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 ابلإنلكزيية الأصل:
 2017 مارس 16 التارخي:

 
 
 

 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 التقني التعاون جلنة

 
 الثالثون الدورة
 2017 مايو 12 اإىل 8 من جنيف،

 
 

 الدويل التمهيدي للفحص وإدارة الدويل للبحث كإدارة املصري االخرتاع براءات مكتب تعيني متديد
 الرباءات بشأن التعاون معاهدة على بناء

عداد من وثيقة   ادلويل املكتب اإ

 ديسمرب 31 يف تنهتي  ملدة احلالية ادلولية الإدارات لك الرباءات( )مجعية الرباءات بشأأن التعاون معاهدة مجعية عينت .1
ذن يس تعّي  .2017 دارة للك التعيي متديد يف تبت أأن 2017 يف الرباءات مجعية عىل اإ  اليت احلالية ادلولية الإدارات من اإ
 الوثيقة يف وترد الرباءات(. معاهدة من (3) 32و ()ه(3)16 املادتي )انظر اللجنة هذه استشارة بعد تعييهنا، متديد تلمتس

PCT/CTC/30/INF/1 فيه. اللجنة ودور الإجراء هذا عن معلومات 

دارة تعيينه لمتديد بطلبه املرصي الاخرتاع براءات مكتب تقدم ،2017 مارس 8 ويف .2 دارة ادلويل للبحث كإ  للفحص واإ
 الوثيقة. هذه مرفق يف الطلب ويرد .الرباءات بشأأن التعاون معاهدة عىل بناء ادلويل المتهيدي

ن  .3 ىل مدعوة اللجنة اإ سداء اإ  يف هتامشور اإ
 .الأمر هذا

 

 [املرفق ذكل ييل]
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 املرفق

 تعيينه لمتديد املرصي الاخرتاع براءات مكتب طلب
دارة  ادلويل المتهيدي والفحص ادلويل للبحث كإ
طار يف  الرباءات بشأأن التعاون معاهدة اإ

 عامة معلومات - 1

 املرصي الاخرتاع براءات مكتب: املكتب امس

 2017 دورة: التعيي فهيا يطلب اليت امجلعية دورة

دارة فيه العمل بدء املتوقع من اذلي التارخي م اذلي احلايل التعيي متديد طلب: والفحص للبحث كإ  2009 عام الأصل يف قّدِّ
ىل  .2018 يناير 1 من اعتبارا منقطع غري أأثرب ،2017 ديسمرب 31 غاية اإ

دارات  التعيي متديد حال يف ينطبق ل: املعايري استيفاء مدى تقيمي يف تساعد اليت والفحص البحث اإ

 الطلب دوافع  - 2

ىل النفاذ تيسري بأأمهية املرصي الاخرتاع براءات مكتب يقرّ   مجيع من الطلبات ملودع  الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام اإ
دارة وبصفته .املناطق طار يف ادلويل والفحص للبحث اإ نه العربية، البدلان لفائدة خاصة الرباءات، معاهدة اإ  الفرصة يفتح فاإ
جراءات لس تكامل الساكن من مليون 30 أأمام ثراء يف بذكل والاسهام العربية ابللغة التسجيل اإ  .ادلويل الرباءات نظام اإ

 .النرش لأغراض لكغة وتس تعملها العربية ابللغة الرباءات حفص عىل تعمل عربية دوةل أأول مرص وتعترب

ننا أأخرى، عربية ودول املرصي املكتب بي املربمة التفامه مذكرات عىل وبناء  المتهيدي والفحص البحث تقارير نعد فاإ
(ISR/IPER) وعامن والسودان السعودية العربية واململكة ادلويل املكتب لفائدة. 

 املنطقة يف ول أأفريقيا يف تكن مل ،2009 يف الرباءات بشأأن التعاون معاهدة مجعية قبل من املرصي املكتب تعيي وقبل
دارة أأية العربية ىل ابلنس بة الشأأن وكذكل   .ادلويل المتهيدي والفحص ادلويل للبحث اإ  تس تطيع ل اليت الأخرى الإدارات اإ
 يف نرش لكغة أأضيفت العربية اللغة نأأ  ورمغ وابلتايل، .العربية ابللغة ادلويل المتهيدي والفحص ادلويل البحث خدمات تقدمي

 يُطلب وكن  .ادلويل البحث لأغراض الرتمجة بتوفري ملزمي كنوا لأهنم مترّضرين اللغة هبذه الطلبات مودعو كن ،2006
دارة تعيي العربية واملنطقة أأفريقيا من الطلبات مودع  من  رسوما أأحياان تفرض وقد جغرافيا، عهنم بعيدة ادلويل للبحث اإ
 .املفضةل بلغهتم املودعي مع التواصل عىل قادرة غري تكون رباّم واليت املرصي، املكتب رسوم من أأعىل

دارة العمل يف املرصي املكتب بدأأ  أأن ومنذ  تزال ل الأرقام أأن وحصيح  .العربية ابللغة الإيداعات يف ارتفاع لوحظ دولية، كإ
ىل ابلنس بة لفائدته والرتوجي النظام اس تخدام عىل التشجيع يف همم جزء هو التعيي متديد ولكن مرتفعة، غري . العريب العامل اإ
دارة معهل خالل ومن  الأنشطة سائر أأداء يف كفاءته من يزيد أأن املرصي الاخرتاع براءات مكتب يس تطيع ادلويل، للبحث كإ

 :ييل ما الأنشطة تكل وتشمل  .املنطقة يف النظام لتحسي

 (مشاهبة أأخرى وبرامج والابتاكر التكنولوجيا لتدمع الويبو مراكز مع ابلتنس يق) التصال نقاط من ش بكة توفري )أأ(
قامة هبدف  أأخرى؛ هجة من الصناعية واملؤسسات هجة من البحث ومراكز اجلامعات بي الصةل اإ

 املنطقة؛ يف أأخرى وطنية ماكتب من الفاحصي تدريب عىل املساعدة )ب(
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ىل العربية من الآلية الرتمجة جودة حتسي عىل املساعدة )ج(  .الأخرى اللغات اإ

ىل وابلإضافة دارة املكتب تعيي متديد شأأن من س بق، ما اإ دارة ادلويل للبحث كإ  يساعد أأن ادلويل دييالمته  للفحص واإ
 اإىل الاسرتاتيجية هذه هتدف". و 2030" مرص رؤية" املس تدامة للتمنية الوطنية الاسرتاتيجية يف دوره أأداء عىل املكتب
 واملعرفة، لالبتاكر التمنوية القمية يضمن متاكمل نظام مضن واملعارف والتكنولوجيا للعلوم ومنتج ومبتكر، مبدع، جممتع تطوير
 .الوطنية والتحدايت ابلأهداف الابتاكر وخمرجات املعرفة تطبيقات ويربط

 الإلكرتوين املوقع عىل "2030 مرص رؤية" املرصية الإمنائية الاسرتاتيجية عن املعلومات من مزيد عىل الاطالع وميكن
 ./http://sdsegypt2030.com: التايل

 الطلب مقّدمة (ة)ادلول  - 3

 الإقلمي  املوقع

 

 اجملاورة وادلول (ة)ادلول تبّي  خارطة

 92,000,000: الساكن عدد 

 مرصي جنيه 3,418: الإجاميل احمليل الناجت من الفرد نصيب 

نفاق  املائة يف 3 (:الإجاميل احمليل الناجت من )% والتطوير البحث عىل املقدر الوطين الإ

 .حبث مؤسسة 70و جامعة 70 :البحث جامعات عدد

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

 والتعدين والأغذية الصيدلنية واملس تحرضات الكمييائية واملواد النس يج: الكربى احمللية الصناعات

 يف جتاري عضو يه ومرص  .الالتينية وأأمرياك وأأفريقيا العربية والبدلان الأورويب الاحتاد: ادلول من التجاريي الرشكء أأكرب
 .أأفريقيا وجنوب لرشق املشرتكة والسوق أأغادير اتفاقية

 مصر

http://sdsegypt2030.com/
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 الرباءات طلبات نوعية  - 4

 التقين اجملال حبسب  - املس تلمة الوطنية الطلبات عدد
 الس نة

 التقين اجملال

2016 2015 2014 2013 2012 

 436 414 428 424 430 املياكنياك

 430 407 423 412 422 الإلكرتونيات/الكهرابء

 48 35 45 40 42 املدنية الهندسة

 38 29 32 34 33 النس يج

 399 383 388 393 390 الكميياء

 153 131 141 136 145 الفزيايء

 158 149 150 154 156 الزراعة

 414 403 400 408 410 الصيدةل

 36 32 31 34 32 الطب

 71 49 85 52 83 البيوتكنولوجيا

 2,183 2,032 2,123 2,087 2,143 اجملموع

 املسار حبسب - املس تلمة الوطنية الطلبات عدد

 الطلبات تسمل مككتب املس تلمة الطلبات عدد
 الس نة

 التقين اجملال
2016 2015 2014 2013 2012 

 23+6(SA)+1(SD) 30+4(IB) 24 18 (SA)6+19 املياكنياك

 8+4(SA) 3+2(IB) 5 15 (SA)6+9 الإلكرتونيات/الكهرابء

 16 9 12 3 (SA) 3+11 الكميياء

 - 1 1 2 1 البيوتكنولوجيا

 36 42 49 60 55 اجملموع

 

 :وطنية طلبات من ابلأولوية املطالبة فهيا متت اليت الرئيس ية ادلول/املاكتب

 ،(SIPO) الصيين املكتب ،(JPO) الياابين املكتب ،(EPO) الأورويب املكتب ،(USPTO) املتحدة الولايت مكتب

   (KIPO)الكوري املكتب

 الس نة

 املسار

2016 2015 2014 2013 2012 

 الأولوية/الأول الوطين الإيداع

 ادلاخلية
901 713 746 651 681 

 70 64 47 63 59 ابريس نظام عىل بناء الأولوية

 عىل بناء الوطنية املرحةل دخول

 الرباءات بشأأن التعاون معاهدة
1,183 1,311 1,330 1,317 1,432 
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 والفحص البحث جمال يف الكفاءات  - 5

   :ادلولية/الوطنية املرحةل املرحلتي، من للك والفحص البحث لإجراء املؤهلون املوظفون
ىل الآن ليصل الفريق توس يع عىل ومعل فنيا فاحصا 16 مجموعه مبا املرصي املكتب بدأأ   مجيع يغطون ومه  .فنيا فاحصا 130 اإ

 الالزمة التقنية اجملالت

   الفاحصي عدد التقين اجملال

 8 املياكنياك

 9 الإلكرتونيات/الكهرابء

 2 املدنية الهندسة

 3 النس يج

 10 الكميياء

 4 الفزيايء

 4 الزراعة

 74 الصيدةل

 5 الطب

 11 البيوتكنولوجيا

 130 اجملموع

 17و العليا ادلراسات مؤهالت دلهيم مهنم املائة يف 30 وحوايل  .الباكلوريوس شهادات حاميل من مه الفنيي الفاحصي لك
 .ادلكتوراه شهادة حاميل من مهنم 30و ماجس تري شهادة دلهيم مهنم

 يف شهادة 54 من أأكرث الآن ودلينا الفكرية امللكية يف املاجس تري برانمج ملتابعة الس نة يف أأشخاص 10 املرصي املكتب يدمع
 .الفكرية امللكية

دارة  :الفحص اإ

 
 

 

  مدير

  ن مرشف

 1 فاحص

 1 فاحص ............

 1 فاحص 1 فاحص

 ن فاحص ن فاحص ن فاحص
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 الإدارة وأأعامل املوظفي همام عىل يرشف  :املدير
 .التقارير جودة من ويتحقّق الفاحصي من أأكرث أأو 5 ينجزها اليت الأعامل عىل يوقّع[: ون]املرشف
جراءات ينفّذ[: ونالفاحص]  والفحص البحث اإ

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

يداع هبا ميكن اليت( اللغات)اللغة   .والإنلكزيية العربية: ومعاجلهتا ادلولية الطلبات اإ

 أأخرى لغات يتقنون اذلين الفاحصي من أأصغر عدد هناك. و الإنلكزيية: الفاحصي من كبري عدد يتقهنا اليت الأخرى اللغات
 .الفرنس ية مثل

 الفاحصون يس تخدهما اليت البحث أأدوات: أأخرى بلغات السابقة التقنية حاةل فهم أأو البحث يف للمساعدة املتاحة اخلدمات
ما الإنلكزيية، ابللغة الرباءات وغري الرباءات منشورات معظم يف ابلبحث تسمح املرصي املكتب يف  مثل ترتيبات خالل من اإ
 الفاحصون ويس تعي  .الرباءات ركن مثل ذاهتا البحث مواقع عىل املتاحة للواثئق الآلية الرتمجة أأو املتقاربة الواثئق بي امجلع
دارة يضم املرصي املكتب بأأن علام الطلب عىل بناء املرتمجي خبدمات أأيضا ىل الرتمجة خدمات يف متخصصة اإ  لغة من أأكرث اإ
 .واحدة

 :املس متر والتدريب الفاحصي مؤهالت
 )والفرنس ية الإنلكزيية) اللغات يف تدريبية دورات وينظم واملتواصل املس متر التدريب عىل كثريا املرصي املكتب يركّز

 الواثئق لإدارة املتقدمة والأنظمة الأرش يف وأأنظمة الإرشاف وهمارات الزبون وخدمة املدّربي وتدريب احلاسوبية واملهارات
 املواضيع عىل العمل ماكن يف التخصيص التدريب عن فضال احلكومية للشؤون والتطوير والتدقيق الإدارية الأنظمة وتطوير
 الفكرية امللكية يف درجات عىل للحصول الس نة يف موظفي 10 أأيضا املكتب ويدمع. الفاحصي معل ختص اليت احملّددة

 .الفكرية امللكية يف دلرجات حامال موظفا 54 من أأكرث حاليا وللمكتب

 السويد ومكتب للرباءات الأورويب واملكتب الفكرية للملكية العاملية املنظمة مثل أأخرى منظامت مع أأيضا املكتب ويعمل
 املكتب خربة من أأيضا املوظفون ويس تفيد  .املكتب خارج تدريبية بدورات فاحصيه تزويد بغية والتسجيل، للرباءات
 .أأخرى وحمافل الويبو يف ادلولية والاجامتعات املؤمترات خمتلف يف املشاركة خالل من املكتس بة

ىل النفاذ    :البحث لأغراض الواثئق من الأدىن احلدّ  اإ
(X) كمل نفاذ 

ىل الاكمل النفاذ من املكتب يس تفيد الرباءات، بشأأن التعاون ملعاهدة التنفيذية الالحئة من 34 للقاعدة طبقا  من الأدىن احلدّ  اإ
 طلب لك خصوصيات تقتضيه ملا وفقا اختيارها يمت اليت الأنظمة من مجموعة خالل من الرباءات بشأأن التعاون معاهدة واثئق
 .أأدانه مبي هو كام دويل،
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  :البحث أأنظمة
  البحث مرحةل خالل الفاحصون يس تخدهما اليت الوطنية البياانت قواعد

 النرش س نة الوثيقة نوع املكتب

 Impact Rule 87 الويبو

 النرشات
2002.12~ 

1978~ 
 ~DocB 1974 للرباءات الأورويب املكتب

Espace-A 1978-1999 
1975~ 

Espace-B 1980-1999 
1980~ 

Espace-world 1978-2002.11 
 ~1975 ممنوحة براءة الأمرييك املكتب

1976~ 
 ~2001.3 منشورة براءة

 1998-1975 الببليوغرافية البياانت الياابين املكتب

 منشورة براءة

 املنفعة ومناذج

1975-1992 
1993~ 

 ممنوحة براءات

 املنفعة ومناذج

1986-1993 
1994~ 

 ايابنية براءة

 ملخص

1975~ 

 ايابنية براءة

 ملخص

1976~ 

 منشورة براءة الصيين املكتب

 ممنوحة براءات

 ابلإنلكزيية ملخص

1985~ 

 ~1947 الببليوغرافية البياانت الكوري املكتب

 ~1947 امللخص بياانت

 1998-1947 ممنوحة براءات
1979~ 

 ~1979 كورية براءة ملخص

 

ماكنية الفاحصون لك يمتتع ىل النفاذ ابإ ىل النفاذ تتيح اليت التجارية البياانت قواعد اإ  الأدىن احلدّ  من الاكمل الرباءات جزء اإ
 يتجاوز فامي الواثئق من متنوعة وتشكيةل الرباءات خالف املنشورات معظم عن فضال الرباءات بشأأن التعاون معاهدة لواثئق
 :الأدىن احلدّ 

ىل النفاذ من بعضها وميكّن  العلمية؛ الإصدارات ومجموعات املرتمجة الآس يوية الرباءات ومجموعات الرئيس ية الرباءات مجموعات اإ
ىل النفاذ الآخر البعض ويتيح  بياانت قواعد وتتيح البيولوجية؛ التسلسالت بياانت وقواعد الكمييائية الرتكيبات بياانت قواعد اإ
ىل النفاذ أأخرى  .العلمية والكتب الأطروحات ذكل يف مبا البحث، ومراكز اجلامعات من احملتوى اإ
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ىل أأيضا ابلنفاذ الفاحصون ويمتتع  املرصي املعرفة وبنك الهندية التقليدية املعارف بياانت قاعدة فهيا مبا أأخرى، بياانت قواعد اإ
 النفاذ تتيح اليت) املرصية اجلامعات ومكتبة )العامل من العلمية املطبوعات من واسعة مجموعة اإىل النفاذ يتيح وطين نظام وهو(
ىل  (.العلمية واجملالت ادلورايت أأمهّ  اإ

ىل وابلنس بة  عىل أأو ورقية نسخ يف فقط واملتاحة الرباءات بشأأن التعاون معاهدة لواثئق الأدىن احلدّ  تتجاوز اليت اجملموعات اإ
ىل النفاذ فعالية من الرفع بغية سرتجاعوالا للتخزين حديثة أأنظمة يف استمثر املكتب فاإن مايكروفيمل، عىل أأو مدجمة أأقراص  اإ

 .املعلومات

 الوطنية الرباءات معاجلة يف املس تغرق الوقت متوسط

 )ابلأشهر( الوقت من اعتبارا حمسوب املؤرش

 شهرا 12 الإيداع البحث

 شهرا 16 الإيداع الأول الفحص

 شهرا 39 الإيداع املنح

 املرتامكة الوطنية الطلبات

 الطلبات عدد املقياس

 8,810 العالقة الطلبات مجيع

 5,340 )املعنية الرسوم دفعت حال يف( البحث انتظار يف طلبات

 3,470 )املعنية الرسوم دفعت حال يف( الأول الفحص انتظار يف طلبات

دارة  - 6  اجلودة اإ

 للبحث التوجهيية املبادئ من 21 الفصل ومقتضيات يامتىش اجلودة لإدارة نظاما املرصي الاخرتاع براءات مكتب ميكل
  .املقدمة واخلدمات املنتجات جبودة يتعلق فامي وتعزيزها ماكنته عىل ابحملافظة ملزتم وهو ادلويل المتهيدي والفحص ادلويل
 :الإلكرتوين الويبو موقع عىل النظام هذا حول الس نوي تقريره عىل الاطالع وميكن

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html 

دارة نظام حتسي أأجل من اجلارية الرئيس ية املهام من  لفائدة اجلودة لإدارة جديد دليل وضع يه املرصي للمكتب اجلودة اإ
جراءات لفهم الالزمة املعلومات مجع بغية الفاحصي دارة اإ  وحيرص  .والفحص حثالب بأأنظمة يتعلق فامي واس تخداهما اجلودة اإ
 الآراء بتكل الإدلء وميكن  .وخدماته مبنتجاته يتعلق فامي وانطباعاهتم مس تخدميه لآراء الاس امتع عىل أأيضا املكتب

 .مبارشة أأو الهاتف أأو الإلكرتوين الربيد أأو الفاكس أأو ابلربيد والانطباعات

 الطلبات لإرسال e-PCT الإلكرتوين النظام املرصي الاخرتاع براءات ملكتب التابع ادلولية الطلبات تسمل مكتب ويس تعمل
ىل المتهيدي الفحص وتقارير البحث وتقارير ادلولية  .ادلويل املكتب اإ

 .الكتابية الآراء تقارير ملء عىل الفاحصي ملساعدة مناذج املرصي املكتب أأعدّ  وقد

  



PCT/CTC/30/9 
Annex 
9 

 

 )اجلودة لإدارة( التنظمي  الهيلك

 

دارة  ابلفحص املعنية اجلهة حبسب اجلودة اإ

 فين فريق لك من الفاحصون ينفّذه اذلي الإجراء عىل املراجعون يوقّع -
 والفاحصي املراجعي همام عىل املدير يرشف -
دارة عىل العام املرشف يدقّقها الصادرة الأول املكتب أأعامل من متفرقة عّينات -  الفين الفحص اإ

 العينات جودة مراجعة

 الوطنية الطلبات يف
 )لكهيام من املائة يف 5 يه العينات نس بة( شهر لك مرفوض وطلب مقبول طلب من متفرقة عينات -
 ادلولية الطلبات يف
 اجلودة ملراجعة ختضع ادلولية الطلبات لك -
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 العمل سري خريطة - العينات جودة مراجعة جلنة

 

 أأخرى مسائل  - 7

 :هو 2030 مرص رؤية هدف من الرابع احملور
 ويربط واملعرفة، لالبتاكر التمنوية القمية يضمن متاكمل نظام مضن واملعارف والتكنولوجيا للعلوم ومنتج ومبتكر، مبدع، جممتع

 وضعت والتكنولوجيا العلم  البحث أأكدميية فاإن وذلكل الوطنية، والتحدايت ابلأهداف الابتاكر وخمرجات املعرفة تطبيقات
 دمع أأجل من التكنولوجيا وتسويق ونقل الابتاكر دمع ماكتب الأكدميية طّورت فقد  .مرص هدف لتحقيق عامة س ياسة
  .والابتاكر الابداع

 والتكنولوجيا الابتاكر دمع
 عىل بناء والقضااي املشالك حلل الثقة عىل قامئة عالقة ودمع واخلدمات والزراعة ابلصناعة وربطه العلم  البحث دور تفعيل
 بتطوير الأعامل رايدة اإىل وصول   القومية للرؤية طبقا   الأس بقية ذات اجملالت يف والتكنولوجيا الابتاكر ودمع  .الصناعة طلب
نشاء  قامئة صناعية رشكت أأعامل  والتكنولوجيا العلم  البحث أأكدميية مبادرة كنت هنا ومن  .ومتوسطة صغرية صناعات واإ
  .واخلدمات والزراعية الصناعية التجمعات يف التكنولوجيا وتسويق ونقل الابتاكر دلمع املتخصصة املاكتب من ش بكة لإنشاء
 :الش بكة هذه وتشمل
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  التكنولوجيا نقل مكتب -
  ادلويل والتعاون املنح مكتب -
 والتكنولوجيا الابتاكر دمع مكتب -

 :املكتب مرافق جتديد
نتاجية الفعالية تعّزز معل بيئة توفري أأجل من التحتية بنيته حتسي يف خضمة ابستامثرات املكتب قام . ملوظفيه والإ

 :ذكل ويشمل

 ؛املبىن ومرافق والأاثث والهتوية الإانرة )أأ(

 لأنظمة ومؤمنة وفعاةل موثوقة خدمة لضامن البياانت مركز ويف الفاحصي ماكتب من لك يف فعاةل معلوماتية حتتية بنية )ب(
 والبحث؛ الإدارة

نة معلوماتية أأنظمة )ج(  .والفحص والبحث الإدارة لوظائف الفعال رتوينالإلك ادلمع لضامن حمس ّ

ىل الرباءات، بشأأن التعاون مبعاهدة املتعلقة الأساس ية املكتب وظائف أأمتتة وتقوم  الويبو توفّرها اليت اخلدمات عىل كبري، حدّ  اإ
 .الويبو مبعايري والالزتام الويبو مع الفعاةل التصالت لضامن ،ePCT ونظام (IPAS) الصناعية امللكية أأمتتة نظام مثل

 أأخرى ماكتب من الفاحصي تدريب
 عربية ماكتب من موظفي لفائدة للتدريب مكركز يعمل ليك الويبو مع تفامه مذكرة املرصي الاخرتاع براءات مكتب أأبرم

طار يف التدريب ويوفَّر  .أأخرى  وليبيا السودان من متدراب 67 حوايل منه واس تفاد ،2002 عام منذ الربانمج هذا اإ
دارة وخربته املكتب أأنشطة وبفضل  .والبحرين والكويت وقطر وجيبويت والأردن وفلسطي دارة ادلويل للبحث كإ  للفحص واإ
 النوع هذا توفري يف الاس مترار يف ويأأمل اخلدمات من النوع هذا لتوفري كفاءاته يعّزز أأن املكتب اس تطاع ادلويل، المتهيدي

 .املس تقبل يف اخلدمات من

دارات من التقيمي  - 8  أأخرى اإ

 .التعيي جتديد حال يف ينطبق ل

 

 

 [والوثيقة املرفق هناية ]

 


