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 الرباءات
 (األساسيات) 

الرباءة حق استئثاري دينح نظَت اخًتاع يف شكل منتج أو عملية تتيح عموما طريقة جديدة إلصلاز عمل ما أو تقدم 
شكلة ما. وللحصول على براءة يتعُت الكشف عن ادلعلومات التقنية اخلاصة ابالخًتاع للجمهور حبل تقنيا جديدا دل
 يف طلب الرباءة.

وجيوز دلالك الرباءة التصريح ألطراف أخرى، أو الًتخيص ذلا، ابالنتفاع ابالخًتاع وفقا لشروط متفق عليها. وجيوز 
يصبح عندئذ مالك الرباءة اجلديد. وعند انقضاء مدة الرباءة، دلالك الرباءة أيضا بيع احلق يف االخًتاع لشخص آخر 

تنتهي احلماية ويؤول االخًتاع إىل ادللك العام، ويعٍت ىذا أن يصبح االخًتاع يف متناول الغَت الستغبللو جتاراي دون 
 التعدي على الرباءة.

االنتفاع ابالخًتاع ادلشمول ابلرباءة خبلل مدة  –أو ال جيوز لو  –دلالك الرباءة احلق يف أن يقرر من الذي جيوز لو 
تفاع بو أو توزيعو أو بيعو ألغراض جتارية دون احلماية، وادلراد ابحلماية مبوجب الرباءة أن االخًتاع ال ديكن صنعو أو االن

 موافقة مالك الرباءة.

جيوز منح الرباءات نظَت اخًتاعات تنجز يف أي رلال من رلاالت التكنولوجيا، من أوعية الطهاء اليومية إىل شرائح 
أو عملية إلنتاج مركب   –مركب كيميائي أو عملية مثبل –النانوتكنولوجيا. وديكن أن يكون االخًتاع عبارة عن منتج 

. وحتتوي العديد من  ادلنتجات يف الواقع على عدد من االخًتاعات. فيمكن مثبل أن حتتوي احلواسيب كيميائي معُتن
 احملمولة على مئات من االخًتاعات تعمل مع بعضها.
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 سنة اعتبارا من اتريخ إيداع الطلب. 20دتنح احلماية مبوجب براءة لفًتة زلدودة، تبلغ عموما 

الرباءات عبارة عن حقوق إقليمية. وبصورة عامة ال تنطبق احلقوق االستئثارية إالن يف البلد أو اإلقليم الذي أودع فيو 
 لب الرباءة وُمنحت فيو الرباءة، طبقا لقانون ذلك البلد أو اإلقليم.ط

ن مالك احلق. ويف أغلب األنظمة تتمتع احملاكم بسلطة وقف تنفذ احلقوق يف الرباءات عادة يف احملاكم مببادرة م
التعدي على براءة، إال أن ادلسؤولية عن رصد ادلتعدين على الرباءة وحتديدىم واختاذ اإلجراءات ضدىم يتوالىا مالك 

 الرباءة.

ادلقصود ابلًتخيص ابالنتفاع برباءة ىو ببساطة أن يصرح مالك الرباءة لفرد آخر/منظمة أخرى بصنع اخًتاعو احملمي 
رَخص واالنتفاع بو وبيعو وما إىل ذلك. ودينح ىذا التصريح وفقا لشر 

ُ
وط متفق عليها )مثل حتديد ادلبلغ الذي يسدده ادل

 لو إىل ادلرخنص وطريقة سداده(، لغرض زلدد يف إقليم زلدد ولفًتة زمنية متفق عليها.

وجيوز دلالك الرباءة أن دينح الًتخيص للغَت ألسباب عدة، فقد ال يكون لديو ما يلزم من مرافق تصنيع فيختار مثبل 
اخًتاعو احملمي وبيعو مقابل سداد "إاتوة". وقد يكون لديو ىذه ادلرافق لكنها ليست كبَتة مبا  السماح لآلخرين بصنع

ُصننع آخر لبلنتفاع من مصدر دخل آخر. ومن 
يكفي لتلبية طلب السوق، ويف ىذه احلالة قد يهتم بًتخيص الرباءة دل
جغرافية واحدة؛ وابلتايل جيوز لو أن خيتار منح احلاالت األخرى احملتملة أن يرغب مالك الرباءة يف الًتكيز على سوق 

ترخيص لفرد آخر/منظمة أخرى، مهتما أبسواق جغرافية أخرى. وديكن أن يساعد الدخول يف اتفاقات ترخيص على 
 إقامة عبلقة عمل يستفيد منها كل األطراف.

 الخًتاع احملمي.وعلى خبلف بيع الرباءة أو نقلها لطرف آخر، ال يفتأ ادلرخص يتمتع ابحلقوق يف ا
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كل نواحي احلياة البشرية وامتدت من اإلضاءة الكهرابئية )مالك تسربت االخًتاعات ادلشمولة ابلرباءات يف الواقع إىل  
الرباءات شركة إيديسون وسوان( والببلستيك )مالك الرباءات بيكبلند( إىل أقبلم احلرب اجلاف )مالك الرباءات بَتو( 

 وأجهزة احلاسوب )مالك الرباءات شركة إنتال مثبل(.

قرار إببداعاهتم وإاتحة إمكانية مكافئتهم ماداي على اخًتاعاهتم. ويف اآلن وحتفز الرباءات األفراد وحتميهم عن طريق اإل
ذاتو ييسر النشر اإللزامي للرباءات وطلبات الرباءات انتشار ادلعارف اجلديدة مبا يعود ابدلنفعة على اجلميع، كما أنو 

 مثبل. يسرع من وتَتة األنشطة االبتكارية، وذلك بتبليف ضرورة "إعادة اخًتاع العجبلت"

وعندما تتاح ادلعارف للجمهور، ديكن أن يستخدمها بطبيعة احلال عدد غَت زلدود من األشخاص يف آن واحد. ويف 
حُت يُقبل بذلك من دون شك يف سبيل توعية اجلمهور، فإنو يتسبب يف معضلة إزاء تسويق ادلعارف التقنية. ففي ظل 

ادلنتفعون ابجملان" ادلعارف التقنية الكامنة يف االخًتاعات بسهولة عدم منح احلماية ذلذه ادلعارف، ديكن أن يستخدم "
من دون أي إقرار إببداع ادلخًتع أو اإلسهام فيما قام بو من استثمارات. وابلتايل لن يتشجع ادلخًتعون بطبيعة احلال 

جتاراي. ويرمي نظام  على إدخال اخًتاعات جديدة إىل السوق وسيميلون إىل اإلبقاء على سرية اخًتاعاهتم القينمة
الرباءات إىل تصحيح ىذا العجز يف األنشطة االبتكارية بتزويد ادلخًتعُت حبقوق استئثارية زلدودة، وابلتايل إاتحة 

 الفرصة ذلم للحصول على عوائد مناسبة على أنشطتهم االبتكارية.

ءة ومنح احلقوق االستئثارية مبوجب الرباءة ومبعٌت أعم فإن الكشف للجمهور عن ادلعارف التقنية اليت تنطوي عليها الربا
حيفزان ادلتنافسُت على البحث عن حلول بديلة و"اخًتاع ما دياثل" االخًتاع األول. وتشجع ىذه احلوافز ىي والكشف 
عن ادلعارف ادلتعلقة ابالخًتاعات اجلديدة على مواصلة االبتكار، ما يضمن تواصل تعزيز جودة احلياة البشرية ورفاه 

 تمع.اجمل

 

 

 

 إيداع طلبات احلماية مبوجب براءة
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ة هبذه الشروط تطبق عادليا، ومع ذلك ذتة شروط عدة يلزم استيفاؤىا للحصول على براءة وال ديكن وضع قائمة شامل
 تشمل الشروط الرئيسية ما يلي:

  جيب أن ينطوي االخًتاع على عناصر جدة؛ أي على خصائص جديدة غَت معروفة يف رلموعة ادلعارف ادلتوافرة
 يف رلالو التقٍت. وتعرف ىذه اجملموعة من ادلعارف ابسم "حالة التقنية الصناعية السابقة".

 االخًتاع على نشاط ابتكاري أو يكون "غَت بديهي"، حبيث ال ديكن ألي شخص لو مهارات  جيب أن ينطوي
 متوسطة يف اجملال التقٍت استنتاجو ببداىة.

  جيب أن يكون االخًتاع قاببل للتطبيق الصناعي، أي ديكن استخدامو لغرض صناعي أو عملي مبا يتجاوز
 الظاىرة النظرية البحتة، أو جيب أن يكون مفيدا.

  جيب أن يكون موضوع الرباءة "أىبل للرباءة" مبوجب القانون. ويف العديد من البلدان، تدخل النظرايت العلمية
أو اإلبداعات اجلمالية أو مناىج العلوم الرايضية أو األصناف النباتية أو احليوانية أو االكتشافات ادلتعلقة ابدلواد 

ج الط ي )على عك  ادلستلزمات الطبية( يف عداد ادلوضوعات غَت الطبيعية أو ادلناىج التجارية أو أساليب العبل
 األىل للرباءة عامة.

  جيب الكشف عن االخًتاع يف طلب مبا يكفي من الوضوح والكمال كي يتمكن شخص لو مهارات متوسطة
 يف اجملال التقٍت من صنع نسخة منو.

دينح الرباءة مكتب براءات وطٍت أو مكتب إقليمي يقوم هبذه ادلهمة نيابة عن عدد من البلدان. ويف الوقت الراىن دتنح 
 اءات اإلقليمية التالية الرباءات:مكاتب الرب 

 الفكرية للملكية األفريقية ادلنظمة 
 الفكرية للملكية األفريقية اإلقليمية ادلنظمة 
 للرباءات اآلسيوية األوروبية ادلنظمة 
 للرباءات األورويب ادلكتب 
 العربية اخلليج لدول التعاون جمللس االخرتاع براءات مكتب 

إلقليمية، يلتم  مودع الطلب زتاية االخًتاع يف بلد عضو واحد أو أكثر يف ادلنظمة اإلقليمية ويف إطار ىذه األنظمة ا
ادلعنية. ويقبل ادلكتب اإلقليمي ىذه الطلبات، ويكون ذلا األثر ذاتو شأهنا شأن الطلبات الوطنية، أو دينح الرباءة إذا 

 استوفيت رتيع ادلعايَت البلزمة دلنح ىذه الرباءة اإلقليمية.
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 وال يوجد يف الوقت الراىن نظام دويل شامل دلنح الرباءات.

للمودعُت حتضَت طلباهتم وإيداعها دون مساعدة من زلام متخصص يف الرباءات، ومع ذلك وابلنظر ديكن عموما 
لتعقيد واثئق الرباءات وادلهارات القانونية البلزمة، مثل صياغة ادلطالب، حيبذ كثَتا احلصول على مساعدة من 

 زلام/وكيل متخصص يف الرباءات عند صياغة طلب احلصول على براءة.

لى ذلك تشًتط التشريعات يف العديد من البلدان أن ديثل ادلودع الذي يقع زلل إقامتو العادي أو مكان وعبلوة ع
عملو الرئيسي خارج البلد زلام أو كيل مؤىل يف البلد )ما يعٍت عادة وكيبل أو زلاميا يقيم يف البلد ويزاول عملو فيو(. 

 مباشرة. الفكرية للملكية واإلقليمية الوطنية ادلكاتب ىلُت منوديكن احلصول على معلومات عن احملامُت والوكبلء ادلؤ 

ختتلف الكلفة كثَتا من بلد إىل آخر )ويف البلد ذاتو(، ونظرا ألن الرسوم الرمسية ختتلف كثَتا من بلد آلخر، يرجى 
االتصال مبكتب الرباءات الوطٍت أو اإلقليمي ادلعٍت الذي سيتمكن من إطبلعكم على تفاصيل ىيكل الرسوم. ويرجى 

 اخلاصة بنا. الفكرية للملكية واإلقليمية الوطنية ادلكاتب االطبلع على قائمة
يف زتاية اخًتاع برباءة على عوامل من بينها طبيعة االخًتاع ومدى تعقده ورسوم احملامي وادلدة اليت وتتوقف تكال

تستغرقها دراسة الطلب واالعًتاضات اليت تثار خبلل الفحص الذي يقوم بو مكتب الرباءة. وتقدم بعض البلدان 
نًتنت. وفضبل عن ذلك جتيز بعض البلدان ختفيضات إىل الشركات الصغَتة وادلتوسطة وإىل مودعي الطلبات عرب اإل

 إجراء فحص مسرنع لقاء سداد رسوم إضافية.

وعبلوة على ذلك مىت وافق ادلكتب على منح الرباءة، فإنو يتعُت عليك أن تدفع رسوم الصيانة والتجديد اليت عادة ما 
 تكون على أساس سنوي وذلك لئلبقاء على صبلحية الرباءة

اخًتاعك يف اخلارج، فعليك أن تضع يف اعتبارك كذلك مسألة رسوم اإليداع الرمسي ادلناسبة  ويف حال ما قررت زتاية
يف البلدان ادلعنية ونفقات الًترتة ونفقات االستعانة بوكبلء الرباءة احملليُت الذين تشًتط العديد من البلدان االستعانة 

 هبم على األجانب.
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ال ديكن احلصول يف الوقت الراىن على "براءة عادلية" أو "براءة دولية". فالرباءات عبارة عن حقوق إقليمية، وبشكل 
على براءة ودتنح الرباءة وتنفذ يف كل بلد تسعى فيو للحصول على احلماية الخًتاعك عام يلزم إيداع طلب للحصول 

مبوجب براءة، وفقا لقانون ىذا البلد. وابلتايل فإن إحدى الطرق للحصول على براءات يف عدد من البلدان ىو إيداع 
 طلب براءة وطٍت لدى كل مكتب براءات وطٍت معٍت.

 للملكية األفريقية اإلقليمية ادلنظمةو  للرباءات األورويب ادلكتب اءات إقليمي، مثلويف بعض األقاليم يقبل مكتب بر 
ذاتو شأهنا شأن الطلبات ادلودعة طلبات الرباءات اإلقليمية أو دينح ىو الرباءات. ويكون ذلذه الطلبات األثر  الفكرية

أو الرباءات ادلمنوحة لدى الدول األعضاء يف ىذا األقليم، ما يعٍت أن إبمكانك يف بعض األقاليم احلصول على براءة 
 إقليمية من مكتب الرباءات اإلقليمي، تكون سارية لدى بعض الدول األعضاء يف اإلقليم أو لديها كلها كلها.

على احلماية مبوجب براءة يف عدد من بلدان العامل، فاخليار الصحيح ىو إيداع طلب دويل  وإن كنت تسعى للحصول
 معاىدة يف طرف دولة مبوجب معاىدة التعاون بشأن الرباءات اليت تديرىا الويبو. وديكن ألي مقيم أو مواطن من

)دولة متعاقدة( إيداع طلب دويل واحد يكون لو أثر طلب الرباءة الوطٍت )وبعض طلبات  الرباءات بشأن التعاون
الرباءات اإلقليمية( يف بعض الدول ادلتعاقدة يف معاىدة التعاون بشأن الرباءات أو كلها. ويف بعض احلاالت ديكن أن 

 وديكن لة إيداع طلبات فردية يف كل بلد تريد احلصول على احلماية فيو.يكون ىذا خيارا مباشرا ولي  خيارا حملاو 
 .الرباءات بشأن التعاون معاىدة نظام عن ادلعلومات من ادلزيد على االطبلع

اخلطوة األوىل للحصول على براءة ىي إيداع طلب براءة. ويتيح العديد من مكاتب الرباءات استمارات معينة دتؤل ذلذا 
 ديكنك إيداع طلب براءة على اإلنًتنت.الغرض. ويف بعض مكاتب الرباءات 

وعليك أن تبُت يف طلب الرباءة عموما اسم االخًتاع، وتقدم بياان عن رلالو التقٍت. وعليك أيضا أن تقدم خلفية عن 
االخًتاع ووصفا لو، بلغة واضحة ومبا يكفي من التفاصيل كي يتمكن شخص لو فهم متوسط يف اجملال التقٍت من 

اع أو صنع نسخة منو. ويصطحب ىذا الوصف عادة مبواد بصرية من قبيل الرسوم أو ادلخططات أو االنتفاع ابالخًت 
األشكال لتحسُت وصف االخًتاع، فضبل عن ملخص عن االخًتاع. وعليك أيضا أن تبُت بوضوح وإجياز ادلوضوع 

 الذي تسعى للحصول على الرباءة نظَته يف جزء "ادلطالب" يف طلب الرباءة.

نون الرباءات ادلطبق، قد يلزمك أيضا تقدًن أنواع سلتلفة من البياانت أو اإلعبلانت أو واثئق الدعم إىل ورىنا بقا
 مكتب الرباءات. وابلنظر إىل تعقيد حتضَت طلبات الرباءات، يوصى ابستشارة زلام أو وكيل براءات يف ذلك.
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ختتلف اإلجراءات كثَتا من بلد آلخر، لذا يتعذر تقدًن عرض شامل للخطوات واحدة بواحدة. وإن كنت ترغب يف 
WIPO  الويبو القانونيةالبحث ابستقبلل يف تشريع أحد البلدان يف رلال الرباءات، ديكنك تصفح قاعدة بياانت 

Lex .لبلطبلع على تشريعات ادللكية الفكرية يف شىت أرجاء العامل 
ومع ذلك يوصى ابستشارة زلام شلارس متخصص يف ادللكية الفكرية أو مكتب ادللكية الفكرية ادلعٍت. وديكنك 

 اخلاص بنا. الفكرية للملكية واإلقليمية الوطنية ادلكاتب دليل االطبلع على

ديكن الطعن يف منح براءة إما لدى مكتب الرباءات أو لدى احملاكم. وجيوز أن تبطل زلكمة أو تلغي براءة إذا قبل 
طعن الغَت. وفضبل عن ذلك تتيح عدة مكاتب براءات إجراءات إدارية تسمح للغَت ابالعًتاض على منح براءة )مبا يف 

مثبل على أساس أن االخًتاع ادلطالب بو لي  جديدا أو ال  ذلك ما يطلق عليو اسم "أنظمة االعًتاض"(، وذلك
 ينطوي على نشاط ابتكاري.

 .االعًتاض نظمةأ عن ادلعلومات من ادلزيد وختتلف إجراءات الطعن يف الرباءات من بلد آلخر. وديكن االطبلع على

سنة أو قد تصدر شهادة زتاية تكميلية يف بعض  20يف بعض البلدان قد دتتد فًتة احلماية مبوجب براءة ألكثر من 
احلاالت ادلعينة. ويرمي دتديد فًتة احلماية إىل تعويض الوقت ادلستغرق يف إجراءات ادلوافقة اإلدارية قبل التمكن من 

تغرق يف ىذه اإلجراءات أن مالك الرباءة قد ال يتمكن يف بعض إدخال ادلنتجات إىل األسواق. ويعٍت الوقت ادلس
 األحيان من االستفادة من حقوقو لفًتة زمنية طويلة بعد منح الرباءة.

آلخر. ففي بعض  ىذا جائز لكن القوانُت وادلمارسات ادلتبعة يف ىذا الصدد ديكن أن ختتلف من بلد أو من إقليم
البلدان مثبل ال بد أن تنطوي "االخًتاعات" ابدلعٌت ادلنشود يف قانون الرباءات على "طابع تقٍت"، يف حُت ال تطبق 

 بلدان أخرى ىذا الشرط، أي أن برامج احلاسوب ديكن عموما أن تكون موضوعا مؤىبل للحماية مبوجب براءة.

احلاسوب قد تكون مؤىلة للحماية مبوجب براءة. ولكي حتصل برامج  ومع ذلك ال يعٍت ىذا األمر أن رتيع برامج
احلاسوب على براءة، جيب أال تندرج ضمن سائر ادلواضيع غَت ادلؤىلة للحماية مبوجب براءة )مثل األفكار اجملردة أو 
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اجلدة والنشاط النظرايت الرايضية( وجيب استيفاء سائر ادلعايَت ادلوضوعية لؤلىلية للحماية مبوجب براءة )مثل 
 االبتكاري ]عدم البداىة[ وإمكانية التطبيق الصناعي ]ادلنفعة[(.

وابلتايل حيبذ استشارة زلام شلارس متخصص يف ادللكية الفكرية أو مكاتب ادللكية الصناعية يف البلدان اليت تسعى 
اخلاص بنا  الفكرية للملكية واإلقليمية الوطنية ادلكاتب دليل للحصول على احلماية فيها. ويرجى االطبلع على

لبلطبلع  Lex WIPO لبلتصال مبهٍت زللي متخصص يف ادللكية الفكرية أو تصفح قاعدة بياانت الويبو القانونية
 ى تشريعات ادللكية الفكرية يف شىت أرجاء العامل.عل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األعمال ومناذج احلاسوب برامج محاية يف ابلرباءات االنتفاع 
حت الرباءة خيارا غَت انجح لبلخًتاع اخلاص بربامج احلاسوب، فقد يكون استخدام حق ادلؤلف وسيلة بديلة إن أض

للحماية. وبشكل عام حُتمى برامج احلاسوب حبق ادلؤلف ابعتبارىا مصنفات أدبية، وتبدأ احلماية اعتبارا من إبداع أو 
على ذلك ال يلزم عموما تسجيل نسخ من ادلصنف تثبيت مصنف، مثل برانمج حاسوب أو صفحة إنًتنت. وعبلوة 

 أو إيداعها للحصول على احلماية مبوجب حق ادلؤلف.

ومع ذلك تنسحب زتاية حق ادلؤلف، حبسب مبدأ راسخ، على أشكال التعبَت فقط، وال دتتد لتشمل األفكار أو 
حتمي العديد من الشركات موضوع شفرة اإلجراءات أو أساليب التشغيل أو ادلفاىيم الرايضية يف حد ذاهتا. وابلتايل 
 من ادلزيد على االطبلع ديكن. و جتاراي سرا ادلصدر لربامج احلاسوب مبوجب حق ادلؤلف، يف حُت تظل شفرة ادلصدر

 .ادلؤلف حق عن ادلعلومات



 

 9 إعداد الباحثة/ أمل فوزى أحمد                                                            

ا يف ىذا التطبيق. فإن كنت تود زتاية فكرة تتوقف إمكانية احلصول على براءة نظَتتطبيق على العناصر اليت تود زتايته
تقنية أو مسة تتعلق ابلتطبيق، فإن احلماية مبوجب براءة خيار متاح. ورىنا ابلقانون الوطٍت ادلطبق، فإن برانمج 
احلاسوب الذي يشغل التطبيق قد يكون مؤىبل للحماية مبوجب براءة إن كان ينطوي على بعض السمات التقنية. 

من أجل  برباءة للحماية األىلية شروط عن ذىنك مع ذلك أن الفكرة التقنية جيب أن تستويف رتيع وجيب أال يغيب
 ءة.احلصول على ىذه احلماية، وقد يستغرق األمر سنوات للحصول على برا

وفضبل عن ذلك من األمهية مبكان التساؤل عن عناصر التطبيق اليت ينبغي زتايتها كي ال يستخدمها ادلنافسون رلاان،  
، على النحو ادلوضع براءة )أو رمبا مبوجب ادلؤلف حق كما ديكن زتاية برانمج احلاسوب الذي يشغل التطبيق مبوجب

أعبله(. إال أنك إذا كنت مهتما حبماية شعارات أو إشارات واردة يف التطبيق، فينبغي لك التفكَت يف زتايتها 
. وحتظى ادلصنفات األدبية والفنية الواردة يف التطبيق، مثل قواعد البياانت األصلية التجارية ماتالعبل مبوجب

وادلصنفات ادلوسيقية وادلصنفات السمعية البصرية ومصنفات الفنون اجلميلة والصور ابحلماية مبوجب حق ادلؤلف. 
  .الصناعية التصاميم وديكن زتاية األشكال البيانية وادلخططات مبوجب

 
 
 
 

 أين"، وخاصة إجابة السؤال "الرباءات ادلتعلقة ادلعلوماتيرجى االطبلع على األسئلة واألجوبة الواردة حتت عنوان "
 "ابلرباءات؟ ادلتعلقة ادلعلومات أجد

االطبلع على تشريعات ادللكية الفكرية لدى طائفة عريضة من  Lex WIPO تتيح قاعدة بياانت الويبو القانونية
 البلدان واألقاليم، فضبل عن معاىدات ادللكية الفكرية.

وتتيح العديد من مكاتب الرباءات الوطنية أو اإلقليمية أيضا معلومات عن التشريعات الوطنية أو اإلقليمية على 
 اخلاصة بنا. الفكرية للملكية واإلقليمية الوطنية ادلكاتب االطبلع على قائمةمواقعها اإللكًتونية. ويرجى 

 السرية
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تفاصيل االخًتاع بعد  ال، فالرباءات دتنحها مكاتب الرباءات يف مقابل الكشف الكامل عن االخًتاع. وعموما تنشر
 ذلك وتتاح لعامة اجلمهور.

وجتدر اإلشارة إىل أن من ادلمكن نشر التفاصيل خبلل سلتلف مراحل اإلجراء. ويف بعض البلدان ال تنشر الواثئق 
أو  شهرا من اتريخ اإليداع 11ادلتعلقة ابلرباءة إال بعد منح الرباءة. ويف بلدان أخرى تنشر طلبات الرباءات عموما بعد 

 الوطٍت مكتبك من اتريخ األولوية، إن طُولب ابألولوية )للحصول على ادلزيد من ادلعلومات، يرجى االطبلع على موقع
 (.الفكرية للملكية

من ادلهم إيداع طلب براءة قبل الكشف للجمهور عن تفاصيل االخًتاع. وبشكل عام يعترب أي اخًتاع يكشف 
" )على الرغم من أن تعريف مصطلح "حالة التقنية السابقة الصناعية التقنية حالةللجمهور قبل إيداع طلب ضمن"

إىل أية معلومات  الصناعية السابقة" لي  موحدا على الصعيد الدويل، ففي العديد من البلدان يشَت ىذا ادلصطلح
  أتيحت للجمهور يف أي مكان يف العامل ابلكشف الكتايب أو الشفهي قبل اتريخ اإليداع(.

ويف البلدان اليت تطبق التعريف الوارد أعبله دلصطلح "حالة التقنية الصناعية السابقة"، فإن كشف ادلودع عن االخًتاع 
صول على براءة سارية نظَت ىذا االخًتاع، ألن االخًتاع لن للجمهور قبل اتريخ إيداع طلب الرباءة دينعو من احل

اان ما يكفل ضم –شهرا  12أشهر إىل  6عادة من  –. ومع ذلك تتيح بعض البلدان فًتة مساح اجلدة لشرط ديتثل
للمودعُت الذين يكشفون عن اخًتاعاهتم قبل إيداع طلب براءة، انىيك عن أن معيار اجلدة قد يفسر على ضلو سلتلف 

  رىنا ابلقانون ادلطبق.
فإن  –دلستثمر زلتمل أو شريك أعمال مثبل  –وإن كان ال مناص من الكشف عن االخًتاع قبل إيداع طلب براءة 

ابلسرية أو اتفاق بعدم الكشف. وينبغي أيضا أال يغيب عن األذىان أن إيداع أي كشف ينبغي أن يصحبو اتفاق 
طلب مبكرا للحصول على احلماية مبوجب براءة سيكون مفيدا عند السعي للحصول على الدعم ادلايل لتسويق 

 االخًتاع.
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 واألعمال البراءات

رباءات ال شك يف أن الشركات ال تطور كلها اخًتعات مؤىلة للحماية مبوجب براءة، إال أن من اخلطأ االعتقاد أبن ال
ال تنطبق سوى على العمليات وادلنتجات الفزايئية أو الكيميائية ادلعقدة أو أهنا ليست مفيدة إال ابلنسبة للشركات 

 الكربى. فالرباءات ديكن احلصول عليها يف أي رلال من رلاالت التكنولوجيا من مشابك األوراق إىل احلواسيب.

فإن ما خيطر بباذلم اإلصلازات العلمية الكربى مثل أول مصباح   وفضبل عن ذلك عندما يفكر الناس يف الرباءات،
كهرابئي اخًتعو إديسون أو الشركات الكربى اليت تستثمر يف البحث والتطوير، إال أن أغلب الرباءات ال دتنح 
أو إلصلازات علمية جديدة، بل دتنح الخًتاعات حتسن اخًتاعات موجودة، مثل اجليلُت الثاين والثالث من منتج 

 عملية، يعمبلن مبزيد من الفعالية من حيث التكلفة أو مبزيد من الفعالية.

وتكون  عةادلنف مناذج ولدى بعض البلدان أيضا أحكام قانونية معينة حلماية االخًتاعات الًتاكمية، ويطلق عليها اسم
  مدهتا أقصر من الرباءات ويسهل احلصول عليها.
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 أو وقف اآلخرين من استغبلل اخًتاعك جتاراي دلدة  : دتنحك الرباءات حقوقا استئثارية دلنعاالستئثارية احلقوق
 عشرين عاما من اتريخ إيداع طلب الرباءة.

 بعد استثمار قدرا ىائبل من ادلال والوقت يف تطوير منتجات مبتكرة، ديكنك من خبلل  :االستثمار عائدات
عائدات أعلى على  حقوق الرباءات االستئثارية أن تدخل إىل السوق وتثبت نفسك كبلعب ابرز وحتصل على

 استثماراتك.
 إن اخًتت أال تستغل الرباءة بنفسك، فيمكنك بيع أو ترخيص تسويق  :بيعه أو االخرتاع ترخيص فرصة

 االخًتاع احملمي برباءة لشركة أخرى ديكن أن تضحى بعد ذلك مصدرا للدخل لشركتك.
 وق الستخدام براءات مؤسسة إذا كانت شركتك يف صدد احلصول على احلق :التفاوض على القدرة زايدة

أخرى، من خبلل عقد ترخيص، فستعزز حافظة براءات الشركة قدرهتا على ادلساومة، أي أن براءات الشركة قد 
تكون زلل اىتمام ادلؤسسة اليت تتفاوض معها وديكنك الدخول يف اتفاقات للًتخيص ادلتبادل حبيث تتفق 

 خص كل واحدة براءات لؤلخرى.شركتك بكل بساطة مع الشركة األخرى على أن تر 
 قد يرى الشركاء التجاريون وادلستثمرون ومالكو األسهم يف زلافظ الرباءات دليبل على لشركتك إجيابية صورة :

ادلستوى العايل للخربة، والتخصص، والقدرة التكنولوجية يف شركتك، شلا قد يساىم يف زايدة التمويل، وإجياد 
 شركتك يف السوق.الشركاء التجاريُت، ورفع قيمة 

يد من الشركات ادلنافسة إن مل حتصل على براءة الخًتاعك فسيستغلو ادلنافسون. وإن القى ادلنتج صلاحا فإن العد
األخرى ستحاول تقليده ابستخدام اخًتاعك دون احلاجة إىل طلب إذن منك. وقد تستفيد الشركات الكبَتة من 
االقتصادات الكربى إلنتاج ادلنتج بتكلفة أدىن وتناف  بو أبسعار سوقية متدنية، ما من شأنو أن يقلل كثَتا من حصة 

ىت الشركات الصغَتة ادلنافسة قد تتمكن من إنتاج ادلنتج ذاتو وتبيعو عادة بسعر أدىن شركتك يف السوق ذلذا ادلنتج، وح
 ألهنا ليست يف حاجة إىل تغطية تكاليف البحث والتطوير األصلية اليت حتملتها شركتك.

براءة  وال يتوقف األمر عند ذلك، فإمكانية ترخيص التكنولوجيا أو بيعها أو نقلها سُتعرقل بشدة إن مل حتصل على
الخًتاعك؛ فمن دون حقوق ادللكية الفكرية )الرباءات( يتعذر يف الواقع نقل التكنولوجيا إن مل يكن مستحيبل. 
ويفًتض يف نقل التكنولوجيا أن طرفا واحدا أو أكثر من األطراف ديلك التكنولوجيا قانونيا وال ديكن التمتع هبذه 

ة مبوجب ادللكية الفكرية. ومن دون احلصول على زتاية ادللكية الفكرية ادللكية بفعالية إال من خبلل احلماية ادلبلئم
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للتكنولوجيا ادلعنية سًتاتب رتيع األطراف من الكشف عن اخًتاعاهتا خبلل التفاوض على نقل التكنولوجيا، خاشُت 
 من أن الطرف اآلخر قد "يهرب ابالخًتاع".

براءة الخًتاعك قبل أن حتصل عليها. فيحظى أول  وأخَتا عليك النظر يف إمكانية أن حيصل شخص آخر على
شخص أو أول شركة تودع طلب براءة ابحلق يف الرباءة، ما قد يعٍت يف الواقع أنك إن مل حتصل على براءة الخًتاعاتك 

قد يكون طور االخًتاع نفسو أو  –أو لبلخًتاعات اليت يبتكرىا موظفو شركتك، فقد يقوم بذلك شخص آخر 
ال لو الحقا، وابلتايل قد يستبعد شركتك بشكل مشروع من السوق وحيد من أنشطتها يف مواصلة اخًتاعا معاد

االستخدام السابق )إذ جتيز تشريعات الرباءات ىذا االستثناء( أو يطلب من شركتك سداد رسم ترخيص الستغبلل 
 االخًتاع.

عك، ديكنك عوضا عن إيداع طلب براءة، ومع ذلك وسعيا إىل ضمان أال يتمكن أحد من احلصول على براءة الخًتا
الكشف عن االخًتاع للجمهور حبيث يدخل ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة ابلنسبة ألي طلب براءة يودع بعد 
أن تقوم ابلنشر، وابلتايل يؤول االخًتاع إىل ادللك العام )ما يعرف عموما ابلنشر الدفاعي(. وبسبب وجود حالة التقنية 

السابقة، سَتفض مكتب الرباءات أي طلب براءة يودع الحقا حيتوي على االخًتاع ذاتو أو اخًتاع شلاثل، الصناعية 
على أساس انعدام اجلدة أو النشاط االبتكاري. ويف الوقت ذاتو إذا كشفت عن اخًتاعك قبل إيداع طلب براءة، 

  ستحد كثَتا من إمكانية احلصول على براءة حلماية االخًتاع.

كل حالة ترخيص حالة فريدة لذا ال توجد طريقة واحدة "صحيحة" لًتخيص براءة. ويف بعض البلدان ديكن أن يعلن 
ى منح ترخيص للغَت يف اجلريدة الرمسية. ودلعرفة ادلزيد عن ىذا األمر، ديكن مودع طلب براءة عن عزمو عل

 .الفكرية للملكية الوطٍت مبكتبك االتصال
لذلك جبدية. وقبل بدء ومع ذلك ديكن القول عموما إنك إن كنت عازما على ترخيص براءتك، فادلهم التحضَت 

ادلفاوضات مع ادلرخص لو احملتمل ينبغي أن تعي وضع السوق والتكنولوجيا الراىن وآفاقو ادلستقبلية. أضف إىل ذلك 
أنو ينبغي لك أن تعرف احلالة التجارية للمرخص لو احملتمل والقيمة ادلالية ادلرتبطة برباءتك وما إىل ذلك. وينبغي لك 

مالك والنظر بعناية يف كيفية إقامة اتفاق ترخيص يتناسب مع اسًتاتيجيات أعمالك على التفكَت يف أىداف أع
 األجلُت القصَت والطويل.



 

 14 إعداد الباحثة/ أمل فوزى أحمد                                                            

يف العديد من احلاالت اليت مل تقم فيها شركة إال بتحسُت منتج موجود وال تكون ىذه التحسينات مبتكرة مبا يكفي 
بديبل جيدا، إن كانت متاحة يف البلد ادلعٍت. وأحياان حيبذ أن  ادلنفعة اذجمن لتعترب مؤىلة للحماية مبوجب براءة، تشكل

سرية  ما يستلزم خاصة اختاذ ما يكفي من التدابَت لئلبقاء على التجارية األسرار تبقى شركتك على ابتكاراهتا ضمن
  ادلعلومات.

ومن االسًتاتيجيات البديلة األخرى ضمان أال يتمكن أحد من احلصول على براءة الخًتاعك، عن طريق الكشف 
ما يضمن مكانو يف ادللك العام. ومع ذلك ينبغي أن تفكر مليا يف استخدام ( الدفاعي ابلنشر عنو )ما يعرف عموما

ىذه االسًتاتيجية، ألنك إن كشفت عن اخًتاعك قبل إيداع طلب براءة فستحد كثَتا من إمكانية احلصول احلماية 
  مبوجب براءة.

فإن االخًتاع  –أي غالبا أثناء وقت عملو يف الشركة  –يف أغلب البلدان إذا طور موظف اخًتاعا أثناء عقد عملو 
. ولتبليف أي خلط ومنازعات زلتملة، حيدد أصحاب العمل عادة )وما يتعلق بو من حقوق يف الرباءة( يعود للشركة

ادلسائل ادلتعلقة حبيازة ادللكية الفكرية يف عقود العمل. ورىنا أبس  كل حالة، جيوز للموظف مع ذلك أن حيظى ابحلق 
ائما ابحلق يف يف احلصول على مكافأة منصفة وفقا لؤلحكام التشريعية أو لعقد العمل. ويف أية حالة حيتفظ ادلوظف د

 أن يذكر ابعتباره ادلخًتع ما مل يتخل صراحة عن ىذا احلق.
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 المعلومات المتعلقة بالبراءات

تشمل  تشَت ادلعلومات ادلتعلقة ابلرباءات عموما إىل ادلعلومات ادلوجودة يف طلبات الرباءات ويف الرباءات ادلمنوحة، وقد
ىذه ادلعلومات البياانت الببليوغرافية عن ادلخًتع ومودع طلب الرباءة أو صاحب الرباءة ووصف االخًتاع ادلطالب بو 
وما يتعلق بو من تطورات يف رلال التكنولوجيا وقائمة ابدلطالب تبُت نطاق احلماية مبوجب الرباءة اليت يسعى ادلودع إىل 

 احلصول عليها.

دوعو طلبات الرباءة عن ىذا القدر اذلائل من ادلعلموات عن اخًتاعاهتم؟ السبب ىو أن نظام ولكن دلاذا يكشف م
الرباءات يوازن بُت احلقوق االستئثارية ادلمنوحة لصاحب الرباءة نظَت اخًتاع ما مقابل االلتزام ابلكشف للجمهور عن 

 معلومات عن التكنولوجيا ادلطورة حديثا.

دعي طلبات الرباءة ابلكشف عن معلومات عن اخًتاعاهتم مهما جدا دلواصلة تطوير ويعد الشرط ادلفروض على مو 
التكنولوجيا. وترمي ىذه ادلعلومات األس  اليت ديكن أن يستند إليها سائر ادلخًتعُت يف تطوير حلول تقنية جديدة. 

التقنية اجلديدة، لذا ما  ومن دون نشر ىذه ادلعلومات ال سبيل أمام اجلمهور للحصول على معلومات عن التطورات
 من مفاجأة يف أن إاتحة ادلعلومات للجمهور مهمة أساسية تضطلع هبا مكاتب ادللكية الصناعية.

حتتوي واثئق الرباءات على معلومات تكنولوجية ال يكشف عنها يف أي شكل آخر من أشكال ادلنشورات، وتغطي  
كل رلال من رلاالت التكنولوجيا من الناحية العملية. وتتخذ ىذه ادلعلومات نسقا موحدا وتصنف وفقا للمجاالت 
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 ادلعلوماتلوجيهة )لبلطبلع على ادلزيد من ادلعلومات جيرى االطبلع على "التكنولوجية من أجل تيسَت حتديد الواثئق ا
  ذ إليها."(. وىي إرتاال سلزن ىائل للعلوم البشرية اليت يسهل النفاالرباءات لتصنيف الدويل النظام عن العامة

وديكن أن تكون ادلعلومات الواردة يف واثئق الرباءات مفيدة للغاية ابلنسبة إىل الباحثُت وادلقاولُت وجهات أخرى 
 عديدة، إذ تساعدىم على ما يلي:

 تبليف االزدواجية يف أعمال البحث والتطوير؛ 
 البناء على ادلنتجات أو العمليات القائمة وحتسينها؛ 
 الصناعية يف رلال تكنولوجي معُت؛ مثل تكوين فكرة عن آخر التطورات يف ىذا اجملال؛ تقييم حالة التقنية 
  تقدير أىلية االخًتعات للحماية مبوجب براءة، وخاصة اجلدة والنشاط االبتكاري اللذين تنطوي عليهما

لب للحصول االخًتاعات )معياران مهمان لتحديد أىلية االخًتاعات للحماية مبوجب براءة(، هبدف إيداع ط
 على احلماية مبوجب براءة زلليا أو يف اخلارج؛

 حتديد االخًتاعات احملمية برباءات، وخاصة لتبليف التعدي عليها والسعي وراء فرص الًتخيص؛ 
 رصد أنشطة الشركاء وادلنافسُت احملتملُت يف البلد وخارجو؛ 
 نولوجيا أو تطور منتج يف مرحلة مبكرة.حتديد األسواق ادلناسبة أو الوقوف على التوجهات اجلديدة يف التك 

ة من اتريخ اإليداع األول لطلب الرباءة أو شهرا عاد 11تنشر مكاتب الرباءات الوطنية واإلقليمية واثئق الرباءات بعد 
فورما دتنح الرباءة لبلخًتاع الذي يطالب بو مودع طلب الرباءة. وتنشر بعض مكاتب الرباءات واثئق الرباءات يف قواعد 

 البياانت على اإلنًتنت رلاان، ما ييسر النفاذ إىل ادلعلومات ادلتعلقة ابلرباءات أكثر من أي وقت.

التابعة للويبو النفاذ رلاان إىل ادلبليُت من طلبات الرباءات الدولية ادلودعة يف إطار  الرباءات ركن بياانت قاعدة وتتيح
فضبل عن واثئق الرباءات ادلودعة لدى مكاتب الرباءات الوطنية واإلقليمية  ،الرباءات بشأن التعاون معاىدة نظام
  .التجارية والعبلمات للرباءات ادلتحدة الوالايت مكتبو  للرباءات األورويب ادلكتب مثل

لرغم من تزايد النفاذ إىل ادلعلومات ادلتعلقة ابلرباءات نظرا لتزايد عدد مكاتب الرباءات اليت تتيح واثئق الرباءات وعلى ا
اخلاصة هبا يف قواعد البياانت على اإلنًتنت، ال يزال من الضروري اكتساب بعض ادلهارات إلضفاء الفعالية على 

وث مستهدفة يف الرباءات وتقدًن حتليل ملموس لنتائج البحث يف االنتفاع هبذه ادلعلومات، مبا يف ذلك إجراء حب
 الرباءات.
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لبلدان خدمات البحث يف الرباءات رلاان لؤلفراد وادلؤسسات من ا الرباءات بشأن اإلعبلمية الويبو خدمات تتيح
  النامية.

اليت تتيح ادلعلومات ادلتعلقة ابلرباءات وما يرتبط هبا  واالبتكار التكنولوجيا دعم مراكز وتؤيد الويبو أيضا إنشاء وتطوير
 من خدمات يف العديد من البلدان يف شىت أصقاع العامل.

إىل أصدرت الويبو رلموعة من ادلنشورات اجملانية ادلتعلقة ابدلوضوع، مبا يف ذلك الرباءات كوسيلة للنفاذ 
 . ودليل الويبو بشأن استخدام ادلعلومات ادلتعلقة ابلرباءات  التكنولوجيا
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 الويبو والرباءات
تعكف الويبو على تطوير نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية، خيصص جزء أساسي منو للرباءات. وتتعاون 

األعضاء يف الويبو يف سلتلف اجملاالت ومنها االتفاق على ادلعاىدات واالتفاقات اليت يقوم عليها نظام ادللكية الدول 
الفكرية الدويل واليت تتيح تبادل أشكال اإلبداع واالبتكار على الصعيد الدويل. وخدمات ادللكية الفكرية اليت تقدمها 

، تكمل الرباءات بشأن التعاون معاىدة نظام لصعيد الدويل مبوجبالويبو، من قبيل تيسَت زتاية الرباءات على ا
اخلدمات ادلقدمة على الصعيدين الوطٍت و/أو اإلقليمي. ومن األمهية مبكان تذكر أن الويبو ال دتنح الرباءات بذاهتا، بل 

 بُت يدي مكتب الرباءات الوطٍت أو اإلقليمي ادلعٍت إن منح الرباءات أو رفضها تبقى


