�صتقيمني  متوازيني  �صلكني  من  يتاألف  الذي  امل�صتقيم 
اإن  املذكورة،  للحلقة  الأعظمي  العر�ض  تقريبًا  ي�صاوي  طول 
مل�صتوى  موازيني  يكونان  الثاين  و  الأول  امل�صتقيمني  الذراعني 
امل�صتقيــم  اجلـــزء  نهاية  يف  يتمو�صعان  و  املذكورة  احللقة 
امل�صتقيم  للجزء  الثاين  و  الأول  ال�صلكني  من  ت�صكيلهما  يتم  و 
باجتاهني متعاك�صني، يتمتع الذراعان املعاك�صان بطول ي�صاوي 
تقريبًا العر�ض الأعظمي للحلقة املذكورة. اإن كل من الطرفني 
الذراعني  نهاية  يف  الواقعني  و  الثاين  و  الأول  املمدودين 
املعاك�صني هو عبارة عن امتداد من الذراع املعاك�ض املوافق له 

ليالم�ض و ميتد حتت احللقة املذكورة.
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اإن م�صبك الورق كما هو مطالب به يف الدعاء 1 حيث . 2
اأن احللقة تكون م�صتطيلة ال�صكل و كل طرف ممدود يالم�ض 

اأ�صالع امل�صتطيل. �صلعني من 
3 . 1 الدعاء  يف  به  مطالب  هو  كما  الورق  م�صبك  اإن 

حيث اأن  الطرفني املمدودين املذكورين قابلني للحركة بحيث 
النقل  هذا  و  املذكورة  احللقة  من  املعاك�صة  اجلهة  تالم�صان 
الورق  مل�صبك  الطوق  اإحكام  اأجل  من  اأخر  اإىل  جانب  من 

املذكور.
مالحظة: 

يجب  � الدعاءات  �صياغة  على  املخرتع  م�صاعدة  عند 
يكون  اأن  يجب  لكن  و  تقييدات  و  حتديدات  اأي  وجود  جتنب 
الدعاء وا�صحًا ب�صورة تامة، فمن م�صلحة املخرتع اأن ي�صوغ 
احلماية  نطاق ممكن من  اأو�صع  له  تقدم  بطريقة  الدعاءات 
الرباءات عل  اأن يحر�ض مكتب  اأنه يجب  الحتكار يف حني  و 
اأن يقت�صر نطاق احلماية على ما هو م�صرح به فقط �صمن 
طلب الرباءة مبعنى اأن يعطى للمخرتع حق يعادل و مياثل ما 

�صرح عنه يف طلب الرباءة.
مفردات  � التالعب  هو  الإدعاء  �صياغة  يف  الأ�صا�ض  اإن   

اللغة مبعنى اأن يتم اختيار الكلمة ال�صحيحة الوا�صحة التي 
اإىل  لغة  من  يختلف  الأمر  طبعًا  معنى،  اأكرب  و  اأو�صع  ت�صمن 
اأخرى لذلك يجب النتباه كثريًا عند ترجمة الطلب من اللغة 

الأم اإىل لغة بديلة.
اأمور ل ميكن احل�صول  ـددة: هناك  تثناءات حم ـ ـ ا�ص  

على براءة اخرتاع بخ�صو�صها مثل: 
العلمية  � والنظريات  والكت�صافات  الطبيعة  ظواهر   

واملفاهيم   ، الريا�صية  والأ�صاليب  العقلية  والعمليات 
الفكرية.

 نظم وقواعد واأ�صاليب تنفيذ الأعمال العقلية، واللعب �
 عرو�ض املعلومات. �
 املنتجات كما وجدت يف الطبيعة. �

اخرتاع  براءة  على  للح�صول  القابلة  املوا�صيع 
 :Patentable Subject Matter

اأي اخرتاع يتمتع باجلدة و اخلطوة البتكارية و قابلية التطبيق 
كل  �صنتناول  و  اخرتاع  براءة  على  للح�صول  خمول  ال�صناعي 

واحدة على حدة: 
متاحًا . 1 يكن  مل  اإذا  جديدا  الخرتاع  يكون  اجلــدة: 

للعامة قبل موعد حمدد. عموما، ل يكون الخرتاع جديدًا اإذا 
وجدت وثيقة واحدة فقط �صابقة لطلب الإيداع احلايل تك�صف 
عن هذا الخرتاع و لكن يف حال وجود اختالفات حقيقية بني 

الخرتاع املطالب به وهذه الوثيقة فاإن الخرتاع يعترب جديدًا.
مالحظة: يجب النتباه اإىل اأنه ل ميكن اجلمع بني عدة وثائق 

و القول اأنها تك�صف عن الخرتاع و مع ذلك اإذا كانت الوثيقة 
D1ت�صري �صراحة اإىل وثيقة اأخرى D2 و توجه النتباه اإىل اأن 
الوثيقة D2 توفر معلومات ذات �صلة، عندئذ ميكن اأن ت�صكل 

الوثيقة D1 م�صدرا واحدا يك�صف عن الخرتاع.
�  :Prior Art   احلالة التقنية ال�صابقة 

خالل  من  العامل  يف  مكان  اأي  يف  للعامة  اأتيح  ما  كل  هو    
باأي  اأو  اأو  من خالل ال�صتخدام،  ال�صفهي  اأو  الو�صف املكتوب 
طريقة اأخرى )على �سبيل املثال عن طريق البيع،العر�ض، بث 
التلفزيون و االإذاعة، مواقع االنرتنت، اجلرائد و املطبوعات 

الدورية، الكتب،  براءات االخرتاع....الخ(.

امل�صبق:  � امل�صبق/ال�صتخدام  الن�صــر    
»ن�صره/ا�صتخدامه  مت  قد  اأنه  اخرتاع  عن  يقال  عموما،     
من قبل «  اإذا كان قد مت الك�صف عنه للعامة ب�صكل كامل قبل 
عائد  االأمر  )هذا  اخرتاع  براءة  على  للح�صول  طلب  تقدمي 
ملثل  �سماح  اأن يحدد فرتة  املمكن  الذي من  املحلي  للقانون 

اأو  الن�صر  هاذ  يح�ض  اأن  ميكن  اال�ستخدام(،  اأو  الن�سر  هذا 

احل�صول  ب�صروط  علمه  لعدم  املخرتع  قبل  من  ال�صتخدام 
يتم  قد  اجلدة  �صرط  اأن  النتباه  يجب  هنا  و  الرباءة  على 
ل  املحلي  القانون  كان  فاإذا  نف�صه،  املخرتع  قبل  من  خرقه 
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و كان املخرتع قد ك�صف عن اخرتاعه بغري  املبداأ  يدعم هذا 
فاإنه  الخرتاع  براءة  على  للح�صول  طلب  تقدمي  قبل  ق�صد 

بالتاأكيد لن يح�صل على الرباءة لعدم توفر �صرط اجلدة.
اخلطوة البتكارية: يجب وجود اختالف نوعي بني . 2

 ،)Prior Art( التطور اجلديد و احلالة الراهنة للمعرفة
املهارة واخلربة  لل�صخ�ض ذو  وا�صحًا  يكون  الذي  التطور  اإن  و 
املنا�صبة يف �صوء ما تو�صل اإليه العلم من �صاأنه اأن يقو�ض �صرط 
اخلطوة البتكارية، بعبارة اأخرى يجب اأن يكون الخرتاع غري 

وا�صح لل�صخ�ض ذو اخلربة العادية يف املجال.
obviousness: يجوز اجلمع بني  حتديد الو�صوح 
Prior Art و لكن فقط عندما يكون  وثيقتني اأو اأكرث من 
مثل هذا اجلمع وا�صحًا لل�صخ�ض ذو اخلربة من اأهل املهنة.
 :Infringement انتهاك حقوق �صاحب الرباءة
اأو  بيع،  ت�صنيع،  حق  عادة  الخرتاع  براءة  حقوق  ت�صمل 
ا�صتعمال الخرتاع )يف كثري من االأحيان جنبا اإىل جنب مع 
والتخزين  للبيع،  العر�ض  اأو  اال�سترياد  اأخرى، مثل  حقوق 

البيع(.  بغر�ض 

اأي �صخ�ض يوؤدي اأي من هذه احلقوق احل�صرية فيما يتعلق 
الرباءة  �صاحب  اإذن  بدون  الرباءة  به يف  املطالب  بالخرتاع 

ي�صكل انتهاكا لرباءة الخرتاع.
اأو الفعل ي�صكل انتهاكًا  قبل حتديد فيما اإذا كان الت�صرف 

حلقوق �صاحب الرباءة يجب حتديد م�صاألتني جوهريتني:
حتديد فيما اإذا كان الفعل ي�صكل فعاًل انتهاكًا للرباءة)اإن  �

الأغرا�ض  ولي�ض  العلمي  البحث  لغايات  االخرتاع  ا�ستخدام 

جتارية ال ي�سكل تعديا يف بع�ض الدول(.

النطاق  � �سمن  هي  هل  املفعول،  الرباءة)�سارية  حالة   
العام(.

الفعل  مقارنة  يتطلب  للحقوق  انتهاك  وجود  اإثبات  اإن 
املزعوم اأنه ي�صكل تعديًا مع كل اإدعاء للرباءة.

�صاحب  حلقوق  انتهاكًا  التايل   الخرتاع  ي�صكل  هل  مثال: 

براءة م�صبك الورق الذي در�صناه �صابقًا؟

بعـد النتهـاء من تقديـم فكـرة عن الرباءات و م�صطلحاتها 
لنفتــر�ض اأنك تريــد �صياغة طلب براءة لختــراع ما, فما 

هي الطريقـة املثلـى لذلـك؟
ل�سياغة طلب االخرتاع باأف�سل �سورة ممكنة يجب مراعاة 

اخلطوات الع�سر التاليـة:

اإلقاء ال�صوء على الخرتاع .. 1
تعميم النموذج الأويل/جم�صم الخرتاع .. 2
ر�صم واحد اأو اأكرث من الر�صوم و املخططات التي تبني  . 3

الخرتاع  .
ترتيب الر�صوم و املخططات ب�صكل ت�صل�صلي .. 4
الخرتاع . 5 لو�صف  امل�صطلحات  ب�صاأن  قرار  اتخاذ 

.)Invention Terminology(

�صياغة الإدعاءات .. 6
�صياغة و�صف تف�صيلي )الأرقام املرجعية( .. 7
اإدخال الأرقام املرجعية يف الدعاءات .. 8
كتابة اجلزء التمهيدي من الو�صف  .. 9

 كتابة ملخ�ض با�صتخدام الأرقام املرجعية .. 10
اخلطوة الأوىل: 

 اإلقاء ال�سوء على االخرتاع : �

قبل اتخاذ اخلطوات الالزمة حلماية اخرتاع معني ، عليك 
فقط  هو  لك  املخرتع  يجلبه  فما  الخرتاع،  ذلك  جتد  اأن 
يعرف  ل  عام  ب�صكل  و  املخرتع  لأن  لخرتاعه  مثال)جت�سيد( 
حقًا ما هو الخرتاع بل يظن اأن النموذج الأويل/التج�صيد هو 
الخرتاع و لكن هذا لي�ض �صحيحًا البتة، فاإذا كنت تريد حماية 
اأول  الخرتاع؟  يدور  ماذا  عن  حتدد  اأن  اأولً   عليك  اخرتاعه 
�صوؤال يتم طرحه هو: ما هو هذا الخرتاع؟ ميكن لالأمور التالية 
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اأن ت�صاعد يف الإجابة عن هذا ال�صوؤال:
اأقرب اخرتاع �صمن  � بني  الختالفات  و  الفروقات  ما هي   

؟. حمايته  املراد  الخرتاع  و   Prior Art
مت  � التي  للفروقات  الفنية  و  التقنية  التاأثريات  هي  ما   

حتديدها؟ )مزايا و فوائد؟( .
يبدو  � الذي  و  الأكرب  الفني  التاأثري  ذو  الختالف  هو  ما   

اأكرث واحد غري  اأكرث جوهرية،  اأهمية،  اأهم فرق؟)اأكرث  اأنه 
متوقع( ؟ .

 بعد اأن يتم تعريف و حتديد الخرتاع ناأتي ملرحلة مهمة جدًا 
و هي كيفية اإلقاء ال�صوء على الخرتاع ؟ .

واحدة  ميزة  يت�صمن  اأن  يجب  جديد  اخرتاع  وجود  فعند 
الأويل/املج�صم عما هو معروف من  النموذج  الأقل متيز  على 
النموذج  يف  جديدة  ميزة  كل  لي�ض  لكن  و  م�صبقًا  العامة  قبل 
عليك  يجب  اأنه  حيث  الخرتاع،  لتحديد  مفيدة  تكون  الأويل 
ما  ت�صكل  التي  اجلديدة  امليزات  جمموعة  اأو  امليزة  حتدد  اأن 
يدعى بـ »خدعة اأو حيلة «  الخرتاع )هذا هو �سرط اخلطوة 

االبتكارية( .

مالحظة: اإذا كانت امليزات )A،B،C( معروفة من قبل 

الت�صكيلة  فاإن  فردي  ب�صكل  لكن  )Prior Art(و  �صمن 
اجلدة. �صرط  حتقق  و  جديدة  ت�صكيلة  (تعترب   A+B+C(

  » حيلة  اأو  »خدعة  عن  البحث  م�صاألة  اأمام  الآن  نحن  اإذا 
الخرتاع، يجب القول هنا اأن حيلة الخرتاع ترتبط:

 بالتاأثري الفني و التقني . �
 و املزايا/الفوائد التي يقدمها الخرتاع و ل يقدمها اأقرب  �

. Prior Art اخرتاع �صمن
ماذا  � و  لالخرتاع  الكربى  التجارية  الفائدة/الفوائد  و   

يتطلب لتحقيق هذه الفوائد.
لذلك عليك اأن حتلل النموذج الأويل/املج�صم لتحدد اأي من 
املزايا و ال�صمات التي توؤمن لدى عملها معًا الفائدة املرجوة من 
الخرتاع و هنا يجب النتباه بدقة عالية لكل كلمة يقولها املخرتع، 

اإذا كان هناك اأي فائدة اأخرى توؤمنها  كما يجب النتباه فيما 
 نف�ض املزايا/ال�صمات التي مت حتديدها لتحقيق الفائدة الأوىل.

اخلطوة الثانية: 
 تعميم النموذج االأويل/جم�سم االخرتاع : �

بعد اأن تكون قد ر�صدت امليزة/ال�سمة االأ�سا�سية اأو جمموعة 
ل�سياغة  م�ستعد  تزال  ما  فاإنك  لالخرتاع  الهامة  ال�سمات 

االإدعاء االأ�سا�سي، حيث اأنه يجب تعميم ال�سمة/ال�صمات الهامة 

وبلورة ما تعتقد اأنها الفكرة العامة الكامنة وراء الخرتاع.
رئي�صي  اإدعاء  �صياغة  تتم  حاملا  مرة  بذلك  القيام  وميكن 

�صيق النطاق و مراجعته عدة مرات.
على  الرتكيز  خالل  من  الخرتاع  مفهوم  تعميم  املهم  من 
تقنية  مفاهيم  وا�صع  ا�صتخدام  الأ�صا�صية، عن طريق  ال�صمات 

وا�صعة و مفردات لغوية وا�صعة وجتنب القيود غري ال�صرورية.
اخلطوة الثالثة و الرابعة: 

 الر�سوم و املخططات و ترتيبها ب�سكل ت�سل�سلي : �
كما  الخرتاع،  لفهم  �صرورية  تكون  عندما  مطلوبة  الر�صوم 
اأنها �صرورية جلعل �صياغة طلب الرباءة اأ�صهل، ومن اجليد اأن 
يكون هناك ت�صل�صل منطقي للر�صومات و التي تنتقل من نظرة 
عامة وا�صعة عرب ر�صوم و خمططات و�صيطة لتلك الر�صوم التي 

تو�صح تفا�صيل الخرتاع.
اخلطوة اخلام�صة:

 � Invention Terminology
لديك  يكون  اأن  الفني،  الو�صف  كتابة  عند  املفيد،  من   
لالأجزاء   Labels و�صع  يف  ت�صاعد  الر�صوم  من  جمموعة 
اإىل جنب  )جنباً  تكتب  اأن  بعد ذلك يجب  الر�صوم،  املبينة يف 
مع املخرتع( بجانب Labels ما يظهره و يبينه كل جزء و كل 

ق�صم، كما يجب اأن تكتب بجانب كل Label ي�صري اإىل ق�صم 
معني ا�صم ذلك الق�صم/اجلزء اأو ماذا يطلق عليه بحيث يجب 
اأن تكتب  )مثال: بداًل من  اأو�صع معنى  ا�صمًا يحمل  اأن تختار 
�سلك نحا�سي ت�ستطيع اأن تكتب ناقل كهربائي(، و لهذه الغاية 
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اأو  اأو وثائق الرباءات القريبة  اأن ت�صتخدم القوامي�ض  ت�صتطيع 
امل�صابهة و التي يتم تنزيلها من النرتنت.

ناأتي الآن اإىل اخلطوة التي يدور حولها معظم حديثنا حتى الآن:
 اخلطوة ال�صاد�صة:

اءات : � ـ ـ  االإدعـ

يحتوي طلب الرباءة على نوعني من الدعاءات:
1 . :Independent Claims االإدعاءات امل�ستقلة

بيان واحد اأو جملة واحدة على الأقل تكون م�صتقلة بحد ذاتها و 
عادة ما تكون اجلملة الأوىل .

 :Dependent Claims االإدعاءات املرتبطة

هي ادعاءات ت�صري اإىل الدعاءات ال�صابقة لها و غالبًا ما يتم 
ا�صتخدام عبارات مثل: »..كما هو مطالب به )اأو كما هو معرف بـ 

، اأو وفقاً لـ(الدعاء 1 اأو الدعاء 2... « .

طبيعة  مع  يتوافق  مبا  و  معقوًل  الدعاءات  عدد  يكون  اأن  يجب 
بطريقة  الدعاءات  ترقيم  يجب  كما  بحمايته  املطالب  الخرتاع 

ت�صل�صلية با�صتخدام .
الأرقام العربية، كما يجب اأن ل حتتوي الإدعاءات فيما يخ�ض 
مرجعية  اأرقام  اأو  مراجع  اأي  لالخرتاع  الفنية  ال�صمات/املزايا 
تت�صمن  اأن  يجب  ل  خا�صة  ب�صورة  و  الر�صوم  اأو  الفني  للو�صف 
الإدعاءات عبارات مرجعية مثل » كما هو مو�صوف يف اجلزء... من 
الو�صف الفني «  اأو »كما هو مو�صح يف املخطط رقم .. من الر�صوم 

و املخططات « .
ل�سياغة اإدعاء م�ستقل يجب اإتباع املخطط التايل:

يجب اأن يحتوي االإدعاء امل�ستقل: 

i . جملة حتدد ال�صمات التقنية لالخرتاع و ال�صرورية لتحديد و
تعريف ما هو مطالب بحمايته، لكنها و ب�صورة جمتمعة ت�صكل جزءًا 

. Prior Art من
ii .. وجزء خم�ص�ض

اأي ينق�صم الإدعاء الرئي�صي لق�صمني: الأول ي�صرح عما هو معروف 
م�صبقًا و الثاين يحدد امليزة الإ�صافية اجلديدة لالخرتاع احلايل.

يتم �سياغة اجلزء املخ�س�ض كالتايل:

يبداأ بعبارات مثل: 
» characterized in that « ،»characterized by «، 
» wherein the improvement comprises « .

 ثم يتم الت�صريح و ب�صكل وا�صح و دقيق عن ال�صمات التقنية
 و الفنية التي ت�صكل جمتمعة مع ال�صمات الواردة يف اجلزء الأول
:ما يرغب املخرتع بحمايته

1. A <device> comprising
 feature 1،
 feature 2، ...
 characterized in that
 feature X.

اإن ال�صمات 1،2... معروفة م�صبقًا اأما ال�صمة X مع ال�صمات 
1،2،.. جمتمعة ل ت�صكل جزء من Prior Art لذلك يكون 

.x الدعاء جديدًا بف�صل ال�صمة
اأي ادعاء ي�صرح عن امليزات ال�صرورية و الأ�صا�صية لخرتاع 
ما ميكن اأن يتبعه ادعاء واحد اأو اأكرث ي�صرح عن مزايا خا�صة 

مت�صمنة بالخرتاع
 اخلطوة ال�صابعة:

 �سياغة و�سف تف�سيلي: �

قبل  لكن  و  الفني،  الو�صف  �صياغة  املرحلة  هذه  تت�صمن   
ال�صياغة، ما الهدف من الو�صف؟ يهدف الو�صف لـ:

 الك�صف عن الخرتاع وتعليمه. �
 دعم الإدعاءات. �
 توفري اأ�صا�ض لتف�صري الإدعاءات. �
 توفري اإطار ميكن �صمنه عر�ض الإدعاءات. �
يف  � لالإدعاءات  تعديل  اأي  وجود  حال  يف  اأ�صا�ض  توفري 

امل�صتقبل)خالل املحاكمة اأو املقا�صاة(.
وا�صحة  بطريقة  الخرتاع  عن  الو�صف  يف�صح  اأن  يجب 
اأن  املهنة  اأهل  من  الخرتاع  �صخ�ض  اأي  ي�صتطيع  لكي  وكاملة 
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ينفذ، كما يجب اأن ي�صف بالتف�صيل طريقة واحدة على الأقل 
لتنفيذ الخرتاع. 

اأمثلة و مراجع للر�صوم و املخططات  و يتم ذلك با�صتخدام 
يف حال وجدت.

لأجزاء  مرجعية  اإ�صارات  مع  املف�صل  الو�صف  �صياغة  عند 
من الر�صوم، فاإنه من املفيد ت�صكيل قائمة بتلك الأجزاء للتاأكد 
من اأن كل ميزة مبينة يف اأجزاء الر�صوم لها دائمًا نف�ض الرقم 
املرجعي و نف�ض امل�صطلح امل�صتخدم و هذا من �صاأنه اأن ي�صهل 
القراءات املتتابعة للو�صف الفني يف حال كان لكل ميزة مذكورة 
املرجعية  الأرقام  من  اأعلى  رقمًا جديدًا  الو�صف  مرة يف  لأول 

امل�صتخدمة.
لكي جتعل من ال�صهل و�صف الخرتاع عليك اأن ترتب اأفكارك 
اأنه علي اأن تبداأ بو�صف  كما لو كنت تروي ق�صة، و هذا يعني 
و�صف  يف  البدء  قبل  الرئي�صي  الهيكل  ثم  الخرتاع  �صياق 

التفا�صيل ال�صغرية لالخرتاع.
عند و�صف الخرتاع، عليك اأن ت�صمن اأن يتتبع القارئ ب�صهولة 
وا�صتخدام  والوظيفة  الهيكل  حول  والتف�صريات  التعليمات 
الخرتاع، عليك اأن تبداأ من ال�صورة العامة و ال�صاملة و�صوًل 
لتفا�صيل الخرتاع بحيث يجب اأن تتجنب رمي القارئ مبا�صرة 
اإىل جوهر و قلب الخرتاع بل يجب اأن تقوده تدريجيًا على طول 

الطريق املنطقي.
عند �صياغة طلب الرباءة يجب اأن تتذكر اأن هذه هي الفر�صة 
الوحيدة لو�صع املعلومات يف الو�صف، و هو الوقت املنا�صب لو�صع 
اأ�صا�ض للتعديالت امل�صتقبلية التي ميكن اأن تطراأ على الإدعاءات 
مرة.  اأول  �صياغتها  مت  التي  لالإدعاءات  الدعم  تقدمي  كذلك   و 

اخلطوة الثامنة: 
كتابة اجلزء التمهيدي من الو�سف : �

فاإن  التف�صيلي،  الو�صف  �صياغة  من  النتهاء  يتم  عندما   
ل  �صابقًا  �صيفت  التي  لالإدعاءات  املرجعية  الأرقام  اإدخال 

ي�صتغرق �صوى القليل من الوقت.

اإن قائمة الأجزاء التي اأعدت اأثناء �صياغة الو�صف ي�صتغرق 
الأرقام  اأو  مرجعية  عالمات  لإدخال  الوقت  من  القليل  �صوى 

اإ�صارة اإىل مطالبات �صيغت يف وقت �صابق. 
الفني  الو�صف  �صياغة  اأثناء  اأعدت  التي  الأجزاء  قائمة 
املمكن حدوثها يف هذه  الأخطاء  ت�صاعد على جتنب  اأن  ميكن 

اخلطوة.
اخلطوة التا�صعة:

 كتابة اجلزء التمهيدي من الو�سف �

و  الخرتاع  اأوًل عن عنوان  الفني  الو�صف  اأن ي�صرح   يجب 
املجال التقني الذي ينتمي الخرتاع اإليه.

 الإ�صارة اإىل اخللفية التقنية اأو الفنية التي ميكن ال�صتفادة  �
منها يف فهم و درا�صة و فح�ض الخرتاع و يف�صل اأن يتم ذكر 

الوثائق التي تعك�ض هذه اخللفية.
الفنية  � امل�صكلة  فهم  ميكن  بحيث  الخرتاع  عن  الك�صف   

وجدت،  اإن  املفيدة،  الآثار  و  املزايا  عن  الت�صريح  و  حلها،  و 
لالخرتاع مع الإ�صارة للخلفية الفنية اأو التقنية.

 و�صف اأجزاء الر�صومات اإن وجدت و ذلك باإيجاز. �
يجب اأن يتوافق املجال التقني و عنوان الخرتاع مع ديباجة 

اجلزء الأول من الإدعاء امل�صتقل
مالحظة:

اإذا قمت بت�صييق املجال التقني، �صتكون عندئذ قد �صيقت  �
الإدعاء امل�صتقل و رمبا اإىل حد اأقل مما يطالب به الإدعاء.

بتو�صيع  � تقوم  لن  فاإنك  التقني  املجال  بتو�صيع  قمت  اإذا 
نطاق الإدعاءات بحيث يتجاوز ما تغطيه بالفعل لكن عندئذ 
باأكمله  املجال  عرب  بالبحث  الخرتاع  براءات  مكتب  �صيقوم 
مما يعر�ض طلبك للمزيد من املقارنة مع الوثائق املوجودة يف 

. الفح�ض  اأثناء   Prior Art
�صمن  م�صبقًا  املوجودة  امل�صاكل  بها  ت�صرح  التي  الطريقة  اإن 
Prior Art توؤثر يف الطريقة التي يتم بها فهم الخرتاع، فاإذا 
حددت هذه امل�صاكل فاإن الفرتا�ض هو اأن اخرتاعك يحل جميع 
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تلك امل�صاكل و بالتايل عند عدم حل اخرتاعك لهذه امل�صاكل ميكن 
اعتبار اأن هذه النقطة غري متناولة من خالل الإدعاءات لذلك 
احر�ض على اأن تذكر و بو�صوح اأن اخرتاعك يحل بع�ض امل�صاكل و 

غالبًا ما يف�صل عدم ذكر امل�صاكل التي ل يحلها الخرتاع.
اخلطوة العا�صرة:

 �سياغة امللخ�ض : �
 يهدف امللخ�ض اإىل م�صاعدة الباحثني يف معرفة حول ماذا يدور 
الخرتاع، و غالبًا ما يتاألف من 150 كلمة كحد اأق�صى، و غالبًا ما 
ي�صتند اإىل الإدعاء الرئي�صي، و على عك�ض اأجزاء اأخرى من طلب 

الرباءة فاإن امللخ�ض ل ي�صاهم يف الك�صف عن الخرتاع.
حتى هذه النقطة نكون قد انتهينا من اإعطاء جميع املالحظات 
و الن�صائح بخ�صو�ض �صياغة طلب براءة اخرتاع باأف�صل �صورة 

ممكنة.
نورد فيما يلي مثـال عملي و هو اإبريق ال�ساي:

لدينا اإبريق ال�صاي التايل:
اأن  علينا  التالية،  الأباريق  وجدنا   Prior Art �صمن   

نحدد اأكرث اأبريق موجود م�صبقًا م�صابه لالإبريق احلايل:

من الوا�صح اأن الإبريق ذو اللون الأ�صفر هو الأقرب لالإبريق 
لكي  التالية  الأ�صئلة  املخرتع  ن�صال  اأن  بعد ذلك يجب  اجلديد، 

نحدد و نفهم الخرتاع:
�  prior Art ما هو الفرق بني اأقرب اخرتاع موجود �صمن 

والخرتاع احلايل؟ )اجلدة؟( 
 هل ميكن اأن ت�صرح اخرتاعك؟  �

 كيف يتم �صنع اخرتاعك؟  �
 كيف يعمل الخرتاع؟  �
 كيف يتم ا�صتخدامه؟ �
 ما هي احلجج التي لديك لتدعم وجود خطوة ابتكارية غري  �

اخرتاعك؟ 
 هل هناك اأي تطبيقات اأخرى لالخرتاع؟  �
 ما هو الهدف من هذا الخرتاع؟  �
 ما هي امل�صكلة التقنية التي يحلها الخرتاع؟ �
 كيف ميكن لالخرتاع حل هذه امل�صكلة؟  �
حتل  � التي  و  الخرتاع  يف  املوجودة  التقنية  امليزة  هي  ما   

امل�صكلة؟ 
 ما هي التاأثريات التقنية التي ي�صببها الخرتاع؟ �
التاأثريات  � من  اأي  اإىل  للو�صول  اأخرى  طريقة  هناك  هل   

التقنية الناجمة عن اخرتاع؟
 ما هي مزايا الخرتاع مقارنة بـ Prior Art ؟  �
 ما هي ال�صمات الهامة/احلا�صمة لالخرتاع؟ �
 كيف مت حل امل�صكلة يف املا�صي؟  �
 ماذا تريد اأن ت�صمح ملناف�صيك القيام به؟ �
ادعاءات  � حول  يتالعب  اأن  مناف�ض  لت�صميم  ميكن  كيف   

الخرتاع؟
 هل تنوي ا�صتخدام الخرتاع يف الأعمال التجارية اخلا�صة  �

بك؟ 
 هل تخطط لبيع اأو ترخي�ض اخرتاعك؟  �
 اأين كنت ترغب يف احل�صول على براءة اخرتاع؟ �

بعد ذلك يجب اأن ن�صاأل املخرتع اأن يح�صر ما يلي:
عند  � املرجعية  الأرقام  مع  م�صتكملة  الر�صوم  من  اثنني 

و�صف النموذج الأويل لالخرتاع.
اإدعاء م�صتقل واحد يعّرف الخرتاع. �
عدة اإدعاءات مرتبطة. �
 و�صف فني مف�صل للنموذج الأويل لالخرتاع، مع الإ�صارة  �
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اإىل الر�صوم عن طريق ا�صتخدام الأرقام املرجعية.
• مقدمة للو�صف الفني املف�صل.	
• 	. Prior Art صرح اخللفية  و�
• امل�صكلة التي يتعني حلها عن طريق الخرتاع املطالب به.	
• احلل الإبتكاري للم�صكلة .	
• فوائد الخرتاع املطالب به.	

�صنورد فيما يلي جمموعة من الدعاءات التي �صاغتها اإحدى 
على  ال�صوء  �صنلقي  ثم  العمل،  ور�صة  يف  امل�صاركة  املجموعات 

موا�صع ال�صعف و القوة يف ال�صياغة:
ي�صتخدمان . 1 م�صبني  و  حامل  غطاء،  له  �صاي  اإبريق 

ل�صب ال�صاي يف كاأ�صني لهما نف�ض احلجم و بنف�ض الوقت .
اإن اإبريق ال�صاي كما هو مطالب به يف الدعاء 1 م�صنوع . 2

من الفخار اأو الزجاج .
اإن م�صبي اإبريق ال�صاي كما هو مطالب به يف الإدعاء . 3

ات�صالهما  نقطتي  و  الطول،  نف�ض  و  القطر  نف�ض  لهما   )1(
بالإبريق متقاربتني.

نقاط ال�سعف:

 من الأف�صل عدم حتديد النموذج الذي لدينا، اأي من الأف�صل  �
عدم قول »اإبريق «  بل ن�صتطيع ا�صتعمال كلمة » وعاء «  اأو »اإناء «  .

قد  � فالنادل  فقط؟  ال�صاي  ل�صب  الخرتاع  حتديد  ملاذا   
ي�صتخدمه ل�صب القهوة اأو اأي نوع من ال�صوائل .

 ملا ا�صتخدام عبارة »ل�صب ال�صاي « ؟ قد ت�صتخدمه اإحدى  �
ربات البيوت ل�صقاية الأزهار و النباتات .

 ملاذا حتديد عدد امل�صبات؟ . �
 ملا حتديد عدد الكوؤو�ض التي ي�صب فيها الإناء مرة واحدة؟  �

فقد يكون لدينا كاأ�ض واحدة كبرية متاثل عدة كوؤو�ض �صغرية .

كاأ�ض  � هناك  يكون  فقد  احلجم؟  نف�ض  لها  الكوؤو�ض  ملاذا   
كبرية لالأم و كاأ�ض �صغرية لطفلها.

 �صمن الإدعاء الثاين ورد ذكر ملادة الت�صنيع، يجب الأخذ  �
اإدعاء واحد،  اأنه ل يجوز جمع عدة مواد �صمن  بعني العتبار 
اأي يذكر اأن الإناء م�صنوع من الفخار باإدعاء و اأنه م�صنوع من 

الزجاج باإدعاء اأخر .
الأمثل  ال�صياغة  تكون  ال�صـابقة  املالحظـات  جتــاوز  عنـد 

لالإدعاءات كما يلي )�سيتم ذكرها باللغة االنكليزية اأي�سا(:
وعاء يتاألف من: . 1
 ج�صم جموف . �
اجل�صم  � �صمن  املوجودة  ال�صوائل  مع  ات�صال  له  م�صب   

املجوف .
 فتحة ت�صتخدم لتعبئة اجل�صم املجوف . �

) حتى هذه النقطة نكون قد و�سفنا ما هو موجود �سمن 

)  Prior Art
يت�صف الوعاء بـ: هناك على الأقل م�صب واحد اإ�صايف

الوعاء كما هو مطالب به يف الإدعاء 1 حيث اأن: الوعاء . 2
له م�صبني يت�صالن مع املج�صم بزاوية اأكرب من 30.

الوعاء كما هو مطالب به يف الإدعاء 1 حيث اأن: الوعاء . 3
اأ�صغر  و   30 اأكرب من  بزاوية  املج�صم  مع  يت�صالن  له م�صبني 

من )90(.
الوعاء كما هو مطالب به يف الإدعاء 1 حيث اأن: الوعاء . 4

م�صنوع من الفخار.
الوعاء كما هو مطالب به يف الإدعاء 1 حيث اأن: الوعاء . 5

م�صنوع من الزجاج.
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معاهدة  على  بناء  الدولية  الرباءات  اإيداعات  زادت 
بن�صبة  الوايبو  تديرها  التي  الرباءات  ب�صاأن  التعاون 
4.8% يف �صنة 2010، مع معدل منو مرتفع من ال�صني 
واليابان   ،)%20.5+( كوريا  وجمهورية   ،)%56.2+(
الأوروبية  البلدان  يف  متباين  اأداء  يقابله   ،)%  7.9+(
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  متوا�صل  وانخفا�ض 
)�1.7%(. وت�صري البيانات املوؤقتة اإىل اإيداع 009 162 
 398 اإيداع  مع  باملقارنة   2010 �صنة  دويل  براءة  طلب 

155 طلب �صنة 2009 م .
غري  فران�ص�ض  ال�صيد  للوايبو،  العام  املدير  و�صرّح 
على  بناء  الدولية  الرباءات  اإيداعات  »ا�صتعادت  قائالً: 
الهبوط  بعد  ن�صاطها  الرباءات  ب�صاأن  التعاون  معاهدة 
القت�صادية،  الأزمة  بفعل   2009 �صنة  �صهدته  الذي 
 .»2008 �صنة  عرفته  الذي  امل�صتوى  اإىل  تقريبًا  لت�صل 
�صريعة  امل�صتويات  »تعك�ض  قائالً:  ال�صيد غري  واأ�صاف 
النمو من اآ�صيا ال�صرقية ت�صارع التنوع اجلغرايف لأن�صطة 
اأقلها  لي�ض  عديدة،  انعكا�صات  التوجه  ولهذا  البتكار. 
ت�صتخدمها مكاتب  التي  التكنولوجيا  لغات  تنوع  ازدياد 
الرباءات كاأ�صا�ض للتحقق من اأهلية اخرتاع ما لال�صتفادة 

من احلماية مبوجب براءة اخرتاع« .
من  الرغم  على  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  وتبقى 
م�صتخدم  اأكرب   ،%  1.7 بن�صبة  �صجلته  الذي  الرتاجع 

لنظام اإيداع الرباءات الدولية بناء على معاهدة التعاون 
ب�صاأن الرباءات حيث اأودعت 855 44 طلب براءة، يليها 
اليابان )156 32 طلبًا( واأملانيا )171 17 طلبًا، بزيادة 
طلبًا(   12  337( ال�صني  و�صبقت   .)%2.2+ بلغت 
جمهورية كوريا )686 9 طلبًا( واحتلت املرتبة الرابعة 
يف قائمة البلدان املودعة بناء على املعاهدة �صنة 2010. 
طلبًا،   7  193( ال�صاد�صة  املرتبة  على  فرن�صا  وحافظت 
 ( املتحدة  اململكة  تليها   ،)%0.6 – بلغ  بانخفا�ض  اأي 
هولندا  ثم   )%3.7� بلغ  بانخفا�ض  اأي  طلبًا،   4  857
ف�صوي�صرا )611  بلغ �%8.2(  بانخفا�ض  اأي   ،4  097(
3 طلبًا، اأي بانخفا�ض بلغ �1.6%( وال�صويد )152 3، 
طلبًا،   2  707( كندا  ثم   )%11.6� بلغ  بانخفا�ض  اأي 
اأي  طلبًا،   2  632( فاإيطاليا   ،)%7.1+ بلغ  بارتفاع  اأي 
اأي  طلبًا،   2  076( وفنلندا   )%  0.8� بلغ  بانخفا�ض 
اأي  1 طلبًا،  واأ�صرتاليا )736   ) بلغ �%2.2  بانخفا�ض 
اأي  طلبًا،   1  725( واإ�صبانيا   )%0.2� بلغ  بانخفا�ض 

بارتفاع بلغ +%10.3(.

كبار املودعني من ال�صركات :

حافظت �صركة بانا�صونيك )اليابان، 154 2 طلبًا( على 
مرتبة ال�صدارة يف قائمة املودعني بناء على املعاهدة �صنة 
2010، تليها �صركة زي تي اإي ال�صينية الكربى املخت�صة 
بالت�صالت )863 1 طلبًا( ثم �صركة كوالكوم )الوليات 

اإيداعات الرباءات الدولية ت�صتعيد ن�صاطها �صنة 2010
امل�سدر : املنظمة العاملية للملكية الفكرية ) الوايبو (
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املتحدة الأمريكية، 677 1 طلبًا(. واحتلت �صركة �صينية 
ثانية هي �صركة هوواي للتكنولوجيا )528 1 طلبًا( املرتبة 
الرابعة، تلتها �صركة فيلب�ض لالإلكرتونيات )هولندا، 435 
1 طلبًا(، ثم �صركة بو�ض )اأملانيا، 301 1 طلبًا(، و�صركة 

اإل جي لالإلكرتونيات )جمهورية كوريا، 298 1 طلبًا(.

ايداعات اجلامعات :

واأودعت جامعة كاليفورنيا )306 طلبات( اأكرب عدد 
املوؤ�ص�صات  فئة  �صمن  املن�صورة  الدولية  الطلبات  من 
عدد  اأكرب  اأودعت  التي  الأربع  واجلامعات  اجلامعية. 
جامعات  هي  املعاهدة  على  بناء  الدولية  الطلبات  من 
ما�صا�صو�صت�ض  ومعهد  كاليفورنيا،  )جامعة  اأمريكية 
فلوريدا(.  وجامعة  تك�صا�ض،  وجامعة  للتكنولوجيا، 
وارتفع عدد املوؤ�ص�صات اجلامعية اليابانية املندرجة بني 
اجلامعات اخلم�صني الأكرث انتفاعًا بنظام املعاهدة، من 

6 جامعات �صنة 2009 اإىل 10 جامعات �صنة 2010 .

املجالت التكنولوجية :

�صهد جمال الت�صالت الرقمية اأ�صرع منو �صنة 2010 
)17.3%، 581 10 طلبًا دوليًا من�صورًا(. وقد �صجل هذا 
التي  الطلبات  جمموع  من  ح�صة  اأكرب  التقني  القطاع 
�صنة  الرباءات  ب�صاأن  التعاون  معاهدة  على  بناء  ن�صرت 
2010 )مقابل احل�صة الثالثة �صنة 2009(. اأما املجالت 
التكنولوجية الأخرى، فقد �صهدت جميعها تقريبًا تراجعًا 
اأو منوًا متوا�صعًا. و�ُصّجل اأكرب انخفا�ض يف طلب ت�صجيل 

الرباءات يف قطاع الت�صالت.
فيها  ن�صرت  التي  الرئي�صية  التكنولوجية  واملجالت 

الطلبات بناء على معاهدة التعاون ب�صاأن الرباءات مق�صمة 
وفقا للت�صنيف الدويل للرباءات – وهو ت�صنيف م�صمم 
وثائق  يف  الواردة  التقنية  املعلومات  ا�صرتجاع  لت�صهيل 

الرباءات يف خمتلف اأنحاء العامل.

معلومات اأ�صا�صية :

للمخرتعني  الرباءات  ب�صاأن  التعاون  معاهدة  تتيح 
احلماية  على  للح�صول  متميزا  م�صارًا  وال�صركات 
التما�ض  الدويل. وميكن  ال�صعيد  على  الرباءة  مبوجب 
من  كبري  عدد  من  بلد  كل  يف  واحد  لخرتاع  احلماية 
للرباءة  واحد  »دويل«  طلب  باإيداع  واحد  اآن  يف  البلدان 
الطلبات  وي�صتفيد كل من مودعي  املعاهدة.  بناء على 
من  املعاهدة  يف  الأع�صاء  الدول  يف  الرباءات  ومكاتب 
الدويل  البحث  وتقارير  املوحدة  ال�صكلية  ال�صروط 
املركزي  الدويل  والن�صر  الدويل  التمهيدي  والفح�ض 
ل الإجراءات الوطنية ملنح  يف اإطار نظام املعاهدة. وتوؤجَّ
ت�صل  لفرتة  م�صروفات  من  بها  يت�صل  وما  الرباءة 
يف  اأطول  لفرتات  )اأو  احلالت  اأغلب  يف  �صهرا   18 اإىل 
التقليدي.  الرباءات  نظام  مع  باملقارنة  املكاتب(  بع�ض 
جمع  قد  الطلب  مودع  يكون  الفرتة،  تلك  غ�صون  ويف 
على  احل�صول  يف  حظه  عن  وقّيمة  مهمة  معلومات 
احلماية مبوجب الرباءة وعن الفوائد التجارية املحتمل 

جنيها من الخرتاع. وت�صم املعاهدة 142 دولة ع�صو .
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RANKINGCOUNTRY2006200720082009 2010
ESTIMATE

 2010
PERCENT

 2010
GROWTH

%1.7-%51,28054,04351,63745,61844,85527.5امريكا 1

%7.9%27,02527,74328,76029,80232,15619.7اليابان 2

%2.2%16,73617,82118,85516,79717,17110.5المانيا 3

%56.2%3,9425,4556,1207,90012,3377.6الصين 4

%20.5%5,9457,0647,8998,0359,6865.9جمهورية كوريا 5

%0.6-%6,2566,5607,0727,2377,1934.4فرنسا 6

%3.7-%5,0975,5425,4665,0444,8573.0بريطانيا 7

%8.2-%4,5534,4334,3634,4624,0972.5هولندا 8

%1.6-%3,6213,8333,7993,6713,6112.2سويسرا 9

%11.6-%3,3363,6554,1373,5673,1521.9السويد 10

%7.1%2,5752,8792,9762,5272,7071.7كندا 11

%0.8-%2,6982,9462,8832,6522,6321.6ايطاليا 12

%2.2-%1,8462,0092,2142,1232,0761.3فنلندا 13

%0.2-%1,9962,0521,9381,7401,7361.1استراليا 14

%10.3%1,2041,2971,3901,5641,7251.1اسبانيا 15

%2.0%11,53112,59513,72512,65912,9097.9باقي الدول  

  149,641159,927163,234155,398162,900المجموع  

جدول بالطلبات املودعة يف بع�ض الدول

املودعة  الدولية  الطلبات  عدد  يف  دولة  ع�صر  خم�صة  اول  ترتيب 
مبوجب معاهدة التعاون ب�صان الرباءات
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 2010 2006200720082,009اسم الدولة              

3121082الجزائر

2032241015االرجنتين

74755ارمينيا

1,9962,0521,9381,7401,736استراليا

9111,0099531,0241,070النمسا

137481اذربيجان

1939302621جزر الباهاما

 31  البحرين

البوسنة 
والهرسك

81391114

333398472493442البرازيل

2529282527بلغاريا

2,5752,8792,9762,5272,707كندا

1217275477تشيلي

3,9425,4556,1207,90012,337الصين

7679563851كرواتيا

21221194كوبا

5365384144قبرص

جمهورية 
التشيك

107132155178135

1,1581,1511,3571,3441,140الدانمارك

4140423346مصر

1,8462,0092,2142,1232,076فنلندا

جدول بالطلبات املودعة يف بع�ض الدول
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 2010 2006200720082,009اسم الدولة              

6,2566,5607,0727,2377,193فرنسا

111  الغابون

     غامبيا

98845جورجيا

16,73617,82118,85516,79717,171المانيا

144166173142166هنغاريا

5551665753ايسلندا

8339021,0729611,109الهند

2,6982,9462,8832,6522,632ايطاليا

27,02527,74328,76029,80232,156اليابان

 62271االردن

171642118كازاخستان

52124لبنان

61110206224302ماليزيا

169186203194144المكسيك

1018152415المغرب

4,5534,4334,3634,4624,097هولندا

354400358301273نيوزيالندا

611595630630699النروج

حمهورية 
كوريا

5,9457,0647,8998,0359,686

روسيا 
االتحادية 

687689763711560



-15-

2010 2006200720082,009اسم الدولة              

المملكية 
العربية 
السعودية

5345607078

474519586593637سنغافورة

3138413345سلوفاكيا

8087108137121سلوفينيا

421406392374275جنوب افريقيا

1,2041,2971,3901,5641,725اسبانيا

3,3363,6554,1373,5673,152السويد

3,6213,8333,7993,6713,611سويسرا

الجمهورية 
العربية 
السورية

725912

38469تونس

269359392389401تركيا

االمارات 
العربية 
المتحدة

1520242829

المملكة 
المتحدة

5,0975,5425,4665,0444,857

الواليات 
المتحدة 
االمريكية

51,28054,04351,63745,61844,855


