
WIPO GREEN
إقامة صالت بين مستخدمي 

التكنولوجيا المستدامة وموّرديها
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WIPO GREEN
سوق التكنولوجيا المستدامة

WIPO GREEN عبارة عن سوق عالمية 
تسعى إلى النهوض باالبتكار في مجال 

التكنولوجيا الخضراء وتعميم تلك التكنولوجيا 

التلوث 
والنفايات

المياه

البناء 
والتشييد

الطاقة

المنتجات 
الخضراء

النقل

الزراعة 
والغابات

المواد 
الكيميائية 

والمواد 
المتطورة



 سّجل اليوم لإلنضمام إلى شبكتنا العالمية:  
www.wipo.int/green

نقيم صالت بين الباحثين عن حلول متطورة ومستدامة بيئيا وبين 
موّردي التكنولوجيا والخدمات – ال سيما في البلدان النامية.

سواء كنت موّردا لتكنولوجيا خضراء أو تبحث عن أحد تلك التكنولوجيا 
لتلبية احتياجاتك، نرحب باإلنضمام إلى WIPO GREEN. إنه إجراء سهل 

ومجاني.

 ولدى WIPO GREEN شبكة متنامية تضّم 6000 عضو بما
يشمل 170 بلدا.

وتضّم شبكة WIPO GREEN شركات 
متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة 

ومستثمرين وشركات استشارية وحاضنات 
وجامعات ومؤسسات حكومية ومنظمات غير 

حكومية وجمعيات وغير ذلك من الهيئات. 

 ،WIPO GREEN ومن خالل قاعدة بيانات
يمكنك:

إبراز منتجاتك الخضراء أو احتياجاتك على 	 
الصعيد العالمي. 

إيجاد شركاء والكشف عن فرص األعمال 	 
واالستثمار.

ومن خالل شبكة WIPO GREEN ، يمكنك:
االلتقاء بالشركاء والمستثمرين المحتملين 	 

في المعارض وفعاليات مطابقة 
االحتياجات.

الترويج لخدماتك أو إيجاد الخبرة التي 	 
تحتاجها للمضي بأعمالك إلى المستوى 
 WIPO التالي باستخدام قاعدة بيانات

GREEN الخاصة بالخبراء.
االستفادة من الموارد والتدريبات 	 

المتعلقة بإدارة الملكية الفكرية والتسويق 
والترخيص ومجاالت أخرى.

وباالنضمام إلى WIPO GREEN، يمكنك التعاون معنا في مشروعات وفعاليات، وتعزيز شبكتنا 
العالمية للفاعلين في القطاعات الرئيسية، وإبراز صورتك، والمشاركة في مكافحة تغير المناخ.

https://www3.wipo.int/wipogreen-expertsdatabase/search/


www.wipo.int/green
wipo.green@wipo.int
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المنظمة العالمية للملكية الفكرية

34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18

CH-1211 Geneva 20
Switzerland

+ 41 22 338 91 11 الهاتف: 
+ 41 22 733 54 28 الفاكس: 

لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب الويبو الخارجية، 
ُيرجى زيارة الموقع التالي: 

www.wipo.int/about-wipo/ar/offices/ 

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/
mailto:wipo.green%40wipo.int?subject=
https://twitter.com/hashtag/wipogreen
https://twitter.com/hashtag/wipogreen

