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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي والعالمات اإلسباني مكتب الرباءات متديد تعيني 
 الدويل يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 31( لك الإدارات ادلولية احلالية ملدة تنهتي  يف مجعية الرباءاتعينت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) .1
ذن عىل مجعية الرباءات يف ي س و . 2017 ديسمرب دارة من الإدارات ادلولية  2017تعّين اإ أأن تبت يف متديد التعيّي للك اإ

ترد و ( من معاهدة الرباءات(. 3)32ه( و)(3)16 احلالية اليت تلمتس متديد تعييهنا، بعد استشارة هذه اللجنة )انظر املادتّي
 ذا الإجراء ودور اللجنة فيه.معلومات عن ه PCT/CTC/30/INF/1 يف الوثيقة

دارة للاحث ادلويل بطلاه لمتديد تعيينه  سباايالإ  التجارية والعالمات الرباءات مكتب، تقدم 2017فرباير  28ويف  .2 كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  طار واإ  . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدةيف اإ

سداء مشورهتا يف  .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ اإ
مر  .هذا الأ

]ييل ذكل املرفق[
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 عيينهلمتديد ت  الإسبااي التجارية والعالمات الرباءاتمكتب  طلب
دارة للاحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  كإ

طار  التعاون بشأأن الرباءات معاهدة يف اإ

  معلومات عامة - 1

دلورة التاسعة والأربعّي مجلعية الاحتاد ادلويل لرباءات تقدم اإىل اأأن ي  سباايالإ  التجارية والعالمات الرباءات مكتبيعزتم 
دارة بطلب الاخرتاع   .دوليةمتديد تعيينه احلايل كإ

دارة  التقين املستشار فريا، خافيري وسبيكون  معاهدة يف الآخرين لأعضاءل ابلنسباة التصال مسؤول والتكنولوجيا، الرباءاتابإ
 .جلنة التعاون التقين/ الرباءات بشأأن التعاون

دارة للفحص المتهيدي ادلويل/ كإدارة للاحث ادلويل للتعيّي ادلنيا تطلااتامل : املوضوعية املعايري - 2  اإ

دارة ل  بدور، 1993، منذ سباايالإ  التجارية والعالمات الرباءات مكتب اضطلع طار ادلويل لاحثاإ  التعاون معاهدة يف اإ
دارة نشاطه سباايالإ  التجارية والعالمات الرباءات مكتب وسع ،2001 سبمترب ويف. الرباءات بشأأن  المتهيدي لفحصل كإ

دارة  أأول وأأصاح ادلويل، ودع  م ذكل نمك   وقد. ةسباانيالإ  ابللغة ادلويل المتهيدي والفحص الاحث معليات جراءابإ  خمتصةاإ
جراءات مجيع أأداء من ةسباانيابلإ  الناطقّي الطلاات ىل أأدىالأمر اذلي  بلغهتم، ةادلولي الرباءات اتطلا اإ  التاكليفيف  توفري اإ

 .تقليص لالإجراءاتو 

دارة ل الفنية املتطلاات كفة سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ  اسبتوىف الاداية، ومنذ طار دوليةلعمل كإ  يف اإ
دارة نظام تنفيذ مثل اجلديدة املتطلاات ذكل ومشل. الرباءات بشأأن التعاون معاهدة  التعاون معاهدة نظام نفذه اذلي اجلودة اإ
 .الأخرية السبنوات يف الرباءات بشأأن

 والفحص الاحث القدرة عىل – 1.2

الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مسبتخدم جيب أأن يضم املكتب : أأنهعىل  "،1"1.63و "1"1.36 نالقاعداتتنص 
 .عىل الأقل يشبتغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء الاحوث

 مجيعهميعد و . كمل بدوام فاحصا 127 سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ  يف العاملون التقنيون املوظفون ويضم
 والفزيايء والعلوم املعامرية والهندسة ةاملياكنيكي الهندسة مثل) الالزمة الفنية املؤهالت دلهيم ّيحكومي ّيموظفة مبثاب

ىل وابلإضافة. اخملتلفة التقنية اجملالت يف وادلراسة للاحث ...( اءوالكميي  الأجناية اللغات املوظفونيشرتط أأن يتقن  ذكل، اإ
 .الرباءات واثئق لسبامي التقنية، النصوص وفهم لقراءة املطلوب ملسبتوىاب
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 :للفاحصّي املطلوبة الكفاءات ييل وفامي

 اللغوية املهارات .لفأأ 

لزامي ا  رشط ةنلكزييالإ  اللغة يف الكفاءة مناملرتفع  سبتوىيعد امل  ىل ااإ تقان  جانب اإ تقان اللغة  ة،سباانيالإ  اللغةاإ  الفرنسبيةكام يعد اإ
 اجملال يف وتفسريها التقنية النصوص قراءة من الفاحص متكن أأن اللغوية املهارات لهذه وينبغ . للغاية مطلواب اأأمر  الأملانية أأو

 .هل التقين

 الرباءات قانوناملرتاطة ب هاراتامل  .ءاب

 ذات والأقسام والفحص، للاحث التوجهيية واملاادئ الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة وقواعد مواد بأأمه متعمقة معرفة 1.ب
 ادلولية، ابملعاهدات دراية عىل الفاحصون يكون أأن وينبغ . الأخرى الإدارية والتعلاميت للمعاهدة التوجهيية ملاادئاب الصةل
 .أأسايسعىل أأهنا أأمر  الفاحص مبجال الصةل ذات ابملعاهداتادلراية  اعتاار يشء لك قبل ينبغ و . ابريس اتفاقية مثل

 التوجهيية املاادئ: مثل الفاحص لعمل مفيدة تعترب اليت واملعلومات املعارف من كارية مجموعة هناك سباق، ما اإىل ضافةاإ  2.ب
 املعرفةكام تعد . التفاقية الأوروبية لرباءات الاخرتاعمع  وأأوجه اختالفها الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة ادلاخلية والتعلاميت

 .الفكرية امللكية أأساسبيات فهميف  مفيدة العامة السبياسبية والايئة اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة بشأأن

 والتحليلية التقنية املهارات .ميج

ن   عىل الرتكزي عىل قادرا الفاحص يكون أأن وينبغ  فاحيص الرباءات.ل مسباق رشط فنية مادة يف اجلامع  التأأهيلاإ
 القانونية القضااي وجتميع لمطالااتلخمتص  حتليل اسبتكامل عىل قادرا يكون أأن رضورة مثل والإجرائية، التقنية الأساسبيات

ىل الوضوح قضااي مع والتعامل طلااتال  يفالواردة  والتقنية  ".عقدةامل"ابلطلاات  يتعلق فامي لسبامي املطلوب، املسبتوى اإ

جراء التخطيط عىل القدرةو  جراء الاسرتاتيجية وحتسّي الاحث واإ أأمر  والثانوية الأولية التقنية أأمهيته وحتديد واثئق  حتليل واإ
ىل ابلإضافة ،أأيضا   رضوري  .املناسباة الأولوايت وحتديد حامس بشلك العمل تنفيذ عىل القدرة اإ

 .الفاحص معل تعزيز يفا مفيد الوياو عايريمبو ( وخالفه NPLو WPIو Epoque) الاحث بأأدوات الإملاميعد  كام

 التصنيف همارات .الد

 ،(CPC)التصنيف التعاوي للرباءاتو ، (IPC) التصنيف ادلويل للرباءات) عام بشلك التصنيف لنظم املتعمق الفھميعد 
 الواثئق تصنيف عند تطايقهاب  املعرفةوتوازي أأمهية . عنه غىن ل اأأمر  الأساسبية وفلسفاتھا( وخالفه ، F-termsنظام و 

 .لاحثل  كأدوات بفائدهتاراية ادل أأمهية التقنية

 الإلكرتونية الأدوات وتشغيل املعلومات تكنولوجيا همارات -اءه

لكرتونية التصال نظم اسبتخدام يف يمتزيوا ابلكفاءة أأن الفاحصّي مجيع عىل يتعّي تعد  كام. ملكتباب واخلارجية ادلاخلية الإ
أألفا  نظام مثل ،سباايالإ مكتب الرباءات والعالمات التجارية  يف املنفذة احلديثة املعلومات تكنولوجيا نظمب  املتعمقة املعرفة
 .للفاحصّيا ابلنسباة مطلا الاخرتاع براءاتملعاجلة 
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 الاحث تنفيذ وهمارات الاحث اسرتاتيجية -اوو 

جراء عىل اقادر  كونيك يل فاحص للكابلنسباة كارية  أأمهية الاحث هاراتمل   فهم الأول املقام يفذكل  ويعين. ذي جودة حبث اإ
 وصلهتا ومضموهنا الاياانت قواعد بتكوين شامةل معرفة الرضوري أأيضا  أأن يكون للفاحصومن . الاحث حمركت معل كيفية
 فهيا، الاحث اليت ميكن الاياانت قواعد أأنسبوالإملام ب مركزة اسرتاتيجيات وضعميثل  ذكل، عىل وعالوة. معينةجالت مب
 الأساسبية املهارات من اجزء الاحث، نطاق بشأأن نريسبت امل  قرارال اختاذ للمتكن من املعين التقين ابجملال فيةالاك عرفةاملو 
 .تصاخمل  لفاحصل

 الصياغة همارات. ايز 

ىل الفاحصّي مجيع حيتاج آراء كتابة عىل القدرة اإ  .ا  خطي مؤيدة بأأدةل جحج وصياغة ومفهومة منظمة أ

 عدد املوظفّي املؤهلّي لإجراء الاحث والفحص:

دوام مبعادل العدد ) اجملال التقين

 كمل(

متوسط اخلربة 

 سبنوات(ابل كفاحصّي )

 12 61 املياكنياك

 14 26 الكهرابء/الإلكرتونيات

 18 17 كميياءال 

 19 23 الايوتكنولوجيا

 15 127 موعاجمل

 سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ التدريب يف برامج التوظيف و 

فامي ييل ملخص لعملية التوظيف وبرامج التدريب للفاحصّي اجلدد وأأنشطة التدريب اجلارية للفاحصّي احلاليّي، مبا يف ذكل 

 التدريب.يف  ةقضين امل  ةالمنوذجيالزمنية  الفرتة

 وظيفالت

ىل السامت اخلاصة للقانون الإ  توظيف مل مكوظفّي حكوميّي، فاإن معلية بشأأن التعاقد مع الأشخاص للع سباايابلنظر اإ
ل ملن ال ة. فصارمة للغايمعلية للرباءات  فاحصاصاح ي ل خشص  واسعة ومعرفة  كاريةلغوية دلهيم درجة تقنية وهمارات حيق اإ

م لقوانّي الوطنية وادلوليةاب فاحص الرباءات القدرة عىل التكيف مع  يُظهر. وبعد ذكل، جيب أأن المتحاانت التنافسبيةل التقدن
آخر. جُيرىالوظيفة يف فرتة جتريبية   بعدها تقيمي أ

ل  مع مرور الوقتالتكنولوجية  اجملالتالطلب يف  تغرين للتأأكد من أأن الالزم دد عدد الفاحصّي املطلوبّي والتخصص وحيُ 
 .والإتقان تيوق تال دقة فامي يتعلق باجلودة  عىلكثريا  يؤثر
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لمي متطلاات واحضة فامي يتعلق ابلتع مهنا ّيمدني ّيليصاحوا موظف صارمة املتطلاات داريون معليةلإ وظفون املل، يتبع اثمل واب
 السابقة. واخلربةعلومات ملواللغات وهمارات تكنولوجيا ا

 الفاحصّي توظيف -لفأأ 

 أأربعة امتحاانت: مسابقة مفتوحة لعدد حمدود من الوظائف، تتكون من من خالل توظيف الفاحصّيجيري 

 نعسؤال  100الأول: الامتحان 

 ةسباانيلإدارة العامة الإ ا (أأ  )
 الوطنية والأوروبية وادلولية واللواحئالقوانّي  (ب )
 توثيقال علومات و املو  تكنولوجياال  (ج )

 الامتحان الثاي: عنارص يف

 ةسباانيالإدارة العامة الإ  (أأ  )
ةلرباءة، ل الأهليةوادلولية املتعلقة ابمللكية الصناعية )القانون الوطين واللواحئ الأوروبية  (ب )  والنشاط، واجلدن

جراءاتو الابتاكري،  م  اإ  ، وما اإىل ذكل(نحامل
 املعلومات والواثئقالتكنولوجيا و  (ج )

 الثالث: امتحان معيلمتحان الا

 تصنيف واثئق الرباءات (أأ  )
 الاحث تقرير (ب )

 والفرنسبية أأو الأملانيةة نلكزييمتحان الرابع: اللغات: الإ الا

 .يناقى يف هذا الوضع ملدة ل تقل عن شهر ي ، و "اممارس افاحص"  الامتحاانت الأربعة جيتازاملشارك اذلي صاح ي 

عىل دورة مكثفة تدوم شهرين بشأأن مواضيع امللكية الصناعية والإجراءات الوطنية  املامرسونالرباءات  افاحصو وحيصل 
جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات   الاياانت.قواعد الاحث والفحص و و واإ

ذا و . ّيللفاحص تقيمي هنايئ جُيرىشهرين، ل  اليت تسبمتربعد ادلورة التدريبية الأولية و  هناجتازوهاإ فاحيص براءات  ونصاحي  م، فاإ
سباايبراءات فاحص عندما يادأأ و . سباايكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ مب مبتدئّي  مكتب الرباءات يف العمل يف  اإ

يف مساعد املرشف دور  يؤدي بعد ذكل،و أأشهر.  6 عىل مدار يرُشف عليه فاحص ممترس سباايوالعالمات التجارية الإ 
ىل  2الأمر )يسبتغرق  ممترس براءاتفاحص املاتدئ  اتاحص الرباءحىت يصاح ف طولأأ ملدة  اتبراءجمال   سبنوات(. 3اإ

 توظيف املوظفّي الإداريّي: - ءاب

طار الإدارة العامة الإ الا (1.ب  ة لدلوةل.سباانيختيار يف اإ

دد الوصول اإىل مؤسسة مسبتقةل اتبعة لوزارة الصناعة والطاقة والسبياحة. وحيُ  سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ 
سباانيالوظيفة العامة يف  ىل  املتقدمّي، تاعا حلاةل للوصولا مبوجب القانون الوطين اذلي حيدد ثالث طرق خمتلفة اإ الوظيفة اإ

ىل منافسة مفتوحة. وتتكون معلية الاختيار من متارين خمتلفة  .العامة، ولكها تستند اإ
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طار  (2.ب  .سباايجارية الإ مكتب الرباءات والعالمات التالاختيار يف اإ

اخلاصة يف اجلدول  الرشوطجيوز للمرحشّي اذلين يسبتوفون الرشوط أأن يتقدموا بطلب للحصول عىل الوظيفة. ويرد وصف 
 أأدانه:

 مزااي حمددة ادلورات املطلوبة وصف الوظيفة

o  ناوالإجراء الرمسيالفحص 

طار للطلاات ادلولية  يف اإ

 .معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

o طلاات معاهدة  التحقق من

التعاون بشأأن الرباءات 

 .وتسجيلها والتحقق مهنا

o  قة ابمللكية متعلدورات

الصناعية والإجراء الإداري 

ومعاهدة التعاون بشأأن  الوطين

 .الرباءات

o قواعد ب وادلراية يةوسباة املكتا احل

 .الاياانت

o اخلربة يف الإجراءات الإدارية. 

o لإجراءات الإدارية، اب ادلراية

امللكية الصناعية اصة يف خب

 .ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

o أأو الفرنسبيةة ونلكزييلإ الإملام اب /. 

 تدريبال 

دورات تدريبية وفقا لحتياجات  لإعدادثالثة أأشخاص يف السبنة  سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ وظف ي
دارات املكتب. ويقوم هؤلء الأشخاص، مبشاركة مجيع الأطراف املعنية، بوضع خطة تدريبية سبنوية.   خطة التدريب تقمين و اإ

 السبنوية وخمتلف الندوات وادلورات، وما اإىل ذكل لتصممي الأنشطة املسبتقبلية.

لك عام  سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ نظم ي الإسباان. و سبمتر لفاحيص الرباءات وهناك برانمج تدرييب م 
 ات عن الأدوات الأساسبية للحواسيبدورتشمل  لق عىل وجه التحديد مبسائل معينةتتعدورات دورات ذات طابع عام أأو 

جراءات معاهدة التعاون  ودورات لتحديث أأي تغيري يف ارية العامة أأو امللكية الصناعيةعىل الإجراءات الإد تُركنزودورات  اإ
 بشأأن الرباءات.

ى الكفاءات املطلوبة دل املتضمنة يفاملوضوعات الرئيسبية  يشملضع برانمج تدريب متناسق ومسبمتر للموظفّي يو و 
 لفاحصّي املوصوفّي أأعاله، أأي:ا

 لغوي دورات تدريب  -

جراءات معاهدة التعاون بشأأن عن  ندوات  - الرباءات واملاادئ التوجهيية اجلديدة قانون الرباءات )مراجعة اإ
 وما اإىل ذكل( ،ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 .(الفاحصّي تاادلبرانمج و فنية يف جمالت حمددة، وزايرات العمل، املهارات الفنية والتحليلية )دورات   -

يف مكتب الرباءات  منصة الاحث املسبتخدمهمارات تكنولوجيا املعلومات وتشغيل الأدوات الإلكرتونية )  -
 .، وقواعد بياانت حمددة، وما اإىل ذكل((EPOQUEnet) يبوالأور

، (CPC) التصنيف التعاوي للرباءاتو ، (IPC) نظم التصنيف )التصنيف ادلويل للرباءاتندوات عن  -
 (F-termsنظام و 

ة ن)دورات ع والفحصالاحث همارات  - الوحدة، وما  عدمعقدة، املتطايقات ال ، النشاط الابتاكري ،اجلدن
ىل  .ذكل( اإ
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 ويضطلع هبذه ادلورات رؤساء الأقسام والفاحصون ذوو اخلربة، فضال عن خرباء املكتب الأورويب للرباءات.

احلد الأدىن من عىل الأقل  املكتب أأو املنظمةيف حوزة : جيب أأن يكون عىل أأنه "2"1.63و "2"1.36 اتنالقاعدتنص 
لهيا يف القاعدة مجموعة  ماكهنام احلصول عليه، 34الواثئق املشار اإ  عىل أأن يكون مرتاا عىل الوجه السلمي ،أأو يكون يف اإ

لكرتونية  .لأغراض الاحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

 وبدأأان. سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ يف  التوثيقذلت هجود مسبتدامة لتحسّي وعىل مدى عقود، بُ 
دراج واثئق يف  ،برسعة كاريةالتكنولوجيا تطورت بيامن و  ، مث مقنا،يكروفي  وامليكروفيم(وامل  ورقاللأشاكل التقليدية )اب ابإ

 سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ  ه الطريقة، مضنأأقراص مدجمة، وأأقراص فيديو رمقية. وهبذيف أأشاكل أأخرى، و
عاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويف مب املتعلقة نات، اشرتاط احلصول عىل احلد الأدىن من الواثئقابلفعل، يف أأوائل التسعي 

ىل الواثئق بطريقة أأسهل وأأرسع. وجيري  الالكرتونية الوقت الراهن، تلعب قواعد الاياانت دورا رئيسبيا يف الوصول اإ
ّي. ويعين هذا التحسّي حتديثا مسبمترا للانية التحتية ّي واملوظفّي الإداريفاحصابسبمترار حتسّي الأدوات الإلكرتونية لل

ن امل  وعىل النحوللحواسيب.  ىل قواعد  سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ اّي أأدانه، فاإ ماكنية الوصول اإ دليه اإ
املتعلقة غري  املؤلفاترباءات الاخرتاع ب، اليت تتيح لنا احلصول عىل املعلومات الأكرث صةل ومشول  الاياانت الأكرث حداثة 

ماكنيةدليه  سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ لرباءات. وبناء عىل ذكل، فاإن اب الوصول الاكمل اإىل مجيع الواثئق  اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.من  34عىل النحو احملدد يف القاعدة 

ىل احلد الأدىن من الواثئق لأغراض الاحث: نفاذال   اإ

(X ) الاكمل نفاذال 

 أأنظمة الاحث:

 سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ املسبتخدمة يف  يةموعات الورق اجملفامي ييل نظم تكنولوجيا املعلومات أأو 

 . عن أأشاكل خمتلفة من التقنية الصناعية السابقةلاحث لأغراض ا

 (قواعد أأخرى  )من بّي سباايوالعالمات التجارية الإ مكتب الرباءات حاليا  اسبتخدهماليت ي قواعد الاياانت الرئيسبية تشمل 
 :ما ييل

ماكنية الوصول اإىل مؤرش توفر  يت، الEPOQUENetأأداة الاحث  - ( DWPI)لرباءات لالعامل  ديروينت اإ
 وقاعدة : الكريفات أأانليتيك (؛املزود)للاياانت  BIOSIS وقاعدةالكريفات أأانليتيك (؛ )املزود:

COMPENDEX (ل  :زودامل لسبيفري(؛  :زودامل) EMBASE وقاعدةسبيفري(؛ اإ  SCIENCEوقاعدة اإ
DIRECT (؛ :زودامل)لسبيفري همنديس  معهدزود: امل) IEEE وقاعدة (؛IET :زودامل) INSPEC وقاعدة اإ

 والإلكرتونيات(. الكهرابء

 ءالكمييات يف جمال أأسايسبشلك نسبتخدهما و . الرسيعة STNادلولية، من خالل منصة  STNبياانت قواعد  -
 Chemicalأأخرى: )قواعد الاياانت الأكرث اسبتخداما يه، من بّي  الايوتكنولوجياو  والأغذية واملنتجات الصيدلنية

Abstracts ،Registry، FSTA، DGENEوغريها ،). 

 ةالوراثي تلتسلساليف الاحث أأيضا قواعد بياانت جمانية ل  سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ يسبتخدم  -
 .(EBI) للمعلومات الايولوجية يبعهد الأورمل اقدهما ي
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 ة:سباانيمجموعات اللغة الإ قواعد بياانت 

نفنس - مكتب الرباءات بياانت وجود متاما يف قواعد امل، غري ةسباانيالإ ابللغة : يمت ضامن التوثيق (INVENES) اإ
 .1826عام ة الرمقية من سباانيالواثئق الإ  تشبمتل عىل يتهذه ال ةاجملانية العامالاياانت قاعدة خدام ابسبت ،الأوريب

 2 500 000ة من بدلان أأمرياك الالتينية: أأكرث من سبااني: واثئق مكتوبة ابللغة الإ (LATIPAT) لتيبات -
 .بدلا 19 من وثيقة

 :ت؛ مقالت اجملاللرباءاتاملتعلقة ابغري  املؤلفات

، عىل سبيل وصنصال  كمةلاياانت ال معظم املقالت من قواعد  سباايالإ مكتب الرباءات والعالمات التجارية يسرتجع  -
ل   يفري.سب املثال، اإ

ة. كام أأن جملس الاحوث سباانية الإ يكتاات اجلامع امل مع مربمة من اتفاقيات  املقالت لتوفريخرى الأ صادر املتأأيت   -
سباانيالرمسية يف  من جمالت  املكتاات املتخصصة يف لك جمال تقرياا تا، اذلي دليه واحدة من أأمشل شبااكاإ

 لرباءاتاملتعلقة ابغري  املؤلفات مقالتنسخا من  سباايكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ التكنولوجيا، يوفر مل 
 عند الطلب.

 سباايمات التجارية الإ مكتب الرباءات والعالاملكتاة الربيطانية أأيضا  تزوداملكتاة الربيطانية: يف حالت حمددة جدا   -
 بناء عىل الطلب. لرباءاتاملتعلقة ابغري  املؤلفاتبـ

ىل واثئق الرباءات  سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ وصول ويتجاوز  غري املتعلقة ابلرباءات احلد  واملؤلفاتاإ
يف  بأأكرث  سباايالرباءات والعالمات التجارية الإ مكتب . وذلكل، فاإن بكثري 34الأدىن من الواثئق املطلوبة مبوجب القاعدة 

 .معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" من 2" 63.1و "2" 36.1 القاعدتّياملنصوص علهيا يف  من الرشوط كف ي امم

جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة موظفون قادرون : عىل أأنه "3"1.63و "3"1.36 القاعداتنتنص 
، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج حفصهاحبهثا و املطلوب عىل الاحث يف اجملالت التقنية 

لهيا احلد الأدىن جملموعة الو لهيا يف القاعدةاإ  .34 اثئق املشار اإ

ة نلكزييكمةل ابللغة الإ  عىل درايةفاحص ، جيب أأن يكون لك سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ ىل قبل الانضامم اإ 
لزامية( والفرنسبية أأو الأملانية لكغة اثلثة. وهذا ميكن الفاحص من قراءة وتفسري النصوص التقنية، ول سبامي واثئق الرباءات،  )اإ

 .عينيف اجملال التقين امل

يداع الطلاات الوطنية ومعاجلهتا:هباللغة )اللغات( اليت ميكن   ا اإ

 ةسباانيالإ 

 اللغات الأخرى اليت يتقهنا عدد كاري من الفاحصّي:

 ة، الفرنسبية، الأملانيةنلكزييالإ 

  أأو فهم حاةل التقنية السابقة بلغات أأخرى:اخلدمات املتاحة للمساعدة يف الاحث 
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بّي املكتب الأورويب للرباءات وادلول الأعضاء يف املنظمة الأوروبية للرباءات )مبا يف ذكل  تشمل خطة التعاون الثنائية
سبااني ىل عام  2016من عام ا(، اليت مت جتديدها الآن للفرتة اإ ، مشاريع يف جمال املعلومات أأخرى ، يف مجةل أأمور2018اإ

. وهيدف مرشوع "التدريب ذات الصةل ابلرباءات تكنولوجيا املعلومات أأدواتوخدمات و ابلرباءات  ّياملتعلقوالتوعية 
الأوروبية( اإىل حتسّي الكفاءة اللغوية رباءات لالشباكة املقدم من ا P02تدريب حتت املندرجة  A08العام " )الفئة اللغوي 

دعام ماليا وع املرش يقدم و ، اذلين يشاركون يف الأنشطة املتعلقة ابلرباءات. لرباءاتل ةالأوروبي ةالوطني تباكاملدلى موظف  
نسبية أأو الأملانية لغهتم الأم. الإنلكزيية أأو الفر  تاذلين ليسلرباءات لاكتب الوطنية امللتحسّي الكفاءة اللغوية دلى موظف  

. وتقدم دورات الفرنيس عهدامل و  الأملاي الربيطاي، ومعهد جوتهقدم ادلورات املعاهد اللغوية املرموقة التالية: اجمللس الثقايف تو 
لإدارة العليا، ويف شلك دروس جامعية وظف  امن خالل دورات تدريبية فردية مل لرباءاتلاكتب الوطنية املاللغات ملوظف  

 للموظفّي املشاركّي يف الأنشطة املتعلقة ابلرباءات مثل فاحيص الرباءات.

دارة اجلودة - 2.2  اإ

نظام لإدارة اجلودة احلكومية ادلولية أأن يكون دلى املكتب أأو املنظمة  جيب: عىل أأنه"4"1.63و "4"1.36 القاعداتنتنص 
 .املشرتكة لاحث ادلويلاللقواعد  وفقا للمراجعة داخلية وترتيبات

 لاحث ادلويلاوفقا لقواعد  للمراجعةداخلية وفامي يتعلق ابشرتاط أأن يكون دلى املكتب نظام لإدارة اجلودة وترتيبات 
ىل التقرير السبنوي لعام  سباايالرباءات والعالمات التجارية الإ مكتب ، يشري املشرتكة دارة اجلودة احلايل  2016اإ عن نظام اإ

ىل املكتب ادلويل وفقا امل طارللاحث والفحص المتهيدي  ةادلوليمن املاادئ التوجهيية  21لفصل لقدم اإ معاهدة التعاون  يف اإ
 بشأأن الرباءات.

لهذا الغرض، عىل الرابط التايل: اخملصص ، وفقا للمنوذج 2016عام وميكن الاطالع عىل التقرير السبنوي ل
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html 

 ISO عيارم مراجعته واعامتده وفقا لل  تدارة اجلودة متلإ نظام  سباايالرباءات والعالمات التجارية الإ ويوجد دلى مكتب 
دارة جودةبه عمل نه يُ لأ  سبتقروالنظام راخس وم  9001:2008  .2007عام  ذمعمتد من كنظام اإ

ىل أأحدث نسخة من املعيا وسرُيقن  دارة اجلودة اإ  .2017( خالل عام ISO 9001:2015)ر نظام اإ

  نطاق التشغيل املسبهتدف -3

 ا اخلدمات:هباللغة )اللغات( اليت تقدم 

 ةسباانيالإ 

 :سبتختص الإدارة ابلنظر يف طلااهتا اليتالطلاات  تسمادلوةل )ادلول( أأو مكتب )ماكتب( 

حاليا ابلطلاات ادلولية املودعة دلى ماكتب تسم الطلاات التالية  الرباءات والعالمات التجارية الإسباايمكتب خيتص 
حدى تكل ادلول(: )حسب الرتتيب الأجبدي( شبييل  املكتب ادلويل حيامث )أأو يكون مقدم الطلب مواطنا أأو مقامي يف اإ

 بامنو  نياكراغواو  املكسبيكو  هندوراسو  غواتاميلو  السلفادورو  كوادوراإ و وامجلهورية ادلومينيكية بيا وكوسبتارياك وكواب وكولوم 
سباانيو  بريوو  ىل  مسبتعداسبيكون  سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ ا. غري أأن اإ من حيث املادأأ لتقدمي خدماته اإ

يداع الطلاات ادلولية ابللغة الإ  تسمأأي مكتب  آخر يسمح ابإ  ة.سباانيأ
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 :العملالقيود املفروضة عىل نطاق 

"، فامي خيص أأي طلب دويل طاملا 1أأ(")(4) 34و الفحص طاقا للامدة "، أأ 1)أأ("(2)17 ل تلزتم الإدارة ابلاحث طاقا للامدة
ت غري املطلوب حبهثا أأو املوضوعا) 1.67أأو  1.39اعتربت أأنن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة 

 ، حسب احلال،(حفصها

جراء منح الرباءات وفقا لأحاكم قانون الرباءات الإ اب ، سباايسبتثناء أأي موضوع جيري حبثه أأو حفصه مبوجب اإ
 .ويولي 24، املؤرخ 24/2015 رمق

ضافية أأي  سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ ري جي ول  . يةدول حبوث اإ

 الطلب دوافع -4

دارة تقدمي طلب لمتديد تعيينه مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايعزتم ي يف للاحث والفحص المتهيدي  ةدولي كإ
طار  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. اإ

امحلاية ادلولية للرباءات والهدف من مشاركتنا يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هو تعزيز الاحث والابتاكر جبعل 
لمخرتعّي واجلامعات والرشكت وخاصة الرشكت الصغرية واملتوسطة. وذلكل، نود متاحة أأكرث لومناذج املنفعة أأكرث جاذبية و 

سباانيأأن نسلط الضوء عىل أأمهية اسبمترار  دارة للاحث كإ  ا يف القيام بدور رئييس يف نظام امللكية الفكرية ادلويل، مبا يف ذكلاإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل/ ويلادل ماكنية  اإ ىل نظام  ةسباانيابللغة الإ  الإيداعملسبتخدمّي الراغاّي يف اوصول لضامن اإ اإ

 .معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

سباانيوتؤمن  مياان راخسا بأأن حامية امللكية الفكرية وتعزيزها اإ هممة الوياو الأساسبية  تمثنيه والمنو الاقتصادي والتمنية  نز اعز يا اإ
قامة نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يتيح الابتاكر والإبداع لصاحل امجليع.  املمتثةل يف اإ

سباانيوانضمت  ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ معاهدة مجعية احتاد . ويف وقت لحق، عينت 1989نومفرب  16ا اإ
دارة دور ب ليقوم والعالمات التجارية الإسبااي مكتب الرباءات التعاون بشأأن الرباءات  ، وبدأأ 1993يف عام  ويلادلاحث ل ل اإ

دارة ّييع مت ت ، 2001. ويف عام 1995ور عام ذا ادلهب لقيامابكتب امل  العمل عىل هذا  وبدأأ  ادلويلمتهيدي ال فحص لل املكتب كإ
 .2003النحو يف عام 

يف معلية  هتاومساعد بشأأن الرباءات، قام خرباؤان بتقيمي املاكتب الأخرىوبفضل خربتنا الطويةل يف جمال معاهدة التعاون 
دارة للاحث ادلويلحتولها اإىل  دارة للفحص المتهيدي ادلويل/ اإ . ومن الأمثةل احلديثة عىل ذكل التقيمي اذلي أأجراه مكتانا اإ

 للمعهد الرتيك للرباءات.

سباانيونود أأن نؤكد أأن  حدى ادلول الأعضاء اليت تشارك حاليا يف املرشوع التجرييب اإ عاهدة التعاون بشأأن غري الوريق ملا يه اإ
مكتب الرباءات والعالمات فيه   مكتاّي شاركالرباءات. وهذا ليس أأول مرشوع يتعلق ابلتاادل الإلكرتوي للمعلومات بّي

طار هذه  .وع تنفيذ اسبتغالل املكتب الأورويب للرباءاتمرش  ، نظرا لأن مكتانا يعمل ابلفعل عىلالتجارية الإسبااي ويف اإ
أأيضا عىل حنو وثيق مع الوياو لتعزيز اسبتخدام معايري  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايعمل يالأنشطة التقنية، 

 الوياو لتاادل الاياانت.

تطوير يوفر و لوجيا املعلومات يف مجيع الإجراءات. ابسبتخدام تكنو  سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ لزتم يو 
دارة فعاةل  لك من املكتب الأمايم واملكتب اخللف . وعىل سبيل املثال، ميكن تقدمي مجيع طلاات لأأدوات مصممة خصيصا اإ
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لكرتونيا دلى  عة من مجمو  ّيدلى الفاحص وجدي، و مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايحقوق امللكية الفكرية اإ
 .ةياجلداول الزمن  صيوتقل  اتيالعمل  طياليت تسمح هلم بتبسب  ةيالأدوات الإدار 

. وكام هو مبّي الطياة مسعهتاو أأن نواصل العمل هبدف احلفاظ عىل معايري اجلودة اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ونود
دارة اجلودة، فاإن  : 9001 أأيزومعمتد وفقا للمعيار  سباايوالعالمات التجارية الإ مكتب الرباءات يف تقريران السبنوي عن نظم اإ

 لإجراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وغريها. 2008

 مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي يف السبنوات الأخرية، فقد استمثر وعىل الرمغ من الوضع الاقتصادي الصعب
ضامن تقدمي تقارير عالية اجلودة. لو عىل دراية بلك ما هو جديد  لإبقامه هفيجدد وتدريب موظ يف توظيف فاحيص براءات 

ويتحدثون يف جمال تقين معّي،  ونمتخصص سباايالتجارية الإ  كتب الرباءات والعالماتمب مجيع الفاحصّي وكذكل فاإن 
رباءات )الاحث والفحص للقة ابملهام املتعا لأداءبدوام كمل  ويعملونة نلكزيية والإ سباانيالإ  تّيبطالقة عىل الأقل اللغ 

 (.وما اإىل ذكلوالتصنيف 

 مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايحسن توقيت التقارير اليت قدهما  من خاللهذه اجلهود  اتضحتوقد 
 .هتاوجود

سباانيوقد دأأبت  عىل سبيل املثال، أأسهمنا و  .الأنشطة املتصةل مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأمرياك الالتينية ا عىل دمعاإ
قلميية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأمرياك الالتينية  ابلندوةسبنواي يف الاحتفال  صندوقنا الاستامئي. وقد سامه  بفضلالإ

نشاء دليل  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي  ملاكتب تسم الطلاات يف أأمرياك الالتينية. ومنلجودة لأأيضا يف اإ
حدى أأولوايت املكتب. وذلكل، فاإن معلنا  ظلتالناحية التقليدية،  العالقة مع أأمرياك الالتينية يف جمال امللكية الصناعية اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل/ دارة للاحث ادلويلكإ  ة مل يساعد فقط عىل تلاية طلب معليات الاحث يف سباانيللغة الإ اب اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  سباانياإ مكتب الرباءات والعالمات ولكن أأيضا يف أأمرياك الالتينية. وقد دأأب  ،ااإ

 ة لكغة تكنولوجية.سباانيعىل الرتوجي للغة الإ  التجارية الإسبااي

ذ عىل ضامن أأن تكون واثئق الرباءات  معلفقد الإسبااي ذكل يف الاعتاار، أأخذ مكتب الرباءات والعالمات التجارية  واإ
ىل مرشوع لتيبات امل  ىل ( LATIPAT)تاحة كمةل وشامةل. ويف هذا الصدد، من الرضوري الإشارة اإ دارةاذلي هيدف اإ  اإ

مرشوع لتيبات و ياك الالتينية. ة والربتغالية تتضمن معلومات عن الرباءات من مجيع بدلان أأمر سباانيقاعدة بياانت جمانية ابلإ 
مكتاا للملكية  19و مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايمرشوع تعاون بّي الوياو واملكتب الأورويب للرباءات و 

 الصناعية من أأمرياك الالتينية.

اان من خالل أأنشطة الإسب  مودع  الطلااتلحتياجات  اسبتجابته مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايواصل يو 
التوعية والتدريب وخدمة العمالء. ويشمل ذكل برانجما تدريبيا حيتوي عىل معلومات عن كيفية حامية الابتاكر يف اخلارج، 

ورشة معل ومؤمترا يف خمتلف اجلامعات  200كرث من لأ  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايخرباء  وتنظمي
تقدمي املساعدة ل " حتت الطلبفاحص نشئت خدمة "ابلإضافة اإىل ذكل، أ  . و2016يف عام واملؤسسات ومراكز الاحوث 

جراءات ابعن طريق الهاتف أأو أأو  الطلاات )وهجا لوجه ودع املاارشة مل لربيد الإلكرتوي( بشأأن الإجراءات الوطنية واإ
واملشاريع  لرواد الأعامل" لتوفري املعلومات سطةملشاريع الصغرية واملتو انشئت "خدمة دمع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأ  

 الصغرية واملتوسطة.

لقياس  2015/2016وأأجريت دراسة اسبتقصائية شامةل ملسبتخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبراءات الاخرتاع يف 
عن رش الرضا العام مسبتخدم عىل الاسبتقصاء. وبلغ مؤ 500أأكرث من  وأأجابمدى الرضا عن اخلدمات اليت يقدهما املكتب. 
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، 5من أأصل  3.97 مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي ا قدهميتمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الخدمات 
 تحسن ملحوظ يف مجيع اجملالت مقارنة ابدلراسات الاسبتقصائية السابقة.ب 

آخرا،  مجيع جلان الوياو والأفرقة العامةل ذات الصةل  يف مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايشارك ي وأأخريا وليس أ
ويقدمون مقرتحات لتعزيز النظام ادلويل للملكية الفكرية  بفاعليةون سباانيمبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويشارك اخلرباء الإ 

 لصاحل املسبتخدمّي.

 الطلب ةوةل مقدمادل -5

 املوقع اجلغرايف

 

سبااني  ا وادلول اجملاورةاإ

 املنظامت الإقلميية:يف عضوية ال

سبااني  ا عضو يف املنظامت التالية املعنية ابمللكية الفكرية:اإ

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الوياو(  -

 (EPOاملنظمة الأوروبية للرباءات )  -

 (EUIPOمكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية )  -

 (IBEPI) وتعزيز التمنيةالصناعية لملكية ل برانمج أأمرياك الالتينية   -

 (2015مليون ) 46.77 الساكن:عدد 

 (2015يورو ) 23 290 : الإجاميل احمليل الناجت من الفرد نصيب

نفاق  (2015) %1.22 ن الناجت احمليل الإجاميل(:م %)لاحث والتطوير عىل ا الوطين املقدر الإ

 (2015جامعة ) 83 عدد جامعات الاحث:
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 مكتاات الرباءات ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر(: ،لرباءات )مثالاملتعلقة ابمعلومات لالشباكة الوطنية لعن  موجز

 مكتاات الرباءات:  -

سباانيأأنشأأت  ىل واثئق الرباءات ابللغة الإ للا قواعد بياانت اإ اتحة النفاذ اجملاي اإ ة: قاعدة سباانيرباءات خاصة هبا من أأجل اإ
نفنس"بياانت   (https://www.oepm.es/en/invenciones/index.html) "باتلتي "قاعدة بياانت و ، "اإ

سبااسبينيت"قاعدة ة من خالل سباانيكام تتوفر واثئق الرباءات الإ  ركن الرباءات /( و https://es.espacenet.com) "اإ
 (https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf) الإلكرتوي

 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر:  -

سباانييف  يوجد قلامي 17ا اإ سباانيتمتتع ابحلمك اذلايت. وقد أأنشأأت  اإ قلامي   16ا شباكة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف اإ اإ
 .الأقالمي من تكل

قلمي . يوفر رابط سباايمكتب الرباءات والعالمات التجارية الإ موقع ويب يوجد عىل   معلومات التصال لك مركز اإ

(http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/enlaces_de_interes/centros_regionales_inf
ormacion_propiedad_industrial/index.html) 

 الصناعات احمللية الرئيسبية:

 

يطاليا واململكة املتحدة والربتغال ...( والولايت  بدلان :ّي من ادلولالتجاري ءكالرش  أأكرب الاحتاد الأورويب )فرنسا وأأملانيا واإ
 املتحدة الأمريكية واملغرب

 أأخرى: هممةمعلومات 

 (:2016-2013والابتاكر )الوطنية للاحوث العلمية والتقنية ة سباانيالإ اخلطة 

(http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDTI_P
lan_2013-2016.pdf) 

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/enlaces_de_interes/centros_regionales_informacion_propiedad_industrial/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/enlaces_de_interes/centros_regionales_informacion_propiedad_industrial/index.html
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDTI_Plan_2013-2016.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDTI_Plan_2013-2016.pdf
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 طلاات الرباءات نوعية -6

 سب اجملال التقينحب  - املسبتلمةعدد الطلاات الوطنية )الرباءات( 

 

 السبنة

 اجملال التقين

2012 2013 2014 2015 2016 

 1378 1348 1374 1629 1618 املياكنياك

 604 701 749 764 833 الكهرابء/الإلكرتونيات

 627 548 579 504 584 الكميياء

 228 285 329 236 326 الايوتكنولوجيا

 2837 2882 3031 3133 3361 اجملموع

 

 1دول الوياو للتوافق بّي التصنيف ادلويل للرباءات والتكنولوجياالتقسبمي طاقا جل

 .اجملموعتّي الرابعة واخلامسة من اجلدولتشمل املياكنياك  •
 .12-والثانية 10-والثانية 9-الثانية الفرعية موعاتتشمل اجملموعة الأوىل واجمل اتالإلكرتوني/ءالكهراب •
ىل 19-والثالثة 17-والثالثة 14-الثالثةو  11-الثانيةاجملموعات الفرعية تشمل الكميياء  •  .24-الثالثة اإ
 18-والثالثة 16-والثالثة 15-الثالثة اجملموعات الفرعيةتشمل  الايوتكنولوجيا •

 اجملال التقينسب حب  -عدد الطلاات الوطنية )مناذج املنفعة( املسبتلمة 

 

 السبنة

 اجملال التقين

2012 2013 2014 2015 2016 

 1791 1729 2084 2024 1880 املياكنياك

 325 432 410 404 438 الكهرابء/الإلكرتونيات

 291 154 183 193 191 الكميياء

                                                
1
 http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/technology_concordance.html 
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 15 13 12 12 8 الايوتكنولوجيا

 2422 2328 2689 2633 2517 اجملموع

 

 سب املسارحب  –عدد الطلاات الوطنية )الرباءات ومناذج املنفعة( املسبتلمة 

 

 السبنة

 املسار

2012 2013 2014 2015 2016 

الإيداع الوطين الأول/الأولوية 

 ادلاخلية
5683 5538 5579 5057 5121 

 155 153 141 228 195 الأولوية بناء عىل نظام ابريس

 يفدخول املرحةل الوطنية 
طار معاهدة التعاون بشأأن  اإ

 الرباءات
136 126 170 164 73 

 

 مككتب تسم الطلااتعدد الطلاات ادلولية املسبتلمة 

 

 السبنة

 اجملال التقين

2012 2013 2014 2015 2016 

 471 570 624 548 596 املياكنياك

 266 304 350 335 378 الكهرابء/الإلكرتونيات

 341 411 428 431 415 الكميياء

 156 197 256 229 247 الايوتكنولوجيا

 1234 1482 1658 1579 1636 اجملموع
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 :وطنية طلاات من ابلأولوية املطالاة فهيا متتاليت الرئيسبية /ادلول املاكتب

يطاليا الرئيسبيةادلول /املاكتبترتيب   من حيث الأمهية: الولايت املتحدة والياابن وفرنسا وأأملانيا واإ

 معاجلة الرباءات الوطنية ومناذج املنفعةيف  املسبتغرقمتوسط الوقت 

 (شهرابلأ الوقت ) حمسوب اعتاارا من ؤرشامل

 .2لاحث والفحص الأولا

 

 الإيداع

 

 شهرا للرباءات الوطنية 9.7

 مناذج املنفعة يفل يمت الاحث 

الطلب  مودعشهرا يف حاةل اختيار  11.01 الإيداع نحمل ا

جراء  (من الطلاات %20) عاجةل اتاإ

 عاديةال اتجراءلالإ  اشهر  20.85

اليت لملفات ل اشهر  9.2لامنذج املنفعة ) اشهر  4.2

 امللفات( مجموعمن  %2.8، اعرتاضات علهيا قُدمت

 2016بياانت من عام 

 ة املرتامكةالوطني الطلاات

 عدد الطلاات قياسامل 

 ةبراء 4063 (الهنايئ القرار)قيد التنفيذ قبل  العالقةمجيع الطلاات 

 ذج منفعةو من 768

يف حال دفعت ) ر الاحث والفحص الأولانتظا يفطلاات 

 (الرسوم املعنية

 براءة 502

 ل يمت الاحث عن مناذج املنفعة

 2017 يناير 31بياانت من 

 ادلمع املطلوب - 7

طلب املساعدة من املكتب ادلويل أأو من ادلول املتعاقدة الأخرى من  يرضور من الأأنه هذا املكتب  يرىيف هذه املرحةل، ل 
عادة التعيّي أأو فعالية معليات الاحث ادلويل والفحص المتهيدي اليت جتري يف  لرشوطأأجل الامتثال  مكتب الرباءات اإ

 .سباايوالعالمات التجارية الإ 

                                                
2
 .املرحةليتضمن الإجراء الوطين الإسبااي رأأاي مكتواب مع نتاجئ الاحث؛ وابلتايل يمت الفحص الأول عند هذه  
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من العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل والإدارات  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايومع ذكل، يسبتفيد 
طار ادلولية من خالل املوارد املتاحة لدلول املتعاقدة  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وكذكل من خالل املناقشات يف اإ

 .، ويرى أأنه معل مفيدمن أأجل تاادل ونرش املامرسات اجليدةاليت جتري والاجامتعات 

 مسائل أأخرى - 8

 ادلويل التعاون

 أأمر ةيواملنظامت ادلول  ةيادلول  ةيالفکر  ةيوماكتب امللک  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايقد ثبت أأن التعاون بّي ل
 .ةيالفکر  ةيممارسات متجانسة للملک  قيحتق أأسايس من أأجل تاادل املعلومات و 

ىل تعزيز العالقات، حتم  هذه املاادرات حقوق امللكية وابلإضافة من خالل الرشاكت القامئة عىل تاادل  هاوتعززالفكرية  اإ
ىل تاادل اخلربات   لمنفعة املتاادةل.ل  حتقيقااملعلومات وأأفضل املامرسات وأأنشطة التدريب، مما يؤدي اإ

مع ماكتب  (PPH) الرباءات ملعاجلةالعديد من اتفاقات الطريق الرسيع  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي وأأبرم
لملكية الفكرية )الصّي وكولومبيا وفنلندا وروسبيا والياابن واملكسبيك وتركيا واملغرب وتركيا(. وتمتثل روح هذه أأخرى ل 

ع طلااهتم. وقد وقن ل  طلب املعاجلة الرسيعةالعمل ومتكّي مودع  طلاات الرباءات من يف  التشاركالتفاقات يف تعزيز معلية 
اليت تشمل منتجات معل معاهدة التعاون بشأأن  الرباءات لإيداعالطريق الرسيع اتفاقات  هذا املكتب أأيضا عددا من

ىل املرشوع العامل   2014يف عام  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي رباءات. وابلإضافة اإىل ذكل، انضمال اإ
جراء حفص رسيع يف أأي  سمحاذلي ي الرباءات  ملعاجلةلطريق الرسيع ل من املاكتب ال مكتب ملودع  طلاات الرباءات بطلب اإ

 املعنية. 22

برامج تعاون ثنائية مع عدد من الادلان )الأرجنتّي  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي اإىل ذكل، أأقام وابلإضافة
كوادور والسلفادور وغواتاميل وه  يةدلومينيك اهورية امجل والربازيل وكولومبيا وكوسبتارياك وكواب وشبييل والصّي و  ندوراس واإ

رسائيل والأردن وكوراي واملكسبيك واملغرب وبامن وابراغواي وأأوروغواي(. وحتدد  ركياوت والربتغال وروسبيا وسبنغافورة بريوو  واإ
طارا هذه مذكرات التفامه   حفصحبث و تتعاون يف  وأأ ماكتب امللكية الفكرية اخلربات أأو الربامج التدريبية،  داخهلتتقامس اإ

 لرباءات.لادلويل نظام ال أأو تتبادل الاياانت من أأجل تعزيز  الطلاات

طار هذه الربامج الثنائية، رشع ويف  يفيف تنفيذ برانمج تدرييب بشأأن الاحث  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي اإ
أأساليب مريكيّي الأ -يّيتعلمي فاحيص الرباءات الأياري (. والهدف الرئييس من هذا الربانمج هو CIBITالرباءات وحفصها )

 لاحث يف قواعد بياانت خمتلفة واسبتخدام خدمات املعلومات التكنولوجية اخملتلفة.ا

حدى أأولوايت دامئا  العالقة مع أأمرياك الالتينية يف جمال امللكية الفكرية  ظلتو  لعالمات التجارية مكتب الرباءات وااإ
. ومنذ ذكل احلّي، حظيت مشاريع 2004يف الوياو يف عام  سبااينشئ الصندوق الاستامئي الإ ، أ  ويف ضوء ذكل. الإسبااي

ة سباانيلإنشاء قاعدة بياانت جمانية ابلإ  "لتيبات"مرشوع  ثال،. عىل سبيل امل الإسبااي عديدة بدمع من الصندوق الاستامئي
م هذا املرشوع كقاعدة بياانت من عىل معلومات عن الرباءات من مجيع بدلان أأمرياك الالتينية. وقد ُص  والربتغالية حتتوي

العامّي يف أأمرياك  دعّيللقضاة واملسبنوية أأقالميية  ندواتشأأهنا أأن تكون أأداة مرجعية عاملية. وعالوة عىل ذكل، نظمت 
ىل  للملكية الصناعية وتعزيز هو حتقيق حامية أأكرب الندواتالالتينية. والهدف من هذه  احلايل لترشيع ل تفسري موحد الوصول اإ

 لادلانلملكية الصناعية. كام أأاتح هذا الصندوق الاستامئي وضع دليل موحد للمعايري املسبتخدمة لتسجيل العالمات املمزية ل 
ُ أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية  دارة الإدار سبتخدم كأداة مرجعية مشرت ي نح العالمات م ية والتقنية لإجراء كة لالإ
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ل الصندوق التجارية. كام للرباءات لادلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية حيدد املاادئ التوجهيية املشرتكة  دليال   مون
 عىل براءات الاخرتاع يف الادلان املشاركة. ولطلاات احلص لفحص

املركز الإسبااي ) "سبيدت"اتفاق تعاون مع مؤسسة  سباايالتجارية الإ مكتب الرباءات والعالمات  أأبرمعىل ذكل،  وعالوة
ىل أأحصاب ( (CEDDET)للتعلمي عن بعد من أأجل التمنية الاقتصادية والتكنولوجية  من أأجل تقدمي دورات عىل الإنرتنت اإ

ىل ، مثل الفاحصّي والقضاة واملدعّي الّيالأمريكي - ّيالأيارييمن املصلحة يف امللكية الفكرية  عامّي. وهتدف هذه ادلورات اإ
نشاء شباكة من خرباء امللكية الفكرية، خاصة يف الادلان الأياريية  يلتعزيز نظام امللكية الفكرية عىل املسبتوى ادلو من خالل اإ

 الأمريكية.

المات التجارية دورة للع 1982ابلتعاون مع أأكدميية الوياو منذ عام  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي كام نظم
، واليت تسبهتدف الفاحصّي "لملكية الصناعيةل رتكة العالمات التجارية واجلوانب املش عن ةأأقالمييدورة تدريبية  "بعنوان
تتطلب مهنم معرفة معيقة  مالأمريكيّي للعالمات التجارية من خمتلف ماكتب امللكية الفكرية اليت قد تكون واجباهت يّيالأياري 

 يف جمال خرباء يلقهيادة أأسباوع واحد، وتشمل حمارضات ملجيدا  هذه ادلورة املعروفة وتسبمتر ملكية الفكرية. لل ادلويل نظام ل اب
 مللكية الفكرية والعديد من دراسات احلالت.عن االعالمات التجارية، ومناقشات جامعية حول مواضيع خمتارة 

ة تفامه مع الوياو بشأأن التعاون يف جمال نرش امللكية الفكرية. مذكر  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي عكام وقن 
يف مناسباات خمتلفة يف مودلافيا وأأوزبكسبتان وسلوفينيا وأأوكرانيا  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايوشارك خرباء 

 فكرية يف املنطقة.يف جمال امللكية ال العاملّينوعية  وحتسّيهبدف تلاية الاحتياجات الأكدميية للمنطقة 

آخرا،  الاحتاد الأورويب مكتب عىل تعاون ممثر مع  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااياف  حيوأأخريا وليس أ
مكتانا عىل اطالع بأأحدث أأدوات تكنولوجيا املعلومات وقواعد الاياانت جيعل  مماواملكتب الأورويب للرباءات للرباءات 

 زايدة القدرة عىل التنبؤ لصاحل املسبتخدمّي.كذكل و  بيهنا تقاربحتقيق ال ية وحياول تنسبيق الإجراءات و املتعلقة ابمللكية الفكر 

 قانون الرباءات اجلديد

ُ 2015 ويولي 25يف  ة سباانيالرمسية الإ  اجلريدة( يف ويولي 24، املؤرخ 24/2015رش قانون جديد للرباءات )القانون ، ن
 .2017أأبريل  1يف حزي التنفيذ قانون الرباءات اجلديد  وسبيدخل. 11/1986حل حمل قانون الرباءات يسب 

مع املاادئ املنصوص علهيا يف  سباايمواءمة الإطار التنظمي  الإ  يفالغرض الرئييس من قانون الرباءات اجلديد يمتثل و 
لتبسبيط وترسيع حامية الاخرتاعات وتعزيز الأمن القانوي وتوفري  التفاقية الأوروبية للرباءات ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 للمخرتعّي. "واحضة مسميات" 

نفاذ. سباايقانون الرباءات الإ  سبُيدخلو  جراءات الإ جراءات املنح أأو يف اإ  اجلديد عددا من التغيريات، سواء يف اإ

جراءات املنح:  وفامي ييل التغيريات الرئيسبية يف اإ

جراء واحد   - جراء  سبيكون هناك. للمنحاإ قانون الرباءات القدمي  علام بأأنالأهلية للرباءة؛  رشوط يفحصمنح لل واحد اإ
ما اتااع الإجراء العام )منح دون حفص موضوع  هام ناالطلب خيار  ملودعيتضمن نظاما مزدوجا يكون فيه  ة: اإ  للجدن

جراء خاص يتضمن حفصا موضوعيا  نشاطوال   الأهلية للرباءة. رشوطل الابتاكري( أأو طلب اإ

لزايم للحداثة واخلطوة  جراء وحيد يتضمن تقرير حبث )ورأأي مكتوب( يليه حفص اإ وينص قانون الرباءات اجلديد عىل اإ
 .متينة . ونتيجة ذلكل، سيمت منح براءاتالتطايق الصناع قابلية الابتاكرية و 
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جراءات منح الرباءات.   - ذا كن  ملودعسبيجري تبسبيط الإجراء للسامح تبسبيط اإ الطلب مبزيد من الوقت للات فامي اإ
 / أأو متديده يف اخلارج.طلب الرباءة و متابعةأأو عدم  متابعةينبغ  

جراءات  بدل منف بعد املنح.  لالعرتاضسيمت تنفيذ نظام   - جيب تقدمي  ،السابقة للمنح اليت كنت قامئة الاعرتاضاإ
 نح.امل أأشهر من اترخي  6مبوجب النظام اجلديد يف غضون  الاعرتاض

دارات أأخرى - 9  التقيمي من اإ

يطلب متديد فرتة تعيينه. وذلكل ليس هو و دولية،  دارةكإ  1995منذ عام  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااييعمل 
ىل تعيّي أأويل.لمتس املساعدة من الإدارات ادلولية الأخرى عىل النحو ي من املتوقع أأن   املوىص به للماكتب اليت تسعى اإ

آخر يف تقيمي مدى  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي سامهبل عىل العكس من ذكل،  يف مساعدة مكتب أ
دارةاستيفائه ملعايري التعيّي   دولية: كإ

ىل مارس  2015ويف الفرتة من ديسمرب  الرتيك معهد لل  تقيامي   التجارية الإسباايمكتب الرباءات والعالمات  أأجرى، 2016اإ
ىل املعهد يف معلية  كهيئة دولية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفقا  تقدمي طلاهللرباءات من أأجل تقدمي املساعدة التقنية اإ
ىل  دارات دولية تعيّيال للمتطلاات اجلديدة ابلنسباة ملاكتب الرباءات اليت تسعى اإ طار لتصاح اإ لتعاون بشأأن معاهدة ا يف اإ

 اسبتخدمه تقرير تقيمي مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسباايالرباءات. وكنت النتيجة الهنائية لهذه املساعدة أأن قدم 
دارة يصاح ن لأ  طلاهيف  ملعهد الرتيك للرباءاتا دارة حفص متهيدي / دويل حبثاإ طار جديدة دويلاإ معاهدة التعاون  يف اإ

ابلإجامع عىل توصية مجعية معاهدة التعاون بشأأن  2016يف مايو ( CTC)بشأأن الرباءات. ووافقت جلنة التعاون التقين 
 .الرتيك للرباءات الرباءات اليت مت فهيا تعيّي املعهد

مكتب شارك ي ملامرسات اجليدة، ات املتعلقة ابتاادل املعلومخيص فامي ومكثال عىل الأنشطة اجلارية بّي الإدارات ادلولية 
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفقا  الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي يف أأنشطة تنسبيق الاحث يف أأورواب يف اإ

دار اذلي ينص عىل التعاون بّي املكتب الأورويب للرباءات وبقية  ةالأوروبيلرباءات ا لتفاقيةالتابع  املركزيةلربوتوكول   اتاإ
دار / لاحث ادلويلا دارات  7الأوروبية )حاليا  لفحص المتهيدي ادلويلا اتاإ مبا يف ذكل املكتب الأورويب للرباءات(. اإ
 ُ شئت جلنة دامئة لتنسبيق أأنشطة الاحث وثالثة أأفرقة عامةل )اجلودة والأدوات والتدريب( تتأألف من ممثلّي عن لك وأأن

جراء ويشملمكتب وجتمتع بصفة دورية.  ات الاحث وأأسالياه واملؤهالت املطلوبة لتعيّي الفاحصّي وتدريهبم التعاون اإ
واخلدمات الأخرى بّي املاكتب فضال عن التدابري الأخرى الالزمة  التنسبيقواملاادئ التوجهيية لتاادل الاحث وتاادل ملفات 

 لوضع الرقابة والإرشاف الالزمّي.

آخر للتعاون مع   مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإسبااي املامرسات اجليدة، شاركالأخرى و  الإداراتوأأخريا، ويف مثال أ
دارات أأخرى، لتقدمي مراجعة  ىل جانب ثالث اإ دارة اجلودة  خطيةيف املرشوع التجرييب، اإ ىل مكتب يف لنظام اإ آخر استنادا اإ أ

لالجامتعات املقبةل للفريق  الثنائية عةاملراج هد هذاعامتمت . ونتيجة لهذا املرشوع التجرييب، 21الفصل املقدمة مبوجب تقارير 
 ممارسة جيدة لتاادل الأفاكر وبناء الشبااكت. االفرع  املعين ابجلودة بوصفه

 ]هناية املرفق والوثيقة[


