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 1الشریحة 

الوالیات المتحدة مكتب و، وأنا "مستشار العالقات الدولیة" في مكتب السیاسة والشؤون الدولیة في ھـــــامرحبا، اسمي إلیزابیث ش 
 براءات ھ حمیالذي تما وختراع، إلبراءة اما ھي  –ختراع براءات اإل تعریفأقوم بللبراءات والعالمات التجاریة. الیوم، أنا سوف 

، وكیفیة الحصول على براءة اختراع في الوالیات المتحدة. وترد التفاصیل المحیطة بھذه المواضیع في قوانین وأنظمة اإلختراع
ھا تحت سنالقوانین التي تم  ھيواءات االختراع برالوالیات المتحدة لللوالیات المتحدة بما في ذلك أحدث التغییرات في قانون 

فحص إجراءات وفي "كتیب أ، (AIA)"جمعیة المخترعین األمریكیین" ، أو 2011 لعـامأمریكا مخترعات  سمیث -لیھيقانون 
 .(MPEP)البراءات" 

وكیفیة حمایة االختراعات في ھدفي الیوم ھو أن أعطیكم الحقائق المفیدة التي ستمكنكم من فھم أساسیات براءات االختراع  
ممارسات فحص البراءات. في نھایة ھذا في تعقیدات قانون البراءات وفي  جداً  ذلك دون الغوص العمیق الوالیات المتحدة و

 ستكشاف القوانین المعقدة واألنظمةإ موصفحات ویب حیث یمكنكأقدم لكم روابط لمواقع الكترونیة العرض التقدیمي، سوف 
 ودراسة المبادئ التوجیھیة لبراءات االختراع في الوالیات المتحدة.، بالتفصیل

مجموعة متنوعة من م دیقــ (USPTO)" الوالیات المتحدة للبراءات والعالمات التجاریة"مكتب فإنوباإلضافة إلى ذلك،  
لتلك  روابط لمواقع الكترونیة على  لشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم. سیتم أیضا العثور لللمخترعین المستقلین و اتالمساعد

 الموارد في نھایة ھذا العرض التقدیمي. 

  

 2الشریحة 

؛ إلى خزائن الطب لدینا في {التابلیتس} لكترونیةاإلقراص األ: من الھواتف الذكیة وفي كل مكانبراءة اختراع التكنولوجیا الیوم  
اإلختراع  براءات إن الیوم مع ھذا العرض التقدیمي. حتى إلى الوسیلة التي أتواصل معكم بھا ؛ وت التي نقودھاالسیاراإلى المنزل؛ 
إلى أن تُســھم الجدیدة والخدمات التي یمكن والخدمات إنشاء المنتجات على ز یحفواإلبداع من خالل الت االبتكار على  تشــجع 

 حد كبیر في إثراء حیاتنا. 

الوالیات المتحدة وفي معظم البلدان، یمكن أن تكون عملیة معقدة تنطوي على القوانین واللوائح  الحصول على براءة اختراع في 
وا على درایة أن تصبحمنكم  أریدفأنا الیوم، عرضنا لأما بالنسبة التي تحدد مختلف المتطلبات والشروط التي ینبغي استیفاؤھا. 

إنجاز ذلك عن طریق اإلجابة على ثالثة نتمكن من ات االختراع. وسوف الجوانب الھامة إلجراءات تسجیل براء ن م ) 3بثالثة (
 أسئلة. 

تعریف براءة نقوم بو ، البراءة؟ ھنا سوف ننظر في تاریخ براءات االختراع في الوالیات المتحدة ھي ما – ألول سؤال اال 
  . ختراعإلا

؟ لإلجابة على ھذا السؤال، سوف نستكشف ما ھي أنواع االختراعات تھایـــــمبحم براءة اإلختراع قوالذي تما  –السؤال الثاني  
 مؤھلة للحصول على براءة اختراع. ال

على ھذا السؤال في نجـــیب ؟ ونحن سوف اإلختراع بموجب براءة الحمایةمطلوب للحصول على الما ھو  –ث لثاالوالسؤال  
للبراءة، والثاني باستكشاف  یكون أھالً لُمــنتج الجدید لابھا بتحدید الشروط التي یجب أن یفي   األولالجزء   – )2ئین إثنین(جز

 فحص البراءات.خطــوات 
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نوصي فنحــن عــادة ما للغایة، ة كون قیمتالبراءات یمكن أن نظــراً ألن و ،معقدةتعتبر قوانین نظراً ألن قوانین براءات االختراع 
  . لبراءاتأو بوكــیل لنظام البراءات االستعانة بمحامي لیســوا على علم بالمخترعین الذین 

  

 3الشریحة 

، 8، الباب 1المادة في في دستور الوالیات المتحدة، ھو مذكور فنظام البراءات منصوص علیھ أثناء تأسیس الوالیات المتحدة، 
یعزز تقدم العلوم والفنون الذي القدرة على إنشاء نظام البراءات كونجــرس المتحدة ''الــوالیات یمنح فیھا مؤسسو ال 8والنبد 

البنــد ھذا و تھ". كتشافافي إللمؤلفین والمخترعین الحق الحصري في كتابات كل منھما، و وقات محدودةوألالمفیدة، بتأمین 
ً القانوني یمثل  في الوالیات المتحدة، والیوم ونحن نفھم مصطلح '' الفنون المفیدة '' كإشارة  "لنظام حق المؤلف"المصدر  أیضا

 ــا. للتكنولوجی

  

 4الشریحة 

االستثمار في على ھي تشجع ف، نعمبالفائدة على الوالیات المتحدة؟  براءات االختراعتعود ھل لماذا براءات االختراع؟  
ً بل وتسمح ه التكنولوجیات الجدیدة، التكنولوجیات الجدیدة، وتسمح لیس فقط بإنشاء ھذ إلى  االموارد الالزمة لتقدیمھبتوفیر   أیضا

الوحید الحاصل الرئیس ھو ، و)16ـــنا السادس عشر (لألفراد مثلكم ومثلي. أبراھام لنكولن، رئیسوصلھم بالتالي السوق الذي ی
نار إلى  وقود الفائدة  ضافأ ...... قدنظام براءات االختراع إن '' 1858على براءة اختراع، قال في كلمتھ الشھیرة في عام 

 ''ة.عبقریة في اكتشاف وإنتاج أشیاء جدیدة ومفیدال

  

 5الشریحة 

 ؟ اإلخــتراع ما ھي براءة - األول ناؤالـــسیأتي  ھنا و 

  

 6الشریحة 

یمنح ھذا الحق في ع. ومخترللممنوحة من حكومة الوالیات المتحدة  ة" ق ملكیــح"ع تعتبر ختراإلفي الوالیات المتحدة، براءة ا 
اإلخــتراع  أو بیع أو عرض، أو استخدام، أو إنتاج، من صنعخرین منع اآلفي  لفترة زمنیة محدودة،والملكیة للمخترع الحق، 

الوالیات المتحدة. یتم منح براءات إلى ختراع إلاُمــنتج أو من استیراد ال أوللبیع في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة، {الُمــنتج}
عن اإلختراع الكشف وھذا . مجھوالً وإال ظل اإلختراع عن االختراع للجمھور، التام الكشف بالمخترع مقابل أن یقوم االختراع في 

 . ةلیالتا ات ألنھ یشجع على االبتكاریعتبر شرطاً ھاماً 

  

  7  الشریحة

ً تضمن یاإلختراع براءة مفھــوم  تم الحصول علیھ. لذلك، الذي بلد في الیذ في إقلیم أو ـــللتنف قابلبحیث أنھ  ي" معنى إقلیم"  أیضا
 في الوالیات المتحدة. فقــط ختراع الممنوحة في الوالیات المتحدة إلیمكن حمایة براءة ا

بحمایة  المكلفو عني أن صاحب براءة االختراع ھ. وھذا یــاً"خاصــاً حق"في الوالیات المتحدة  "حق براءات االختراعیعتبر "و 
 ك.بالنیابة عن أن تفعل ذلك  ھالحكومة األمریكیة ال یمكنفا –االختراع براءة وإنفاذ 
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  8  الشریحة

؛ براءة اختراع تصمیم؛ وبراءة إستخدام/براءة اختراع فائدةتتضمن:  أنواع من براءات االختراع األمریكیة و) 3(وھناك ثالثة 
 . نبـــاتالإختراع 

  

  9   الشریحة

ً من براءات االختراع التي ھي واإلســتخدام" /فائدةبراءة إختراع "ال ، وتمنح لتسجیلھا المخترعینى سعیالنوع األكثر شیوعا
في براءة إختراع "الفائدة/اإلستخدام" وقد تم إصدار سنة اعتبارا من تاریخ اإلیداع. ) 20تھا عشرین (مفیدة، ومدالالختراعات ل

تحسین ''صنع وعاء حق نسلفانیا لبوالیة فیالدلفیا، بمدینة صموئیل ھوبكنز من للسید/ ، 1790یولیھ  31 بتاریخالوالیات المتحدة 
مجلس أمناء ، منحت براءات االختراع من أعضاء 1790في عام ات حدیثة."  وأجھزة جدیدة وعملیإستخدام باللؤلؤ الرماد ورماد 

األمریكي ، ویعتبر المسؤول وزیر الخارجیة/توماس جیفرسون الذي كان آنذاك وزیر الدولةعضویة كل من ب"براءات االختراع" 
براءة  الورقةمنح البراءات في ". وقد تم براءات االختراعلتحن مم"أول  كان أیضاً واألول لنظام براءات االختراع األمریكیة 

جورج السید/ قبل أول رئیس للوالیات المتحدة، من   اي تم التوقیع علیھتالوھي الورقة صموئیل ھوبكنز، لسید/ ألصلیة لاإلختراع ا
 في شیكاغو". ة التاریخیمعــیة مجموعات "الجضمن وجود الیوم م  تزالوھي وثیقة ماواشنطن، 

  

  10  الشریحة

بالتحُكـم كامیرا اللمشغل وتسمح تحت الماء  عربة ذات مراوح تعمل – اإلستخدام"/فائدة"الختراع إ ولدینا ھنا مثال على براءة 
وھو الذي قام المخرج والمخترع، جیمس كامیرون. ھا بواسطة عاختروقد تم إلمیاه. حركتھا تحت او بسھولة في مناورة الكامیرا 

لتي تعمل اه "العربة" براءة اختراع ھذقد تم تسجیل مشاھد تحت الماء لفیلم ''الھاویة، '' وتصویر مایكل ل ألخیھ بتصمیم العربة 
 . 1989تحت الماء في عام 

  

  11  الشریحة

" تغطي تصمیمالبراءة اختراع إال أن "الجوانب الفنیة لالختراع، الفائدة/اإلستخدام" اإلختراع من صنف " مثل براءة تفي حین 
 " والتي تمنحھم تصمیمبضرورة براءات إختراع ال ا ھعیوالشركات وــنتج. وقد تزاید إھتمام لمُ اأو شكل ، تصمیمجوانب زینة ال

 ــــــاتھم. منتج میزة تنافسیة لحمایة تصامیم

  

  12  الشریحة

الت قد تسلم السید/ و. و" في أولیات تقدیمھمیني ماوس"ل  1931رسم من عام  " تصمیمالبراءة اختراع "یوضح ھذا المثال على 
 . 1930 سنةسابق عام بدیزني براءة اختراع تصمیم میكي ماوس 

  

  13  الشریحة

وقد یتساءل البعض لماذا ینبغي حمایة  نبات". الإختراع لبراءات ھو "الوالیات المتحدة براءات اإلختراع بالنوع الثالث من 
تجاھلھ ما یوعة، وینبغي أن تكون متاحة بحریة للجمیع. لطبیا، األصناف النباتیة ھي نتاج خاصة وأناإلصناف النباتیة المختلفة. 

قد تكون مقاومة لألمراض، ومقاومة من النباتات  جدیدة والذي یطور مجموعة متنوعة   "ربي النباتاتمُ "ھذا الرأي ھو أن مثل 
شخص الذین یحسن من ال یس بأي حال "مخترع أقل شأناً"، لأكثر جماالً نباتات ببساطة ي لبرد، أو ھوشدیدة التحمل للجفاف، ل
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مادة حیة بدالً  ات ھي مربي النباتمعھا عمل ییطور األدویة الجدیدة. والفرق الوحید ھو أن الوسیلة التي الذي محرك السیارة أو 
 . دــــامالجن م

  

  14  الشریحة

أصبحت محطة للمناظر ذي ال{لیم الیت} وھو النبات لنبات كوبي یدعى األضواء  -" النباتإختراع " ھنا ھو مثال لبراءة 
نظیفة ورة ضتظھر ن " كرة القدم"شكل ة التي تشبھ الزھروھذه تستخدم في جمیع أنحاء أمریكا الشمالیة. التي شعبیة الالطبیعیة 

 وتزھر األضواء حتى في المناخات الباردة.، الصیفحرارة في 

   

  15 الشریحة

السؤال یساعد في اإلجابة على وف سوھذا للحصول على براءات االختراع.  وفي الجزء التالي سوف ننظر فیما یعتبر مؤھـــالً 
 ؟بحمـــایتھ قوم البراءاتالذي تما  – الثاني

  

  16  الشریحة

للحصول على براءات   الً ـــمؤھالذي یعتبر "المحكمة العلیا للوالیات المتحدة" على السؤال، '' ما أجابت ، 1980في عام 
الذي ینطوي على منح براءات وھو القرار ، في القضیة المشھورة بین "دایموند و شاكرابارتي"في قرار تاریخي و، '' "االختراع
 ة. ألشكال الحیااإلختراع 

یعــني أن أي شيء تحت الشمـــس تم تصنیعھ بواسطة الكونغرس كان قصـــد أن  "المحكمة العلیا"وفي ھذه الحالة، ذكرت  
  براءات االختراع ... "مــؤھــالً لاإلنســان یعتبر 

للحصول على براءة اختراع؟ الجواب   مؤھالً تم تصنیعھ بواسطة اإلنسان یصــبح شيء یعني حرفــیاً أن أي ھذا ھل اآلن، و 
) 4ربع (األواحدة من الفئات الُمـــنتج ضمن ندرج ییجب أن ، براءات االختراع. لكي یكون مؤھــالً ل''ال''  وھعلى ھذا السؤال 

 ة. التالی

  

  17  الشریحة

 اً وتطریراً لواحدة نـــیاالختراع تحسأن یكون أو  لمادة ما، أو تكوین  ،أو تصنیع، آلةأو عملیة، عبارة عن ختراع إلیجب أن یكون ا
 ت األربعة. من ھذه الفئا

  

  18  الشریحة

أو  ،قانونیةالمخترعات الفئات التي تم تعیینھا ضمن السابقة  ) 4الفئات األربع ( ضمن واحدة منما إنــدرج اإلخــتراع حتى إذا 
الثالثة للحصول على براءات االختراع إذا كان یقع أیضا في واحدة من ھذه االستثناءات   الً ـــقد ال یكون مؤھفبعضھا مشروعة، ال
لبراءة. وتشمل ھذه االستثناءات: قوانین للتكون إستثناءات  المحكمةؤھا بواسطة إنشاالتي تم التي تم إنشاؤھا قضائیا، أو ) 3(

تآكل، أو والاإلنبات، وشروق الشمس، والظواھر الطبیعیة (كالریح، أو لحركة)؛ ل  نیوتنقانون الطبیعة (على سبیل المثال، 
 مثل إضافة األرقام في راسك). – ذھــنیة(على سبیل المثال، عملیة  ألفكار المجردةا أو  الجاذبیة) وخالصة األفكار
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  19  الشریحة

ریاضیة؛ الخوارزمیات الالختراعات غیر مؤھلة لحمایة براءات االختراع في الوالیات المتحدة: ل األمثلة المزید من وتشمل 
ً المعدنیة المواد الو ؛افي حد ذاتھمدونة برامج الكمبیوتر و  حیث أنھا توجد في الطبیعة.  مكتشفة حدیثا

فحص إجراءات "كتیب من  2100 ي الفصــل رقم المعلومات حول أھلیة الحصول على البراءات فیمكن أن تجد المزید من  
ــذا ھ نشرب یقــوم (USPTO)" الوالیات المتحدة للبراءات والعالمات التجاریةوللعلم أن "مكتب  .(MPEP)البراءات" 

الممارسات طبیعة في  ة مرجعیالمواد ال كالء والو ، والمحامین ،والمودعین ،فاحصي البراءات"الدلـــیل" لیوفر لكل من 
الوالیات المتحدة للبراءات والعالمات "مكتب إلى التي یتم تقدیمھا طلبات براءات االختراع  على   مـــواإلجراءات المتعلقة بالحك

ممتحن براءات من طلوب محدد اإلجراءات الیلممتحنین، ولعلى إرشادات ھذا "الدلیل" یحتوي و. (USPTO)" التجاریة
إلكتروني للحصول العادیة. سوف تجد رابط إتبــاعھا عند القیام "بفحص طلبات إصدار براءة اإلختراع"  في الظروف االختراع 

 في نھایة ھذا العرض التقدیمي. (MPEP)فحص البراءات" إجراءات "كتیب على 

  

  20  الشریحة

" ما ھي الحدود ة.محدودلمدد زمنیة " ــینص على حقوق المخترعین ل وفي وقت سابق، علمنا أن "دستور الوالیات المتحدة"
 ختراع؟ إلبراءة امن بالنفع  لیســتفید مخترع الكم من الوقت لدى  بالوالیات المتحدة؟ ختراع ألالزمنیة لبراءة ا

 20لبراءة عموما الحمایة ل مدة فإن ، 1995یونیو  8 د تاریخ بعاإلســتخدام" والتي تم تقدیمھا /األداةاإلختراع من فئة "لبراءات  
صدور مجــرد ، وب(USPTO)" الوالیات المتحدة للبراءات والعالمات التجاریة"مكتب لدى   طلب البراءة إیداع عاماً من تاریخ 

، وھي تدفع على فترات عاماً البراءات 20مدة دفعھا طوال  التي من المقرر" ورسوم صیانةفھناك "براءات االختراع حمایة 
یمكن أن یتم التخلي فإذا لم تدفع رسوم الصیانة، وسنة.  11.5 بعد  ، وواتسن 7.5 ثم بعد مرور سنوات، 3.5 األولى بعد مرور 

 د حقوق براءة االختراع. ـــفقی أنللمخــترع عن البراءة ویمكن 

ً  " فإن مدة حمایتھا براءات النباتاتأما بالنسبة "ل یـــس علــــیھا لكن لوسنة اعتبارا من تاریخ اإلیداع ) 20ین ( ھي عشرأیضا
 لصیانة.لرسوم 

 لصیانة. لوأیضا ال توجد رسوم صــدار سنة من تاریخ اإل) 15لمدة خمسة عشر ( تدوم " فھي تصمیم"البراءات الزمنیة ل مدة الما أ

  

  21  الشریحة

التي مؤھلة للحصول على حمایة براءات االختراع، أو ما ھي أنواع االختراعات المنتجات الما ھي  ــنا أن عرفواآلن وبعــد 
ما ھو مطلوب للحصول على براءة اختراع؟  – السؤال الثالثاإلجابة على لنحـــاول ھنا في الوالیات المتحدة، تھا یمكن حمای

ً بقـــاسذكرُت وكما  الحصول تحدید شروط ھو . الجزء األول )2ثنین(ئین إزـــاإلجابة على ھذا السؤال في جنقوم بوف ـــسف، ا
  . براءةاإلختراع جدیراً بال كون یالبراءة أو ما ھو مطلوب لكي على 

  

  22  الشریحة

بالنسبة للشخص ذات  غیر واضحھل اإلختراع ؟ حدیث أو غیر مألوفاالختراع جدید أو ــل ؟ ھإســـتخدام/ختراع فائدةھل لإل
 في طلب البراءة؟ محددة و شروط معینةھل یملك اإلختراع (أو التكنولوجیا)؟ ولمھارة العادیة في الفن ا

 إلى الفائدة/اإلستخدام.   نظرلي بال. أوالً، اسمحوا كل شرط على حدىونناقش  للبراءة شــروط المؤھـــلة سوف ننظر اآلن في ھذه ال 

 



 6 

  23  الشریحة

ینبغي ف، وــائوظالبعض ــھ فإنھ یجب أن یكون لدی – اً الوالیات المتحدة مفیدختراع في إلختراع المقدم لبراءة اإلیجب أن یكون ا
 في طلب البراءة. ةموضحأن یؤدي المھمة بنفس الطریقة ال

ویقوم الممتحن والذي یتمتع وذات مصداقیة. موثوقة ، وفائدة "فائدة محددة"الختراع لوبموجب القانون األمریكي، یجب أن یكون 
بتحدید مدى الفائدة والمصداقیة المتوفــرة في المنتج. وقــد أصدر "مكتب الختراع ھذا ا درجة عالیة من المھارة في موضوع ب

فاحصي البراءات والجمھور  من  مبادئ توجیھیة لمساعدة كل (USPTO)" الوالیات المتحدة للبراءات والعالمات التجاریة
 2107 ل رقم ھذه المبادئ التوجیھیة متاحة في الفصولقانون. وھل یتطابق مع افائدة ذو  اع الختراتقییم ما إذا كان للمساعدة في 

  . (MPEP)فحص البراءات" إجراءات "كتیب من 

، 101(أو قانون الوالیات المتحدة)  35 فالباب رقم  التي تناقش فائدة البراءة،و ذات الصلة ى القوانین إل نا رـــشأونحن أیضا قد 
في  (MPEP)فحص البراءات" إجراءات "كتیب للوصول إلى القوانین ومن لھذا القسم رابطــاً الكترونیاً  لتوصیلك وسوف تجد 

 نھایة ھذا العرض التقدیمي.

  

  24  الشریحة

ما إذا كان تحدید كي نتمكن من لو. اقةـــبفن السنحن بحاجة إلى الحدیث عن فوعدم البداھة،  حــداثة قل إلى الــــنتنقبل أن واآلن، 
ً دیحــــختراع جدیداً (أو إلا   ". بقـــافن السمع "ال الطلبالجدید والمقدم بھ الختراع بین امقارنة فینبغي إجراء ) وغیر واضح، ثا

لتحدید یتم استخدامھ وھو مبدأ الفن (أو التكنولوجیا) قبل تاریخ إیداع طلب البراءة. حــالة ؟ الفن السابق ھو "الفن السابق"فما ھو  
ذات الصلة في میدان عنھا ســابقاً وف وكشمال أوالمعلومات المنشورة ضمن كلیة تیو ، براءة أم الجدیراً بال ختراع إلما إذا كان ا

 التكنولوجیا المطالب بھا في طلبات البراءات المقدمة في أي مكان في العالم. 

ختراع. إلالمخترع الحصول على براءة افقد یفقــــد ءة لھذا االختراع، براالقبل إیداع طلب ھ تراعـــــخإعن  مخترع ما كشف الإذا 
رض االختراع في معرض عـــ  وأعلى سبیل المثال: بیع االختراع؛  –العدید من الطرق المختلفة بیمكن الكشف عن االختراع و

 ر. مھا في مؤتمیقدتم تختراع في ورقة إلفي أي مكان في العالم مثل مناقشة ا شفوي الكشف التجاري؛ أو 

التي قد یقوم بھا . وھذا یعني أن بعض الكشوفات شھراً  12ي الوالیات المتحدة، ینص القانون على فترة سماح مدتھا فومع ذلك، ف
 " لفن السابقوال یمكن اإلســـتناد على ھؤالء "كجــزء من امن المخترع، وا "الكشف" ستمدإآخرین یقوم بھا أشخاص المخترع، أو 

 شھرا قبل تاریخ التقدیم الفعلي لطلب البراءة.  12في غضون  ذلك الكشف إذا حدث

 أكثر محدودیة.ربما یكون بھا فترة سماح فترة سماح أو بھا یجب علیك أیضا أن تدرك أن بعض البلدان ال توجد 

منح براءة یتم ، ولن "السابقالفن تعتبر " شھرا 12مدتھا البالغ سماح الخارج فترة یعتبر الكشف عن االختراع ــر:  تذك 
 ختراع.إلا
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  25  الشریحة 

 . 102القسم  35التي یمكن العثور علیھا في القانون األمریكي في الباب حــداثة وبعد ذلك، سوف ننظر في اشتراط ال

 ". فن سابق"ختراع في عن إكشف ال، یجب عدم وكي یكون الُمــنتج  "حدیثاً" 

، علینا أن نحدد ما "ةحــــداثال"تحدید ع "الفن السابق والقائم" بغرض مذي یدعي صاحبھ أنھ "إختراع" عند مقارنة االختراع ال 
الكشف مثل أنواع كتابة أو من خالل نوع آخر من تم تحدیده والكشف عنھ من خالل القد  متطابقالإذا كان الكشف عن االختراع 

 واالستخدام العام، أو البیع.أالكشف عن طریق الفم، 

اإلختراع  قبل إیداع طلب البراءة، ال یجوز اعتبار شھرا 12فترة سماح مدتھا ولكن كما أشرت من قبل، إذا حدث الكشف أثناء  
قد المخترع أو اآلخرین الذین ھ بواسطة تم الكشف عنیكن قد لم  االختراع إذا "حــداثة" ولن یؤثر على  " لفن السابقضمن "ا

 من المخترع.الُمــنتج  اإلفصاح عن واستمدإ

یجب أال تُحــدد أن "شروط األھلیة للبراءة أیضا فإن ، "فن السابق"الفي  متطابقالحتى لو لم یرد الكشف عن االختراع  --اآلن 
 ة". ة السابقفـــنیال"لحالة ا  نظراً من وجھة یكون االختراع واضح

  

  26  الشریحة

". بقافن الس" مقابل "الُمــنتج القائم ضمن "الختراعإ ھ"ما یدعي أن بین  قارنن؟ مرة أخرى، نحن "عدم البداھةتعریف "ما ھو 
في  لشخص عادي، أو على مستوى متوسط من المھارة " ھو ھل كان اإلختراع بدیھیاً بداھةالمطروح والخاص "بعدم الالسؤال و

على  أن یكون التقییمیتطلب  قانون براءات االختراع فإن لى ذلك، . وباإلضافة إ، من عدمھمیدان االختراعالمتعلق بالفن مجال 
التي تم بھا  لطریقة"رفــض البراءة" بناءاً على اكما یذكر القانون أیضاً "أنھ ال یصح االختراع.''   فیھتم الذي ''الوقت  ضوء 

من خالل  هساعة لتطویر 10000 قد إستغرق  اع كان االخترما  ال یتوقف على إذا  "البداھةمبدأ "وھذا یعني أن تقییم  اإلختراع.
 بسرعة نسبیا، نتیجة ومضة عبقریة!تم الوصول لإلختراع التجربة والخطأ، أو 

االختراع أن  حتى لوفن السابق غیر واضحة، الما إذا كانت االختالفات بین االختراع المطالب بھ وعلى الحكم ھنا ھو "المفتاح  
  ه "حــدیثاً". رـــاعتبإم نھ وتعلم یتم الكشف 

  

  27  الشریحة

 -الوقت من  محدودة لمـــدد و –مخترع حقوقاً معینة الختراعاتھم " تمـــنح الختراعإلبراءة ا"علمنا في وقت سابق أن نحن قد و
إلى ختراع استیراد اإل أوللبیع في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة، اإلختراع  في منع الغیر من صنع أو استخدام أو بیع أو عرض

ً بالبـــاالمخترع مطیصبح مقابل الحصول على براءة اختراع، وفي  ة.الوالیات المتحد و االختراع على "الكشــف" عن لتأكد ا
معلومات محددة فیما كما یقتضي من "طالب الحصول على البراءة" أن تكون لــدیھ الجمھور بطریقة ذات مغزى. "إبـــالغ" 
 ھ. ستخدامعلى إواإلخــتراع  في الفن (أو تكنولوجیا االختراع) قادر على صنع ــارة" مھذات أي شخص "د من أن یتعلق بالتأك

  

  28  الشریحة

ھ مصاغة بطریقة دقیقة ستخدامإواإلخــتراع،  صنع المعلومات المتعلقة ب، یجب أن تكون " اإلفصــاحالكشفحــالة "في و
 قادراً على تصنیع االختراع مجال  في "رةــامھذي ي شخص یستطیع "أحیث بواضحة وموجزة، وبعبارات كاملة، ومحـــددة، و

 ـــاً. وواضحــاً كون مواتیییجب أن وھذا معناه أن "الكشف"  . واستخدامھ بنفسھاإلختراع 
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الخاص و 112 الباب الباب 35یمكن االطالع على مزید من المعلومات حول ھذه المتطلبات من وصف خطي والتمكین في  
  .(MPEP)فحص البراءات" إجراءات "كتیب 

  

  29  الشریحة

منح البراءات في الوالیات المتحدة. على استعرضنا العدید من المتطلبات القانونیة الحاسمة التي یجب استیفاؤھا للحصول وقد اآلن 
" لمتحدة للبراءات والعالمات التجاریةالوالیات ا"مكتب طلبات البراءات من خالل ا معالتعامل نظرة على كیفیة لنلقي 

(USPTO). 

  

  30  الشریحة

الطلب متثال لتأُكــد من إض محتویات طلب البراءة لاستعریقوم خاللھا "ممتحن براءات اإلختراع" بإھو عملیة فحص البراءات 
العرض ضمن ھذا في وقت سابق ھا المتطلبات التي تحدثنا عنالشروط وھذه ھي والقانونیة في الوالیات المتحدة. شـــروط لل

ویقرر ما إذا  "لبراءةلاالختراع "أھلیة ممتِحن براءات االختراع إلى استنتاج بشأن یتوصل ب، لدقیق للطالفحص الالتقدیمي. بعد 
 كان سیتم منح أو رفض طلب البراءة.

الوالیات المتحدة للبراءات مكتب "جمیع فاحصي البراءات في وتتضمن شروط العمل "كممتحن لبراءات اإلختراع" أن یكون 
بالنسبة لموضوع لھ عالقة في مجال على األقل  على شھادة البكالوریوسمن الحاصلین  (USPTO)" والعالمات التجاریة

درجات الدراسات من الممتحنین ھم من الحاصلین على أن الكثیر مع مراعاة ، إمتحانھا وتقییمھاالتطبیقات التي سیتم تكلیفھم ب
الھندسة بما ن على درجات علمیة في مجاالت لیحاصفاحصي البراءات المتعلقة بالبراءات؛ العدید من  على سبیل المثال، . فالعلیا

قد  ، والتصمیمفي الفیزیاء؛ ووفي علم األحیاء وعلم األحیاء الدقیقة؛ وفي اإللكترونیة والمیكانیكیة والكیمیائیة؛ الھندسة في ذلك 
 ت. في الھندسة المعماریة، والفنون التطبیقیة، أو الرسوماالحاصلین على درجات من الممتحنین یكون بعض 

غطي جمیع جوانب مھام الفحص یي رسمي" والذالتدریب ال" باإلضافة إلى "أثناء العمل"التدریب  ویتلقى كل ممتحن جدید  
 ة. المنطبقة على الوظیفالمفاھیم القانونیة في و ، المتقدمة، ومھام الفحص األساسی

إلثبات أن االختراع المطالب بھ ال یفي بواحد أو أكثر من شروط  "ممتحن براءات االختراععلى عاتق "ویقع العبء األولى  
 األھلیة للبراءة. 

  

  31  الشریحة

" ا"قانون یخترع أمریك أدخلھا الخطوة األولى أن یقدم طلبا لبراءة اختراع، وأرید أن أشیر إلى واحدة من أھم التغییرات التي 
نظام إلى خترع'' ی الذي ''األولنظام تحولت من كونھا قد نظام براءات االختراع في الوالیات المتحدة. أن الوالیات المتحدة ى لع

 حصول على البراءة". للالذي یودع ''المخترع األول 

البلدان قوانین الوالیات المتحدة مع حصول على البراءة" في أن تتماشى للالذي یودع ''المخترع األول النظام إلى تغییر وقد تسبب 
، في إطار 2013مارس  16في الوالیات المتحدة بعد كافة طلبات براءات اإلختراع  التي تم إیداعھا تحولت ى . وقد األخر

 . حصول على البراءة"للالذي یودع ''المخترع األول 

 

  ي. ما إلكترونیا أو في شكل ورقتراع" إاإلخطلب براءة "م یقدمن الممكن تو

 لكترونیة. اإلوسائل مقابل اإلیداع بأي صورة غیر الرسوم إضافیة یفرض " ا"قانون یخترع أمریكولكن، كن على علم أن  
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والتي تحتوي سلسلة من أشرطة الفیدیو اإلعالمیة  (USPTO)" الوالیات المتحدة للبراءات والعالمات التجاریة"مكتب ولــدى 
باإلضافة أشرطة الفیدیو ھذه، یمكن الوصول إلى ، وطلبلالذي یودع امخترع األول تغییرات المتعلقة بالالات خاصة بھیوجتعلى 

 . كما قدمتُ www.uspto.govموقعنا على شبكة اإلنترنت في على ، "يمریكاأل"قانون یخترع أشرطة إعالمیة متعلقة بــ لى إ
مقاطع الفیدیو المعلوماتیة في نھایة مع  (AIA)اإلإللكترونیة الخاصة "بجمعیة المخترعین األمریكیین" صفحة الوصلة إلى لكم 

 ھذا العرض التقدیمي. 

  

  32  الشریحة

ً أنھ یجب أن یتضمن وصف – "لإلستخدام/الفـــائدة" البراءات الحصول على فیما یلي متطلبات  أو مواصفات االختراع  اً خطی ا
بعد وإذا لزم األمر لفھم االختراع، توضیحیة رسومات و(تحدثنا عن ھذا الشرط في وقت سابق)، ومطالبة واحدة على األقل، 

 ھ/أنھم قد قاموا فعــــالً  باإلختراع. أما بالنسبة أن ، أشیاء أخرىیقر  المخترع أو المخترعین، وضمن  حلف الیمین أو اإلعالن 
 تسلسل النوكلیوتیدات و/أو األحماض األمینیة إذا لزم األمر.فقد یكون من المطلوب تقدیم قائمة براعات التكنولوجیا األحیائیة، ختإل

ً  للتعریفتقدم مطالبات براءات االختراع   أو قطعة  " منزلملكــیة  "بعقد نطاق القانوني لبراءات االختراع، ویمكن مقارنتھ ا
حقوق الملكیة، على تعریف الحدود القانونیة بین ما یشكل التعدي البراءات على مطالبات تحتوي لكیة، مالمثل سند وھي أرض. 

 أو عدم التعدي. أو تصرف"  للتعدي  مل یتم  تعریفھ على أنھ "عأو في عالم براءات االختراع، ما 

ستعراض بمراجعة وإ (USPTO)" تجاریةالوالیات المتحدة للبراءات والعالمات ال"مكتب یقوم  عند تلقي طلب البراءات، 
مجــرد ھذا أكثر من و ت. دـــوجإن بإخطار مقدم الطلب بأي من أوجھ القصور "المكتب"  قوم یوسشــكلي للطلب واإلجراءات، 

إجتیاز بمجرد و. ضمن الطلب طلبات البراءات و إدراجھاووثائق الجمیع لتأكد من إستكمال إداري لروتیني ر باختإجــراء أو إ
تقییم قوم بیوف س الذيوھو إلى ممتحن الحالة د انـــسإم تی، الطلب لھذه المرحلة، "مرحلة مراجعة اإلجراءات الشكلیة/اإلداریة"

 في وقت سابق.ھا ناقشناالتي و "متطلبات األھلیة للبراءة"الطلب استناداً إلى 
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للحصول على فھم لالختراع ة فاحصالطلب بدقة وبعین  قراءة قوم الممتحن بللفحص، سإســتالم الممتحن "لطلب البراءة" بمجرد و
 والمطالبات. 

 )  وفي أواسطھ20ن العشــرین (القرمن ھذه الصور في وقت مبكر تم أخــذ وقد "الفــن الســابق". ، یبدأ بحث حالة وبعد ذلك
" الوالیات المتحدة للبراءات والعالمات التجاریة"مكتب الممتحنین في وھي التي تُظھــر أحــد  م بالشریحة) یتقدرجـــاء (

(USPTO) كان میعا، بتغییر طریقة أدائنا ألعمالنا جأجھزة الكمبیوتر أن تقوم قبل و ". فن السابق"اللبحث عن وكیف یقوم با
مثل مراجعة طرق البحث األخرى بإستخدام ة، وتم القیام بھ بالید من خالل أكوام وأكوام من البراءات الممنوحیالبحث في البراءات 

 المواد مثل الكتب واالطروحات والمجالت والصحف المطبوعة.

 

 (تقدم بالشریحة)  

التقنیة الصناعیة "الوصول إلى أحدث قواعد البیانات اإللكترونیة والموارد للبحث عن القدرة على احصي البراءات لــدى فوالیوم، ف
إجراء عملیات للفاحص أن یقوم بفي طلبات البراءات، ویمكن  ختراع المطالب بھإلا  المتصلة بتكنولوجیا  الفن السابق" /السابقة

 شبكة اإلنترنت.بوصول ملكمبیوتر لفي أي موقع یحتوي على جھاز  "بحث طلب البراءة"

  

  34  الشریحة
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حتوي على قرار ی " مكتباء رإجــــ"{تقریر} یُســمى  الفاحص بإعداد بالغ خطيسوف یقوم وبمجرد االنتھاء من البحث، 
حالة وفي المنطق واألدلة الداعمة. ویكون القرار مدعوماً ب أو عدم االمتثاللمتطلبات األھلیة للبراءة الفاحص فیما یتعلق باالمتثال 

 براءة. فیتم قبول الطلب وإصــدار التماما مع جمیع المتطلبات القانونیة، یاً فوستما إذا صار الفاحص مقتنعاً بأن "طلب البراءة" م

  " مكتباء رإجــــ"رسل الفاحص یسعندھا ، (أو أكثر من شرط قانوني) لم یتم تطبیقھالقوانین إلى أن أحــد الفاحص توصل إذا  أما
ستجیب على الجھة المتقدمة بالطلب األصلي أن ت وعندھا ینبغيالستجابة. الذي یطالب باالرفض بأو  ، رفضقراراً بالتضمن ی

إدخال أو المطالبات المرفوضة، من یمكن أن یتضمن الرد إلغاء أي و. ھ التي بنى علیھا قرار الرفضطالبلتساؤالت الممتحن وم
في ك أساسا شكالتي تدلة األالرفض، أو دحض أسباب لحجج التي تل وأالتغلب على الرفض، بھدف تعدیالت على تلك المطالبات 

 .لرفضقرار ا
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ھل اً. ولنا أن نتسآل الرفض نھائیلممتحن أن یجعل لما لم یقتنع الممتحن برد مقدم الطلب على أسباب الرفض، عندھا یجوز  إذا و
 ؟ والجواب نعم.  نھائيلا رفضالمخترع أي خیارات بعد تلقي ى اللد
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بتقدیم طلب إلى "مجلــس البراءات للمحاكمات الفاحص في اإلعتراض على قرار نھائي، المخترع لدیھ خیار الرفض البعد تلقي 
) RCE(" الفحص"بإســتمرار لب تقدیم طلمخترع أیضا كذلك یحق ل. ووالمراجعة لمزید من االستعراض (PTAB)"  االستئناف

الحجج. وأخیراً، سیتم المزید من لمطالبة أو لالتعدیالت اإلضافیة  بعضبتقــدیم لمخترع یسمح فیھا للبدء جولة أخرى من الفحص 
" الوالیات المتحدة للبراءات والعالمات التجاریةولن یقوم "مكتب التخلي عن طلب البراءة إذا لم یستجب المخترع للرفض النھائي، 

(USPTO) بشأن طلب البراءة. تخاذ أي إجراءات أخرى بإ 
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ً ــاً متوافقتوصل  الممتحن لقـــناعة بأن المنتج المطلوب البراءة لھ إذا تم  مع جمیع قوانین براءة االختراع األمریكیة، سوف  تماما
 ختراع.إلیسمح التطبیق وسیتم منح براءة ا

فقد أصبح  ختراع. البراءة في استبعاد اآلخرین من استغالل االحــق المخترع أو صاحب یقوم ختراع، قد إلحالما یتم منح براءة ا 
سوق، ه، وإدخالھ للوتطویر، المخترععطي المخترع فترة زمنیة  إلعــداد المنتج صول التي تاألاآلن أحد  "منح براءات االختراع"
خیص براءات اترللحصول على في تمویل االستغالل التجاري لالختراع، أو م جذب المستثمرین للمخاطرة برؤوس أموالھو

  یسعون إلى تطویر التكنولوجیا. سوف الذین االختراع لآلخرین 

فربما تتم زیادة حقیقي،  "طلب براءةالتعامل مع "نسخة مبسطة جداً لعملیة فحص البراءات، وفي حالة التقدیم اآلن، وقد كان ھذا 
 ھا. كمالستستغرق عدة أشھر إلالتي قد تالعدید من الخطوات العملیة و
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یلزم للحصول الذي ؛ وما ما الذي تحمیــھ؛ ھي البراءاتفھم جید ألساسیات براءات االختراع: ما  ملدیكأن یكون آمل اآلن أنــا و
قوانین ولوائح البراءة كثر تفصیالً عن األمعلومات المزید من العلى حمایة براءات االختراع في الوالیات المتحدة. للحصول على 

الوالیات "مكتب الموارد المتاحة من عن "قانون یخترع أمریكا"، وعن عملیة فحص البراءات، و عن الوالیات المتحدة ، وفي 
، حیث  (Pro Bono)"بونو البراءاتبرو "برنامج  بما في ذلكللمخترعین   (USPTO) " المتحدة للبراءات والعالمات التجاریة
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ً على الغییتم تقدیم المساعدة القانونیة المجانیة المتاحة للمخترعین  تأمین حمایة براءات االختراع الختراعاتھم، ر قادرین مالیا
الموارد  ونملكیالمخترعین الذین قد ال وھو البرنامج الذي یساعد ،  (Pro Se) )ــيبرو س برنامج المساعدةباإلضافة إلى (

المتمثلة في حمایة قیمة الملكیة الفكریة، م لحصول على تعلیمات الوفاء بأھدافھالوكیل لالالزمة الستئجار محامي البراءات أو 
 . www.uspto.govالرجاء استخدام االرتباطات الموجودة على ھذه الشریحة، أو قم بزیارة موقعنا على شبكة اإلنترنت في 
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