معلومات إيداع طلب براءة اختراع دولي  PCTبمكتب البراءات السعودي والمكتب الدولي
مقدمة:
يمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب براءة اختراع دولي مباشرة إلى المكتب الدولي بالمنظمة العالمية
للملكية الفكرية www.pct.wipo.int ،أو عن طريق مكتب البراءات السعودي كمكتب استقبال ،ويفضل
إيداع الطلب الدولي عن طريق مكتب البراءات السعودي لألسباب التالية:
 .0يعتبر مكتب البراءات السعودي أحد المكاتب المؤهلة والمعتمدة كمكتب استقبال من المنظمة
العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
 .8معرفة المكتب بإجراءات ومتطلبات إيداع الطلب الدولي.
 .4سهولة تواصل مقدم الطلب مع مكتب البراءات السعودي بالوسائل المتاحة وباللغة العربية.
مكتب
االستقبال
RO

مكتب البراءات السعودي
()RO/SA

عناوين
المراسلة
وأرقام
االتصال

الرياض -مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
الرمز البريدي  00338صندوق بريد 6126
هاتف 666003203431
فاكس 666003204416
بريد الكتروني spo-pct@kacst.edu.sa

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المكتب
الدولي)
()RO/IB
International Bureau of WIPO
PCT Receiving Office Section
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland
Telephone: (41-22) 338 92 22 ,
(41-22) 338 91 11
Facsimile: (41-22) 910 06 10 ,
(41-22) 338 70 60
E-mail address ro.ib@wipo.int

طريقة االيداع

ورقي (الحضور للمكتب أو ارسال االوراق بالبريد العادي او
اإللكتروني أو الفاكس)
نظام ePCT
https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp

لغة االيداع
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العربية أو االنجليزية

ورقي (الحضور للمكتب أو ارسال
االوراق بالبريد أو الفاكس)
نظام ePCT
https://pct.wipo.int/LoginF
orms/epct.jsp
اللغات المعتمدة في المكتب الدولي

األجزاء
األساسية
للطلب الدولي

عدد النسخ
المطلوبة
للطلب

تعبئة نموذج )PCT/RO/101( 010
الملخص
الوصف الكامل
عنصر حماية واحد على االقل
الرسومات ان اشير اليها في الطلب (أو
كانت أساسية في فهم الطلب)
دفع الرسوم (يمكن تأجيلها الحقا)ً
الترجمة (حسب إختيار إدارة البحث
المختارة)

تعبئة نموذج )PCT/RO/101( 010
الملخص
الوصف الكامل
عنصر حماية واحد على االقل
الرسومات ان اشير اليها في الطلب (أو كانت أساسية في
فهم الطلب)
دفع الرسوم (يمكن تأجيلها الحقاً)
الترجمة (حسب إختيار إدارة البحث المختارة)
 4نسخ (إذا كان اإليداع ورقي فقط)
النسخة األصلية للمكتب الدولي ونسخة لمكتب اإلستقبال ونسخة
لمكتب إدارة البحث الدولي

المكاتب
المعتمدة
إلعداد تقرير
البحث ()ISA

))CA
مكتب الملكية الفكرية الكندي
()EG
مكتب براءات اإلختراع المصري
)( EP
مكتب براءات اإلختراع االوروبي
الدائرة االتحادية للملكية الفكرية الروسي ))RU
()KR
مكتب الملكية الفكرية الكوري

المكاتب
المعتمدة
إلعداد تقرير
الفحص
التمهيدي
()IPEAs

))CA
مكتب الملكية الفكرية الكندي
()EG
مكتب براءات اإلختراع المصري
)( EP
مكتب براءات اإلختراع االوروبي
الدائرة االتحادية للملكية الفكرية الروسي ))RU
()KR
مكتب الملكية الفكرية الكوري

نسخة واحدة

على الرابط:
http://www.wipo.int/pct/guide/en
/gdvol1/annexes/annexc/ax_c_ib.p
df
على الرابط :
http://www.wipo.int/pct/guide/en
/gdvol1/annexes/annexc/ax_c_ib.p
df
الخصم من الحساب الجاري (فرنك سويسري

عند ايداع الطلب الدولي ،الرسوم تدفع بالدوالر األمريكي:
على حساب بنك الجزيرة  /مكتب البراءات السعودي
رقم اآليبان:
SA2460000000309666749001

فقط).
التحويل المصرفي إلى حساب الويبو (فرنك
سويسري ،الدوالر األمريكي أو اليورو).
بطاقة االئتمان ( .يجب تقديم عنوان بريد

طريقة دفع
المقابل المالي

وبالمرحلة الوطنية ،يتم دفع الرسوم بالحساب:
بنك الرياض
رقم اآليبانSA520000002410100559940 :

إلكتروني صالح إلى ) ) IB / ROمن أجل دفع
الرسوم عن طريق بطاقة االئتمان.
التحويل إلى حساب الويبو البريدي (فرنك
سويسري فقط).
شيك يدفع إلى المنظمة العالمية للملكية

يجب تزويد المكتب بإشعار السداد حتى يتم ارسال الطلب إلدارة
البحث.
اخر تعديل Naif Saad ALRuzayhi
0341/01/82هـ

الفكرية (فرنك سويسري ،الدوالر األمريكي
أو اليورو)

الرسوم المستحقة على طلبات براءات االختراع الدولية المقدمة عن طريق مكتب البراءات السعودي
أوالمكتب الدولي( :الزامي)
مكتب االستقبال
RO

رسوم التحويل
Transmittal fee

رسوم إيداع الطلب الدولي
International filing fee

 011دوالر

04634
دوالر أمريكي
0.464
دوالر أمريكي

مكتب البراءات السعودي
RO/SA
المكتب الدولي
RO/IB



 018دوالر

كل صفحة إضافية عن 03
ورقة
Fee per sheet over
30 pages
 01دوالر أمريكي
 01دوالر أمريكي

في حال طلب األسبقية عن طريق مكتب البراءات السعودي سيضاف  011دوالر أمريكي.

عند اإليداع اإللكتروني يتم تخفيض رسوم اإليداع للطلب الدولي بمقدار:
اإليداع االلكتروني عن طريق مقدم الطلب

مقدار الخصم

اذا اودع العريضة  101في شكل الكتروني بصيغة ملف xml

 502دوالر امريكي

اذا اودع العريضة  101والملخص وعناصر الحماية في شكل الكتروني بصيغة ملف xml

 703دوالر امريكي

رسوم اعداد تقرير البحث بالدوالر األمريكي (الزامي):
مكتب البحث المعين
)International search Authorities (ISAs
مكتب الملكية الفكرية الكندي
مكتب براءات اإلختراع المصري
مكتب براءات اإلختراع االوروبي
الدائرة االتحادية للملكية الفكرية الروسي
مكتب الملكية الفكرية الكوري
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الرسوم
Search fees

لغة البحث
Language Search

0.860
310
8.161
381
03081

اإلنجليزية
العربية  /اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية

البحث اإلضافي الدولي ( إختياري):


يتم تحويل المبالغ إلى حساب المكتب المختار مباشرة من مقدم الطلب

.

البحث اإلضافي الدولي

رسوم إرسال طلب الفحص
Handling fees

رسوم الفحص التمهيدي
Preliminary
Examination

مكتب براءات اإلختراع االوروبي

 811فرانك سويسري

 8136فرانك سويسري

الدائرة االتحادية للملكية الفكرية الروسي

 811فرانك سويسري

 816فرانك سويسري

رسوم اعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي( :اختياري):
إدارات الفحص التمهيدي الدولي
International Preliminary
Examination Authorities
"( IPEAs) "optional

رسوم إرسال طلب الفحص
Handling fees

رسوم الفحص التمهيدي
Preliminary
Examination

مكتب الملكية الفكرية الكندي

 862دوالر كندي

 211دوالر كندي

مكتب براءات اإلختراع المصري

 811دوالر أمريكي

 4111جنية مصري

مكتب براءات اإلختراع االوروبي

 024يورو

 0641يورو

الدائرة االتحادية للملكية الفكرية الروسي

 811دوالر أمريكي

 01111روبية روسية

مكتب الملكية الفكرية الكوري

 8423111وون كوري

 3113111وون كوري

الرسوم اعاله قد تتغير من وقت آلخر ،لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf
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المتطلبات االساسية عند دخول الطلب للمرحلة الوطنية لمكتب البراءات السعودي:
يتم قبول الطلب بالمرحلة الوطنية اذا اودع الطلب دوليا ً بتاريخ 3103/8/3م وما بعده فقط.
.0
.8
.4
.3

اختيار (طلب بالمرحلة الوطنية) بنظام االيداع االلكتروني.
إرفاق نسخة من الطلب الدولي عن طريق نظام اإليداع اإللكتروني.
يجب ايداع الطلب باللغة العربية ويمكن تقديمه باللغة اإلنجليزية مع اإلقرار بتزويد المكتب
بالترجمة خالل  4أشهر.
سداد المقابل المالي (مطابقة لرسوم إيداع طلب وطني بالمكتب).
وألي معلومات اضافية زيارة موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو):
http://www.wipo.int/pct/ar
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