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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 التقني التعاون جلنة

 
 الثالثون الدورة

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

 التمهيدي للفحص وإدارة الدويل للبحث كإدارة والتسجيل للرباءات الفنلندي املكتب تعيني متديد
 الرباءات بشأن التعاون معاهدة يف إطار الدويل

عداد املكتب ادلويل   وثيقة من اإ

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

( من معاهدة الرباءات(. وترد يف 3)32()ه( و3)16جنة )انظر املادتّي اليت تلمتس متديد تعييهنا، بعد استشارة هذه الل 
 معلومات عن هذا الإجراء ودور اللجنة فيه. PCT/CTC/30/INF/1الوثيقة 

دارة ، تقدم املكتب الفنلندي للرباءات و 2017مارس  7ويف  .2 دارة للبحث ادلويل واإ التسجيل بطلبه لمتديد تعيينه كإ
طارللفحص المتهيدي ادلويل   معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة. يف اإ

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

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 طلب املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل لمتديد تعيينه
دارة للبحث ادلويل و  دارة للكإ  فحص المتهيدي ادلويلاإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يف اإ

 عامة معلومات - 1

  امس املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية: 

 املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل

 التارخي اذلي تلقى فيه املدير العام طلب التعيّي: 

 2017مارس  7

  دورة امجلعية اليت يطلب فهيا التعيّي:

 ادلورة التاسعة والأربعون مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

دارة للبحث والفحص:التارخي اذلي م   ن املتوقع بدء العمل فيه كإ

دارة للبحث ادلويل و 2018يناير  1 دارة لل، عندما يدخل متديد التعيّي احلايل كإ   فحص المتهيدي ادلويل حزي النفاذ.اإ

دارات البحث والفحص اليت تساعد يف تقيمي مدى استيفاء املعايري:  اإ

 ل ينطبق 

 متطلبات التعيّي ادلنيا :املوضوعيةاملعايري  -2 

 

 القدرة عىل البحث والفحص -1.2

جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم  "، عىل أأنه:1"1.63" و1"1.36تنص القاعداتن 
 عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث.
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 (2016ديسمرب  31البحث والفحص: )احلاةل يف  جراءلإ املوظفون املؤهلون 

متوسط اخلربة  (كملدوام العدد ) اجملال التقين
كفاحص 

 )ابلس نوات(

 تفصيلابل املؤهالت 
 ماجس تري/دكتوراه

 28/3 13 31 املياكنياك

 13/28 13 41 الكهرابء/الإلكرتونيات

 14/9 15 23 الكميياء

 4/4 15 8 البيوتكنولوجيا

 59/44 13 103 اجملموع

 برامج التدريب

 برامج التدريب للفاحصّي اجلدد

ويتأألف برانمج  خيضع الفاحصون اجلدد لامثنية عرش شهًرا من التدريب لتطوير هماراهتم يف البحث يف الرباءات وحفصها.
 التدريب من حمارضات يف فصول دراس ية وأأنشطة مشاريع وتدريب أأثناء العمل.

مه فاحصو براءات كبار دلهيم  درسوامل خشيص. مدرسلك فاحص جديد ل و .مدرسويُنفذ التدريب أأثناء العمل بتوجيه من  
كيفية التعامل مع  درسويرشح امل تعلميًا معلًيا ويعّلن أأساس يات الرباءات. درسويوفر امل س نوات. 5خربة معلية ل تقل عن 

أأما التدريب أأثناء العمل فيعين أأن لك فاحص جديد يتعامل مع  د احلاجة.طلبات الرباءات ويساعد الفاحص اجلديد عن
  مجيع الآراء والقرارات املكتوبة. درسطلبات براءات فعلية ويراجع امل

 موضوعًا خمتلًفا. 18وتتضمن حمارضات الفصول ادلراس ية  ويلق  فاحصون كبار حمارضات الفصول ادلراس ية للفاحصّي اجلدد.
ة عن عروض تقليدية ومناقشات وأأنشطة مشاريع وأأنشطة حاسوبية. ويبلغ اإجاميل الوقت املس تغرق يف واحملارضات عبار 

ويشارك لك فاحص جديد يف حمارضات الفصول ادلراس ية خالل س نة  يوم معل. 16حمارضات الفصول ادلراس ية 
  الأوىل. العمل
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 املدة )ابلساعات( املوضوع )حمارضات الفاحصّي اجلدد(

 7 طلب الرباءة واملطالبات

 16 أأنظمة التصنيف

 6 البحث عن املعلومات، اجلزء الأول

 6 البحث عن املعلومات، اجلزء الثاين

ة  2 البحث عن اجلدن

 13 اس تحقاق الرباءة

عداد الرأأي حول اس تحقاق الرباءة وتقرير البحث  16 اإ

 2 خدمة البحث )اخلدمة التجارية(

جراءات طلب الرباءةالقرارات أأثناء   3 اإ

 6 رفض الطلب

 3 مشالك تقنية خاصة

 2 منوذج املنفعة

 2 وحدة الاخرتاع

 3 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مرحةل البحث ادلويل  16 اإ

جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مرحةل الفحص المتهيدي  اإ
 ادلويل

3 

جراءات طلب الرباءة  3 احلالت اخلاصة أأثناء اإ

ىل التدريب ادلاخيل، يشارك مجيع الفاحصون اجل آلتوابلإضافة اإ وتنظم جامعة  )هلس نيك(. دد يف تدريب خاريج يف جامعة أ
فنلندي للرباءات أألتو برانمج التدريب املعنون "الرباءات ـ الصناعة ـ التكنولوجيا" بصفة س نوية ابلتعاون مع املكتب ال 

ىل تعريف املشاركّي ابلأنظمة ادلولية للرباءات فضاًل عن تزويد املشاركّي ابملعرفة  والتسجيل. وهيدف برانمج التدريب اإ
جراءات منح الرباءات يف فنلندا وبعض  الأساس ية حول حقوق امللكية الفكرية ـ خاصة حقوق امللكية الصناعية ـ وحول اإ

دف برانمج التدريب الفاحصّي اجلدد فقط ولكن أأيًضا وءالء الرباءات وهمند ي الرباءات ويريمه البدلان الأخرى. ول يس هت
 اختبارات ونشاط مرشوع. 3ويشمل التدريب حمارضات وصياية طلب الرباءة و من املهنيّي يف جمال حقوق امللكية الفكرية.
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أأايم يف  4تدريب ال  دومفضاًل عن ذكل، ي رد أأدانه(.يوم معل )انظر اجلدول الوا 20ويبلغ الوقت املس تغرق يف التدريب 
  املكتب الأورويب للرباءات )ميونيخ، أأملانيا(.

 املدة )ابلأايم( الوحدة )الرباءات ـ الصناعة ـ التكنولوجيا(

 2 حقوق امللكية الصناعية يف رايدة الأعامل

 2 حقوق امللكية الصناعية وأأشاكل امحلاية

 2 منح الرباءات يف فنلندا

 2 معاجلة طلب الرباءة

 2 الأنظمة ادلولية لطلبات الرباءات

نظمة الوطنية للرباءات  2 اخلصائص املمزية للأ

وة عن أأنشطة املكتب الأورويب للرباءات )تُعقد يف ميونيخ، املكتب الأورويب دن
 للرباءات(

4 

 2 الرباءات واملنافسون

 2 الانتفاع حبقوق امللكية الصناعية

وبعد اجتياز الاختبار، يس تطيع الفاحص اجلديد  بهناية فرتة الامثنية عرش شهًرا، يُعقد اختبار شفهي  مجليع الفاحصّي اجلدد.
 أأن يعمل بشلك مس تقل.

 أأنشطة التدريب للفاحصّي احلاليّي

رباءات )املكتب الأورويب يشارك الفاحصون احملنكون احلاليون يف دورات تدريبية وندوات مقدمة من الأكدميية الأوروبية لل
أأيًضا يف دورات تعّل عن بعد. ويلزتم  الفاحصون يشاركو للرباءات(. وتعد ادلورات املقدمة متقدمة أأو يف مس توى اخلرباء. 

آخرين لحقًا يف املكتب الفنلندي للرباءات  الفاحصون اخلاضعون للتعلمي يف الأكدميية الأوروبية للرباءات بتدريب فاحصّي أ
فاحصّي س نواًي ادلورات التعلميية والندوات اخملتلفة اليت تنظمها الأكدميية الأوروبية  10ل. وعادة حيرض ما يزيد عن والتسجي

 للرباءات )املكتب الأورويب للرباءات(.

امت ويشارك الفاحصون احلاليون أأيًضا يف ادلورات التعلميية والندوات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية واليت تنظمها منظ
 5 بفضل رشاكةأأخرى، عىل سبيل املثال املعهد الأورويب للرباءات أأو املركز اجلامع  حلقوق امللكية الفكرية )معهد ُمنشأأ 

  جامعات فنلندية(.

  ويشارك الفاحصون احلاليون يف ندوات ومؤمترات علمية عىل الصعيدين الوطين وادلويل من أأجل صقل خربهتم التقنية.

  الفنلندي للرباءات والتسجيل أأنشطة تدريب داخيل للفاحصّي اجلدد حول قضااي الساعة.ويقدم املكتب 
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ويُقدم التدريب اللغوي للفاحصّي  أأايم. 5وتبلغ مدة ادلورة التدريبية  وتُنظم دورات تدريبية للمعلنمّي بصفة منتظمة.
 هام املكتب والسويدية والفرنس ية والأملانية(.لالضطالع ب )الإنلكزيية 

عىل سبيل املثال، نُظمت ندوات مع مكتب الولايت  وجرى العرف عىل التعاون بشلك ثنايئ مع ماكتب براءات أأخرى.
 قصرية. اتللملكية الفكرية لفرت  الصيينكتب امل مع  جرى تبادل للفاحصّيفضاًل عن ذكل، و  املتحدة للرباءات والعالمات.

أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل جيب  "، عىل أأنه:2"1.63" و2"1.36تنص القاعداتن 
ليه يف القاعدة  ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل  34الأقل احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ أأو يكون يف اإ

لكرتونية.  الوجه السلمي لأغراض البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

ىل احلد الأدىن من الواثئق لأغراض البحث:النفاذ    اإ

(x) نفاذ كمل 

  أأنظمة البحث:

يتاح لفاحيص الرباءات يف املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل مجيع املعدات الرضورية )أأهجزة وبرجميات( لأداء همام 
 البحث والفحص بفعالية.

ىل قاعدة البياانت  وللفاحصّي ماكنية النفاذ اإ واعد بياانت وأأدوات حبث أأخرى عديدة من أأجل تلبية وق EPOQUENETاإ
ليهرشط احلد الأدىن جملموعة الواثئق   من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 34يف القاعدة  املشار اإ

ماكنية النفاذ اإىل مجيع قواعد بياانت الرباءات وفقًا لرشط احلد الأدىن EPOQUENETويوفر تطبيق  جملموعة  للفاحصّي اإ
ماكنية ّيفاحصلل ميكنو  الواثئق بوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ىل قواعد بياانت الرتمج أأيًضا اإ واليت تشمل  ةالنفاذ اإ
أأيًضا اس تخدام قاعدة البياانت  EPOQUENETويتيح تطبيق  كربى البدلان الآس يوية )الصّي والياابن وكوراي(.

 IEEEو EMBASEلرباءات ملل متعلقة اب)مؤرش الرباءات العامل  ديروينت( وقواعد بياانت واثئق يري  WPI التجارية
 .MEDLINEو INSPECو

 USGENEو CASاذلي يتضمن قواعد بياانت ملل جسل  STNويس تخدم تطبيق  .STNويتاح للفاحصّي أأيًضا تطبيق 
وأأدوات البحث  EPOQUENETومن خالل تطبيق  جيا.يف البحث يالًبا يف جمايل الكميياء والبيوتكنولو  DGeneو

ماكنية النفاذ اإىل مجموعة واسعة النطاق من اجملالت ويريها من واثئق يري  متعلقة وبواابته الأخرى، تُتاح للفاحصّي اإ
 (.Wileyو Springerو Elsevierو EBSCO عىل سبيل املثال:اجملالت )عديد النارشين هذه  يتيحو  لرباءات.اب

ىل احلد الأدىن جملموعة الواثئق  نحومت  ليهالأدوات املذكورة أأعاله للفاحصّي نفاًذا اإ من الالحئة التنفيذية  34يف القاعدة  املشار اإ
 للمعاهدة عىل الأقل.

جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية  "، عىل أأنه:3"1.63" و3"1.36تنص القاعداتن 
عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا  موظفون قادرون

لهيا يف القاعدة  لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ  .34أأو املرتمج اإ

يداع الطلبات الوطنية ومعاجلهتا:   اللغة)اللغات( اليت ميكن هبا اإ

  ة والإنلكزييةالفنلندية والسويدي
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  اللغات الأخرى اليت يتقهنا عدد كبري من الفاحصّي:

 الأملانية والفرنس ية

  اخلدمات املتاحة للمساعدة يف البحث أأو فهم حاةل التقنية السابقة بلغات أأخرى:

 مرتمجون داخليون وخدمات الرتمجة الآلية

دارة اجلودة -2.2  اإ

جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام  "، عىل أأنه:4"1.63" و4"1.36تنص القاعداتن 
 لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة.

 :وطين لإدارة اجلودةالنظام ال 

دارة اجلودة ) جراءات ( ISO 9001:2000حصل املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل عىل أأول شهادة ملعيار اإ بشأأن اإ
دارة حفص متهيدي دويل( يف  دارة حبث دويل واإ . 2006معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اخلاصة به )مكتب تسّل طلبات واإ

جراءات طلب الرباءة عىل الصعيد الوطين أأيًضا.2007ويف    ، ُوسع نطاق الشهادة لتشمل اإ

آخر معلية اعامتد يف خريف  صدار الشهادات أ يف (. وISO 9001:2015وفقًا للمعيار املعدل ) 2016وقد أأجرت هيئة اإ
تشمل شهادة اجلودة معاجلة مناذج املنفعة، ومعاجلة طلبات الرباءات الوطنية ومعاجلة الطلبات ادلولية بوجب  الوقت الراهن،

  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

ىل املكتب ادلويل وفقًا نظام اإ  بشأأنوقد قدم املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل تقريره الأخري  دارة اجلودة اخلاص به اإ
طارمن املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  21للفصل  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يف اإ

 . وهو متاح عرب املوقع الإلكرتوين للويبو:2016نومفرب  30 يف
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html  

 س هتدفامل التشغيل نطاق  - 3

 اللغة )أأو اللغات( اليت س تقدم هبا اخلدمات:

 الإنلكزيية والفنلندية والسويدية

 ادلوةل )ادلول( أأو مكتب )ماكتب( تسّل الطلبات اليت س تختص الإدارة ابلنظر يف طلباهتا:

طار املنظمة الأوروبية للرباءات. أأية  دوةل متعاقدة وفقا للزتامات الإدارة يف اإ

 :عمليةالتقييدات املفروضة عىل نطاق ال 

 ل ينطبق

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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 دوافع الطلب - 4

دارة لفحص الرباءات. ن املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل دليه ابع طويل كإ ، 1842ُمنحت أأول براءة فنلندية يف  فقد اإ
، أأي 1942وقد بدأأ املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل معهل مككتب مركزي ومس تقل يف  س نة. 175أأي منذ 

 س نة. 75 منذ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل للطلبات ادلولية  واملكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل يضطلع بدورة كإ
ومن الأولوايت احلامسة  . واملكتب متحفز بشدة ملواصةل هذا العمل.2005دة التعاون بشان الرباءات منذ بوجب معاه

دارة  دارة للويل و ادلبحث لل للمكتب احملافظة عىل وضعه كإ   ويل يف املس تقبل أأيًضا.ادلمتهيدي ال فحص اإ

ننا نرغب يف ض امن توفري جودة عالية مع الإبقاء عىل التصال احمليل وتش هتر فنلندا ابلصناعات املتطورة تكنولوجيًا، ومن مث فاإ
والاس تعانة ابللغات احمللية يف التواصل مع معالئنا با يف ذكل اخملرتعون والرشكت الصغرية واملتوسطة والصناعة 

 النطاق. الواسعة

املودعة س نواًي مقارنة بعدد وعىل مر الس نّي، احتلت فنلندا مرتبة عالية يف الإحصاءات املتعلقة بعدد طلبات الرباءات 
 ابتاكًرا. كرث، جاءت فنلندا يف املركز اخلامس بّي ادلول الأ 2016ويف تصنيف مؤرش الابتاكر العامل   الساكن.

وقد كنت الصناعة الفنلندية ومعالؤان كلك راضّي عن جودة معلنا فامي خيص الفحص وأأعربوا عن رغبهتم يف ضامن اس مترار 
دارة للبحث ادلويل و  رباءات والتسجيلاملكتب الفنلندي لل دارة لليف معهل كإ فحص المتهيدي ادلويل بوجب معاهدة التعاون اإ
ف  أأكرث من نصف الطلبات املودعة بوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى فووفقًا لإحصاءات حديثة،  بشأأن الرباءات.

دارة للبحث ادلويل من  املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل، خيتار مودع الطلب املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل كإ
 وهذا يُظهر ثقة كبرية يف معلنا. ة(.طلب فنلندي ذو أأولوية وطنيهلم أأصال بدائل متاحة )العديد من مودع  الطلبات  3بّي 

مفن الواحض أأن مودع  الطلبات يقدرون حقيقة أأن البحث والفحص فامي خيص طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
آخر يري اذلي يتوىل الطلب ذا الأولوية.   يضطلع هبام فاحص أ

من التعلمي والتأأهيل  عال مس توىموظفون عىل ودلينا  وقد زاد عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشلك مطرد.
ن املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل عىل اس تعداد  واخلربة ودلينا كفة املوارد الالزمة. ىل هذه احلقائق، فاإ واستناًدا اإ

نلنديّي لتقامس أأعباء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ليس فقط فامي خيص الطلبات ادلولية من مودع  الطلبات الف 
طار املنظمة الأوروبية للرباءات.  ولكن أأيًضا من مصادر أأخرى، وفقًا للزتاماته يف اإ
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مة الطلب ()ةادلول -5  مقدن

 املوقع الإقلمي 

 

  أأورواب. ابيق دول (داكن يرماد)   الاحتاد الأورويب. ابيق دول )أأخرض فاحت(   فنلندا. (داكن)أأخرض   

 احمليطة. املنطقة فاحت( رمادي)  

قلميية:   عضوية املنظامت الإ

 الاحتاد الأورويب
 مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

 املنظمة الأوروبية للرباءات

  عدد الساكن:

  مليون نسمة 5.5

  نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل:

 يورو 39 164

نفاق الوطين املقدر عىل البحث والتطوير )% من الناجت    احمليل الإجاميل(:الإ

 ابملائة من الناجت احمليل الإجاميل 3

  عدد جامعات البحث:

14  
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  موجز عن الش بكة الوطنية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات )ملال، مكتبات الرباءات ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر(:

القطاع العام هدفها متويل الأحباث والتطوير منظمة متخصصة مموةل من يه ( Tekesالوكةل الفنلندية لمتويل الابتاكر )
قلميية أأعضاؤها أأفراد متخصصون يف تطوير  والابتاكر يف فنلندا. ويرشف خرباء املنظمة يف بقاع خمتلفة من فنلندا عىل فرق اإ

 الاخرتاعات واس تغاللها جتاراًي.

وةل عن همام التنفيذ والتطوير ؤ أأحناء البالد ويه مس( يف مجيع ELY Centresوتقع مراكز التمنية الاقتصادية والنقل والبيئة )
 اليت تضطلع هبا احلكومة املركزية.

اذلي أأنشئ بفضل  كام أأن املركز اجلامع  حلقوق امللكية الفكرية ودلى اجلامعات الكربى مراكز دمع الابتاكر اخلاصة هبا.
 امللكية الفكرية والصناعية.جامعات فنلندية، ينسق هجود التعلمي والبحث فامي خيص حقوق  5رشاكة 

 مسائل متعلقة بشأأنوتضم مكتبة الرباءات يف املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل مجموعة من الكتب واجملالت العامة 
ىل قواعد بياانت الرباءات. PatLibوتتعاون أأيًضا مع مراكز  مللكية الفكرية.اب  أأخرى وتوفر نفاًذا جمانًيا اإ

  ى:الصناعات احمللية الكرب 

منتجات صناعة املواد الكمييائية، ومنتجات صناعة الغاابت، واملعادن ومنتجاهتا، والآلت واملعدات، واملنتجات الغذائية، 
  ومنتجات صناعة الأهجزة الكهرابئية والإلكرتونية

  أأكرب الرشكء التجاريّي من ادلول:

 الأمريكية ، والولايت املتحدةّي الشعبيةمجهورية الص ، وهولندا، والاحتاد الرو يأأملانيا، والسويد، و

 أأخرى: أأساس يةمعلومات 

عداد اسرتاتيجية وطنية بشأأن حقوق امللكية الفكرية. ويف الربانمج  2009مارس  26أأصدرت احلكومة قراًرا يف  بشأأن اإ
صالح خطة العمل  2011احلكويم لس نة  الواردة يف الاسرتاتيجية عىل اُُتذ قرار بتنفيذ اسرتاتيجية حقوق امللكية الفكرية واإ

 أأساس التغيريات اليت طرأأت يف بيئة التشغيل وأأولوايت احلكومة.

وهو جيمع بّي  ( خللق قمية يري ملموسة.2020-2014، نرش قرار حكويم بشأأن برانمج س ياسات )2014ويف أأبريل 
ية الفكرية والإجراءات الس ياس ية الأساس ية الإجراءات الس ياس ية املركزية احملدثة لالسرتاتيجية الوطنية بشأأن حقوق امللك 

ث.  للهنوض ابلأعامل التجارية ورايدة الأعامل يف الصناعات الإبداعية والربانمج الوطين للتصاممي احملدن

ىل تعزيز رشوط الاستامثرات يري امللموسة، وتعزيز اخلربات املتعلقة  وهيدف برانمج الس ياسات خللق قمية يري ملموسة اإ
 رأأس املال الفكري وخلق قمية يري ملموسة والهنوض بتطوير الأعامل التجارية القامئة عىل الابتاكر يف فنلندا.ابلنتفاع ب

طار مزيانيات الفروع داخل ي وس  س تخدم برانمج الس ياسات خللق قمية يري ملموسة يف توجيه معل املنظامت احلكومية يف اإ
 الإدارة املعنية.
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 نوعية طلبات الرباءات - 6

 حبسب اجملال التقين -الطلبات الوطنية املس تلمة عدد 

 الس نة
 اجملال التقين

2012 2013 2014 2015 2016 

 623 674 706 731 841 املياكنياك

 346 318 371 444 409 الكهرابء/الإلكرتونيات

 309 334 362 415 447 الكميياء

 90 90 106 147 130 البيوتكنولوجيا

 1,368 1,416 1,545 1,737 1,827 اجملموع

 حبسب املسار -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

 الس نة

 املسار
2012 2013 2014 2015 2016 

 الوطينالإيداع 
 ادلاخلية /الأولويةالأول

1,740 1,639 1,474 1,333 1,313 

 55 83 71 98 87 الأولوية بناء عىل نظام ابريس

طاردخول املرحةل الوطنية   يف اإ
 الرباءات معاهدة التعاون بشأأن

47 38 41 43 27 

 عدد الطلبات ادلولية املس تلمة مككتب تسّل الطلبات

 الس نة
 اجملال التقين

2012 2013 2014 2015 2016 

      املياكنياك

      الكهرابء/الإلكرتونيات

      الكميياء

      البيوتكنولوجيا

 969 1,005 1,112 1,265 1,358 اجملموع
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  املاكتب/ادلول الرئيس ية اليت متت فهيا املطالبة ابلأولوية من طلبات وطنية:

 للرباءات والولايت املتحدة الأمريكية وأأملانيا والصّي وكندااملكتب الأورويب الويبو و 

 متوسط الوقت املس تغرق يف معاجلة الرباءات الوطنية

 الوقت )ابلأشهر( حمسوب اعتبارا من املؤرش

 6 الإيداع البحث

 6 الإيداع الفحص الأول

 38 الإيداع املنح

 الطلبات الوطنية املرتامكة

 عدد الطلبات املقياس

 3,300 مجيع الطلبات العالقة

 555 طلبات يف انتظار البحث )يف حال دفعت الرسوم املعنية(

طلبات يف انتظار الفحص الأول )يف حال دفعت 
 املعنية( الرسوم

555 

 املطلوب ادلمع - 7

 ل ينطبق

 مسائل أأخرى -8

 ل ينطبق

دارات أأخرى -9  التقيمي من اإ

 ل ينطبق

 ]هناية املرفق والوثيقة[


