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  تنظمها
  فكرية (الويبو)املنظمة العاملية للملكية ال

  ، مدينة املB عبدالعزيز للعلوم و التقنية)SPO( مكتب الرباءات السعوديو 
  �لتعاون مع

  الرباءات اليا�ينمكتب الرباءات أالورويب ومكتب 

        ....مممم2013201320132013ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     19191919ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     15151515    املوافقاملوافقاملوافقاملوافق    ،،،،هههه    1435143514351435صفر صفر صفر صفر     16161616ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     12121212خالل الفرتة من خالل الفرتة من خالل الفرتة من خالل الفرتة من 

        ....الرYض، اململكة العربية السعوديةالرYض، اململكة العربية السعوديةالرYض، اململكة العربية السعوديةالرYض، اململكة العربية السعودية    

  

  املكتب ا\ويل للويبو دمن ٕاعدا
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        م)م)م)م)2013201320132013ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     15151515هـ (هـ (هـ (هـ (1435143514351435صفر صفر صفر صفر     12121212أالحد،أالحد،أالحد،أالحد،

        التسجيلالتسجيلالتسجيلالتسجيل           9:00 – 8:00

    حفل eفتتاححفل eفتتاححفل eفتتاححفل eفتتاح  9:30 – 9:00

   

 لكامت الرتحيب يلقهيا:   

  سايم بن عيل السديس ، املرشف عىل مكتب الرباءات السعودي، م.   

  .مدينة املB عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

  

  

  

9:30 – 10:00 

  ، املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)، جنيفلوتز ميالندرالسـيد  

  

    اسرتاحةاسرتاحةاسرتاحةاسرتاحة

 التحدYت واخليارات أمام فاحيص الرباءاتالتحدYت واخليارات أمام فاحيص الرباءاتالتحدYت واخليارات أمام فاحيص الرباءاتالتحدYت واخليارات أمام فاحيص الرباءات 1111املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  10:30 – 10:00

، رئيس قسم معلومات الرباءات، لوتز ميالندرالسـيد   املتحدث:  
 قطاع البنية التحتية العاملية، الويبو

   

 مترين حول التقيمي املبديئ لطلب الرباءةمترين حول التقيمي املبديئ لطلب الرباءةمترين حول التقيمي املبديئ لطلب الرباءةمترين حول التقيمي املبديئ لطلب الرباءة  11:00 – 10:30

         

      

 مفاهمي عائ� الرباءات ومصادر املعلومات عن عائ� الرباءاتمفاهمي عائ� الرباءات ومصادر املعلومات عن عائ� الرباءاتمفاهمي عائ� الرباءات ومصادر املعلومات عن عائ� الرباءاتمفاهمي عائ� الرباءات ومصادر املعلومات عن عائ� الرباءات 2222املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  12:00 – 11:00

 لوتز ميالندرالسـيد   املتحدث:  

   

  م 1:00 – 12:00

  

  م 2:00 –م 1:00

  

  

 

  

  

 

        غداءغداءغداءغداء    اسرتاحةاسرتاحةاسرتاحةاسرتاحة    ––––صالة الظهر صالة الظهر صالة الظهر صالة الظهر 

  

التحقق من العالقات اليت تربط بني عينات خمتارة من     ::::)أ أ أ أ (ال�رين ال�رين ال�رين ال�رين 
  طلبات الرباءات وحتديدها �سـتخدام مراجع املعلومات اخلاصة بلك مهنا

 العالقات القامئة عىل حقوق أالسـبقية (العائ� القانونية)    :1اجلزء 

 لوتز ميالندرالسـيد   املنسق:  
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  م2:30 –م 2:00

  

 م3:00 –م 2:30

        

        

    

        ة اجلزء أالول من ال�رين (أ)ة اجلزء أالول من ال�رين (أ)ة اجلزء أالول من ال�رين (أ)ة اجلزء أالول من ال�رين (أ)مناقشمناقشمناقشمناقش

        

 اسرتاحةاسرتاحةاسرتاحةاسرتاحة

      

  م3:30 –م 3:00

  

  

   م4:00 –م 3:30

        (أ)(أ)(أ)(أ)    9999املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع 

        

        

    (د)(د)(د)(د)    5555املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع 

        eسـتفادة من عنارص امحلاية لرباءات eخرتاع املمنوحةeسـتفادة من عنارص امحلاية لرباءات eخرتاع املمنوحةeسـتفادة من عنارص امحلاية لرباءات eخرتاع املمنوحةeسـتفادة من عنارص امحلاية لرباءات eخرتاع املمنوحة

  السـيد ٔاكيوشوي ٕامورا  املتحدث:

  
        مصادر نتاجئ الفحص أالخرىمصادر نتاجئ الفحص أالخرىمصادر نتاجئ الفحص أالخرىمصادر نتاجئ الفحص أالخرى

 السـيد ٔاكيوشوي ٕامورا  املتحدث:

        م)م)م)م)2013201320132013ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     16161616ه (ه (ه (ه (    1435143514351435ر ر ر ر صفصفصفصف    13131313إالثنني،إالثنني،إالثنني،إالثنني،

9:00 – 10:00  

10:00 – 10:30 

        

 3333املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع 

        التقنية العائ�:  )2(اجلزء   : ال�رين (أ)ال�رين (أ)ال�رين (أ)ال�رين (أ)

 حتديد نطاق البحث والفحصحتديد نطاق البحث والفحصحتديد نطاق البحث والفحصحتديد نطاق البحث والفحص صياغة عنارص امحلاية:صياغة عنارص امحلاية:صياغة عنارص امحلاية:صياغة عنارص امحلاية:

 لوتز ميالندرالسـيد   املتحدث:  

10:30 –11:00  

  

11:00 – 12:00  

 

        اسرتاحةاسرتاحةاسرتاحةاسرتاحة 

        

ىل مجموعات خمتلفة من عنارص امحلاية دراسات تطبيقية ع ال�رين (ب):ال�رين (ب):ال�رين (ب):ال�رين (ب):
  أالصلية املودعة من مقديم الطلبات

 لوتز ميالندرالسـيد   املنسق:

      

 أنواع النتاجئ اخلارجيةأنواع النتاجئ اخلارجيةأنواع النتاجئ اخلارجيةأنواع النتاجئ اخلارجية احلصول عىل نتاجئ الفحص اخلارجية واسـتخدا¤ا:احلصول عىل نتاجئ الفحص اخلارجية واسـتخدا¤ا:احلصول عىل نتاجئ الفحص اخلارجية واسـتخدا¤ا:احلصول عىل نتاجئ الفحص اخلارجية واسـتخدا¤ا: 4444املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  م12:30 – 12:00

 لوتز ميالندرالسـيد   املتحدث:  

  

  م1:30 – 12:30

   
  غداءغداءغداءغداء    سرتاحةسرتاحةسرتاحةسرتاحةاااا    - - - - صالة الظهر صالة الظهر صالة الظهر صالة الظهر 
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و جسل و جسل و جسل و جسل      Espacenetمصادر نتاجئ الفحص اخلارجية: قاعدة بيا§ت مصادر نتاجئ الفحص اخلارجية: قاعدة بيا§ت مصادر نتاجئ الفحص اخلارجية: قاعدة بيا§ت مصادر نتاجئ الفحص اخلارجية: قاعدة بيا§ت  (أ)(أ)(أ)(أ)5555املوضوع  املوضوع  املوضوع  املوضوع   م2:00 –م 1:30
 EP-Registerمكتب الرباءات eورويب مكتب الرباءات eورويب مكتب الرباءات eورويب مكتب الرباءات eورويب 

السـيد نيجيل ¸رك، رئيس قسم منتجات إالنرتنت   املتحدث:  
 وا\مع الفين للمسـتخدمني ، مكتب الرباءات أالورويب 

   م3:00 –م 2:00

    

  احلصول عىل نتاجئ الفحص    ال�رين (ج):ال�رين (ج):ال�رين (ج):ال�رين (ج):

وجسل مكتب الرباءات  EspacenetEspacenetEspacenetEspacenetاسـتخدام قاعدة بيا§ت     :1اجلزء 
    EP-Registerأالورويب 

    لوتز ميالندرالسـيد   املنسق:

   

   م3:30 –م 3:00

 

    اسرتاحةاسرتاحةاسرتاحةاسرتاحة

 CCDالوثيقة املرجعية املشرتكة الوثيقة املرجعية املشرتكة الوثيقة املرجعية املشرتكة الوثيقة املرجعية املشرتكة  مصادر نتاجئ الفحص اخلار¼:مصادر نتاجئ الفحص اخلار¼:مصادر نتاجئ الفحص اخلار¼:مصادر نتاجئ الفحص اخلار¼: (ب)(ب)(ب)(ب)5555املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  م4:00 –م 3:30

        

  السـيد نيجيل ¸ركاملتحدث: املتحدث: املتحدث: املتحدث:                                     

  م)م)م)م)2013201320132013ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     77771111ه (ه (ه (ه (    1435143514351435صفر صفر صفر صفر     44441111الثالÀء،الثالÀء،الثالÀء،الثالÀء،

  الفحص نتاجئ عىل احلصول ::::ال�رين (ج)ال�رين (ج)ال�رين (ج)ال�رين (ج)      10:00 – 9:00

   Trilateral CCDTrilateral CCDTrilateral CCDTrilateral CCD املشرتكة املرجعية الوثيقة اسـتخدام: 2 اجلزء

  ميالندر لوتز السـيد  :املنسق

    مناقشة ال�رين (ج)مناقشة ال�رين (ج)مناقشة ال�رين (ج)مناقشة ال�رين (ج)  10:30 – 10:00

        اسرتاحةاسرتاحةاسرتاحةاسرتاحة          11:00 – 10:30

        وبر§مجوبر§مجوبر§مجوبر§مج     PatentscopePatentscopePatentscopePatentscopeقاعدة بيا§تقاعدة بيا§تقاعدة بيا§تقاعدة بيا§ت مصادر نتاجئ الفحص اخلار¼:مصادر نتاجئ الفحص اخلار¼:مصادر نتاجئ الفحص اخلار¼:مصادر نتاجئ الفحص اخلار¼: (ج)(ج)(ج)(ج)5555املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  11:30 – 11:00

    USUSUSUS----PairPairPairPair 

  لوتز ميالندرالسـيد   املتحدث:          
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  احلصول عىل نتاجئ الفحص: : : : ال�رين (ج)ال�رين (ج)ال�رين (ج)ال�رين (ج)                    12:30 – 11:30

   US-Pairوبر§مج  Patentscopeيا§ت : اسـتخدام قاعدة ب 3اجلزء 

    AIPNAIPNAIPNAIPNوالشـبكة املتقدمة للملكية الصناعية 

  لوتز ميالندراملنسق:  السـيد 

  غداءغداءغداءغداء    اسرتاحةاسرتاحةاسرتاحةاسرتاحة    - - - - صالة الظهر صالة الظهر صالة الظهر صالة الظهر          م1:30 – 12:30

        (هـ)(هـ)(هـ)(هـ)    5555املوضوع  املوضوع  املوضوع  املوضوع   م2:00 – 1:30

 

        مصادر أخرى لنتاجئ الفحص اخلار¼مصادر أخرى لنتاجئ الفحص اخلار¼مصادر أخرى لنتاجئ الفحص اخلار¼مصادر أخرى لنتاجئ الفحص اخلار¼

  لوتز ميالندرالسـيد   املتحدث:
 

    تفسري تقارير البحث والفحص واسـتخدا¤اتفسري تقارير البحث والفحص واسـتخدا¤اتفسري تقارير البحث والفحص واسـتخدا¤اتفسري تقارير البحث والفحص واسـتخدا¤ا    6666وع وع وع وع املوضاملوضاملوضاملوض م2:30 –م 2:00

  املتحدث: السـيد نيجيل ¸رك

        اسرتاحةاسرتاحةاسرتاحةاسرتاحة    م3:00 –م 2:30

  تفسري تقارير البحث والفحص واسـتخدا¤ا ::::ال�رين (د)ال�رين (د)ال�رين (د)ال�رين (د)     م4:00 –م 3:00

        م)م)م)م)2013201320132013ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     88881111ه (ه (ه (ه (    1435143514351435صفر صفر صفر صفر     55551111أالربعاء، أالربعاء، أالربعاء، أالربعاء، 

        ) دددد(مناقشة ال�رين مناقشة ال�رين مناقشة ال�رين مناقشة ال�رين   9:30 – 9:00

      

جتارب اسـتخدام نتاجئ الفحص اخلارجية: مكتب الرباءات السعودي جتارب اسـتخدام نتاجئ الفحص اخلارجية: مكتب الرباءات السعودي جتارب اسـتخدام نتاجئ الفحص اخلارجية: مكتب الرباءات السعودي جتارب اسـتخدام نتاجئ الفحص اخلارجية: مكتب الرباءات السعودي  (ٔا)(ٔا)(ٔا)(ٔا)7777املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  10:00 – 9:30
(SPO)        

، اخصايئ براءات اخرتاع، محمد عيل حمزريالسـيد   املتحدث:
 مكتب الرباءات السعودي

جتارب اسـتخدام نتاجئ الفحص اخلارجية: مكتب براءات eخرتاع Ïلس جتارب اسـتخدام نتاجئ الفحص اخلارجية: مكتب براءات eخرتاع Ïلس جتارب اسـتخدام نتاجئ الفحص اخلارجية: مكتب براءات eخرتاع Ïلس جتارب اسـتخدام نتاجئ الفحص اخلارجية: مكتب براءات eخرتاع Ïلس  (ب)(ب)(ب)(ب)7777املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  10:30 – 10:00
 اخلليج العربيةاخلليج العربيةاخلليج العربيةاخلليج العربيةالتعاون \ول التعاون \ول التعاون \ول التعاون \ول 

مدير ٕادارة الفحص الفين يف السـيد عبدهللا املزروع،   املتحدث:  
 \ول اخلليج العربية مكتب براءات eخرتاع \ول جملس التعاون

   

    اسرتاحةاسرتاحةاسرتاحةاسرتاحة  11:00 – 10:30
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 هناية الوثيقة

 جتارب اسـتخدام النتاجئ اخلارجية: عروض من املشاركني ومناقشةجتارب اسـتخدام النتاجئ اخلارجية: عروض من املشاركني ومناقشةجتارب اسـتخدام النتاجئ اخلارجية: عروض من املشاركني ومناقشةجتارب اسـتخدام النتاجئ اخلارجية: عروض من املشاركني ومناقشة (ج)(ج)(ج)(ج)7777املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  12:30-  11:00

                  

  اسرتاحة غداءاسرتاحة غداءاسرتاحة غداءاسرتاحة غداء    - - - - صالة الظهر صالة الظهر صالة الظهر صالة الظهر           م1:30 –م 12:30

الرشوط اخلاصة الٔهلية احلصول عىل براءة اخرتاع ومقارنة املامرسات الرشوط اخلاصة الٔهلية احلصول عىل براءة اخرتاع ومقارنة املامرسات الرشوط اخلاصة الٔهلية احلصول عىل براءة اخرتاع ومقارنة املامرسات الرشوط اخلاصة الٔهلية احلصول عىل براءة اخرتاع ومقارنة املامرسات  8888املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  م2:00 – 1:30
الوطنية اÖتلفة: حاالت eسـتثناء والوحدة والصفة التقنية والكشف الوطنية اÖتلفة: حاالت eسـتثناء والوحدة والصفة التقنية والكشف الوطنية اÖتلفة: حاالت eسـتثناء والوحدة والصفة التقنية والكشف الوطنية اÖتلفة: حاالت eسـتثناء والوحدة والصفة التقنية والكشف 

 الاكمل وإالضافات ٕاىل الكشف أالويلالاكمل وإالضافات ٕاىل الكشف أالويلالاكمل وإالضافات ٕاىل الكشف أالويلالاكمل وإالضافات ٕاىل الكشف أالويل

 درلوتز ميالنالسـيد  املتحدث:  

   

دراسات تطبيقية و دراسات تطبيقية و دراسات تطبيقية و دراسات تطبيقية و اسـتخدام عنارص امحلاية �لرباءات املمنوحة: اسـتخدام عنارص امحلاية �لرباءات املمنوحة: اسـتخدام عنارص امحلاية �لرباءات املمنوحة: اسـتخدام عنارص امحلاية �لرباءات املمنوحة:  (ب)(ب)(ب)(ب)9999املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  م3:30 –م 2:00
        اسرتاتيجيات حمددة، مثل التحقق من الرسYن  اسرتاتيجيات حمددة، مثل التحقق من الرسYن  اسرتاتيجيات حمددة، مثل التحقق من الرسYن  اسرتاتيجيات حمددة، مثل التحقق من الرسYن  

 لوتز ميالندراملتحدث: السـيد 

        م)م)م)م)2013201320132013ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     99991111ه (ه (ه (ه (    1435143514351435صفر صفر صفر صفر     66661111امخليس، امخليس، امخليس، امخليس، 

رص امحلاية اليت متنحها ماكتب امللكية دراسة مقارنة عن عنا      ::::)هـهـهـهـ(ال�رين ال�رين ال�رين ال�رين   10:30 – 9:00
    الفكرية للك نوع من خمتلف عائ� الرباءات 

 لوتز ميالندرالسـيد  املنسق:  

    اسرتاحةاسرتاحةاسرتاحةاسرتاحة  11:00 – 10:30

   

 اسـتخدام أحاكم الرفضاسـتخدام أحاكم الرفضاسـتخدام أحاكم الرفضاسـتخدام أحاكم الرفض 10101010املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  11:30 – 11:00

 لوتز ميالندرالسـيد   املتحدث:  

 �سـتخدام النتاجئ اخلارجية الرفضٔاحاكم حتضري   ::::))))وووو((((    ال�رينال�رينال�رينال�رين  م1:00 –م 11:30

 لوتز ميالندرالسـيد   املنسق:

    

        اسرتاحة غداءاسرتاحة غداءاسرتاحة غداءاسرتاحة غداء    - - - - صالة الظهر صالة الظهر صالة الظهر صالة الظهر   م2:00 –م 1:00

 مترين التقيمي الهنايئ  م3:30 –م 2:00

   

 اسـتعراض ومناقشات؛ وحفل eختتام  م4:30 –م 3:30


