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  عايري الويبواللجنة املعنية مب
 

  الثانيةالدورة 
 2012مايو  4 إىل  أبريل30جنيف، من 

 
 

  والرتويج لهST.22ن تنفيذ معيار الويبو دراسة استقصائية ع

  األمانةمن إعداد

سابق املعين ابملعايري .1 رشة اليت عوالواثئق لأقر الفريق العامل ا توبر ع، يف دورته احلادية  ياان 2009كقدت يف أ سـتب، ا
بو "إلجراء  يار الو يذ ودمع  ية عن  تقصا يدراسة ا مع ئ ث من الويقة 50 و49انظر الفقرتني ". (ST.22تنفسـ

SCIT/SDWG/11/14 همة رمق 52 والفقرة  )..CWS/1/10 Provث يف الويقة ،37مل، ا

، أجريت )SCIT/SDWG/11/14ث من الويقة 51انظر الفقرة (ل املعين ابملعايري والواثئق وفقا لقرار الفريق العامو .2
نة  ية  تقصا سـادلراسة الا ئ سخة . 2011سـ تب ادلويل  نوأعد ا ياانت شـبكية ملك يان وأاتهحا يف قاعدة  بمن الا معايري إدارة سـتب

بو تعممي اإلداري من خالل املاكتب بذكل ُأخطرت و، WIPOSTAD يالو  .2011ن يويو 29 الصادر يف C.CWS 15لا

بو .3 ية ثالثون  تقصا تشارك يف ادلراسة الا ئ ية لاملكية لل امكسـ عنا يانقدموا ص وخلصت األمانة . سـتبإجاابهتم عىل الا
تقصايئاإلجاابت الواردة يف شلك تقرير   .ثدرج يف مرفق هذه الويقةُوهو م سـا

يةو .4 تقصا تصةل هبذه ادلراسة الا ئاملواد ا سـ يان وا: مل تاجئ سـتبالا ياانت ،اجملمعةلنإلجاابت الفردية وا تاحة يف قاعدة  ها  ب  م لك
بو عىل املوقع نوان practice_ipo/surveys/en/wipostad/int.wipo.www://http/: يإدارة معايري الو ع حتت 

تعرف عىل احلروف   .”OCR practices“ملسح الضويئ ابلممارسات ا
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بو مدعوة إىل .5 ية مبعايري الو نة ا يإن ا ن  ملعللج
 :ما ييل

اإلحاطة علام ابملعلومات الواردة  )أ(
 يف املرفق؛

نظر يف و )ب( تقرير ادلراسة  نرشلا
ية  تقصا ئالا بوسـ ياانت إدارة معايري الو ييف قاعدة   ب

WIPOSTADرشه  .ن واملوافقة عىل 

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
ية تقصا ئتاجئ ادلراسة الا سـ  ن

 مقدمة

ية  .1 تقصا ئأجريت هذه ادلراسة الا يه الفريق العامل املعين ابملعايري 2011سـنة سـ يان اذلي وافق  عل عىل أساس الا سـتب
توبر  بو 2009كوالواثئق يف أ يار الو ي يف إطار مراجعة  تمد يف نومفرب ST.22مع ُ اذلي ا همة رمق . (2008ع  يف مرفق 37ملانظر ا

 )..CWS/1/10 Provث يف الويقة 52 والفقرة CWS/1/9ة ثالويق

بو تناول و .2 يار الو تعلقة  سائل  يان  يالا مبع مم ية  (ST.22سـتب يفصتو لتأ تعرف عىل طلبات الرباءات ألغراض  ب ليل ا تسه
سح الضويئ  بات الرباءات املودعة عىل الورق أو ) OCRملاحلروف اب يا لكن مع إيداع منت نص الطاملودعة طلو لب نإلكرتو

ثالTIFF أو PDFبنسق (يف شلك صورة  سح الضويئ يف ، )م  تعرف عىل احلروف اب تعلقة مبامرسات ا سائل  ملوكذكل  ل مم
ية  يةمللكماكتب ا نا عا  .لص

يةو .3 تا ثالثون ا ية املاكتب ا تقصا لشاركت يف ادلراسة الا ل ل ئ  :سـ

سا يا (AT) لمنا  (IT) لإيطا

يا ياابن (AU) لأسرتا  (JP) لا
 (KR) ية كورايمجهور (BR) الربازيل

تان (BY) بيالروس  (KZ) خسـاكزا

يا (CN) الصني نتوا  (LT) لي
تارياك  (MD) مجهورية مودلوفا (CR) سـكو

ية هورية ا يكا  (PL) لبوندا (CZ) لتشـمجل

يا  (RU) الاحتاد الرويس (DE) نأملا
سعودية (DK) ادلامنرك لاململكة العرية ا  (SA) ب
يا با نإ سويد (ES) سـ  (SE) لا

تحدةاململكة يا (GB) مل ا  (SK) كسلوفا
يا يا (HR) تكروا  (UA) نأوكرا

ية (HU) هنغاراي تحدة األمر يكالوالايت ا  (US) مل

 (IE) لآيرندا
يل  (IL) ئإرسا
ندا  (IS) يسلآ

ية  ية  نظمة العا للملكا مل مل
بو(الفكرية   )يالو

تب ادلويل(  )ملكا

WO 

 

سب يعرض و .4 تقرير ملخص اإلجاابت اجملمعة  حا سامل يان قأ ياغة بعض . سـتبالا يدت يف هذه الويقة  صوقد أ ث ع
يح والاساق تو تصار وا ية ألغراض الا يقات من اإلجاابت الفردية األ تا ض ل صل ختعل تعاد عنوأي . ل مل لتعليق األصيل معىن ا با

 .يكن مقصودا

ية و .5 نفصل ابللغة األ شلك  شورة  ية  نا ية ا صلترد اإلجاابت الفردية للك من ماكتب ا ب ن ع ملص ، إىل )غة اإلجابةل(ممللك
يااجملمعة اإلجاابت جانب  بو، يف لآ ياانت إدارة معايري الو يقاعدة   .WIPOSTAD ب
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 إيداع الرباءات

ساق اليت  .6 يان، وركزت عىل اإلجراءات واإلحصاءات واأل سم األول من الا ثالثة األوىل ا ئةل ا نشلكت األ لق ل سـتبسـ
ية نا ية ا بات الرباءات يف ماكتب ا عبل هبا  لص مللكطل ئةل  .ُتق بة اإلجابة عىل هذه األ سـواكنت  با30% (100نسـ  ).مكت 

ية و .7 نا ية ا ية العظمى من ماكتب ا عأفادت الغا لص مللكب با من 29(ل بات الرباءات املودعة عىل تبأهنا ) 30مكت  طلبل  ق
يا لكن مع إيداع  با 16ويعاجل نص الطلب يف شلك صورة، منت نالورق أو املودعة إلكرتو بتقنية ات طلبات الرباءمهنا مكت 

سح الضويئ تعرف عىل احلروف اب ملا بل6تنوي و، ل تب واحد . ملسـتق ماكتب فعل ذكل يف ا هورية (مكوأفاد  تب  مجهو  مك
بات عىل الورق أو يف شلك صور، ال بأنه ) كوراي طلبل أية  تخدم يق تعرف عىل تقنية يسـرمغ أن اإلجابة وحضت أنه  لا

سح الضويئ  .ملاحلروف اب

ياين و .8 سح الضويئ يف املاكتب اليت لبيوحض الرمس ا تعرف عىل احلروف اب تعلقة مبامرسات ا ملأدانه توزيع اإلجاابت ا ل مل
بات الرباءات املودعة عىل الورق ويف شلك صور طلبل   .تق

أ!��ق ا��	��ت ا��� ���	�� ����� ا��	��� ا����
��، ا����ف 
	� ا���وف  

	� ا�$رق أو )� '�& %$ر   �
-����, ا�+$*� �	�	��ت ا��$د


	و�� ���، 1��ا��اع ا


��م ����� �� � �����
ا�
#	ف "!� ا��	وف  
(��)�' ا�&%$�،  7


��م ����� �� � �����
ا�
#	ف "!� ا��	وف  

(��)�' ا�&%$�، ���*�  
��%ي �#- ذ�+،  6


��م ����� �� �����
ا�
#	ف "!� ا��	وف  
(��)�' ا�&%$�،  16

����� ��0- ا�1!�0ت "!� 
ا�%رق أو �� 4�- 3%ر  
(PDF أو TIFF، إ�8)، 29


	و�� �����ا��اع ا


��م ����� ا�
#	ف "!� ا��	وف (��)�' ا�&%$�  �� �����


��م ����� ا�
#	ف "!� ا��	وف (��)�' �� � �����
ا�&%$�، ���*� ��%ي �#- ذ�+  

��م ����� ا�
#	ف "!� ا��	وف (��)�' ا�&%$��� � ����� 
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يارات  اإلجاابت ختالا

تخدم  تب  يسـا تعرف عىل تقنية ملك لا
سح الضويئ  ملاحلروف اب

هو يا ويالروس والصني وا سا وأسرتا مجلا ب ل يا لمن با يا وإ ية وأملا نرية ا سـ ن لتشـيك
تان وبوندا والاحتاد الرويس  نغاراي واكزا يا و تحدة وكروا لواململكة ا سـ ه ت خمل

بو  يا والو سويد وأوكرا يوا ن  )16(ل

تخدم  تب ال  يسـا تعرف عىل تقنية ملك لا
نوي  نه  سح الضويئ، و ياحلروف اب لكمل

 فعل ذكل

يا توا يل و تارياك وادلامنرك وإرسا نالربازيل وكو ي ئ يا لسـ  )6(ك وسلوفا

تخدم  تب ال  يسـا تعرف عىل تقنية ملك لا
سح الضويئ  ملاحلروف اب

سعودية  هورية مودلوفا واململكة العرية ا ياابن و يا وا ندا وإيطا لآيرندا وآ ب ل ل سل مجل ي
ية  تحدة األمر يكوالوالايت ا  )7(مل

بل اإليداع اإللكرتوين فقط تب  يقا  )1(مجهورية كوراي  ملك

 

ئوو .9 سب ا ملتفاوت ا ن بريا وترتاوح بني لت ية تفاوات  نا ية ا سب إجاابت ماكتب ا كية لعدد اإليداعات عىل الورق  ع لص مللكح
ياابن% (2.4 تارياك% (100و) لا سعودية وكو هورية مودلوفا ويالروس واململكة العرية ا يا والربازيل و سـتوا ل ب ب ن مجي وكذكل ، )ل

ئوية لعدد اإليداعات  سب ا ملا يا% (0.01 ، اليت ترتاوح بني"يف شلك صور"لن ية % (90و) نأوكرا تحدة األمر يكالوالايت ا مل
سه، ). وادلامنرك بات نفويف الوقت  هذه ا ئوية  سب ا لطلجيب مالحظة أن مجموع ا مل لن ) املودعة عىل الورق أو يف شلك صور(ل

بة دلى معظم املاكتب  يان جمليا با من 23(سـتبعىل الا با%100هو %) 77أي ، 30مكت  تلقاة لطل، ويعين هذا أن لك ا ملت ا
بارها يف هذه املاكتب  لمتال موضوعا عتميكن ا سح الضويئتقنية احم ملتعرف عىل احلروف اب  .ل

بة من املاكتب % 57 تأفادو .10 با من 17(جمليا سح الضويئ تطّبق  بأهنا) 30مكت  تعرف عىل احلروف اب ملية ا ل عىل تقن
ية دلى طلبات الرباءات،  بل، ل %)20، أي 30 ماكتب من 6(بعض املاكتب األخرى نوتوجد  ملسـتقفعل ذكل يف ا

بعة اكتب املسـتخدم ت وال ية%)23(لسـا با ق ا سح الضتقنية  ل تعرف عىل احلروف اب ملا ست دلهيال تخدامهليويئ و  .سـ خطط ال

بو ملالرتوجي  ييار الو تخدامهST.22ع  سـ وا

ية  .11 تا ئةل األربعة ا لشلكت األ ل ئةل من (سـ تصل بزايدة الوعي العام ) 7 إىل 4سـاأل يسام  بو ق يار الو يات  يتو مع ص  ST.22ب
ها با بات عىل ا يع مودعي ا عو ت لطل ئةل . تشج بة اإلجابة عىل هذه األ سـوبلغت  با30% (100نسـ  ).مكت 

ية بأهنتأفادو .12 نا ية ا ثا ماكتب ا ع  لص يف ت قامامللكثل يا إرشادات اإليداعبتكي  سقة  لك اليت اكنت  أو )  ماكتب4يف (مت
يات املراجعة )  ماكتب9(ئجزيا  تو صمع ا بو ل ييار الو بل أو بأن دلهيا، ST.22ملع ية لفعل ذكل يف ا ملسـتق ا ).  ماكتب7(لن
بني  ياين واجلدول أدانهيو ها إحصاءات اإلجاابت لبالرمس ا  .يعوتوز
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ST.22 ت ا�����ر��
��� ���� إر��دات ا���اع و�

10 ،�

9 ،�����

 	
��� ان، �
  ���� ��� ����

ذ��، 7

4  ،���

 ��� ����� ��� ان، �
	 ���� ��� ���� ذ�� � 

 

يارات  اإلجاابت ختالا

تحدة  نعم يا ويالروس واململكة ا ملأسرتا ب بو ل  )4(يوالو

يا  ئجزيا سا وأملا نا نغاراي لمن يا و با هوإ ن يا وبوندا والاحتاد الرويس مجهوريوسـ توا لة كوراي و ن لي
سعودية  لواململكة العرية ا  )9(ب

ية لفعل ذكلليس اآلن،  يل الربازيل  نلكن توجد  يا وإرسا ئوكروا يا ت ندا وإيطا لوآ يا يسل يا كوسلوفا  )7(نوأوكرا

ية الصني  ال هورية ا تارياك وا يكوكو لتشـمجل ياابن لآيرندا ووادلامنرك سـ تان ولوا خسـاكزا
سويد مجو ية لهورية مودلوفا وا تحدة األمر يكوالوالايت ا  )10(مل

 

 

ية من % 50ذكر و .13 نا ية ا عماكتب ا لص با من 15(مللك يار ّأهنا روجت ال) 30مكت  يات ا ملعتخدام تو ص  بني ST.22سـ
يا  بات  لكمودعي ا بل تنوي أو )  ماكتب5(ئأو جزيا )  ماكتب5(لطل ية أما املاكتب ا).  ماكتب5(ملسـتقفعل ذكل يف ا قبا ل

ثل) 30 من 15( مليس دلهيا خطط لفعل ا ياين واجلدول أدانه. فل بني الرمس ا بو ها إحصاءات اإلجاابت لي  .يعوتوز
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ST.22 ت ا�����ر��
���� ��د�� ا�����ت ��� ا����ام ���

15 ،�


 ا�ن، ��� ��
  ��� ��� ����

ذ��، 5

5 ،�����

5  ،��

 �� ����� 
 ا�ن، ��� ���� ��� ��� ذ�� �� � 

يارات  اإلجاابت ختالا

بو  نعم تحدة والو يا ويالروس واململكة ا سا وأسرتا يا مل ب ل  )5(لمن

يا  ئجزيا با نإ يا وبوندا والاحتاد الرويس وسـ توا لهورية كوراي و ن لي  )5(مج

ية لفعل ذكل نيس اآلن، لكن توجد  يا ادلامنرك  ل يا وأوكرا يل وسلوفا يا وإرسا نوكروا ك ئ  )5(ت

ية والربازيل  ال هورية ا تارياك وا يكالصني وكو لتشـمجل نغاراي وسـ يا و هأملا ندا لآيرندا ون يسلوآ
يا  ياابن لوإيطا هورية مودلوفا ولوا تان و مجاكزا سعودية خسـ لواململكة العرية ا سويد ب لوا

ية والوال تحدة األمر يكايت ا  )15(مل

 

ية لالكية ملا ماكتب قدم العديد منو .14 عنا تحدة وبوندا والاحتاد الرويس (ص يا ويالروس واململكة ا سا وأسرتا لا مل ب ل لمن
يا ثةل ) كوسلوفا ية اإلواقع عناوين امللمأ يار عن إعالانت اصة باخلنلكرتو  .ST.22ملعمراجعة ا

يف إرشادات اإليدو .15 نظر عن  يبرصف ا ية تكل تخدم ماكتب ا ها ورشها،  ية املقابةل  مللكاع أو القواعد ا سـل تمي ن لتنظ
يار  ية دلمع ا تا ية الوسائل ا نا ملعا ل ل ع يار : ST.22لص نه إىل  عىل اإلنرتنت ST.22ملعوصةل لصفحة ا يار أو ألجزاء  موترمجة  للمع

ية و يةمذكرات طناللغة الو شورات يف جمالتمإدارية إعال ية من و نا ية ا ع ا لص شارية، إخلودمللك ية وخدمات ا ستورات تدر  .يب

بو  يار الو ييذ  مع  ST.22تنف

ية  .16 تا تة ا ئةل ا لاكنت األ ل سـ ئةل من (لسـ ية ) 13 إىل 8سـاأل نا ية ا عتصل مبامرسات ماكتب ا لص يار مللكت يذ ا ملعيف  تنف
ST.22 . ئةل موهجة إىل بني اذلين سـواكنت هذه األ شجعونذكروا أهنم جمليا بات  ياكنوا  ملعيار سـتخدام اعىل الطلمودعي ا
ST.22 يا أو جزيا ئ  سا ويالروس %). 33 ماكتب، أي 10(لك تة ماكتب، يه ماكتب ا ئةل  بوأجابت عىل هذه األ من سـ لسـ
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بو يا والاحتاد الرويس والو با تحدة وإ يواململكة ا ن سـ سابق ألوانه و. مل يا قائال إنه من ا تب أسرتا لعلق  ل سن تقيمي مك ألن حتأي 
بتنفيذ  بدأ إال  يل مل  قادل ي هر واحد ل  ).2011ليف يويو (شل 

يار و .17 يات ا تو بات املودعة وفقا  سن يف جودة ا ية املاكتب بعض ا ملعالحظت غا ص ل لطل تح لب تعلق ST.22ل ها ي فامي  ميتقد ب
سن ملحوظ. تنسـيقهاي والرمس يا والاحتاد الرويس إىل وجود  با يالروس وإ حتفأشارت ماكتب  ن سـ تب الاحتاد . ب مكويرى 

سن باب ا تحالرويس أن أ تخدام املودعني معوما للحاسوب تمكن يف لسـ مكتبا وأشار . اجلديدةالقواعد تنفيذ لويس يف ، سـا
تحدة إىل  سا واململكة ا ملا يفلمن سن  طفحدوث  سا أن . حت تب ا لمنيث ذكر  مك تخدام القواعد ح نعت املودعني من ا سـاجلديدة  م

بو بأ تب الو ية من الطلب، وأفاد  ياخلط ابلغ الصغر يف األجزاء ا مكنص سن ل ياسهحتنه مل يالحظ أي   .قنظرا إىل أنه مل يمت 

يجة ذات و .18 تخالص أية  نتمل ميكن ا ية سـ تغريات يف جودة مهأ تعلق اب لفامي  سح الضويئ تقنية ي تعرف عىل احلروف اب ملا ل
ه بو اليفوتاك يار الو ي املرتبة عىل وعي املودعني  مبع بة وقد أشار أحد املاكتب . ST.22ت سن ) بيالروس(جمليا ملحوظ يف حتإىل 
سح الضويئجودة  تعرف عىل احلروف اب ملا بان آخران ل يا(مكت، يف حني أشار  با تحدة وإ ناململكة ا سـ يف ومل ) مل سن  طفإىل  حت

بة يلحظ نصف  بو(جملياملاكتب ا سا والاحتاد الرويس والو يا سن) لمن بو . حتأي  با الاحتاد الرويس والو يومع ذكل، علق  مكت
ية مل تكن قد مقابةل إحصاءات امعجي مل امقائلني إهن بات ا سا أن ا تب ا ن، وذكر  لطل ملعمن ل ية مك تعرف عىل احلروف بتقنعوجلت  لا

سح الضويئ بعد يث . ملاب سح الضويئ من  تعرف عىل احلروف اب يف ا يالروس إىل اخنفاض واحض يف تاك تب  حوأشار  ملمك ل ل ب
تعرف ع يف ا يفا يف تاك يا اخنفاضا  با تب إ لتوفري وقت العمل، والحظ  ل ن طفسـ سح الضويئمك أما املاكتب . ملىل احلروف اب

بو(األربعة األخرى  تحدة والاحتاد الرويس والو سا واململكة ا يا مل  .فقالت إهنا مل تلحظ اخنفاضا مماثال) لمن

باين  .19 يار تتو بني فبعض : ST.22للمعممارسات طلب أوراق بديةل عىل أساس عدم مطابقة الطلب   ماكتب من 4(جمليا
بعض اآلخر مل يفعلأشاروا إىل%) 57، أي 7 بوها، وا ل أهنم  يقات الواردة، فإن املامرسة العامة يه طلب . طل للتعلووفقا 

يار  يات ا شأن الرباءات، اليت تكون تو تعاون  ية، أو لواحئ معاهدة ا ملعأوراق بديةل عىل أساس اللواحئ الو ص ب ل  ST.22طن
يا أو جزيا ئمدرجة فهيا   .لك

ئو .20 بة ا ملأبلغت ثالثة ماكتب عن ا ها أوراق بديةللنسـ بت  بات اليت  ية لعدد ا تقر لوية ا طلب لطل ُل يالروس، . ي تب  بففي  مك
بديةل يف  لبت األوراق ا بة % 15ُطل تحدة بلغت هذه ا تب اململكة ا بات الرباءات، ويف  سـمن  مل لنطل ، ويف %15-10مك

نة % 5-3مكتب الاحتاد الرويس بلغت  ثاين من  نصف ا ناء ا سـأ ل ل نصف األول من 2010ث  .2011ل وا

تب عن و .21 يار مراعاة يف نية لامكمل يعرب أي  ثال الطلب املودع  للمعتوى ا ت مسـ ساب الرسومST.22م ند  ح  ، لكن ع
تحدة علق قائال إن هذهمكتب  ثرية ملاململكة ا بدو  مالفكرية   . لالهامتمت

ية نا ية ا سح الضويئ يف ماكتب ا تعرف عىل احلروف اب عممارسات ا لص مل  مللكل

تا .22 سة ا ئةل ا لاكنت األ ل مخل ئةل من (ية سـ سح ) 18 إىل 14سـاأل تعرف عىل احلروف اب ملتصل ابجلوانب العامة ملامرسات ا ل ت
بقة الضويئ  ية، ملطا نا ية ا عيف ماكتب ا لص تعانة مللك سح الضويئ والا تعرف عىل احلروف اب تعددة  سـثل األغراض ا مل لل مل م

ية  تحقق من اجلودةورشوط جمبصادر خار  .لادلقة وتدابري ا

رش أجابو .23 تة  ت  مكسـ تعرف عىل احلروف ابع تعلق بأغراض ا ية، فامي  ئةل الفر سؤال، أو بعض األ ملبا عىل ا ل ي ع سـ سح ل
هر ملخص إلجاابهتا ياين واجلدول أدانهيظالضويئ، و  .لب يف الرمس ا
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يار بات الرباءات مسح األمانختالا طلرش  نوحة ن ملمرش الرباءات ا  ن

يا  نعم نيالروس والصني وأملا ب
هورية كو نغاراي و مجو راي ه

يا   )7(نوالاحتاد الرويس وأوكرا

يا والصني واململكة  سا وأسرتا لا لمن
هورية  يا و نغاراي وكروا تحدة و مجا ت ه مل

سويد  لكوراي والاحتاد الرويس وا
بو  يا والو يوأوكرا  )11(ن

يا ويالروس والصني  سا وأسرتا با ل لمن
نغاراي  يا و ية وكروا هورية ا هوا ت يك لتشـمجل

تان وبو هورية كوراي واكزا لو خسـ ندا مج
يا  سويد وأوكرا نوالاحتاد الرويس وا )13(ل

يا واململكة  ال سا وأسرتا لا لمن
ية  هورية ا تحدة وا يكا لتشـمجل مل
تان وبوندا  يا واكزا لوكروا سـ خت

بو  سويد والو يوا  )9(ل

ية  هورية ا يكيالروس وا لتشـمجل ب
تان وبوندا  لواكزا  )4(خسـ

بو  تحدة والو ياململكة ا  )2(مل

 

سح الضويئقة ادلرشوط ماكتب عديدة أوحضت  .24 تعرف عىل احلروف اب تلف أغراض ا بقة  ملا ل خمل بلغت حيث . ملط
تب الصني  مكبة ادلقة يف  سح األمان يف طلب الرباءة نسـ تعلق  مبفامي  بات الرباءات بني %. 99.99ي بة رش  طلوترتاوح  نسـ ن

يا% (99 تحدة ). الصني% (99.99و) لأسرتا تب اململكة ا ملأما  تحقق مهنا و، %99.85بدقة لخصات صور املفيمك لكها ليمت ا
بو إىل أنه مضن يف هذه املرحةل . يدواي تب الو يوأشار  بحث يف مك سح الضويئلجودة ا تعرف عىل احلروف اب ملا حيث ، ل

بهتا  رش %99.5نسبلغت  با%. 99.95دليه لن، وبلغت جودة ا سا والاحتاد الرويس مكتأما  تحققان لمن ا من ادلقة يف يفال 
يا  رشوطوبلغت . هذه املرحةل تب أسرتا بقة يف  نوحة ا لادلقة للرباءات ا ملط سا وبوندا، يمت %. 99مكملم تيب ا لويف  لمن مك

تب الاحتاد الرويس  تحقق من لك الواثئق يدواي، وال يوجد دلى  مكا  .حمددة لدلقةرشوط ل

بة أفادت املاكتب و .25 يهأنبجمليا سح الضويئ تطوير قواعد  تعرف عىل احلروف اب ب من األغراض األخرى  مل بحث لل لاانت ا
توىل حتريرها ) بيالروس والاحتاد الرويس( تابة اخلطاابت ادلاخيل ليك  يل نصوص امللخصات يف نظام  يو ك فاحصو حتم
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ها إىل  بل رشها وإرسا يون  لالرباءات ا نق تحدة(األورويب لرباءات امكتب لتقن تعرف عىل تقنية سـتخدم تو). ملاململكة ا لا
تب اململك سح الضويئ يف  مكاحلروف اب بات الرباءاتمل ية  سعودية يف املالحظات ادلا لطلة العرية ا خل ل  .ب

بني من % 50أشار أكرث من و .26 با من 16(جمليا تحقق من جودة واثئق الرباءات يطبقوا أية  مل إىل أهنم) 28مكت  للتدابري 
سح الضويئتقنية ابعوجلت اليت  ملتعرف عىل احلروف اب سه، أفاد عدد . ل بنيمن همم نفويف الوقت  ) 28من مكتبا  12( جمليا
شأنونطبقي بأهنم نة يف هذا ا ل تدابري  نص اذلي . معي يدوي من ا تحقق ا تدابري ا لوشمل هذه ا ل ل ل ية ات لتعرف عىل بتقنعوجل 

سح الضويئ مقابل الصورة يف  ية أو يف امللف اإللكرتوين األصولملاحلروف اب تحدة وبوندا (ق الور يا واململكة ا با لإ مل ن سـ
س يالوالاحتاد الرويس وا يق املوحدووحدات ماكرو برانمج مايكروسوفت وورد ، )نويد وأوكرا سـتحقق من ا بطه لتنلل ، ضو

يق و تحقق من اإلمالءقتد ية ل أو ا سري ية وا تعرف اخلاطئ عىل احلروف الال يلا ل تلطة معا تينل خمند وجودها  الاحتاد (ع
يا)الرويس يا وأ تحقق من اللكامت رأ فق، وا سـ تحقق منل نص وا تحقق من ا ل وا ل يا ل شوا يارا  تارة ا ئ العالمات يف الواثئق ا ع ت خخمل

لبة ا، و)الصني( تعرف عىل احلروف يف ثقة نسـ سح الضويئلا بلغ عهنا الربانمج احلاسويب ملاب بو(ي اليت   ).يالو

سم يوجز و .27 تايل، لقا تخدمة يف "لا سح الضويئملسـبرامج احلاسوب واملعدات ا تعرف عىل احلروف اب ملا ، إجراء "ل
تحقق من اجلو تب الصني " نصف اآليل"دة لا بق يف  مكا  ).32انظر الفقرة (ملط

تخدم  .28 ية تسـو تا لاملاكتب الامثية ا ل سؤال28من بني (ن با أجابت عىل ا ل  سح الضويئ تقنية ا) مكت ملتعرف عىل احلروف اب ل
يةمع واثئق الرباءات   :جنببلغات أ

ية نا ية ا عتب ا لص مللك ية اليت  مك هايجنباللغات األ تعرف عىل حرو فمت ا سح الضويئل  مل اب
يا نة (DE) نأملا  معيمل يمت حتديد لغات 

 اإلنلكزيية (HU) هنغاراي
 اإلنلكزيية (KR) مجهورية كوراي

 اإلنلكزيية (RU) الاحتاد الرويس
سويد تعلقة ابلرباءات األوروية املصدق علهيا  (SE) لا بالواثئق ا سويدمل ية ليف ا نسـ ابإلنلكزيية والفر

ية  نواألملا
يا ية (UA) نأوكرا يوان ية وا ية واإليطا با ية واإل ية والفر ناإلنلكزيية واألملا ل ل ن سـ سـ  نن

ية تحدة األمر يكالوالايت ا ية (US) مل يااب ية وا با ية واإل ية واإليطا ية والفر ية وا سويدية واألملا نالكورية وا ل ن سـ ل سـ ن نل لصين
ية  لوالربتغا

بو ية وال (WO) يالو با ية واإل ية واألملا ناإلنلكزيية والفر سـ ن ية نسـ يااب ية وا ية والكورية وا نربتغا ل لصينل
ية  .سـوالرو

 

بني من % 70أكرث من و .29 با من 20(جمليا ية ونسـتعينيال %) 71، أي 28مكت  يف معاجلة واثئق ج مبصادر خار
سح الضويئ تعرف عىل احلروف اب ية ا ملالرباءات  ل ية ماكتب أخرى تطّبق ، وبتقن تلفةيف لتقنا تلقي الواثئق فور : خممراحل 

ياابنالصني( نح ،)ل وا بل ا مل و ية(ق تحدة األمر ية والوالايت ا هورية ا يكا يك ملمجل نح  ،)لتشـ تحدة (ملومراحل ا ملالوالايت ا
ية رش )يكاألمر بل ا لن، و يا(ق با نإ  .، إخل)سـ
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سح الضويئ تعرف عىل احلروف اب تخدمة يف ا ملبرامج احلاسوب واملعدات ا ل  ملسـ

ية  .30 تا ثالثة ا ئةل ا لتصل األ ل ل سـ ئةل من (ت ية ) 21إىل  19سـاأل تخدهما ماكتب ا مللكابملعدات وبرامج احلاسوب اليت  تسـ
ية أو  نا عا تعاقدة لص هات ا ملا ية يف معها جل سح الضويئبتقنمعاجلة واثئق الرباءات  تعرف عىل احلروف اب ملا بة . ل نسـواكنت 

ئةل  با25% (83سـاإلجابة عىل هذه األ  ).مكت 

ياين أدانه، اكنت برامج و .31 تضح من الرمس ا بكام   ABBYYو Adobe acrobat وABBYY FineReaderلي

Recognition serverو PrimeOCR ية تقصا ئةل ادلراسة الا تخداما يف املاكتب اليت أجابت عىل أ ئ يه األكرث ا سـ سـ سـ
تاجئ اجملمعة ( نتوي ا يلعىل لحت تفا صمزيد من ا تخدمة مهنا وأشارت أربعة ماكتب ). ل هذه الربامج ا نة  تدادات  سـإىل أن ا ملي لمع م

تة معاجلة الواثئق مت  يا(متإعدادها أل تخدام الربانمج ) نأوكرا يل ا سـو ياابن(تسه سق ) لا تاجئ  نوإخراج ا بن بو (XMLل  ).يالو


ــ	 ا��ــ�������ا�� ا�����ب ا��
����� �� ا����ف ��� ا���وف 

ABBYY FineReader; 10

ABBYY Recognition 

Server; 2

Adobe acrobat; 3 PrimeOCR; 2

Kofax Express; 1

Corel; 1

Photoshop; 1

Armi OCR Software; 1

OMNIpage; 1


	�� ���ر�� ��� 	�ا�
أ��ى، 2

	�ا� أ��ى،
5

 

 

سح الضويئ و .32 تعرف عىل احلروف اب تاجئ ا تب الصني أن  ملذكر  ل ن تلف خضعت مك تخدام برانمج حاسويب  خماب سـ
تالفتعادثللمقارنة، واكنت الويقة  ند مالحظة أي ا تحقق مهنا يدواي  يمت ا خ  ع ل  .ل

تحدة أنه و .33 تب اململكة ا ملذكر  باعة يف يمك يفة ا لطتخدم و ظ وهو نظام إلكرتوين إلدارة  (Madras-Phoenixسـ
تقاط ) احلاالت تخدام  PDFبنسق  صور امللخصاتلال تح وحتفظ اب سـاليت  ُ يل OMNIpageُتف  يف نظام لتحمليك يمت ا
نص لكتداخيل معياري  سب احلاجةحىت كابة اخلطاابت  ها  تعد تقين ادلاخيل  حيقوم الفاحص ا ب نص بعد يسـتخدم و. يلل لهذا ا

رش ية ا لنذكل يف   .معل

سعودية يسـتخدم ال و .34 لتب اململكة العرية ا ب سح الضويئ يف معاجلة واثئق الرباءات تقنية مك تعرف عىل احلروف اب ملا ل
ية من سخة إلكرتو بات يرفقون  نألن مودعي ا ن تحول إىل نظام .  الطلب ابلطلب املودعلطل تب قائال إنه خيطط  للوعلق ا ملك

بل  .ملسـتقاإليداع اإللكرتوين يف ا

ية وقامئة ابحيتوي اجلدول أدانه عىل و .35 نا ية ا تخدهما ماكتب ا عملعدات اليت  لص مللكسـ تعاقدةت هات ا ملا ها يف جل معاجلة مع 
ية  سح الضبتقنواثئق الرباءات  تعرف عىل احلروف اب ملا  .ويئل
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 املعدات كتبملا
سا  Windows XP مع clientsأهجزة  لمنا

شخيص  الاحتاد الرويس  HP 3GHzلاحلاسوب ا

تخدم أهجزة Kodak i620متسح الواثئق مباحس  تعرف Fujitsu fi-5750Cتسـ الضويئ و ل إلجراء ا
سح الضويئ  .ملعىل احلروف اب

ية أهجزة حاسوبملكية الفكرية للادلوةل مكتب يسـتخدم  الصني يا سـ  ية اق لتعرف بتقنملعاجلة واثئق الرباءات 
سح الضويئ  .ملعىل احلروف اب

يا  )5530Cمثل  (Fujitsuأهجزة املاحس الضويئ  نأوكرا
تحدة  ملالوالايت ا

ية  يكاألمر
تجاريةمعدات  تحدة للرباءات والعالمات ا لتب الوالايت ا مل  مك

ياابن شخيص وأهجزة احلاس لا  Windowsلب ا

سويد  Windows Vista وWindows server لا

 FUJITSU FI-6670/6770Aاملاحس الضويئ  هنغاراي
تان  أهجزة املاحس الضويئ خسـاكزا

يا شخيص واملاحس الضويئوأهجزة احلاس تكروا  لب ا
بو شخيص وخادمات احلاس يالو  Linuxلب ا

يا  املاحس الضويئ لأسرتا
 hp scanjetالواثئق اآليل وملقم ، Hp scanjet 5590 بيالروس

 Microtec وFujitsu fi-5900C وFujitsu fi-6230 وMicrotec S400: أهجزة املاحس الضويئ لبوندا

I900 

باململكة العرية 
سعودية  لا

تخداهما يف  ية ميكن ا تب أهجزة ماحس ضويئ احرتا سـميكل ا ف ية ملك تعرف عىل بتقنمعاجلة واثئق الرباءات  لا
سح الضويئ تخدم . ملاحلروف اب ملويه  بات تسـ رشTIFFنسق بلطلسح لك ا  .لن ألغراض ا

 HP DL580 G5(P4 Xeon) مجهورية كوراي

يا با نإ يق سـ  لتطبخادم ا
 

 العملتسلسل 

ية  .36 تا ئةل الامثية ا لتصل األ ل ن سـ ئةل من (ت ية عمل البتسلسل إجراءات ) 29 إىل 22سـاأل بتقنيف معاجلة واثئق الرباءات 
تعرف عىل  سح الضويئ وختزيهنااحللا سح ملروف اب تعرف عىل احلروف اب بادةل بني ا يحات الالحقة والعالقات ا مل وا ل ت ملتصح ل

نارص األخرى ملعاجلة الواثئق و تخدام لعالضويئ وا ية األخرى الواثئق اليت عاجلهتا سـا نا ية ا عماكتب ا لص لتعرف عىل بتقنية امللك
سح الضويئ  تخدامات الزابئن للواثئق اليت ملاحلروف اب يسـوا ئةل نسـبة  تبلغقد و. ةلتقنعوجلت هبذه ا سـاإلجابة عىل هذه األ

با%18 (60  ).مكت 

با15قدم و .37 ية  العمل يف لتسلسل رشحا مكت  تعرف عىل بتقنمعاجلة واثئق الرباءات  سح الضويئ احللا انظر (ملروف اب
 ).اجلدول أدانه
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سح الضويئلالعمل  تسلسل كتبملا ملتعرف عىل احلروف اب  ل
سا رشحتديد  .1 لمنا بل الفاحصتنالصفحات اليت   .ق من 

 .مسح الصفحات احملددة .2

سح الضويئ  .3 تعرف عىل احلروف اب ملا ئة + ل تحقق من ا لهتجا تخدام + ل يدوي اب يق ا سـا ل  ."وورد"لتنسـ

ية .4 ية األ سق ابلصفحات الور نص ا صلمقارنة ا ن قل َّ  .مل

 .تصحيح األخطاء .5

سخة  .6 سق " وورد"نحتويل   .pdfنإىل 

سخة  .7 سخة PDFندمج  ناجتة مع  ن ا نفصل(حة األوىل  من الصفPDFل شلك  ماليت أعدت  ب سخة  و؛)ُ نمع 
PDFبحث نفعة (ل من تقرير ا  .)مللامنذج ا

هرسة الربازيل رش وا لفبعد ا نذ لن شورة  م، ترسل لك واثئق الرباءات ا ملن سطس 1ُ بو موقع  إىل 2006غ أ يركن براءات الو
PATENTSCOPE ، تعرف عىل احلروفتقنية تطبيق بدء نإماكية  الاتفاقيوشمل سح الضويئ لا يف مل اب

تويق  ثهذا ا  .يقربال
سح مطالب  بيالروس ية، أما ابيق أجزاء  ،ئضويا بعد انهتاء الفحص األويلامحلاية ميمت  يوغرا ياانت ا سح ا فوال يمت  بل ب بم لل

يا رش الرباءة ر ها ضويا ليك  يمت  مسطلب الرباءة  تُنئ سح  .مف
سح الضويئتسلسل يشمل  الصني تعرف عىل احلروف اب ملمعل ا ية إجراءاتل تحقق : ن مثا تعرف، وا سح الضويئ، وا لا ل مل

يا،  تحقق من العمل أ يا، وا فقمن العمل رأ ل نص، ووضع سـ تحقق من ا لوا تحقق من الوسامتل ، الوسامتل، وا
تحقق من اجلودة  .لوا

يا با نإ سق إلكرتوين عن طريق بروتوك سـ ها  سح الضويئ للواثئق املودعة عىل الورق وير تب اب نيقوم ا بمل سل ول نقل ملك
سح الضويئ FTPامللفات  تعرف عىل احلروف اب ية ا تعاقدة إلجراء  هة ا ملإىل ا ل معل مل  .جل

اململكة 
تحدة  ملا

سح الضويئ  تعرف عىل احلروف اب ية ا ية من خالل  نا ية ا تب ا مليقوم  ل ن ع تقلص مللك تقاط صور وحتويل(مك ) لاب
ية حبث الطلب عندما يطلب مودع نص امللخص  بارا من اترخي اإليداع 12يف غضون (معلإجراء  عتهرا ا ). ش

تخدم نص امللخص  تقينعدما ب(يُسـو ليعدهل الفاحص ا رش ) ّ ية ا لنيف  يهل يف (معل ياانت قاعدة حتمبعد  لبا
EPOQUE(  رشالطلب إذا وصل  .لنإىل مرحةل ا

رش تب الرباءات األورويب : لنبعد ا هرا من اإليداع20-19بعد  (EPOمكيقوم   مع طرفاتفاق ، عن طريق )ش 
تحدة اكمالبتحميل ، آخر ياانت ) مطالب امحلايةالوصف و (ملنص اململكة ا  EPOQUEلبيف قاعديت ا

 .Worldwide Esp@cenetو
يا سحا ضويا .1 تكروا ئسح الواثئق  م  .م

شاء ملفات  .2  .PDFنإ

سح الضويئ PDFإدخال ملفات  .3 تعرف عىل احلروف اب مل يف برانمج ا  ).FineReader(ل

تعلمي عىل لك أجزاء الواث .4 نص واجلداول والصور(ئق لا  ).لا

 .قطع املعلمةقراءة ال .5

 .doc حفظ ملفات الواثئق .6

تحقق يف برانمج  .7 ية ا لإجراء   ."وورد"معل
سح الضويئ للملفات  هنغاراي تعرف عىل احلروف اب ية ا سحا ضويا، مث ختزين الواثئق، مث إجراء  ملسح الواثئق  ل معل ئ م م

يةل ية لك  لاجملمعة بصورة آ  .ل
ياابن تعرف عىل احلروف حتوي لا ياانت نص بربانمج ا ياانت صور ابملاحس الضويئ وإىل  بات املودعة إىل  لل واثئق ا ب ب لطل

سح الضويئ  .ملاب
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سح الضويئلالعمل  تسلسل كتبملا ملتعرف عىل احلروف اب  ل
مجهورية 

 كوراي
نصوص  يح ا سح الضويئ، مث  تعرف عىل احلروف اب ية ا ها  سحا ضويا وإخضا لسح الواثئق  تصح مل ل لعمل ئ م عم

 .احملوةل
ية ضويا  .1 لبوندا ئسح الويقة األ صل ث سح الضويئ بومعاجلهتا م تعرف عىل احلروف اب ملية ا ل الربانمج احلاسويب (تقن

تخدم  ).ABBYY Fine Reader 9.0 Professional Edition: ملسـا
سح  .2 تعرف عىل احلروف اب ية ا يه  نص اذلي أجريت  تحقق األويل من ا تب اب مليام موظفي ا ل معل عل ل ل ملك ق

 .الضويئ

شاء الويقة  .3 ثإ تعرف عىل ) وورد: تخدمملسـالربانمج احلاسويب ا(ن ية ا يه  نص اذلي أجريت  لناء عىل ا معل عل ل ب
سح الضويئ يةملاحلروف اب يوغرا ياانت ا ف؛ وا بل بب تخدام قالب اثبت،مطالب امحلاية؛ والصور ولل  .سـ اب

 .DOCنسق باحلفظ  .4

ية بواسطة موظفي DOCثمقارنة ويقة  .5 ق والويقة الور بوندي لرباءات امكتب ث لا ية –ل ئ املراجعة الهنا
 .DOC ثويقةل

بقا PDFث إىل ويقة DOCثحتويل ويقة  .6 تاابت حمددة  تخدام  بحث فهيا اب سـ ميكن ا ك سـ الربانمج (مل
تخدم  ).Adobe Acrobat Professional وMicrosoft Word: ملسـاحلاسويب ا

رش  .7 ياانت موقع يف لنا بوندي  لرباءاتامكتب بقواعد  لا رشل  .لنوعىل خادم ا
الاحتاد 
 الرويس

ت ية ا لجترى  تخدام برانمج معل سح الضويئ اب سـعرف عىل احلروف اب  .ABBYY Fine Reader 9.0مل
ها إىل أجزاء، أي إىل  .1 سم الويقة اليت جيري  سح الضويئ،  تعرف عىل احلروف اب ية ا سحبل  مق ث تق مل ل معل

 .نصوص وجداول وصور
سح الضويئ .2 تعرف عىل احلروف اب ية ا نص اذلي خضع  يح ا شغل  مليقوم ا ل لعمل ل تصح  .بمل

 .RTFبنسق " وورد"لصفحات يف اُحتفظ  .3

نوع جزء الطلب  .4  .مطالب امحلاية امللخص والوصف و–ليعطى لك ملف اسام وفقا 

نص يف  .5 يق ا لمث جيرى   .ووردتنسـ

نص  ية يف ا ية والفزياي لتوضع املعادالت الراي ئ  Microsoft بواسطة حمرر املعادالت ةصوركاكئن ض

Equation . ية يا ئوتوضع املعادالت ا  .ISIS Drawاسطة برانمج كاكئن بولكمي
سويد يدويةختضع ملخصات الرباءات اجلديدة  لا يا، مث ختضع للرقابة ا سح الضويئ يو تعرف عىل احلروف اب لية ا مل ل . ملعمل

يا مرة  سح الضويئ تلقا تعرف عىل احلروف اب ية ا تخضع  شورة  بات الرباءات ا ئأما واثئق الرباءات و مل ل لعمل ن فطل مل
بوع  .سـلك أ

يا ية  معل سلتسل نأوكرا سح الضويئبتقنمعاجلة واثئق الرباءات  تعرف عىل احلروف اب ملا يال تب أوكرا ن يف   مك
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سح الضويئلالعمل  تسلسل كتبملا ملتعرف عىل احلروف اب  ل
بو ية مجمعة .1 يالو ية آ سح الضويئ  تعرف عىل احلروف اب لا بعمل مل  .ل

توايت  .2 رشية ألسوأ احلاالت اليت حتددها  مسـمراجعة  تعرف يف ثقة لاب تعرف عىل احلروف يف برانمج ا لا ل
سح الضويئعىل احلروف  .مل اب

سق .3 سح الضويئ  تعرف عىل احلروف اب نتصدير ا مل  .HTML وXML يبل
 

ية % 60أجاب و .38 نا ية ا عمن ماكتب ا لص با من 15(مللك تحقق من اجلودة عىل واثئق جتري  أهناب) 25مكت  لية ا معل
سح الضويئ تعرف عىل احلروف اب ية ا ملالرباءات اليت خضعت  ل تحقق يدواي . لعمل ية ا لوجترى  تب بومعل ملكاسطة موظفي ا

ها اجملموعةعىل  يا(مكل بأ تحدة وبوندا والاحتاد الرويس وأوكرا سا واململكة ا نا ل مل تارة أو ) لمن بو(خمعىل واثئق  سويد والو يا  ).ل

ية املاكتب أفادت  .39 بنيبلبغا ندما  يحا أو أعادت رش الويقة  َّأهنا رشت  ت ع ث نتصح رش، ن بة بعد ا لن أن الويقة  ي حيث معث
با من 16(مهنا % 80 تذكر تة مهنا . ايف إجاابهترصاحة ذكل ) 20مكت  سا ويالروس والصني واململكة (سـوأشارت  با لمن

يا يا وسلوفا تحدة وكروا كا ت بو ) مل يات معايري الو تو يإىل أهنا واصلت العمل وفقا  ص وقالت . )ST.9 وST.16 وST.50(املالمئة ل
هورية كوراي و(مخسة ماكتب  نغاراي و تارياك و مجالصني وكو ه يةسـ تحدة األمر يكالوالايت ا ناء عىل ) مل يح اكن جيرى  بإن ا لتصح

تقاط الصور . ودعاملطلب  ية ا تب الرباءات األورويب ابألخطاء يف  بلغ  تحدة قائال إنه اكن  تب اململكة ا لوعلق  معل ي مكمل مك
تب األو ياانت ا ياانت يف قواعد  يح ا سح الضويئ من أجل  تعرف عىل احلروف اب ملكية ا ب ب تصح مل ل لن تب . رويببتق مكوذكر 

بة  يد الواثئق احملددة كواثئق  يالصني أنه اكن  تعاقدة يك معيع هة ا ملإىل ا بو إىل أنه اكن تعيد معاجلهتاجل تب الو ي، يف حني أشار  مك
سح الضويئ  تعرف عىل احلروف اب سني ا تعاقد خاريج  ملتعني خبدمات  ل تح لسـ شورة مي بةملنللواثئق ا بني أهنا  معياليت   .يت

سؤال رمق يتعلق أحد او .40 سم، وهو ا ئةل يف هذا ا لأل لق تخزين بشلك ، 25سـ تعرف عىل بخاص  لواثئق الرباءات بعد ا
سح الضويئ با 25 رشحوقد . ملاحلروف اب بةمكت  سؤال جميممارساهتا،  نهأو عىل بعض ل عىل هذا ا تفرعة  ئةل ا عاأل مل وقدم  .سـ

تخزين الواثئق اليت خضع21 تخدمة  ساق ا با معلومات عن األ ل  سـ ن ملت سح الضويئ مك تعرف عىل احلروف اب ملت  انظر (لل
ياين أدانه تخداما هام ). لباجلدول والرمس ا سقني األكرث ا ية أن ا تقصا سـوبني ادلراسة الا ن ئ سـ نيص PDFلت سق ا ل وا خاصة (لن

MS Word( ، سق الصورة تخدم أيضا  نو  .XMLنسق و)  خاصةTIFF(يُسـ

أ��ق ا���ـ��� 
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9
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ية نا ية ا عتب ا لص مللك تخدمة مك سـاألساق ا  ملن
س ية MS Word(   PDF)(نص  المنا  )جعبعالمة مر

يا  PDF      لأسرتا

 )TIFF(صورة    PDF  )MS Word (rtf)(نص  بيالروس
 XML    الصني

تارياك  صورة         سـكو
ية هورية ا يكا  )MS Word (doc)(نص  لتشـمجل

يا با نإ  PDF      سـ

تحدة  )HTML وMS Word(نص  ملاململكة ا
يا  )MS Word (doc)(نص  تكروا

 PDF      هنغاراي

ياابن يار  (XML    لا للمعبقا   )ST.36ط
تان  PDF      خسـاكزا

يا نتوا  PDF      لي
 )MS Word(نص  مجهورية مودلوفا

 PDF      لبوندا

 )TIFF(صورة     )MS Word (doc, rtf)(نص  الاحتاد الرويس
سويد  نص لا
يا  PDF      نأوكرا

تحدة األمر يالوالايت ا  XML    كيةمل

بو تعرف  يالو ية ا ناجتة عن  توي عىل لك املعلومات ا يا خاصا  نا سقا  بو  لتخدم الو معل ل حي ئ ث ن ي تسـ
سح الضويئ  ملعىل احلروف اب

 

بني % 50أشار أكرث من و .41 با من 13(جمليمن ا سمح بإدخال ) 22مكت  تخدموهنا  تخزين اليت  ساق ا تإىل أن أ سـ ل ين
سح الضويئحتسينات الحقا عىل جودة واثئق الرباءا تعرف عىل احلروف اب ملت اليت خضعت  ثور عىل مزيد من . لل لعوميكن ا

يل يف  تفا صا ياابنالفردية ملجاابت اإلل تحدة وا سا واململكة ا لاكتب ا مل  .لمن

سح الضويئ، و .42 تعرف عىل احلروف اب يوب يف ا رسيع لواثئق الرباءات اليت توجد هبا  تحديد ا تعلق بإماكية ا ملفامي  ل ع ل ن لي
بني % 67أجاب  با من 14(جمليمن ا تحديد) 21مكت  ثل ذكل ا سمح  تخدمونه ال  تخزين اذلي  سق ا لقائلني إن  مب ي سـ ل وذكر . ين

بني  بو(جمليثلث ا تان والاحتاد الرويس والو هورية كوراي واكزا نغاراي و تحدة و ييالروس واململكة ا سـ ه مل خب نأن هذه اإلماكية ) مج
نغارايانظملزيد من املعلومات، (قامئة يف ممارساهتم  تحدة و با اململكة ا هر اإلجاابت الفردية اليت قدهما  مل تب ). مكت مكوعلق 

يلوةل دون  ياابين تضمن ا تب الرباءات ا بقة يف  ياابن قائال إن املامرسة ا حلا ل ملط تاج مكل بةنإ  .معيواثئق براءات 

تعلق بإماكية عرض واثئق الرباءات  .43 سؤال ا نوردا عىل ا مل ها ل باد لأو  تلفةت ية % 60ال ، قخمبأشاكل  مللكمن ماكتب ا
ية  نا عا با من 12(لص تخزين ) 20مكت  ساق ا لإن أ  .تسمح بذكلسـتخدهما تاليت ن
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با 22تسعة ماكتب من إجاابت ت دافأو .44  علهيا من حصلتمفصةل واكمةل خام مبعلومات حتتفظ  اهنبأ%) 41(مكت 
سح الضويئ، يف حني جاءت إجاابت  تعرف عىل احلروف اب ملية ا ل سؤال من ماكت% 59معل ية عىل هذا ا نا ية ا لب ا ع لص مللك

نفي سا حيو. لاب تب ا لمنتفظ  تعرف " Fine readerثبويقة "مك ية ا ئة أو إعادة  تحقق من ا لبعض الوقت ليك ميكن ا معل لهتج ل ل
سح الضويئ  تب الصني مبعلومات عن الوضع عىل صفحة حيو). انظر اإلجابة الفردية(ملعىل احلروف اب وحدات العمل مكتفظ 

ية،املعقدة يا ية وا ثل املعادالت الراي ئ  مي لكض  .م

ية و .45 يا ية وا توايت اجلداول واملعادالت الراي تقاط صور  تعلق اب سؤال ا با عىل ا رش  ية  ئأجاب مثا مي ض حم ل مل ل ت لكن مك ع
سة ماكتب  سق نص، واكنت إجابة  ها يف  مخوو ن تحدة (ضع يا والوالايت ا هورية كوراي والاحتاد الرويس وأوكرا مليالروس و ن مجب

ي ية ماكتب ) ةيكاألمر بو(نابإلجياب، وأجابت مثا ياابن وبوندا والو نغاراي وا يا و با تارياك وإ يا والصني وكو يأسرتا ل ل ه ن سـ سـ نفي، ) ل لاب
سة ماكتب  سويد(مخيف حني مل تقدم  سعودية وا يا واململكة العرية ا سا والربازيل وكروا لا ل ب ت تاجئ . إجاابت حمددة) لمن نوهكذا فإن 

س ية ال  تقصا تادلراسة الا ئ ية سـ يا ية وا توايت اجلداول واملعادالت الراي تقاط صور  تعلق اب تحديد اجتاه عام فامي  ئمح  مي ض حم ل ي لكب
تلفة ية  نا ية ا سق نص، ألن ممارسات ماكتب ا خميف  ع لص ند . مللكن سؤال  تلف اإلجابة عىل هذا ا عوابإلضافة إىل ذكل، قد  ل خت

تب الواحد  تملكا ثل تعقد اليشء موضوع ا نة،  لبعا لظروف  ي مت سح الضويئ مع سا(ملعرف عىل احلروف اب نأو إماكية ) لمنا
نص  سق ا ياق يف  تقاط ا لا ن سـ سويد(لل  ).لا

بني و .46 با من 12(جمليأشار نصف ا ية إىل أن ) 24مكت  سح الضويئ بتقنمعاجلة واثئق الرباءات  تعرف عىل احلروف اب ملا ل
تبتزاد يد بأن . ملك كفاءة العمل يف ا يقات  تفوجاءت  ية تعل تابة  سهلتلتقنهذه ا كسح األمان وإعداد اإلخطارات وإعادة  م

بحث يف الرباءات ) الصني(امللخصات عىل يد الفاحصني  ية(لوا تحدة األمر يكالوالايت ا ياانت ) مل رسيع لقاعدة  بوامللء ا ل
بحث فهيا  ية بواثئق براءات ميكن ا نا ية ا لتب ا ع لص مللك رسيع إىل هذه الواثئق ) لبوندا(مك نفاذ ا لوا يل(ل لية الفحص معو) ئإرسا

سويد( ليالروس وا ساعد أيضا ) ب تقاريرامللخصات و(معلية الرتمجة يف يكام  تاج نص اكمل ) لا تخدم يف إمتام إ نو يسـ
بو( للنرش  ).يالو

با من و .47 رش  مكتأجاب أحد  سح الضويئ 26ع تعرف عىل احلروف اب ية ا تخدمون  با قائلني إهنم  مل  ل ن سـ تقت واثئق مع يمك
ية واثئق الربامع لأخرى ويس فقط  نا ية ا تلفة من حقوق ا عءات، كواثئق حامية أنواع  لص سلع (مللكخم نفعة، وقامئة ا لمناذج ا مل

تجارية بطالن للمعارضة ) ، والعالمات املمزية، إخللواخلدمات للعالمات ا سا(لونصوص ا تاابت غري الرباءات )لمنا ك و
تخدام ادلاخيل  سويد(سـلال تعديل ومالحظات)لالاحتاد الرويس وا يا ) الصني( املودعني ل وواثئق ا نولو جوعقود نقل ا لتك

 ).مجهورية مودلوفا(واملراسالت ) الربازيل(

سح الضويئ تقنية بعوجلت فإن واثئق الرباءات اليت فقا لإلجاابت اجملمعة، وو .48 تعرف عىل احلروف اب ملا متاحة ل
تاج إىل ا هور العام اذلي  ية وكذكل ا نا ية ا تخدهما فاحصو ماكتب ا لو حي ع لص مجلسـ مللك شورة . بحث يف الرباءاتي أساسا منويه 

رش اخلاصة ابملاكتب اليت أصدرهتا،  ية وخادمات ا لنعىل املواقع اإللكرتو ية  وأن ية اليت أعدهتا ماكتب ا تجات اإللكرتو مللكا ن ملن
ية،  نا عا ياانت ماحني  وألص يةبيف قواعد  نا ية ا عا لص ثال يف اإلجاابتEspacenet وEPOQUEذكر جاء  (مللك  أو عىل، )م 

تقرير اجملمع). MIMOSA(األقراص املدجمة   .لوترد معلومات مفصةل عن خربة املاكتب يف ا

با  26 من 11يسـتخدم و .49 يبا  جمت سح الضويئ تقنية ب تعاجلواثئق براءات %) 42(مك تعرف عىل احلروف اب ملا قدهما تل
ياانPatentscopeهام ركن الرباءات " شـيوعا"وأكرث املصادر . ماكتب أخرى تب الرباءات األورويب، أما ب وقاعدة  مكت 

ـي ية : فهاملصادر األخرى املذكورة  شأن الرباءات ادلاخةل إىل املرحةل الو تعاون  نواثئق معاهدة ا ب يا(طل وبراءات ) لأسرتا
Googleو DEPATISNet) يا ) لبوندا با تب إ نوالواثئق اليت يقدهما  سـ تارياك(مك ية"وجترى ). سـكو ية ا سـا يف " لعكلعمل

بو يتب الو سح الضويئ القادمة واثئق : مك تعرف عىل احلروف اب ية ا تب ادلويل املعاجلة  ملا ل بتقن نوب ملك يك و جمن ا ملكسـ
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يا  با يل والربازيل وبامن وكواب وإ يا واملغرب وإرسا نأفر سـ ئ ية و) واثئق قدمية جدا(يق هورية ادلو يكوا ية مينمجل ية األفر نظمة اإل يقا مي قلمل
يا نية الفكرية و  .كيللملك

تنيقات وا  تاجاتسـتعل

ية يف لك أحناء العامل تودع عىل الورق  .50 نا ية ا ها ماكتب ا ية الواثئق اليت  ية أن غا تقصا عتؤكد ادلراسة الا لص ب ئ مللكسـ تقبل ل
ياانت معلومات  شورة وقواعد  سه، فإن رشوط اجلودة املوضوعة لواثئق الرباءات ا بأو يف شلك صور، ويف الوقت  ن ملنف

ية جدا ية ، فإن جودومن مث. لالرباءات عا سح الضويئمعلة  تعرف عىل احلروف اب ملا ية يف حتويل ل بارها اخلطوة الر سـ، اب يت ئع
هة األخرى اليت تقدم معلومات " اخلام"املعلومات  تب أو ا رشها به ا سق اذلي  بات إىل ا تلقاة من مودعي ا جلا ملك سـين ن لطل لمل
بلالرباءات  يهتا يف ا سأةل هممة جدا ولن تفقد أ ملسـتقبقى  مه م  .ت

يار و .51 بو معإن  بات ST.22يالو نصوص  ية  طل، اذلي غرضه الوصول إىل أدىن معدل للخطأ يف خطوة القراءة اآل ل ل
ية ،الرباءات سه ابلقراءة ا سامح يف الوقت  شخص مع ا نف بات الفعاةللل ساعدة يف إعداد  طل للويقة، هو األداة املوضوعة  للم ث

تخدامه  يا ميكن ا توب آ سـالرباءات يف شلك  ل تاج جسلبعد ذكل مك بات الرباءاتنإل توايت  طل إلكرتوين رمقي  توبني . حمل
يار  يات ا تخدم تو ية  نا ية ا ية ماكتب ا ية أن غا تقصا ملعادلراسة الا ص سـ ع لص ب ئ تسـ تخداهما يف ST.22مللكل سـ أو ختطط ال

بات املودعة يف شلك  ية أو ا بات الور بارش، ليك تضمن أن تكون جودة ا بارش أو غري  شلك  بل، وذكل  لطلا لطل قب م م ملسـتق
يات صور تخدام  رش اب تخزين وا سق ا ها بعد ذكل إىل  تحو ية  ن اك سـ ل ن تقل لن يل سح الضويئف تعرف عىل احلروف اب ملا  .ل

بو و .52 يار الو تاج أن  بار، ميكن ا يمع وضع ما جاء أعاله يف الا مع سـتنت نه ويقدم اإلرشاد يؤدي  احلايل ST.22ع مالغرض 
ية  بات براءات مالمئة  لعملالالزم إلعداد  تعرف عىل احلطل سح الضويئ لا تاج . الالحقةملروف اب يار ال  حيوذلكل، فإن هذا ا ملع

يا إىل مراجعة  .لحا

ية مدعوة و .53 نا ية ا عإن ماكتب ا لص شأن إىل مللك ية مكصدر للمعلومات  تقصا تاجئ هذه ادلراسة الا تخدام  با ئ سـ ن سـ
سح الضويئ ممارسات  تعرف عىل احلروف اب ملا ملفيد أيضا أن توضع يف وقد يكون من ا. اليت تقوم هبا املاكتب األخرىل
بار  سارات عتالا ملتلف ا تفاعل تنهتجها اليت خم تعلق اب تخدمة وفامي  تخزين ا ساق ا تعلق بأ ية فامي  نا ية ا لماكتب ا ي سـ ل ن ي ع مللص مللك

يني  تعاقدين اخلار بات وا جمع مودعي ا مل  .ضامن اجلودة الالزمة خلدمات معلومات الرباءاتمن أجل لطل
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