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 4132يوليو  13التارخي: 

 
 
 

 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (السابعة والعشرونالعادية )الدورة  واألربعون سادسةال الدورة
 4132سبمترب  11اإىل  44جنيف، من 

 
 

يف  التمهيدي الدويل  وددارة للفح كإدارة للبحث الدويل مكتب سنغافورة للملكية الفكريةتعيني 
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات دطار

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

دارات الفحص المتهيدي ادلويل  يقع .3 دارات البحث ادلويل واإ طارتعيني اإ يف نطاق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يف اإ
" من 2"3.11" و2"3.11القاعداتن. ة املذكورة. وتقيض ( من املعاهد1)14( و1)31املاداتن  اختصاص امجلعية وحتمكه

 معاهدة بأأن أأي تعيني س يكون شامال للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل لكهيام.لالالحئة التنفيذية ل

تعيني  مكتب س نغافورة للملكية الفكرية، المتس رئيس 4132يوليو  33ويف خطاب اس تلمه املكتب ادلويل يف  .4
دارة للب مكتبه دارة للفحصكإ طار معاهدةالمتهيدي  حث ادلويل واإ يف  الطلب ونرُش التعاون بشأأن الرباءات. ادلويل يف اإ
 يف املرفق الأول من هذه الوثيقة. ويرد نصه PCT/CTC/27/2الوثيقة 

دارة للبحث ادلويل تس متع بأأنعاهدة امل( من 1)14( و1)31وتقتيض املاداتن  .1  امجلعية، قبل أأن تتخذ قرارا بتعيني اإ
ىل املكتب املعينوا عاهدة التعاون املعنية ابلتعاون التقين مللجنة ال أأن تستشري و املنظمة املعنية،  أأو لفحص المتهيدي ادلويل، اإ

ىل  44من ة والعرشين املزمع عقدها يف جنيف يف الفرتة بعدورهتا الساجنة، يف ل ل تكل ابشأأن الرباءات. وستنظر   11اإ
دارة للفحص غافورة للملكية الفكريةمكتب س ن، يف تعيني 4132 سبمترب دارة للبحث ادلويل واإ المتهيدي ادلويل، وسرُتفع  كإ

ىل امجلعية  تعقد يف الفرتةأأ مشورة اللجنة يف هذا الشأأن اإ  نفسها(. ثناء دورهتا )اليت س ُ

دارة املعاهدة( من 1)14و )ب((1)31ومبقتىض املادتني  .2 ادلويل المتهيدي  للبحث ادلويل والفحص، يتوقف تعيني اإ
نص  تب ادلويل. ويرد يف املرفق الثايناملنظمة املعنية واملك  أأو عىل اتفاق يرُبم، رهن موافقة امجلعية، بني املكتب املعين
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واملكتب ادلويل. ومواد ذكل التفاق مطابقة للأحاكم الواردة يف  مكتب س نغافورة للملكية الفكريةمرشوع اتفاق بني 
 امجلعية يف دورهتا الأربعني.وافقت علهيا  كامالقامئة  التفاقات املتعلقة ابلإدارات

ذا وافقت ا .5 نواإ  مكتب س نغافورة للملكية الفكريةه س يصبح ساراي مع بدء نفاذ التفاق بني مجلعية عىل التعيني، فاإ
 31 املادةومبوجب  .4135وذكر مكتب س نغافورة للملكية الفكرية أأنه س يكون مس تعدًا ذلكل حبلول سبمترب  واملكتب ادلويل.

انهتاء رساين التفاقات املتعلقة  ، وهو اترخي4132ديسمرب  13من مرشوع التفاق، س يظّل مرشوع التفاق ساراي حىت 
 جبميع الإدارات القامئة.

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن  .1 اإ
( 1)31الرباءات مدعوة، طبقا لأحاكم املادتني 

ىل ما ييل: (1)14و  من تكل املعاهدة، اإ

ىل ممثل  "3" مكتب الاس امتع اإ
ومراعاة مشورة  س نغافورة للملكية الفكرية

عاهدة التعاون املعنية ابلتعاون التقين مللجنة ال 
 ؛بشأأن الرباءات

واملوافقة عىل نص مرشوع  "4"
 مكتب س نغافورة للملكية الفكريةالتفاق بني 

املرفق الثاين من  واملكتب ادلويل، كام جاء يف
 ؛PCT/A/46/5الوثيقة 

مكتب س نغافورة للملكية وتعيني  "1"
 كإدارة للبحث ادلويل واإدارة للفحص الفكرية

بدأأ معهل هبذه الصفة لي المتهيدي ادلويل 
 13من بدء نفاذ التفاق وحىت   اعتبار

 .4132ديسمرب 

[ناملرفقايل ذكل ي]
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 املرفق الأول
 

 PCT/CTC/27/2يرد يف هذا املرفق نص الوثيقة 

دارة للفحص كريةمكتب س نغافورة للملكية الفتعيني  دارة للبحث ادلويل واإ طار معاهدةالمتهيدي  كإ  ادلويل يف اإ
 التعاون بشأأن الرباءات

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 مقدمة
ن  .3 ىل تقدمي املشورة اإىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  مدعوةاللجنة اإ اقرتاح تعيني مكتب س نغافورة  يفاإ

دارة للبحث  .ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للملكية الفكرية اإ

 معلومات أأساس ية
دارة للبحث ادلويل و طلب  .4 دارة للفحص المتهيدي اإ الرئيس التنفيذي ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية تعيني املكتب اإ

. ويتضمن مرفق 4132يوليو  33املكتب ادلويل يف  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وذكل يف رساةل تلقاها بناء عىلادلويل 
 ُ  .مقد  هذه الوثيقة الطلب امل

دارات الفحص المتهيدي ادلويل ويدخل  .1 دارات البحث ادلويل واإ مجعية احتاد معاهدة  مضن اختصاصاتتعيني اإ
 .عاهدةامل( من 1)14و 31، وخيضع للامدتني التعاون بشأأن الرباءات

جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية  عاهدة عىل امجلعية استشارةامل( من 1)14()ه( و1)31املاداتن وتشرتط  .2
م يف قبل اختاذ قرار  ابلتعاون التقين ىل امجلعية خالل مشورة اللجنة املطلوبة التعيني. وسوف تُقد  مبوجب هذه الوثيقة، اإ

 .دورهتا الرابعة والس تني املنعقدة خالل نفس فرتة انعقاد اللجنة

 تطلبات الواجب توفرهاامل 
دارة للبحث  يفالواجب استيفاؤها  ادلنيااملتطلبات  عىلعاهدة املمن لحئة  3.11القاعدة تنص  .5 أأي مكتب للعمل كإ

 :عىل النحو التايلويه ادلويل، 

لهيا يف املادة "  ()ج( يه كلآيت:1)31املتطلبات ادلنيا املشار اإ

احلكومية ادلولية مائة مس تخدم عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة  "3"
 ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث؛

جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل الأقل احلد الأدىن جملموعة الواثئق  "4"
ليه يف القاعدة  ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل الوجه السلمي لأغراض البحث أأو ي 12املشار اإ كون يف اإ

لكرتونية؛  عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ
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جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية موظفون قادرون عىل البحث يف  "1"
لهيا احلد الأدىن اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، وملمون اب للغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ

لهيا يف القاعدة  ؛12 جملموعة الواثئق املشار اإ

جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة  "2"
 رتكة؛وفقا لقواعد البحث ادلويل املش

دارة للفحص المتهيدي ادلويل. املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية جيب أأن يكون "5"  "معينا كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل املتطلبات ادلنيا نفسمن الالحئة التنفيذية  3.11القاعدة وحُتدد  .1 فامي  السابقة للعمل كإ
دارة للبحث ادلويل" اذلي يشرتط أأن يكون املكتب ُمعي  5" عدا البند ولهذا السبب، يكون من الرضوري تعيني . نًا كإ

 املتطلبات.املكتب للعمل بصفة الإدارتني من أأجل استيفاء 

ن اللجنة مدعوة .2 سداء املشورة  اإ ىل اإ اإ
 .هذا الأمر يف

[ [PCT/CTC/27/2الوثيقة  مرفق]ييل ذكل ]
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 [PCT/CTC/27/2الوثيقة ]مرفق 

 ية الفكريةمكتب س نغافورة للملك تعيني 
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  اإ

 الرباءات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن

 معلومات أأساس ية
عنرصًا رئيس يًا يف  3993اخلطة امخلس ية الوطنية الأويل للعلوم والتكنولوجيا اليت أأقرهتا س نغافورة يف كنت  .3

ىل بناء اقتصاد قامئ عىل املعرف اس مترار الرتكزي عىل العلوم وتتطلب هذه الاسرتاتيجية ة والابتاكر. اسرتاتيجيهتا الرامية اإ
د هذاوالتكنولوجيا والبحث والتطوير والابتاكر عىل مر الس نني،  مشاريع يف صورة  يف اخلطة امخلس ية احلالية وقد جتس 

وية ونشطة لنظام امللكية بيئة ق لبد من هتيئة(. ومن أأجل دمع تكل الاسرتاتيجية، RIE2015) 4135 البحوث والابتاكر
 .وجود مكتب س نغافورة للملكية الفكرية وهذا هو الهدف منالفكرية محلاية وتسهيل تسويق منتجات امللكية الفكرية. 

دارة اتبعة لوزارة القانون 4113يف عام  ُأعيدت هيلكة مكتب تسجيل العالمات التجارية والرباءاتوقد  .4 ، حيث كن اإ
يعمل مكتب س نغافورة و وزارة القانون يف س نغافورة. ويُلحق بس نغافورة للملكية الفكرية،  مكتب ليصبحيف س نغافورة، 

دارة نظام امللكية الفكرية وتشجيع اس تخداهما وبناء خربات لتيسري تطوير بيئة نظام  تقدميللملكية الفكرية عىل  املشورة واإ
مية أأخرى، ومع العاملني يف قطاع امللكية الفكرية احمليل امللكية الفكرية. وقد ساعد املكتب، جنبا اإىل جنب مع وكلت حكو 

نشاء البنية القانونية والاقتصادية الأساس ية الالزمة يف س نغافورة، وتوفري القوى العامةل دلمع  عىلورشكء عامليني،  تطوير اإ
تمنية امللكية الفكرية عىل املس توى يشارك مكتب س نغافورة للملكية الفكرية أأيضًا بنشاط يف و امللكية الفكرية يف البدل.  وتمنية

آس يا ) طار الفريق العامل املعين ASEANالإقلميي ابلتعاون مع زمالئه من ادلول الأعضاء يف رابطة أأمم جنوب رشيق أ ( يف اإ
 .( ورشكئهAWGIPCابلتعاون بشأأن امللكية الفكرية )

عن خطهتا الرئيس ية 4131س نغافورة يف أأبريل نظام امللكية الفكرية، أأعلنت حكومة مواتية لعمل بناء بيئة ولتعزيز  .1
1
 
آس يا ومهزة وصل رئيس ية لتدفق امللكية الفكرية والأنشطة املرتبطة هبا  للهنوض ابدلوةل وجعلها مركزًا عامليًا للملكية الفكرية يف أ

ىل الإقلمي.  نشاء مكتب خمصص لإعداددخلت عدة مبادرات حزي التنفيذ، ومنذ ذكل احلني، اإ الترشيعات الوطنية  ومن بيهنا: اإ
وتطوير قطاعات امللكية الفكرية من قبل جملس التمنية الاقتصادية ووزارة القانون يف س نغافورة؛ استامثر املزيد من الأموال 

حتويل امللكية الفكرية  لتشجيع لتكوين قدرات وكفاءات أأقوى لبحث وحفص براءات الاخرتاع؛ البدء يف تطبيق نظام متوييل
ىل أأنشطة اقت طلق عليه "أأس بوع حول امللكية الفكرية، ويُ حدث س نوي رئييس يمتحور صادية حتقق عوائد مالية؛ تنظمي عقد اإ

اتحة الفرصة Week@SGيف س نغافورة" ) لتبادل (، لس تضافة رواد العمل يف جمال امللكية الفكرية والقادة الرئيس يني واإ
جراء الآ  مكتب  تطويربني عنارص اخلطة الرئيس ية،  ويأأيتة واملعارصة. مناقشات حول قضااي امللكية الفكرية الهامراء واإ

دارة حفص متهيدي دويل  ورفعس نغافورة للملكية الفكرية  دارة حبث دويل واإ ماكنياته يك يصبح اإ معاهدة التعاون  بناء عىلاإ
 .بشأأن الرباءات

                                                
1

آس يا" عىل الرابط:   ميكن الاطالع عىل "اخملطط الرئييس ملركز امللكية الفكرية: وضع س نغافورة مكركز عاملي للملكية الفكرية يف أ
tp://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Press%20Released/IP%20HUB%MASTER%20PLAN%20REPORT%202%20APRht

%202013.pdf.  

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Press%20Released/IP%20HUB%25MASTER%20PLAN%20REPORT%202%20APR%202013.pdf
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Press%20Released/IP%20HUB%25MASTER%20PLAN%20REPORT%202%20APR%202013.pdf
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 دور مكتب س نغافورة للملكية الفكرية يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
شهد البدل طلبًا متناميًا عىل ي حيث و يف نظام الرباءات ادلويل. بدور أأكرب  للقيام س نغافورة مباكنة جيدة تؤهلها حتظى .2

ىل عدد الساكن اذلي يزيد قلياًل  مليون نسمة داخل مساحة  5 عىلخدمات امللكية الفكرية عىل الصعيد احمليل. وابلنظر اإ
ىل أأكرث كيلومرتًا مربعًا،  231حمدودة تقدر حبوايل  جند أأن عدد الرشكت متعددة اجلنس يات العامةل داخل س نغافورة يصل اإ

يف س نغافورة. وَسج ل اإجاميل  بنشاط يف جمال الابتاكر متارس أأعاملهارشكة عاملية  4 111حوايل  ارشكة، مهن 2 111من 
نفاق عىل البحث  ، ومن املتوقع أأن يصل 4134% يف 2,1والتطوير كنس بة مئوية من الناجت احمليل الإجاميل يف س نغافورة الإ

ىل يصل عدد الباحثني العاملني يف س نغافورة بدوام كمل و . 4135عام  % حبلول3,5نس بة  اإىل ابحثًا،  13 211حوايل اإ
ر اإجاميل الاستامثرات الس نوية يف البحث والتطوير يُ و  الرتكزي ت س ياسة زمليار دولر أأمرييك. وقد عزّ  31-3 مبس توىقجد 

طار بتاكر المنو املتواصل يف معدل تسجيل الرباءات، مبا يف ذكل نشاطعىل الا  .معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  س نغافورةوقد انضمت  .5 س نغافورة  يعمل مكتب. ومبوجب املعاهدة، 3995 يفاإ
عاهدة حيث يتعامل مع مكية كبرية من الطلبات امل بأأعامل املكتب دراية . وقد اكتسبطلباتال  لتسلّ كتب للملكية الفكرية مك 

ىل أأحدث اإحصاءات الويبو بشأأن ااملودعة مبوجهب ( 4133س نغافورة املرتبة الثانية عرشة )يف  احتلتعاهدة، امل. واستنادًا اإ
حيث عدد الطلبات ( من 4131واملرتبة العرشين )يف ، عاهدةامل اليت دخلت املرحةل الوطنية مبوجب طلباتال بدلةل عدد 

قوية  تكوين كفاءاتطلبات. وبفضل الرتكزي احلايل عىل ال  لتسلّ  ااملودعة يف مكتب س نغافورة للملكية الفكرية بصفته مكتب
طار املعرب املكتب عن ثقته يف قدرته عىل الاضطالع بدور أأكرث نشاطًا يف لبحث وحفص الرباءات، يُ  عاهدة من خالل اإ
دارة للبحث ادلو دارة للفحص يل العمل كإ  .المتهيدي ادلويلواإ

مواصةل  سوف يكون قادرًا عىلف عاهدة، اململا يمتتع به مكتب س نغافورة للملكية الفكرية من دراية ووعي بنظام ونظرًا  .1
دارة للبحث ادلويل مىت مت املساعدة  دارة للفحص تعيينه اإ  طلبات واملس متر يف املزتايدالمنو  استيعابيف ، المتهيدي ادلويلواإ

آس يا. وعاهدة، املالبحث والفحص المتهيدي مبوجب  جاميل  اللخو ل س امي يف جنوب رشق أ عدد العقد املايض، ارتفع اإ
%. ويرجع السبب يف هذا اإىل حد كبري اإىل ظاهرة المنو الاس تثنايئ اليت 12عاهدة بأأكرث من املالطلبات املودعة مبوجب 

آس يا واليت بلغت أأكرث آس يا،ارتفع عو %. 392من  شهدهتا أ من رابطة أأمم  وعىل وجه التحديد، دد الطلبات املودعة داخل أ
آس يا وس نغافورة ارتفاعًا شديدًا بنس بة أأعىل من  ذا أألقينا نظرة أأكرث حداثة التوايل% عىل 92% و354جنوب رشيق أ عىل . واإ

ىل  4134 الفرتة من آس يا بنس بة عاهدة يف مجيع أأحااملزايدة يف عدد طلبات الإيداع مبوجب  نالحظ، 4131اإ ء العامل ويف أ
آس يا وس نغافورة مبعدل أأرسع  ، بيامن ارتفع عدد الطلبات املودعة من رابطة أأمم جنوب رشيقالتوايل% عىل 5,4% و5  –أ

آس يا سعهيا حو  . وبنظرة مس تقبلية، سوف تواصل رابطة أأمم جنوب رشيقالتوايل% عىل 32% و32أأكرث من  احيث َسلت أ
آس يا" حبلول عام  لإقلميي لتشكيل "اجملموعة الاقتصادية لرابطة جنوب رشيقحتقيق التاكمل الاقتصادي ا هبدف دفع  4135أ

قلمي. وسوف تسامه "اخلطة  ملحوظة ونتيجة ذلكل، يشهد نشاط تسجيل الرباءات زايدة .المنو الاقتصادي الإقلميي داخل الإ
يل براءات الاخرتاع. وذلكل، مفن املتوقع اس مترار الرئيس ية لس نغافورة مكركز للملكية الفكرية" أأيضا يف حتفزي نشاط تسج 

يداع الرباءات من رابطة أأمم جنوب رشيق آس يا ومن س نغافورة. وسوف يكون مكتب س نغافورة  المنو القوي يف طلبات اإ أ
آس يا، ول س امي ىل أ دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، قادرًا عىل توفري ادلمع اإ ىل رابطة للملكية الفكرية، بصفته اإ  اإ

آس يا، حيث يس متر  جنوب رشيق أأمم طار املنشاط ال أ عاهدة يف الزايدة القوية، ليس فقط لتقدمي خدمات البحث يف اإ
 والاس تفادة مهنا.عاهدة ابملوالفحص، ولكن أأيضًا ملواصةل العمل عىل زايدة الوعي 

آزر ادلور اذلي وعالوة  .2 دسوف تضطلع به عىل ذكل، سيتأ دارة البحث ادلويل واإ ارة الفحص المتهيدي ادلويل مع اإ
سوف رابطة للحد من عبء العمل وزايدة جودة وكفاءة البحث يف الرباءات وحفصها. وعىل وجه اخلصوص، الهجودان داخل 

آس يا يف حفص الرباءات ؤ مس يف تاكمل هذا ادلور يسهم طار برانمج تعاون رابطة أأمم جنوب رشق أ ولياتنا الإقلميية يف اإ
(ASPECلزايدة تق )املامرسة امجلاعية" لأرسة فاحيص الرباءات امس العمل وبناء "هنج. 
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دارة للفحص المتهيدي ادلويل دارة للبحث ادلويل واإ  متطلبات تعيني اإ
 :استيفاؤهايف ما ييل املتطلبات الواجب  .3

موظف بدوام كمل، مع المتتع ابملؤهالت التقنية الالزمة لإجراء أأعامل  311عن توفر ما ل يقل  )أأ(
 ؛والفحص بحثال 

ليه يف القاعدةتوفر احلد الأدىن، عىل الأقل، من مجموعة ا )ب(  توفر عاهدة، أأولحئة املمن  12 لواثئق املشار اإ
ل ماكنية النفاذ اإ يف بطاقات ، عىل أأن تكون ُمرت بًة عىل الوجه السلمي لأغراض البحث والفحص، يف نسخ ورقية أأو هيااإ

نة عىل وسائط جمهرية  ز   ؛كرتونيةلاإ أأو ُمخج

ملام ابللغات الرضورية الالزمة لفهمتوفر كوادر قادرة  )ج(  عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوبة وحفصها، مع الإ
لهيا احلد الأدىن ليه يف القاعدة من  اللغات املُحرر هبا أأو املرتمج اإ ، عىل عاهدةاملمن لحئة  12مجموعة الواثئق املشار اإ

 الأقل؛ 

 ادلويل والفحص المتهيديالعامة للبحث  لقواعدلدارة اجلودة وترتيبات للمراجعة ادلاخلية وفقًا نظام لإ توفر  )د(
من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة  43)املنصوص علهيا يف الفصل  ادلويل

 .التعاون بشأأن الرباءات(

دارة حبث دويل و  مبهام اما عىل القيامقادر متالفكرية  للملكيةس نغافورة ومكتب  .9 ويف  دارة حفص متهيدي دويل.اإ اإ
 ما يؤكد:  املعلومات الواردة أأدانه

 (؛)ج(3)أأ( و3وقدرات الفاحصني )للوفاء ابملتطلبات املنصوص علهيا يف الفقرتني مؤهالت  )أأ(

ىل الواثئق لأغراض البحث والفحص )للوفاء ابملتطلبات املنصوصس بل  )ب(  )ب((؛3علهيا يف الفقرة  النفاذ اإ

دارة اجلودة وترتيبات املراجعة ادلاخلية نظام وجود  )ج(  ((.)د3)للوفاء ابملتطلبات املنصوص علهيا يف الفقرة اإ

من املتوقع أأن و . فاحيص الرباءاتمكتب س نغافورة للملكية الفكرية حاليًا كفة معايري التعيني ابس تثناء عدد يس تويف و  .31
. ومن 4132التعاون بشأأن الرباءات يف سبمترب فاحصًا يف وقت انعقاد مجعية معاهدة  34 يصل عدد الفاحصني اإىل

ىل أأكرث من  فاحصًا يف الس نتني أأو  351، وأأكرث من 4135فاحص حبلول  311املس هتدف زايدة عدد الفاحصني للوصول اإ
س مترار بثقة يف توظيف وتدريب تعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية عىل الا يشجعسوف و . التاليةالثالث س نوات 

دارة للبحث ادلويل و  المتهيدي ادلويل يف الفحص الكوادر اجلديدة يك يكون املكتب جاهزًا لتنفيذ همامه التشغيلية كإ
 .كام هو خمطط 4135 سبمترب

قصرية  أأعامل البحث والفحص اخلاص به لفرتةب ما فئت يضطلعمكتب س نغافورة للملكية الفكرية  أأناملسل به ومن  .33
الاكفية بأأعامل البحث والفحص الوطين لضامن  عدم حتيل املكتب ابخلربة مننسبيًا، وجيوز أأن يساور ادلول املتعاقدة القلق 

كام هو موحض أأدانه، تعاقد و عىل أأرض الواقع.  الاعتقادهذا  وجاهةعدم باجلودة الالزمة لإعداد التقارير ادلولية. وحن نعتقد 
ىل  اً  أأعىل مس توى من الكفاءة، وأأعد  برانجمًا تدريبيًا شاماًل ومس متر املكتب مع موظفني عىل للوصول مبوظفي املكتب اإ

مس توى عال من املهارة يف أأرسع وقت، ومن مث الاس مترار يف تعزيز تكل املهارات؛ كام أأجرى املكتب مراجعة لنس بة 
صدارها ابلس تع311 ة من فاحيص املكتب قبل اإ انة بفاحصني من ماكتب أأخرى عىل أأعىل مس توى % من الواثئق املُعجد 
 .اخلربة من
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جراءات و .جودة العمل أأمهية كبرية ابلنس بة لناوتكتيس  .34 من خالل ما مت ختطيطه من تدريب عايل املس توى واإ
دارة الفحص المت دلينا ثقة كبرية التوجيه ومراقبة اجلودة،  دارة البحث ادلويل واإ هيدي ادلويل يف قدرتنا عىل أأداء واجبات وهمام اإ

ذ وملزتمون أأيضا ابلس مترار يف حتسني نوعية العمل اذلي نقوم به.  وحنوفقا للمعايري ادلولية املتوقعة.  جراء اإ بدأأ املكتب يف اإ
جيابية، مما أأكد لنا جودة العمل اذلي نقوم به، و لأعامل البحث والفحصمع ماكتب أأخرى مقارنة   .كنت النتاجئ اإ

 الفاحصون
غافورة للملكية الفكرية يف أأن املدخل الرئييس جلودة العمل يف البحث والفحص هو توفر العنرص مكتب س نيعتقد  .31

جراءات صارمة للتوظيف تتكون من ثالث مراحل و البرشي املؤهل واملُدرب تدريبًا فنيًا عىل أأعىل مس توى.  ينهتج املكتب اإ
ذ و لنتقاء الشخص املناسب.  ة ادلكتوراه، وجييد معظمهم أأكرث من لغة ويتحلّون % من الفاحصني ابملكتب شهاد95حيمل اإ

ىل برانمج تدرييبو خبربة يف جمال العمل.  ، لرباءاتلكتب الأوروي امل ابلشرتاك مع ُُصم شامل ومنتظم  خيضع املوظفون اإ
 .لتعلمن خالل برانمج يضمن اس مترارية ا التكنولوجيةويواكب أأحدث املعلومات عن امللكية الفكرية وأأحدث التطورات 

 معلومات أأساس ية عن فاحيص الرباءات

فاحيص من بيهنا  أأن خنتاراليت ميكن  املمتزية للكفاءاتوالقطاعات البحثية تدفقًا مس مترًا  العريقةجامعة س نغافورة توفر  .32
 جمال معلهم.متقدمة، فضاًل عن خربة كبرية يف  علميةالفاحصني درجة  معظم. ونتيجة ذلكل، حيمل اجدد براءات

% مهنم درجة ادلكتوراه. ومجيعهم 95 وحيمل، بتقدير مرتفع ، عىل الأقل،درجة علمية الفاحصني حاصلون عىلع مجيو  .35
مربايل كوليدج لندن )اململكة املتحدة(  جامعة جون هوبكزن )الولايت املتحدة( و من خرجيي أأكرب اجلامعات العاملية مثل اإ

اجلامعة التكنولوجية يف ميوخن و )الصني(  بيجنيجامعة و جيا )س نغافورة( جامعة س نغافورة الوطنية، جامعة اننيانغ للتكنولو و 
ملعظمهم مؤلفات منشورة يف اجملالت العلمية الشهرية، و جامعة تسينغهوا )الصني( وجامعة ملبورن )أأسرتاليا(. و )أأملانيا( 

يداع طلبات احلصول عىل براءات اخرتاع  .ويشارك العديد مهنم مكخرتعني يف اإ

س نوات يف املتوسط قبل الالتحاق مبكتب س نغافورة للملكية  2ربة معلية ملدة خبن ون احلاليواحصلفويتحىل ا .31
س بق لعدد كبري مهنم العمل يف مكتب براءات أأو يف جمال امللكية الفكرية يف القطاع اخلاص واملشاركة يف صياغة أأو و الفكرية. 

دارة أأنشطة للملكية الفكرية  .معاجلة الرباءات أأو يف اإ

ممن س بق هلم العمل يف ماكتب براءات راخسة، مثل تكل  حمنّكونقيادة وتوجيه فريق العمل فاحصون وىل ويت .32
جراءات البحث و املوجودة يف أأسرتاليا وكندا والصني واململكة املتحدة.  تشمل جمالت اخلربة والتجربة املتوفرة دلهيم: اإ

دارات  أأعاملوالفحص )مبا يف ذكل  دارات البحث ادلويل واإ دارة و سامع الأقوال و التدريب و الفحص المتهيدي ادلويل( اإ اإ
عداد  التخطيط الاسرتاتيجيو  اجلودة  .الس ياسات واملعلومات املتعلقة ابلرباءاتواإ

من ماكتب أأخرى راخسة ومن بيهنا: املكتب  فاحصني حمنّكنيلتدريب اخلار ي مع اباخلربات ادلاخلية وتُس تمكل  .33
ءات الياابين ومكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني ومكتب الولايت املتحدة للرباءات الأوروي للرباءات ومكتب الربا

 يُس تقدمحيث ، زائرين"برانجمًا لالس تعانة "بفاحصني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية أأيضًا ويتبىن والعالمات التجارية. 
ىل املكتب لتبادل املعارف والتجارب مع فاحيص امل  حمنّكونفاحصون  يتضمن البند اخلاص ابلتدريب كتب. وسوف اإ
 هذا الشأأن. املزيد من التفاصيل يفوالتطوير 

ىل و  .39 انعقاد مجعية معاهدة التعاون بشأأن يف اترخي  فاحصاً  34س يصل عدد الفاحصني العاملني يف املكتب بدوام كمل اإ
داري مع فريق دمع  ،4132الرباءات يف سبمترب   .موظفني 9مكون من اإ
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 دةلغوية متعد

 .مجيع الفاحصني اللغة الإنلكزيية حيث أأهنا يه اللغة الرمسية املس تخدمة يف قطاع الأعامل يف س نغافورةجييد  .41

% من الفاحصني اللغة الصينية مبس توى ممتزي. ولهذا، يس تطيع مكتب س نغافورة للملكية الفكرية 45أأكرث من وجييد  .43
جراءات البحث ابللغة الصينية ومراجعة الرباءا غري املتعلقة ابلرباءات الصادرة ابللغة الصينية.  املستنداتت وغريها من تنفيذ اإ

جراء حبث وحفص نيص كمل تمنو م حو  واجتاهها املستنداتونظرًا لزايدة جحم تكل  واصل، سوف تسهم قدرة املكتب عىل اإ
جيابية يف مشولية ودقة أأعامل حبث وحفص ال يف رباءات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الواثئق احملررة ابللغة الصينية مسامهة اإ

 .الرباءات

أأس يا،  اإىل ذكل، جييد العديد من فاحيص املكتب لغات بعض البدلان الأخرى من رابطة جنوب رشيقوابلإضافة  .44
آس يوية أأخرى مثل الهندية والياابنية  .مثل: الهباسا املس تخدمة يف مالزياي والهباسا الإندونيس ية والتايلندية ولغات أ

 التوظيف

جراءات صارمة تتكون من ثالث مراحل لتوظيف العنارص املؤهةل تأأهياًل ينهتج  .41 مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اإ
ودلهيم الاس تعداد والرغبة يف العمل يف جمال حبث وحفص  يف اجملال املعين،تقنيًا عاليًا ممن يتوفر دلهيم خربة املامرسة العملية 

 .الرباءات

عداد قامئة تصفية أأولية تتضمن اخملتارين من بني مودعي الطلبات عىل أأساس املعايري التالية:  عىل املرحةل الأوىلتقوم و  .42 اإ
 .والتفوق الأكدميي واخلربة العملية املعنيةالتأأهيل يف جمال التقنية 

تُقجمّي  ،ويف س ياق املقابةلفضال ًعن سلسةل من الاختبارات الأخرى.  مقابةلاملرحةل الثانية خيضع املرحشون اإىل ويف  .45
العملية. وكام  وخرباهتماملنشورة يف اجملالت العلمية  وأأعامهلم ادلراس ية مساراهتم النظر يفالقدرة التقنية للمرحشني من خالل 

ختبار لتنفيذ أأعامل البحث والفحص. وخيضع املرحشون أأيضًا مس توى كفاءة يُطلب من املرحشني تنفيذ دراسة حاةل لقياس 
 :اختبار القياسات النفس ية املهارات املعرفية للمرحشني يف جمالت ويقمّيِ ختبارات النفس ية والشخصية. مجموعة من الاو حتريري 

 احلجج(؛وتقيمي  الاس تنتاجالنقدي )القدرة عىل التفكري  )أأ(

  التفكري الواحض وادلقيق(؛و القدرة عىل التفكري و العام )همارات املالحظة الاس تدلل  )ب(

 هاالتعامل مع و ي )القدرة عىل تذكر خمزون كبري من املعلومات واملعارف اللفظية اللفظالاس تدلل  )ج(
 (.مهنا والاس تفادة

أأنسب املرحشني وأأكرثمه اس تعدادًا للعمل كفاحصني. وتتضمن السامت اليت نتطلّع  اختيارالاختبارات الشخصية اإىل وهتدف 
ىل  آلفادلقة املتناهية واحلرص واحليطة : انتقاهئااإ  .ثقافة املكتب مع والتأ

 مالءمتهعة من احملاورين، حيث جُيرى تقيمي دلوافع املرحش ومدى مقابةل هنائية أأمام جلنة موسّ  فهيياملرحةل الثالثة وأأما  .41
 .لتويل همام الوظيفة

جراءات التوظيف الصارمة يف جمال البحث والفحص. وبتطبيق تكل الس ياسة، يس تطيع مكتب ويقوم معلنا عىل  .42 اإ
كية الفكرية توظيف العنارص املؤهةل تأأهياًل عاليًا ممن يمتتعون ابدلافع املناسب والتوجه السلمي، وتدريهبم تدريبًا س نغافورة للمل 
ماكانهتم ليكونوا فاحصني أأكفاء وتكوين كفاءاهتمشاماًل ومكثفًا،   .واإ
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 التدريب والتطوير

يق الشمولية، أأقام مكتب ق رارية. ولضامن حت اسرتاتيجية التدريب والتطوير عىل أأساس مبادئ الشمولية والاس متتقوم  .43
س نغافورة للملكية الفكرية رشاكة مع املكتب الأوروي للرباءات لإعداد وتنفيذ برانمج تدرييب بدوام كمل ملدة تسعة أأشهر 

ُأجري هذا التدريب الأسايس من خالل مزج مبتكر بني و للمجموعة الأوىل من الفاحصني املقرر معلها يف املكتب. 
اتاات املبارشة ومجموعات العمل والتوجيه عن بعد من خالل البث احلي ابس تخدام الفيديو )الفصول التعلميية الافرتاضية( احمل

أأس بوعًا من حلقات العمل  34يضمن حتقيق اتصال مبارش لفرتات كفية )ل ُُصم هذا الربانمج خصيصًا و والتعل عرب الإنرتنت. 
بناء عالقات  ملساعدهتم عىلكتب الأوروي للرباءات والفاحصني من مكتب س نغافورة املدربني من امل  بنييف س نغافورة( 

يُعجّظم هنج التدريب اخملتلط الاس تغالل الأمثل لوقت و . فامي بعد خشصية طيبة وفهم متبادل مبا حيقق فعالية التوجيه عن بعد
كِّن الفاحصني من اكتساب املعرفة واخلربة برسعة آخر عىل و ملحوظة.  وهجد املدربني، ويُمج ضايف أ قوانني  مقارنةُأجري تدريب اإ

وممارسات الرباءات يف س نغافورة ويف ولايت قضائية أأخرى )ومن بيهنا الولايت املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة 
 فاحص" رجةدداخليًا بتعيني موظفني ب قام املكتبوقد عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. تدريب وأأسرتاليا(، وأأيضًا 

لإمتام معلية تطوير قدرات فاحيص املكتب والإرشاف الوثيق عىل معلهم. وبفضل برانمج التدريب الشامل واملكثف،  "رئييس
نشاء وتشغيل وحدة البحث والفحص اخلاصة به خالل تسعة  .أأشهر يكون مكتب س نغافورة للملكية الفكرية قادرًا عىل اإ

، يف مجيع مراحهل املس مترة وعة الأوىل من الفاحصني والتأأكد من جودة التدريبالانهتاء بنجاح من تدريب اجملمبعد و  .49
 للرباءات ومكتب الولايت املتحدةأأقام مكتب س نغافورة للملكية الفكرية رشاكة مع لك من املكتب الأوروي للرباءات 

ار عنارص من بني أأفراد اجملموعة الأوىل من والعالمات التجارية لتطوير الإماكنيات اذلاتية لإجراء التدريب داخليًا. ومت اختي
عدادمه للعمل مكدربني . وكام ُاختري فاحصون ممن يتوفر دلهيم خربات تدريس يف لكوادر جديدة الفاحصني والبدء يف اإ

بني  اجلامعات لتدريب العنارص املرحشة للعمل مكدربني تدريبًا ختصصيًا عىل همارات التدريب. ويتوىل املدربون اخملتارون من
اإىل جنب مع كبار الفاحصني يف مكتب س نغافورة للملكية الفكرية واحملاتاون الزائرون تنفيذ برانمج  جنباً الفاحصني، 

ىل  بنجاح التدريب املشرتك دراكً للحاجة اإ بني مكتب س نغافورة واملكتب الأوروي للرباءات لتدريب الفاحصني اجلدد. واإ
خليون حاليًا عىل تطوير برانمج التدريب، واذلي سوف يش متل عىل وحدات تدريبية التحسني املس متر، يعكف املدربون ادلا

 .عن أأنشطة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
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 .فامي ييل نظرة عامة عىل برانمج تدريب الفاحصني يف مكتب س نغافورة للملكية الفكرية 3لشلك يبني او  .11

 
 
 
 
 
 

 التدريب الرمسي

 مدة التدريب موضوع التدريب 

آلف مع و  .مقدمة ملهام وحدة البحث والفحص،القمي والثقافة 3 التأ

جراءات العمل، ونظم العمل  اإ

 اس بوع     

 أأسابيع 1 قانون الرباءات 4

 اس بوع      تصنيف الرباءات 1

 أأسابيع 3  معايري الأهلية للرباءات 2

 البحث والفحص 5

 تفسري املطالبات 

 اسرتاتيجية البحث، أأنظمة البحث 

 صياغة الآراء 

 س بوعا 11 

معاهدة التعاون بشأأن  –تدريب معيل عىل البحث والفحص  1

 الرباءات وولايت قضائية أأخرى

 اس بوعان       

 اس بوع      التقيمي من خالل تقرير حفص مكتوب

 اس بوعان        التجهزي والإعداد لدلورات التدريبية أأثناء العمل

 اس بوع 42 الإجاميل

 ر(أأشه 1)

التدريب أأثناء 
 العمل

تدريب قامئ عىل رفع الكفاءات من قبل فاحصني ذوي خربة وابس تخدام 

 التطبيقات العملية

 شهراً  34حىت 

  التأأكد من اكتساب الفاحص الكفاءات املطلوبة التقيمي العام

 (13للتدريب املس متر للفاحصني )انظر الفقرة 

 : برانمج تدريب فاحيص الرباءات3الشلك

 الفاحصني اكتساب اسرتاتيجية التدريب يف مكتب س نغافورة للملكية الفكرية مواصةل التعل لضامن اس مترارتضمن وت  .13
ومواكبة التطورات واملس تجدات التكنولوجية يف امللكية الفكرية. يُتاح للفاحصني فرص عديدة حلضور دورات  املطلوبة اخلربة

 الرباءات يف زائرين" لفاحيص خبرباء"برانمج الاس تعانة  يوفرو ادلويل.  وتدريبية ومؤمترات سواء عىل املس توى احمليل أأ 
ترتاوح املدد الزمنية لربامج التدريب و املكتب فرصًا تعلميية عىل فرتات زمنية ممتدة مع فاحصني ذوي خربة من ماكتب أأخرى. 
ىل س تة أأشهر. وحىت وقتنا احلايل، كن لنا رشف اس تضافة فاح صني من املكتب الأوروي للرباءات هذه من أأس بوع واحد اإ

عداد برانمج لتبادل الفاحصني،  مت التعاون مؤخرًا مع مكتب الياابن كام ومكتب الياابن للرباءات. وجاري حاليًا أأيضًا اإ
عداد هذا الربانمج.   تتيح الزايرات املتبادةل للفاحصني من الك املكتبني فرصة تقامس التجارب ومقارنةو للرباءات يف س ياق اإ

ينظم مكتب س نغافورة للملكية الفكرية أأيضًا حلقات معل للمامرسة امجلاعية لأرسة فاحيص و . املتبادلاملامرسات والتعل 
آس يا.  الرباءات داخل رابطة أأمم جنوب رشيق آخر تكل احللقات يف س نغافورة يف مايو و أ ، حيث 4132ُعقدت أ

آس يا يف حلقة مع فاحصًا من رابطة أأمم جنوب رشيق 21 شارك خربات العملية ، شهدت خاللها تبادًل للل ملدة ثالثة أأايمأ
قلميية لتقامس العمل داخل الرابطةومناقشة للقضااي  طار منصة اإ  .ذات الاهامتم املشرتك يف اإ
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 موارد البحث والفحص
لبحث  2ئ التوجهييةأأعد  املكتب مجموعة من املبادو أأداء عايل اجلودة.  لتنفيذفاحصو الرباءات ابملوارد املناس بة جُيجهّز  .14

نظام  يسهمكام و توفر تكل املبادئ لفاحيص الرباءات يف املكتب تعلاميت واحضة وتفصيلية. و وحفص الرباءات يف س نغافورة. 
ِل للك تكل املوارد،  يف تكنولوجيا املعلومات املتوفر ابملكتب دارة العمل وتنفيذ املهام املضطلع هبا بكفاءة. وعىل حو ُممكج اإ

ىل  يتوفر دلى املكتب مجموعة من أأدوات البحث والفحص واليت تش متل عىل أأنظمة حبث يف الرباءات تيرس هلم النفاذ اإ
 .عاهدة بشأأن احلد الأدىن من الواثئق، وتزيد علهيا يف بعض الأحياناملمن لحئة  12 الواثئق اليت تفي مبتطلبات القاعدة

 متسقة تقيميمعايري 

يف  ، يتقارعون الأفاكرلتنفيذ ذكل العملفاحصني ثالثة فاحص رئييس و ون من مكتب ملعايري التقيمي يتكُأنشئ  .11
القرارات القانونية الهامة يف بعض مكتب معايري الفحص  وقد اس تحرضملسائل الأخرى املرتبطة مبعايري ممارسات الفحص. ا

جراءات الفحص.  رات القانونية من خارج البالد، ُاقتبست توجهيات أأخرى من القراو س نغافورة ودرس أأثرها عىل ممارسات واإ
البدلين، وأأيضًا من نظم معاهدة التعاون بشأأن  يفول س امي من اململكة املتحدة نظرًا لالرتباط التارخيي بني النظم القانونية 

ة مكتب س نغافور أأن أأصدر كن من نتيجة هذا اجلهدختتلف قواعدها جدا. و  اليت لبية و الرباءات واتفاقية الرباءات الأور
اس تقبل املتخصصون يف جمال الرباءات تكل املبادئ و . 4132لفكرية مبادئ توجهيية لفحص الرباءات يف فرباير اللملكية 

 .التوجهيية اس تقباًل حس نًا، وُاعتربت مصدرًا من املصادر املوثوقة اليت ميكن الاسرتشاد هبا

 نظام تكنولوجيا املعلومات

دارة نظم تكنولوجيا املعلومات دلى مكتب س نغافورة للملكية الفكرية  .12 املرتبطة ابلرباءات. وقد  للأنشطةخربة كبرية يف اإ
جراءات حفص طلبات الرباءات  متام اإ اس تحدث املكتب نظام الإيداع الالكرتوين ابس تخدام ش بكة الإنرتنت، فضاًل عن اإ

 أأ املكتب يف اس تخدام نظام متقدم جديد، بد4132ويف فرباير . دون اس تخدام الامنذج الورقية المنطية، 4111يف لكرتونيًا اإ 
IP) للملكية الفكرية يف س نغافورة

2
SG ،) طلبات الرباءات يف كفة  مع الإلكرتوينليحل حمل النظام القدمي ويكفل التعامل

 .الطلبات مودعيال يليب حاجة مراحل الفحص بشلك فعّ 

 :من أأربع أأدوات واذلي يدمع معل الفاحصني اخلاصنظام تكنولوجيا املعلومات ويتكون  .15

 نظام لإدارة سري العمل؛ )أأ(

 عارض مستندات قامئ بذاته؛ )ب(

 ُمنشئ تقارير؛ )ج(

 مستندات قامئ بذاته خاص هبا(.مضن هذه النظم عارض نظام البحث اخلار ي )يدخل  )د(

دارة سري العمل وأأما نظام  .11 حاةليوفر س بل تدوير العمل بدًء من مرحةل ف اإ ىل فاحص امللف اإ حىت الانهتاء من  براءات اإ
جراءات التحقق من اجلودة وتسلمي قرار مكتب الفحص اإىل  دارة سري العمل لك خطوة من و الطلب.  مودعاإ يتعقب نظام اإ

 .وقت حدوهثا احلقيقي مع بيان املوقف الفعيل للطلب قيد الفحص التغري يف املواقفبياانت عن  ويوفرخطوات تنفيذ املهام 

                                                
2

ينرش مكتب س نغافورة للملكية الفكرية املبادئ التوجهيية عىل املوقع املعلومايت اخلاص به، عىل الرابط:  
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/Examination%20Guidelines%20for%20Patent%20Applications%20at%20I

POS_Feb%202014.pdf. 

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/Examination%20Guidelines%20for%20Patent%20Applications%20at%20IPOS_Feb%202014.pdf
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/Examination%20Guidelines%20for%20Patent%20Applications%20at%20IPOS_Feb%202014.pdf
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فاملستندات، ض الأداة الثانية، عار وتتيح  .12 وحفظ  (PDF) للفاحص اسرتجاع الواثئق ومراجعهتا يف نسق ي دي اإ
لهيا مس تقباًل. وتوفر هذه الأداة  ماكنية مناس بة التعليقات واملالحظات اليت ُأدرجت يف حوايش وهوامش الوثيقة للرجوع اإ اإ

 .مالحظات عىل الواثئق يف بيئة معل ل تعمتد عىل املستندات الورقية لتدوين

للفاحصني قوالب ونصوص وتوفر هذه الأداة التقارير كأداة أأخرى من أأدوات نظام تكنولوجيا املعلومات.  ويأأيت ُمنشئ .13
دخال أأي حاله الفاحصني مقرتحة لالس تخدام أأو للتعديل حسب مقتىض احلال، وينبّ   يف حالتبياانت غري حصيحة أأو  ةاإ

دخال بياانت  استيفاء الأعامل املكتبية والانهتاء مهنا عىل حو كمل، الفاحصني عىل  تساعد هذه الأداةو . أأساس يةالسهو عن اإ
دارة الفحص و واحلد من الأخطاء البرشية.  دارة البحث ادلويل واإ تتفق القوالب احلالية مع القالب املس تخدم يف تنس يق تقارير اإ

 .المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشـأأن الرباءات

 ومات اخملطط اس تخدامه مس تقبالً نظام تكنولوجيا املعل

وجاري العمل حاليًا يف مرشوع دلمج مجيع الأدوات املتاحة عىل طاوةل لالس مترار يف هجود التحسني، خطط ُوضعت  .19
نتاجية الفاحص، يف سبمترب من هذا املرشوع، واذلي هيدف معل فاحص الرباءات. ومن املتوقع الانهتاء  . 4135اإىل حتسني اإ

ضافة املزيد من التحسينات عىل طاوةل العمل يف أأبريل  ومن اخملطط أأيضاً  سوف تتضمن تكل التحسينات و . 4131البدء يف اإ
 .الأخرية أأدوات لذلكء الصناعي ملساعدة فاحيص املكتب عىل العمل بطريقة أأكرث فعالية

 نظم البحث، واحلد الأدىن من الواثئق مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

لقدرة عىل النفاذ اإىل مجموعة جيدة تتحقق كفاءة البحث ابو لتنفيذ معلية البحث يف الرباءات.  ة حامسةنظام البحث أأدا .21
بدوره تأأثريًا مبارشًا عىل جودة حفص الرباءات. ولهذه وهو ما يؤثر  ،هبا من معلومات الرباءات والأدبيات العلمية املرتبطة

وعة شامةل من منصات البحث مع أأدوات النفاذ اإىل لك مهنا، مبا الأس باب، اس تخدم مكتب س نغافورة للملكية الفكرية مجم
ىل  ىل ما و ابلرباءات والأخرى غري املرتبطة هبا.  املرتبطة املستنداتيغطي النفاذ اإ توفر تكل املنصات جممتعة للفاحصني النفاذ اإ

ليه يف القاعدة   .لتعاون بشأأن الرباءاتمن لحئة معاهدة ا 12هو أأكرث من احلد الأدىن من الواثئق املشار اإ

 :منصات البحث املتاحة للفاحصني عىلوتتضمن  .23

واليت تضمن النفاذ اإىل مؤرش  EPOQUENetاملس تخدم يف مكتب الرباءات الأوري، منصة البحث  )أأ(
 ؛(DWPIالرباءات العاملي ديرونت )

 ؛(Questal Orbitللبحث التجاري ذات نطاق تغطية واسع، كويس تال أأوربيت )منصة  )ب(

  ؛STNالكميياء والبيوتكنولوجيا ، يف فروع متخصصة يف البحث منصة جتارية  )ج(

(، قاعدة بياانت "اجملالت ACSمن قواعد البياانت املتخصصة، ومن بيهنا امجلعية الأمريكية للكميياء )املزيد  )د(
(، وقاعدة البياانت ادلولية CNKIالأكدميية يف الصني" حتت اإرشاف البنية التحتية للمعارف الوطنية يف الصني )

 .الإلكرتوين للعلوم لتومسون رويرتواملوقع  IEEE Xploreو، Elsevierحتت اإرشاف  Embaseللطب احليوي 

بدلًا وهيئة )مبا يف ذكل الويبو والصني واملكتب الأوروي  31من أأكرث من  اخرتاعرباءات مبستندات لتكل املنصات وترتبط 
كام أأهنا متاحة يف العديد ن وكوراي وروس يا واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وس نغافورة(، للرباءات وأأملانيا واليااب

 (.من اللغات )من بيهنا اللغة الصينية والإنلكزيية والفرنس ية والأملانية والياابنية والكورية والروس ية والإس بانية
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ملكتب الأوروي للرباءات يقيض ابلسامح لفاحيص املكتب ابلنفاذ امكتب س نغافورة للملكية الفكرية اتفاقًا مع وأأبرم  .24
ليه من DWPIمؤرش الرباءات العاملي . وكام اشرتك املكتب أأيضًا يف EPOQUENet منصة اإىل ، واذلي ميكن النفاذ اإ

ضافيًا EPOQUENet ش بكة خالل ماكنية احل. ويوفر هذا النفاذ مصدرًا اإ صول عىل للمعلومات املتعلقة ابلرباءات مع اإ
نة ولكامت  س ّ ضافية لتحسني كفاءة البحث حبثملخصات ُمحج  .رئيس ية اإ

يمتكن "كويس تال أأوربيت". وابس تخدام هذه املنصة،  :تغطيةال التجاري واسع للبحث  املكتب حاليًا منصةويس تخدم  .21

اابن وكوراي ابللغة الإنلكزيية واثئق، مبا يف ذكل الواثئق املوجودة يف الصني واليلالبحث عن النصوص الاكمةل لالفاحصون من 
، ويه خمصصة STNأأما منصة البحث التجارية الأخرى فهيي و (. يف الوقت احلايل وابللغات الأصلية )الصينية والياابنية

ىل قواعد بياانت هامة وشامةل حتتوي عىل امل  ومن هذهتكنولوجيا. بيو لبحث يف الكميياء وال ل  نصة، يس تطيع الفاحصون النفاذ اإ
نسبيك FSTA، وفاس تا Biosisغري متعلقة ابلرباءات، مثل ابيوسيس أأدبيات  . Research Disclosure، وInspec، واإ

ىل قواعد بياانت جتارية أأخرى متخصصة كام هو مذكور يف الفقرة   .)د( والبحث فهيا أأيضًا عند الرضورة23ميكن النفاذ اإ

ىل قواعد بياانت املعلوماويس تطيع  .22 ت املتعلقة ابلرباءات مثل قواعد البياانت الوطنية يف الفاحصون أأيضًا النفاذ اإ
رباءات الصينية التابعة ملكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني، وملف معلومات الرباءات الس نغافورة وقاعدة بياانت 

ىل تقارير البحث والفحص يف الويبو ) ول (، ومن خالل حلWIPO CASEللماكتب الأخرى من خالل النفاذ املركزي اإ
(، وش بكة امللكية الصناعية CPESحفص الرباءات ابس تخدام تقنية السحابة ملكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني )

( ونظام اسرتجاع معلومات طلبات الرباءات ملكتب الولايت املتحدة AIPNاملتقدمة التابعة ملكتب الياابن للملكية الفكرية )
 .(PAIRوالعالمات التجارية ) للرباءات

مراجعة للنظام املس تخدم يف البحث يف الرباءات للتأأكد من  بصورة منتظمة مكتب س نغافورة للملكية الفكريةوجيري  .25
ىل  ،دقته ضافهتا اإ ومدى مالمئته وكفاءته. وكام يُنظر يف أأمر اس تخدام مصادر جديدة أأيضًا، مىت يكون ذكل مناس بًا، واإ

فامي ييل النظام  4فاحيص املكتب لتحقيق تغطية أأوسع. ويبني الشلك مجموعة مصادر البحث يف الرباءات املتاحة دلى 
 .املس تخدم يف املكتب للبحث يف الرباءات يف شلك ختطيطي مجمع

 
 ةبياين لنظام البحث يف الرباءات يف مكتب س نغافورة للملكية الفكري: متثيل 4الشلك 
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ىل تدريب مجيع الفاحصني  خضعخمطط تدريب كمل لفاحيص املكتب. و وتنفيذ  .21 ، EPOQUENetعىل اس تخدام اإ
 .بواسطة مكتب الرباءات الأوروي كجزء من برانمج التدريب اخملطط

دارة اجلودة وترتيبات املراجعة ادلاخلية  نظام اإ
جراءات اجلودة املتوافقة مع تنفيذ ( S&E Unitوحدة البحث والفحص مبكتب س نغافورة للملكية الفكرية )تنهتج  .22 اإ

. وجاري وضع الصيغة الهنائية لتوثيق الإجراءات يف س ياق الإعداد لإصدار الشهادات اخلارجية وفقا 4131 منذ معايري الأيزو
 .4132يف سبمترب  4113: 9113ملعايري الأيزو 

معالئنا لتوفري منتجات وخدمات  ابلتعاون معس ياسة اجلودة ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية يف العمل وتتلخص  .23
ل  بأأسلوب فع ال عالية اجلودة واليت مع املعايري. وحن ملزتمون ابلس مترار يف حتسني النظم والإجراءات والربامج  ومتوافقاً  تُسج

املس تخدمة من أأجل توفري حقوق قوية للملكية الفكرية تعمل عىل تعزيز بيئة معل مزدهرة ونشطة للملكية الفكرية يف 
 .س نغافورة

جات وخدمات عالية اجلودة يف س ياق تنفيذ أأنشطة البحث والفحص، تمتزي أأهدافنا للجودة يف توفري منتوتمتثل  .29
ل  بطريقة فّعاةل ومعلية  .ابلقبول واملوثوقية، وتُسج

 القبول واملوثوقية

البحث مقبوًل عندما جُيرى ابس تخدام اسرتاتيجية حبث مناس بة، مع اس تخدام مجموعة شامةل من مصادر موثوقة يُعترب  .51
عادة اس تخدام نتاجئ البحث مع التثبت من  للمعلومات. ويعترب البحث موثوق به يف حاةل توثيقه عىل حو كِف يسمح ابإ

 .اتساقها

ىل قرار سلمي، ويُعترب  .53 الفحص مقبوًل يف حاةل تفسري القانون عىل حو حصيح وتطبيقه بأأسلوب منطقي للوصول اإ
بالغ هذا القرار وما تأأسس عليه من أأسانيد بطريقة واحضة اإىل العميل. ويُعترب الفحص موثوق به مىت اس تخدم الفاحصون  واإ

ىل  هنج متسق استنادًا اإىل مجموعة من املبادئ التوجهيية اليت تتسم ابلوضوح والشفافية، ومىت مت توثيق حيثيات التوصل اإ
 .قرار لبيان الالزتام الفعيل ابملبادئ التوجهيية أأثناء الفحص

ىل اختبار عىل ثالث مراحل.  مجيع واثئق وحدة البحث والفحصوختضع  .54 يف املرحةل الأول، جُيرى التحقق من واإ
ىل زميل فاحص يمت تعيينه لإجراء املرحةل الثانية من وجودة الوثيقة من قبل الفاحص حمرر الوثيقة ذاته.  مث حُتال الوثيقة اإ

، ويدون مالحظاته وتعليقاته، مث يتحقق الفاحص الزميل من منطقية احلجج واملسائل الشلكية الأخرىو التحقق من اجلودة. 
ىل ل الفاحص الأصيل الوثيقة قبل اإرسال امللف اإ ّدِ ذا لزم الأمر، يُعج ىل الفاحص الأصيل. واإ الفاحص  يعيد امللف مرة أأخرى اإ

ىل مراحل الاختبار الثالثة  .الرئييس لإجراء اختبار جودة هنايئ. ويف الوقت احلايل، ختضع مجيع احلالت اإ

 زتام بتنفيذ الإجراءات يف التوقيتات احملددةالال –الكفاءة 

احملددة. وحن ملزتمون بتسلمي الواثئق الأولية يف وفقًا للتوقيتات بكفاءة مىت مت التسلمي  حتققتسلمي املنتجات قد يعترب  .51
 .4131عدم السامح لأي تراكامت يف العمل. وهذا هو الهنج املتبع منذ بدء التشغيل يف مع غضون س تة أأشهر، 

خطار يتوفر و  .52 جراءات واثئق الفحص، وتوجيه اإ دلى مكتب س نغافورة للملكية الفكرية نظام لرصد التأأخري يف اإ
صدار مجيع واثئق الفحص يف احلدود الزمنية احملددة. و  .أأي تأأخريحدوث حتذيري حال  جُترى مراجعات أأس بوعية للتأأكد من اإ

 .امليعاد احملدد بأأس بوعنيانهتاء قبل  املقررةابملهل  ذكريللتسوف تُرسل رسائل بريد الكرتوين للفاحصني املعنيني و 
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 التوجه العميل النشط

مكتب س نغافورة للملكية الفكرية من الفاحصني انهتاج املنحى العميل النشط واملنطق السلمي لتقدمي منتجات يتوقع  .55
 .وخدمات يف أأفضل صورة للعمالء

دارة اجلودة )  (QMSتفاصيل نظام اإ

دارةيُوصف  .51 ة اجلودة لوحدة البحث والفحص ابلتفصيل ابس تخدام قالب " نظام اإ دارة اجلودة" التقارير املُعجد  عن نظم اإ
دارات الفحص ادلويل مبوجب الفصل املُ  دارات البحث ادلويل واإ من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل  43س تخدم من قبل اإ

 .3مللحقوالفحص ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، كام جاء يف ا

نشاء الإدارة ادلولية عداد مكتب خاص لتنفيذ مرشوع اإ  اإ

دارة حبث دويل يف  .52 مكتب س نغافورة للملكية  أأنشئحفص متهيدي دويل، و س ياق التحضري والإعداد لتويل همام اإ
حصني عىل مت دراسة ختصيص املوارد، وتدريب الفاوسهوةل ورسعة الانهتاء من املرحةل الانتقالية. ًا خاصًا ل الفكرية مكتب

دارة الفحص المتهيدي  جراءات ومراحل العمل لإدارة البحث ادلويل واإ أأنشطة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وختطيط اإ
ادلويل، والإعداد لس تخدام القوالب القياس ية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وجتهزي البنية التحتية ملكتب س نغافورة لتنفيذ 

يق املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل الهنج الوطين لتطب ( ولتحديد ePCTدة التعاون بشأأن الرباءات )النظام الالكرتوين ملعاه
ىل ما نمتتع به من خربة يف معليات التطوير وأأنظمة  وللفحص المتهيدي ادلويل طبقًا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وابلنظر اإ

دارة عىل ثقة يف العمل واملبادئ التوجهيية للفحص، فنحن  أأن مكتب س نغافورة للملكية الفكرية عىل أأمت اس تعداد لتويل همام اإ
  .الفحص المتهيدي ادلويلو البحث ادلويل 

 اخلالصة

دارة يف اخلتام،  .53 دارة البحث ادلويل واإ يعرب مكتب س نغافورة للملكية الفكرية عن اس تعداده للوفاء مبتطلبات اإ
 :الفحص المتهيدي ادلويل

ىل: )أأ(  استنادًا اإ

جراءات  "3"  ؛مراحلثالث  التوظيف الصارمة واليت تتكون مناإ

تعمتد عىل انتقاء أأفضل العنارص من بني مجموعة كبرية من الباحثني والعلامء واملهندسني من ذوي واليت  "4"

جادة أأكرث من لغة؛املواهب   مع رشط اإ

ركة مع املكتب الأوروي للرباءات، وبرامج التطوير اليت تُعد  وتُنجفّذ ابملشا ،الشامل واملس مترالتدريب  "1"
فضاًل عن املساعدة املقدمة من مكتب الياابن للرباءات ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات 

 والعالمات التجارية؛

فُر  "2"  ؛املوارد املناس بة لتسهيل العملتجوج

دارة البحث ادلويل  متامًا عىل تنفيذ أأعامل البحث والفحص املطلوب منتوفر كوادر قادرة  "5" الفحص و اإ
 .المتهيدي ادلويل

                                                
3

دارة اجلودة عىل املوقع الالكرتوين، وميكن الاطالع علهيا عىل الرابط:  نرش مكتب س نغافورة للملكية الفكرية معلومات عن  نظام اإ
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/QMS%20Slides.pdf. 

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/QMS%20Slides.pdf
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/QMS%20Slides.pdf
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ىل احلد الأدىن من الواثئق املطلوبة اس توىف  )ب( مكتب س نغافورة للملكية الفكرية، بل جتاوز، متطلبات النفاذ اإ
تش متل الأدوات وقواعد البياانت املتاحة واملوضوعة حتت ترصف الفاحصني و مبقتىض معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

، وكويس تال (DWPIمؤرش الرباءات العاملي ديرونت )للمكتب الأوروي للرباءات، و  EPOQUENetعىل 
، وقاعدة بياانت "اجملالت الأكدميية يف الصني" حتت ACS، وقاعدة بياانت STN(، وQuestal Orbitأأوربيت )
للعلوم،  الإلكرتوينواملوقع  IEEE Xploreو، Elsevierحتت اإرشاف  Embase، وقاعدة CNKIاإرشاف 

ىل قاعدة بياانت املكتب الصيين ابللغة الصينية .تومسون رويرت، وأأكرث من ذكل  .وميكننا أأيضًا النفاذ اإ

ودلهيم القدرة عىل فهم اللغات  ،الفاحصون تنفيذ أأنشطة البحث والفحص يف اجملالت التقنية املطلوبةيس تطيع  )ج(
لهيا احلد الأدىن من واث  .ئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاملُحرر هبا أأو املرُتمج اإ

 نظام متطور دلينالإدارة اجلودة وترتيبات لتنفيذ املراجعة ادلاخلية. وابلإضافة اإىل ذكل،  نظام قويدلينا يتوفر  )د(
ّكِن من الإيداع الالكرتوين لطلبات للرباءات ومن معاجلة كفة الإجراءات املتصةل  .هبا لتكنولوجيا املعلومات واذلي يُمج

دارة للفحص المتهيدي ادلويل، وحال  .59 دارة للبحث ادلويل واإ املوافقة عىل تعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية كإ
رساء البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  نشاء الروابط الرضورية واإ جراءاته ومعلياته ادلاخلية واإ سوف يقوم املكتب بضبط اإ

دارة دولية". "املكتب اخلاص بتنفي املطلوبة من خالل نشاء اإ وخالل هذه الفرتة التحضريية، سوف تتواصل اجلهود الرامية ذ اإ
ىل زايدة أأفراد فريق حفص الرباءات )أأكرث من  ىل ما يزيد 4132فاحص عىل الأقل يف سبمترب  31اإ ( ليصل اإ

 وتقدميللعمل  عدادوس نكون عىل أأمت اس تفاحص مؤهل لتنفيذ أأعامل البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.  311 عىل
دارة حفص متهيدي دويل حبلول سبمترب  دارة حبث دويل واإ  .4135خدماتنا كإ

 ]ييل ذكل امللحق[
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 [PCT/CTC/27/2ملحق ]الوثيقة 

دارة اجلودة نظمتقرير عن   اإ
عداد   مكتب س نغافورة للملكية الفكريةمن اإ

دارة اجلودة معلومات أأساس ية عامة لالإدارة تقدميينبغي   عىل النحو املبني يف هذا المنوذج. عن نظام اإ

وتعترب الأوصاف الواردة أأسفل لك عنوان رئييس يف هذا المنوذج أأمثةل لنوع املعلومات اليت ينبغي أأن تدرج أأسفل لك عنوان 

دارةوللك  وكيفية تنظميها. ضافة اإ ن أأرادت ذكل. أأخرىمعلومات  اإ  غري تكل املبينة يف هذه الوثيقة اإ

 (1.43اإىل  3.43 الفقرات منقدمة )امل
ن اقتىض الأمر،  دارة اجلودة اخلاص اإ ىل أأي مرجع أأو أأساس معياري معرتف به لنظام اإ جيوز لالإدارة يف هذه النقطة الإشارة اإ

دارة اجلودة" ISO 9001، مثل 43جبانب الفصل  هبا   حتت عنوان "مرجع معياري لنظام اإ

دارة اجلودة عىل سبيل املثال:   ("EQS) نظام اجلودة الأوروي، 9113زو أأي "مرجع معياري لنظام اإ

دارةمث و طارات الأوصاف، بعد ذكل تقدم لك اإ  حتت العناوين التاليةكحد أأدىن،  املعلومات الواردة يف اإ

ّبق مكتب س نغافورة للملكية الفكرية ) ملعايري وفقًا  لوظائفه املتعلقة ابلبحث وحفص الرباءاتنظاًما لإدارة اجلودة ( IPOSوطج
 .4132يف سبمترب  4113: 9113ملعايري الأيزو  النظامشهادة امتثال . ومن املتوقع صدور 9113الأيزو 

 . القيادة والس ياسة3
كيد عىل توثيق ما ييل بوضوح،  2.43   :داخلياً  متوفرة الواثئق وأأنالتأأ

 )أأ( س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا.

فراد  دارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا وأأسامؤمه.عن  ولنيؤ املس)ب( أأدوار الهيئات والأ  نظام اإ

فراد  يبني)ج( خمطط تنظميي  دارة اجلودة. ولنيؤ املسمجيع الهيئات والأ  عن نظام اإ

 ،مع معالئنا لتوفري منتجات وخدمات عالية اجلودة التعاونس ياسة اجلودة ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية يف وتتلخص 
ل  بأأس لوب فع ال ومتسق مع املعايري. وحن ملزتمون ابلس مترار يف حتسني النظم والإجراءات والربامج املس تخدمة واليت تُسج

 .من أأجل توفري حقوق قوية للملكية الفكرية تعمل عىل تعزيز بيئة معل مزدهرة ونشطة للملكية الفكرية يف س نغافورة

جلودة يف س ياق تنفيذ أأنشطة البحث والفحص تمتزي ابلقبول أأهدافنا للجودة يف توفري منتجات وخدمات عالية اوتمتثل 
ل  بطريقة فّعاةل ومعلية  .واملوثوقية، وتُسج

 القبول واملوثوقية

البحث مقبوًل عندما جُيرى ابس تخدام اسرتاتيجية حبث مناس بة، مع اس تخدام مجموعة شامةل من مصادر موثوقة يُعترب 
عادة اس تخدام نتاجئ البحث مع التثبت من للمعلومات. ويعترب البحث موثوق به يف  حاةل توثيقه عىل حو كِف يسمح ابإ

 .اتساقها

بالغ هذا ويُعترب  ىل قرار سلمي، واإ الفحص مقبوًل يف حاةل تفسري القانون عىل حو حصيح وتطبيقه بأأسلوب منطقي للوصول اإ
ىل العميل. ويُعترب ال هنجًا متسقًا فحص موثوق به مىت اس تخدم الفاحصون القرار وما تأأسس عليه من أأسانيد بطريقة واحضة اإ



PCT/A/46/5 
Annex I 
17 

ىل قرار لبيان ا ستنادًا اإىل مجموعة من املبادئ التوجهيية اليت تتسم ابلوضوح والشفافية، ومىت مت توثيق حيثيات التوصل اإ
 .الالزتام الفعيل ابملبادئ التوجهيية أأثناء الفحص

 حملددةالالزتام بتنفيذ الإجراءات يف التوقيتات ا-الكفاءة 

تسلمي املنتجات قد ُأجنز بكفاءة مىت مت التسلمي يف التوقيتات احملددة. وحن ملزتمون بتسلمي الواثئق الأولية يف غضون يُعترب 
 وحن مس مترون يف الوفاء هبذا الالزتام.س تة أأشهر، وعدم السامح لأي تراكامت يف العمل. 

جراءات واثئق الفحصدلى مكتب س نغافورة للملكية الفكرية نظام لر ويتوفر  جُترى مراجعات و فور حدوثه.  صد التأأخري يف اإ
صدار مجيع واثئق الفحص يف احلدود الزمنية احملددة.  سوف تُرسل رسائل بريد الكرتوين للفاحصني و أأس بوعية للتأأكد من اإ

 .احملدد بأأس بوعني انهتاء امليعاد، قبل املقررةابملهل  للتذكرياملعنيني 

 طالتوجه العميل للنشا

مكتب س نغافورة للملكية الفكرية من الفاحصني انهتاج املنحى العميل النشط واملنطق السلمي لتقدمي منتجات وخدمات يتوقع 
 .يف أأفضل صورة للعمالء

دارة اجلودة لوحدة البحث والفحص ويتضمن  دارة اجلودة وميكن وحُتفظ وثيقة  .س ياسة وأأهداف اجلودةوصفًا ل نظام اإ نظام اإ
 املكتب ادلاخلية.الاطالع علهيا عىل ش بكة 

دارة اجلودة )وينسق  دارة QMOمكتب اإ جراءات نظام اإ عداد وتطوير اإ ( داخل وحدة البحث والفحص الأعامل املتعلقة ابإ
دارة اجلودة تدريبًا رمس و اجلودة وتنفيذ تكل الإجراءات واحملافظة عىل اس متراريهتا.  أأعامل التوثيق والتنفيذ  يًا عىلتلقى مكتب اإ

دارة . وأأمدت ادلوراتن التدريبيتان بشأأن تدريب املدققيني ادلاخلني 9113وملعايري الأيزو  ،9113يزو وفقا ملعايري الأ  مكتب اإ
دارة اجلودة  لإجراء مراجعة داخلية فعاةلالالزمة اجلودة ابلتقنيات وادلراية الفنية   كية الفكرية.يف مكتب س نغافورة للمل لنظام اإ

دارة اجلودةفامي و   ييل الهيلك التنظميي ملكتب اإ
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دارة اجلودة لوحدة البحث والفحص3الشلك   : الهيلك التنظميي ملكتب اإ

دارة اجلودة ابلإ ، مثالً توضيح )عن طريق جدول 5.43 من املبادئ  43ملتطلبات الفصل  دارة( مدى استيفاء نظام اإ
 أأو، بدًل من ذكل، توحض بيان املواضع اليت ل تس تويف فهيا الإدارة هذه المتهيدي ادلويل.التوجهيية للبحث ادلويل والفحص 

 .املتطلبات

 مدى الاستيفاء 43الفصل  متطلبات
 منعدم جزيئ كمل

    توفر س ياسة اجلودة )أأ( 2.43
دارة اجلودة وأأسامهئم ولنيؤ املسحتديد أأدوار  )ب(      عن نظام اإ
     تنظمييتوفر خمطط  )ج(

دارة اجلودة ملتطلبات الفصل   5.43     43تأأكيد استيفاء نظام اإ
دارة اجلودة )أأ( 1.43 آليات ضامن فعالية نظام اإ     أ

    مراقبة معلية التحسني املس متر )ب(
     توعية املوظفني هبذا املعيار من قبل الإدارة )أأ( 2.43

دارة املبادئ التوجهيية ملعاهد اتساق )ب(  ة التعاون بشأأن الرباءات مع نظام اإ
  لإدارةاجلودة اب

   

دارية )أأ( 3.43 جراء مراجعات اإ     اإ
    اس تعراض أأهداف اجلودة )ب(
    الإدارةالتوعية بأأهداف اجلودة يف مجيع أأقسام  )ج(

دارة اجلودة بغية: )أأ( 9.43 جراء مراجعة س نوية لنظام اإ     اإ
دارة اجلودة مع متطلبات الفصل  حتديد مدى "3" ب()     43تطابق نظام اإ

لمبادئ التوجهيية ملعاهدة ل البحث والفحص  متاثلحتديد مدى  "4"
  التعاون بشأأن الرباءات

   

    مهنج موضوعي وشفاف )ج(
     32.43اس تخدام مدخالت تشمل معلومات وفقًا للفقرة  )د(
    تسجيل النتاجئ ()ه

     التأأكد من رصد أأعباء العمل الفعلية والتكيف معها  31.43
    :وجود بنية حتتية لضامن مكية موظفني )أأ( 33.43

    كفية للتعامل مع تدفق العمل "3"
حتافظ عىل املؤهالت التقنية للبحث والفحص يف مجيع  "4"

 التقنية اجملالت
   

    12 اللغات وفقًا للقاعدة حتافظ عىل التسهيالت اللغوية لفهم "1"
داريني همرة ()ب     :بنية حتتية لتوفري مكية موظفني اإ

    عىل مس توى يؤهلهم دلمع املوظفني املؤهلني تقنيا "3"
     لتوثيق السجالت "4"

     التأأكد من وجود معدات مناس بة لإجراء البحث والفحص "3" )أأ( 34.43
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 مدى الاستيفاء 43الفصل  متطلبات
 منعدم جزيئ كمل

     12الواثئق وفقًا للقاعدة  التأأكد من توفر "4"
     علهيا تعلاميت ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف بناءً  "3" ()ب

جراءات العمل بدقة واحملافظة عىل حتديهثاتعلاميت ل "4"     تباع اإ
برانمج التعل والتطوير لضامن توفر املهارات املطلوبة للبحث  "3"  31.43

  واحملافظة علهياوالفحص 
   

     اجلودة برانمج التعل والتطوير لضامن وعي املوظفني ابلمتثال ملعايري "4" 
     وجود نظام لرصد املوارد املطلوبة لتلبية الطلب )أأ( 32.43

وجود نظام لرصد املوارد املطلوبة لالمتثال ملعايري اجلودة يف  )ب(
  والفحص البحث

   

آ  )أأ( 35.43 صدار تقارير البحث والفحص يف الأوقات احملددةأ     ليات مراقبة لضامن اإ
آليات مراقبة  )ب(     الطلب وترامك العملالتقلبات يف جحم أ

    :نظام داخيل لضامن اجلودة للتقيمي اذلايت )أأ( 31.43
     لستيفاء املبادئ التوجهيية للبحث والفحص "3"
    ال للموظفنيلإرسال ردود الأفع "4"

     نظام لقياس البياانت ورفع التقرير بشأأن التحسني املس متر )ب(
نظام للتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف أأعامل  ()ج

 البحث والفحص
   

    الهيئاتاملامرسات بني  أأفضل موظف اتصال يساعد يف حتديد )أأ( 32.43
    التحسني املس متر موظف اتصال يتوىل )ب(
الأخرى للحصول  الهيئاتاةل مع موظف اتصال يوفر حلقة اتصال فعّ  )ج(

  عىل ردود الأفعال والتقيمي
   

    نظام مالمئ للتعامل مع الشاكوى "3" )أأ( 33.43
     لختاذ الإجراءات الوقائية/التصحيحية مناسبنظام  "4"
    لأفعال للمس تخدمنيلتوفري ردود ا مناسبنظام  "1"

جراء لرصد رضا املس تخدمني وتصورمه "3" ب()     اإ
جراء للتأأكد من تلبية الاحتياجات والتوقعات املرشوعة "4"      اإ

جراءات البحث والفحص  )ج( رشادات واحضة ودقيقة للمس تخدم بشأأن اإ     اإ
ذا كنت  )د( ة هبا للعامة وكيفية تتيح أأهداف اجلودة اخلاص الإدارةحتديد ما اإ

 ذكل
   

نشاء حلقة اتصال مع الويبو واملاكتب   39.43     /املعينةاملُختارةاإ
دارة اجلودة ابلإ   41.43  *   موصوف بوضوح )يف دليل اجلودة مثاًل( دارةنظام اإ

عداد الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة وتوزيعها )أأ( 43.43  *   اإ

     مع دليل اجلودةتوفر الوسائط دل )ب(
جراءات مراقبة الواثئق )ج(      اختاذ اإ

دارة اجلودة دارةس ياسة جودة ابلإ  )أأ( 44.43      والالزتام بنظام اإ
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 مدى الاستيفاء 43الفصل  متطلبات
 منعدم جزيئ كمل

دارة اجلودة )ب(      نطاق نظام اإ
    وليات تنظميية وهيلك تنظمييؤ مس )ج(
جراء العمليات )د(      دارةوثقة يف الإ امل اإ
    املوارد لإجراء العملياتتوفر  )ه(
دارة اجلودة )و(     وصف التفاعل بني العمليات والإجراءات يف نظام اإ

    وحتديد ماكن احلفظفظ تسجيل أأي الواثئق حتُ  )أأ( 41.43
 *   تسجيل نتاجئ املراجعة الإدارية )ب(

    تسجيل ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم )ج(
     مع املعايري عىل اتساق العمليات الأدةل ()د
    نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات )ه(
ُ  )و(      نفذة يف لك طلبتسجيل معلية البحث والفحص امل
    تسجيل البياانت مبا يسمح بتعقب العمل الفردي )ز(
دارة اجلودة )ح(  *    تسجيل معليات التدقيق يف نظام اإ

     تسجيل الإجراءات املتخذة حيال املنتجات غري املتسقة ))ط
    تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات التصحيحية )ي(
     تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات الوقائية )ك(
     تسجيل واثئق معليات البحث )ل(

    ملس تخدمة يف البحثتسجيل قواعد البياانت ا "3" )أأ( 42.43
تسجيل لكامت البحث وتركيبة اللكامت وتشذيب اللكامت  "4"

 البحث أأثناء
   

    تسجيل اللغات املس تخدمة يف البحث "1"
    املس تخدمة يف البحث وتركيباهتاتسجيل الأصناف  "2"

    تسجيل املعلومات الأخرى املتصةل ابلبحث )ب(
    البحث وتربير ذكل أأي قصور يفتسجيل  "3" )ج(

     وضوح ادلعاوىيف نقص أأي تسجيل  "4"
     أأي قصور يف انسجام فريق العملتسجيل  "1"

جراءات املراجعة ادلاخلية  45.43     اخلاصة هبا تقارير بشأأن اإ
33.41 
ىل  اإ

43.43 

 
ضافية حول املدخالت الإضافية للمراجعات ادلاخلية   معلومات اإ

   

    39.43التقرير املبديئ اذلي نصت عليه الفقرة   49.43
  4132من املعزتم استيفاء هذا الرشط حبلول سبمترب  *

ىل اخملطط التنظميي، الهيئات والآليات اليت تس تعني هبا الإدارة لضامن:  1.43  توضيح، مع الإشارة اإ

دارة اجلودة؛  )أأ( فعالية نظام اإ
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متر.تقدم معلية التحسنيو )ب(     املس 

دارة وحدة البحث والفحص تقارير املراجعة ادلاخلية حلساابتوتس تعرض  دارة اجلودة وتقارير املراجعة اخلارجية.  اإ املكتب اإ
دارة اجلودة املراجعة ادلاخلية نظام  مراجعةأأشهر، ويرفع تقاريره املتضمنة نتاجئ  1للحساابت عىل الأقل مرة لك  جيري مكتب اإ

دارة اجلودة وتوص  دارة وحدة البحث والفحص يف أأمر املوافقة عىل و بشأأن الإجراءات التصحيحية/الوقائية.  هياتاإ تنظر اإ
 .التوصيات الواردة يف التقرير واعامتدها أأو تعديلها أأو رفضها

 مبا يف ذكل: ،مبتطلبات املعاهدة واملتطلبات التنظميية ملوظفهيا أأمهية الوفاءالإدارة توضيح كيف تبني  2.43

 تكل املتعلقة هبذا املعيار؛ )أأ( 

دارة اجلودة ابلإدارة. )ب(   الامتثال لنظام اإ

دارة اجلودة. وابلنيابة عن  دارة اجلودة توعية املوظفني بأأمهية نظام اإ دارة وحدة البحث والفحص، يتوىل مكتب اإ تكل  تُنفذو اإ
 .التوعية من خالل عقد جلسات واجامتعات شهرية تشارك فهيا الوحدة

تيةري الإدارة العليا أأو املوظفون كيف ومىت جُت  توضيح  3.43  :امللكفون الأعامل الأ

دارة نظم اجلودة  )أأ(   وضامن توفر املوارد املالمئة؛اإ

 أأهداف اجلودة؛ مراجعة )ب( 

كد من التوعية بأأهداف اجلودة وفهمها يف مجيع أأقسام  )ج(   املعنية.الإدارة التأأ

دارة اجلودة.نبشأأن  6.21الاطالع عىل الفقرة يرىج و   ظام اإ

دارة وحدة البحث والفحص س نواًي نتاجئ خطة العمل احلالية تس تعرض و  طة العمل التالية. ويف س ياق هذه والإعداد خلاإ
ىل املوظفني يف اللقاءات أأو و العملية، يُضطلع مبراجعة املوارد املطلوبة وأأهداف اجلودة.  تُبجل غ أأي أأهداف جديدة للجودة اإ

 .ة اليت تشارك فهيا الوحدةالاجامتعات الشهري
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ذا كنت الإدارة  9.43 دارة اجلودة وفًقا للفقرات  امللكفونعليا أأو املوظفون ال توضيح ما اإ جيرون مراجعة داخلية لنظام اإ
45.43 -43.43: 

قل )انظر الفقرة  )أأ(  (؛45.43مرة واحد س نواًي عىل الأ

 : عىل النحو التايل، 3 القسم وفًقا للنطاق الأدىن لهذه املراجعات كام هو مبني يفو  )ب(

دارة اجلودة مدى استيفاءحتديد  "3"   )أأ((؛42.43، 45.43)انظر الفقرات  43تطلبات املادة مل  نظام اإ

 لمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )انظر ل  البحث والفحص مدى استيفاءحتديد و  "4"
 )أأ((؛42.43، 45.43الفقرات    

 (؛45.43وضوعية وشفافة )انظر الفقرة بطريقة مو  )ج(

  و(؛)- )ب( 42.43وفًقا للفقرات  ،مثل املعلومات ،الاس تعانة مبدخالتو )د(

 (.43.43تسجيل النتاجئ )انظر الفقرة و  )هـ(

دارة اجلودة مرة واحدة عىل الأقل لك س نة. جُيري مكتب و  دارة اجلودة املراجعة ادلاخلية لنظام اإ ّجل نتاجئ املراو اإ جعة وتُبجلّغ تُسج
دارة وحدة البحث والفحص. ىل اإ  اإ

 املوارد .4

دارة حبث دويل" يعين أأن  مالحظة توضيحية: 31.43 ن منح صفة "اإ أأظهرت أأن دلهيا البنية التحتية واملوارد املطلوبة الإدارة اإ
كيد عىل  43ويطالب الفصل البحث والفحص. دلمع معلية  متر ل ابلتأأ العملية مع التكيف مع  هذهقدرة الإدارة عىل ادلمع املس 

دارة اجلودة.ات اليت تطرأأ عىل ري يالتغ  ىل  33.43وينبغي أأن توفر الردود عىل املواد  أأعباء العمل والوفاء مبتطلبات نظام اإ اإ
كيد. 32.43  أأدانه هذا التأأ

 املوارد البرشية:  33.43

 وظفني:املمكية  أأن توفري معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن )أأ(

  كفية للتعامل مع تدفق العمل؛ "3" 

  حتافظ عىل املؤهالت التقنية للبحث والفحص يف مجيع اجملالت التقنية؛و  "4" 

قل ـ اللغات املكتوب هبا الواثئق املطلوبة كحد  املتاحة اللغوية الإماكنياتحتافظ عىل و  "1"  لفهم ـ عىل الأ
لهيا يف القاعد     لهي أأو املرتمجة 12أأدىن واملشار اإ  ، وتتكيف مع أأعباء العملااإ

التحتية املوجودة لضامن وجود مكية من املوظفني الإداريني املهرة/املدربني جيًدا وتكيفهم مع توفر وصفًا للبنية  )ب(
 أأعباء العمل:  

 وتسهيل معلية البحث والفحص؛ تقنياً عىل مس توى يؤهلها دلمع املوظفني املؤهلني و  "3" 

  لتوثيق السجالت.و  "4" 
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حيمل مجيعهم، عىل الأقل، و موظفًا بدوام كمل.  34، 4132سبمترب ، يف سيتوفر دلى مكتب س نغافورة للملكية الفكريةو 
 ادلكتوراه.% مهنم من احلاصلني عىل درجة 95درجة علمية واحدة بتقدير مرتفع، كام أأن نس بة 

ويه منصة حبث جتارية يف  ،EPOQUENetمجموعة شامةل من منصات البحث ) حتت ترصف الفاحصني ويتوفر
والأدوات اخلاصة للنفاذ وقواعد (، البيوتكنولوجياالرباءات، ومنصة حبث جتارية متخصصة يف الرباءات لفروع الكميياء و 

ليه يف القاعدة و بياانت قامئة بذاهتا.  ىل احلد الأدىن من الواثئق املشار اإ من  12توفر هذه املنصات جممتعة للفاحصني النفاذ اإ
ن مل يكن يزيد.معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  لحئة  اإ

ىل هذا و  دارية دامعة لأعامل الفحص 9ابلإضافة اإ  .أأفراد يشغلون وظائف اإ

دارة وحدة البحث والفحص مدى تناسب املوارد البرشية املتوفرة مع أأعباء العمل ومتطلباته سواء عىل مس توى  وترصد اإ
داريني، وتن اقش أأي أأمور متعلقة هبذا التناسب. وجُتري مراجعة دورية لتقيمي أأعباء العمل موظفي الفحص أأو املوظفني الإ

عادة توزيع الأعباء، مىت اس تلزم الأمر ذكل.  دلمع املوظفني واإ

ق س ياسة مهنجية يتوفر هبا متطلبات واحضة يتعني توفرها يف املرحشني لتوظيف العنارص اجلديدة، بّ تُطج وابلإضافة اإىل ذكل، 
ىل تعيينات جديدة عىل ضوء نتيجة مراجعة  تطبيقتدريبية منتظمة. وميكن  مع توفر برامج تكل الإجراءات مبجرد احلاجة اإ

دارة وحدة البحث والفحص  .اإ

  البرشيةاملوارد   34.43

 :وصف البنية التحتية املوجودة لضامن )أأ( 

 ات دلمع معلية البحث توفر املعدات والتسهيالت املالمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا املعلوم "3" 
 والفحص واحملافظة علهيا؛   

لهيا وترتيهبا جيًدا واحملافظة علهيا لأغراض 12توفر احلد الأدىن من الواثئق كام تنص القاعدة و  "4"  والنفاذ اإ
لكرتونية، و البحث والفحص.     ذا كنت ورقية أأو يف بطاقات جمهرية أأو خمزنة يف وسائط اإ  بيان ما اإ
 .فظوماكن احل   

 وصف تعلاميت كيفية التنفيذ: )ب( 

 والالزتام هبا؛ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف  "3" 

جراءات العمل بدقة وثبات وتوثيقها وتقدميها للموظفني واحملافظة عىل حتديهثا وتعديلها عند لو "4"   تباع اإ
 احلاجة.   

أأحدث الربجميات متطورة للعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات ومزودة بمكتب س نغافورة للملكية الفكرية أأهجزة ويوفر 
كام يتوفر أأيضًا و بوصة.  42يتوفر للك فاحص هجاز حاسب أآيل مبواصفات عالية وشاشني عرض و للفاحصني لتنفيذ هماهمم. 

ىل أأي منصات للبحث تستند ىل ش بكة الإنرتنت.  اتصال دامئ وعايل الرسعة بش بكة الإنرتنت للسامح ابلنفاذ الفّعال اإ يف معلها اإ
ىل نظام البحث يف الرباءات املوصوف يف الفقرة يُتاح مل و  ، وهو عبارة عن 33.43كتب س نغافورة للملكية الفكرية النفاذ اإ

حفظًا الكرتونيًا يف املكتب،  ،موضوع البحث والفحص املطلوب ،طلبات الرباءات مستنداتنظام حبث الكرتوين. وحُتفظ 
 .صني فقط احلصول علهيا من خالل الأهجزة املتوفرة دلهيموميكن للفاح
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جراءات العمل يف مجموعة من املبادئ التوجهيية اليت تُراجع وحُتفظ عىل ش بكة املكتب ادلاخلية. ويف س ياق تُوثق و  مجيع اإ
اءات، وميكن تنفيذ ممارسات البحث والفحص، يسرتشد الفاحصون مببادئ املكتب التوجهيية املتعلقة بفحص طلبات الرب 

ىل تكل التوجهيات عىل موقع املعلومات اخلاص ابملكتب  .، فضاًل عن الش بكة ادلاخلية4النفاذ اإ

ىل موارد أأخرى مثل املبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن البحث كام يتوفر و  ماكنية النفاذ اإ للفاحصني أأيضًا اإ
 .تنفيذية للمعاهدةادلويل والفحص المتهيدي ادلويل والالحئة ال 

 موارد التدريب: 31.43

عن معلية البحث  ولنيؤ املساذلي يضمن أأن مجيع املوظفني  والربانمج التدرييبالتدريب والبنية التحتية للتمنية  خمطط وصف
  والفحص:

  يكتس بون املهارات واخلربات الالزمة وحيافظون علهيا؛ "3" 

 يري اجلودة.عىل وعي اتم بأأمهية الامتثال ملعاو "4" 

أأوًل، دورة و منتظم وقامئ عىل تمنية كفاءة وقدرات الفاحصني. دلى مكتب س نغافورة للملكية الفكرية برانمج تدريب ويتوفر 
يرشف عىل و شهرًا.  34تدريبية ملدة س تة أأشهر مبثابة التدريب الرمسي للفاحصني، يعقهبا تدريب يف ماكن العمل يصل حىت 

استنادًا اإىل مجموعة من و  تطويع التدريب وتكييفه طبقًا لتقيمي حاجة الفاحصالقادرين عىل  احصنيالتدريب العميل كبار الف
 .الكفاءات احملددة

آخر من أأهداف التدريب.  فاحيص الرباءاتاس مترارية تطوير كفاءات وتأأيت  تُعقد ندوات داخلية بصفة منتظمة و كهدف أ
ىل مؤمترات فنية  كام يُْوفجد الفاحصونو ون. دوليلتقامس املعارف، حيرضها متحدثون حمليون أأو  متعلقة ابمللكية الفكرية وأأخرى اإ

سواء عىل املس توى احمليل أأو ادلويل، وحضور ورش معل حملية أأو خارجية من تنظمي ماكتب ملكية فكرية أأجنبية، 
و اس تضافة فاحصني زائرين من واملشاركة يف برانمج تبادل الفاحصني، وتنفيذ برانمج زايرات ملاكتب ملكية فكرية أأخرى، أأ 

 .ماكتب أأخرى

 الرقابة عىل املوارد:  32.43

مترار:  وصف النظام املوجود لرصد املوارد املطلوبة وحتديدها ابس 

 لتلبية الطلب؛ )أأ(

 وللوفاء مبعايري اجلودة فامي خيص البحث والفحص )ب(

 .35.43ويرىج الاطالع عىل الفقرة 

                                                
4

(" عىل: 4132رباءات )الميكن الاطالع عىل "املبادئ التوجهيية لفحص طلبات  
20at%20Ihttp://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/Examination%20Guidelines%20for%20Patent%20Applications%

POS_Feb%202014.pdf. 

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/Examination%20Guidelines%20for%20Patent%20Applications%20at%20IPOS_Feb%202014.pdf
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/Examination%20Guidelines%20for%20Patent%20Applications%20at%20IPOS_Feb%202014.pdf
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دارة عبء العمل  .1  اإ

يح كيفية تنفيذ املامرسات والإجراءات التالية بشأأن التعامل مع طلبات البحث والفحص وأأداء الوظائف املتعلقة توض   35.43
دخال البياانت والتصنيف: ا،هب  مثل اإ

وفقًا ابملس توى املطلوب التوقيتات احملددة واةل خبصوص اإصدار تقارير البحث والفحص يف أآليات مراقبة فعّ  )أأ(
 الإدارة املعنية؛ طلوبة مناملاجلودة  ملعايري  

 تقلبات الطلب واإدارة ترامك العمل. بشأأنأآليات مراقبة مالمئة و )ب(

صدار التقارير يف التوقيتات احملددة أأحد أأهداف اجلودة ويُعترب  يصدر مكتب س نغافورة للملكية الفكرية و. املراد حتقيقهااإ
واثئق الفحص  لالنهتاء منتب يف مرشوع جترييب يف حماوةل ، بدأأ املك 4132أأشهر. ويف  1يف غضون وثيقة الفحص الأوىل 

صدارها الأوىل  يداع الأول، وقد حقق هذا املرشوع نتاجئ جيدة فامي يتعلق ابلأداء 11يف خالل واإ  .يومًا لالإ

صدار تقارير البحث والفحص يف التوقيتات احملددة، ترصد وحدة البحث والفحص موقف تكل التقارير استنوللتأأكد  ادًا من اإ
ىل تقارير الأداء  ة و اإ دارة سري العمل لك خطوة أأو مرحةل من مراحل املُعجد  دارة سري العمل. يتتبع نظام اإ املرفوعة من نظام اإ

تتوىل أأي تغيري يطرأأ عىل حاةل سري العمل وقت حدوثه الفعيل، وأأثره عىل الالزتام ابلتوقيتات احملددة. سري العمل، ويبني 
طار التوقيتات الزمنية احملددة.  الإدارة مراجعة تقارير صدار كفة تقارير البحث والفحص يف اإ الأداء الأس بوعية للتأأكد من اإ

 .، قبل امليعاد احملدد بأأس بوعنياملقررةسوف تُرسل رسائل بريد الكرتوين للفاحصني املعنيني لتذكريمه ابملهل 
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آيل : لقطة من4الشلك  دارة سريتس تعرض  شاشة حاسب أ  ملالع نظام اإ

تُتخذ الإجراءات التصحيحية والوقائية يف حاةل و . أأس بوعياً  وحدة البحث والفحص جحم العمل اخملصص للفاحصنيتس تعرض و 
تلكيف اثنني من الفاحصني للتعامل مع أأي حيود عن املعدلت املقررة. وتشمل التدابري احملددة املتخذة:  رصدأأو توقع  رصد

يالء املزيد من التوجيه  من فاحص واحد، احلالت املركبة عىل حو تعاوين بدلً  ذا لزم الأمروالإرشاد اإ من قبل  واملساعدة اإ
 .كبار الفاحصني

 ضامن اجلودة .2

جراءات ضامن الآيت بعد  31.43 صدار املطلوبةودة اجل اإ  التوقيتات احملددةتقارير البحث والفحص يف  لالنهتاء من اإ
 ح كيفية تنفيذ ما ييل:يتوض و التوجهيية. وفقا للمبادئ من اجلودة وابملس توى املطلوب

 نظام ضامن جودة داخيل للتقيمي اذلايت، ويشمل التحقق من أأعامل البحث والفحص وتثبيهتا ورصدها: ))أأ  

  لالمتثال لهذه املبادئ التوجهيية خبصوص البحث والفحص؛ "3" 

فعال للموظفني.و "4"   لإرسال ردود الأ

متر كيفية اس تخدام الإدارة للنظام واإظهار  ها ورفع التقارير.نظام لقياس البياانت ومجع  )ب(   لضامن التحسني املس 
  املتبعة. للعمليات  

نظام للتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف أأعامل البحث والفحص والقضاء عىل املسببات  )ج( 
 .جمدداً والوقاية من حدوث املشالك   

دارة اجلويس تخدم  " متابعة ردود الفعل والتعليقات 3ودة لوحدة البحث والفحص نوعني من تدابري ضامن اجلودة: "نظام اإ
 ." متابعة ردود الفعل والتعليقات اخلارجية4ادلاخلية، و"
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جراءمتابعة ردود الفعل ادلاخلية، يف و  رأأي مكتوب"(، أأو SRمعلية اختبار ثاليث للتدابري التصحيحية للك تقرير حبث )" اإ
"(WO)" "( أأو تقرير حفصER)" .ىل مودعي الطلبات، احلصول عىل موافقة.و الفاحص و يس تلزم لتسلمي تكل املنتجات اإ

 :الاختبار الثاليث مراحلوالآيت بعد يوحض  الرئييس

% من اسرتاتيجيات البحث املس تخدمة والقرارات اليت 311جُيرى عىل  –اختبار جودة من قبل الفاحص نفسه  )أأ(
ىل فاحص زميل يرسِ و اختذها الفاحص. ل الفاحص ما أأعده وراجعه سواء كن تقرير حبث أأو فتوى مكتوبة أأو تقرير حفص اإ

 .جلودةاختبار لحمدد 

اليت اختذها الفاحص. ويتحقق الفاحص  القرارات % من311جُيرى عىل  –جودة من قبل فاحص زميلاختبار  )ب(
ل الفاحص ةاملسائل الشلكيغري ذكل من الزميل من منطقية احلجج و  ّدِ ىل الفاحص مشفوعة بتعليقاته. ويُعج عادة امللفات اإ  قبل اإ
ىل الفاحص الرئييس لإجراء اختباررسِ النص بناًء عىل التعليقات، ويُ   .اجلودة الهنايئ هل اإ

-%5% من احلالت )وخيفض ابطراد يك يصل اإىل 311جُيرى عىل  –الفاحص الرئييس اختبار جودة من قبل  )ج(
ىل الفاحص يف حاةل وجود أأية مالحظات، وقد تتكرر هذه العملية أأكرث من مرة.  الفاحص الرئييس النص%(. ويعيد 31 اإ

دارة اجلودة. ىل مكتب اإ رسال نسخة من اس امترة اختبار اجلودة اإ صدار النص واإ ل، يوافق الفاحص الرئييس عىل اإ  واإ

دارة اجلودة بتجميع مناذج اختبار اجلودة وحتليلها، و وخيتص  ىل مكتب اإ حتديد الأمور اليت يلزم تضميهنا يف التقرير املرفوع اإ
دارة وحدة البحث والفحص. وبناء عىل موافقة الإدارة، يتوىل املسؤول عن معايري الفحص أأو مسؤول عن التدريب أأو  اإ

 .لوبةيُبجلّغ الفاحصون بشأأن الإجراءات املط. ولس تكامل دورة العمل، الالحقة متابعة الإجراءاتفريق العمليات 

أأو من ممثهل  معلية متابعة ردود الفعل والتعليقات اخلارجية، حُيال أأي رد فعل أأو تعليق أأو شكوى من مودع الطلبويف 
ىل  دارة اجلودة. القانوين اإ دارة اجلودة، بدوره، جتميع ردود الفعل والتعليقات والشاكوى وحتليلها ومكتب اإ يتوىل مكتب اإ

ىل م بناء عىل موافقة الإدارة، يتوىل مسؤول معايري الفحص وعاجلة، واقرتاح الإجراء املناسب. وحتديد املسائل اليت حتتاج اإ
جراءات أأو اليت يتعني ومتابعة الإجراءات الالحقة. أأو مسؤول التدريب أأو فريق العمليات  يُبجلّغ الفاحصون مبا مت تنفيذه من اإ

كامل دورة ممثهل ابلتطورات بغية  /كام خُيطر مودع الطلبوخُتطر خدمة العمالء أأو مكتب التسجيل ابلنتاجئ. وتنفيذها.  اإ
جراء يف حاةل احلاجة اإىلوالعمل.  عداد جدول  بعداتصال مبارش بني مودع الطلب/ ممثهل وأأحد الفاحصني، يُعقد اجامتع  اإ اإ

آخر يوحض فامي ييل، رمس ختطيطي يوحض مراحل التعامل مع ردود الفعل ادلاخلية 1يبني الشلك وأأعامل مناسب هل.  ، ورمس أ
  .مراحل التعامل مع ردود الفعل اخلارجية
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 بياين لعمليات متابعة ردود الفعل ادلاخلية واخلارجية لضامن اجلودة: متثيل 1الشلك 

 التواصل .5

 :الإدارة التواصل داخل 32.43

يتوىل  واذليالإدارة من قبل توفري الامس واملسمى الوظيفي وبياانت التصال ملوظف التصال املعين ابجلودة واملعني 
  لية: مسؤو

 ونرشها؛ الهيئاتبني  أأفضل املامرساتاملساعدة يف حتديد  )أأ(

 دمع التحسني املس متر؛و )ب(

فعال  الهيئاتال مع توفري التواصل الفعّ و )ج( مهنا لتقيمي املسائل  والتعليقات الرسيعةالأخرى للسامح بتلقي ردود الأ
 هتا.النظامية احملمتةل ومعاجل  

عن معليات  املسؤولو(، انئب مدير وحدة البحث والفحص،dexter_teo@ipos.gov.sgديكسرت تيو ) تجعجنّي الس يد
 .وًل عن التصالت لهذا الغرضؤ الوحدة، مس

mailto:dexter_teo@ipos.gov.sg
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 التواصل مع املس تخدمني واإرشادمه: 43.33

 :كحد أأدىنمبا يف ذكل العنارص التالية  والاس تفادة مهنا، العمالءد أأفعال وصف النظام املوجود لرصد ردو 

 نظام مالمئ ملا ييل: )أأ( 

 الشاكوى واإجراء التصحيحات؛ الترصف يف "3" 

 اختاذ الإجراءات التصحيحية و/أأو الوقائية حيامث أأمكن؛و "4" 

 للمس تخدمني. الردودتقدمي و "1" 

جراء  )ب(   ييل: ملااإ

 ؛وأأفاكرمها املس تخدمني رصد رض "3" 

 ضامن تلبية احتياجاهتم وتوقعاهتم املرشوعة.و "4" 

رشادات ومعلومات واحضة ودقيقة وشامةل للمس تخدمني )خاصة مودعي الطلبات غري  )ج(  امُلمجثجلني من قبلاإ
ىل تكل املعلومات( بشأأن معلية البحث والفحص، وتقدمي التفاصيل بشأأن ماكن أأطراف أأخرى  عىل، النفاذ اإ
 الإلكرتوين.الإدارة سبيل املثال رابط لالإرشادات عىل موقع  

ذا كنت  )د(   تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للمس تخدمني وكيفية ذكل. الإدارةحتديد ما اإ

حلضور املؤمترات واملناس بات ادلولية، وأأيضاج لزايرة  مكتب س نغافورة للملكية الفكرية، س نواًي، فاحيص الرباءات يوفدّ 
آخر التطورات يف امللكية الفكرية، ل س امي يف جمال براءات ماك تب الرباءات الأجنبية لتبادل اخلربات والوقوف عىل أ

 .الاخرتاع

عن دورات  ابنتظام كتب س نغافورة للملكية الفكرية عىل الإنرتنتاملعلومات اخلاصة مب يعلن املوقع الإلكرتوين اخملصص لنرش و 
 ُأتيحت.يك يمتكن املس تخدمون/ امجلهور العام من التسجيل وحضور تكل الأنشطة مىت حة، وبرامج امللكية الفكرية املتا

جراءات  أأعد  و  عىل ردود فعل وتعليقات العمالء، وأأيضًا لتوصيل ردود  تنفيذية للتعرفمكتب س نغافورة للملكية الفكرية اإ
لهيم.  ىليسعى املكتب واملكتب اإ رش أأي تعديل عىل قانون الرباءات أأو عىل املبادئ التعرف عىل توهجات الرأأي العام قبل ن  اإ

 .التوجهيية اخلاصة ابلفحص

جراء  لعمالئهجُيري مكتب س نغافورة للملكية الفكرية س نواًي دراسات اس تقصائية و  لس تخالص تعليقاهتم وردود أأفعاهلم، واإ
حتديد املطالب والوقوف عىل ضًا عىل كام تساعد ادلراسات الاس تقصائية أأيوالتحسينات عىل نظام الرباءات يف س نغافورة. 
 .مس توى رضا مودعي طلبات الرباءات وممثلهيم

ماكنية مناقشة الرأأي املكتوب مع فاحص الرباءات املعينو  مناقشة مبارشة وهجًا لوجه.  ،يُتاح للك مودع طلب/ ممثهل اإ
جراء تكل املقابةل،  لعقد ويس تلزم د أأق ى سمسة أأايم معل لالنهتاء من حبيس تغرق مدة زمنية  داخيل للتجهزي والإعداداإ

 .يتعني وضع جدول أأعامل مناسب لهذه الاجامتعاتو الرتتيبات املطلوبة. 
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دارة مكتب س نغافورة و  استنادًا اإىل حتليل املعلومات الواردة من مودعي الطلبات أأو ممثلهيم أأو من عامة امجلهور، ترشع اإ
ج راءات ملعاجلة أأي قصور، وسوف تواصل الإدارة حتسني الإجراءات للملكية الفكرية ووحدة البحث والفحص يف اختاذ اإ

ىل والعمليات مىت   .ذكلظهرت احلاجة اإ

يداع طلبات براءات اخرتاع يف و  جراءات اإ نرش مكتب س نغافورة للملكية الفكرية عىل موقعه الالكرتوين معلومات عن اإ
جراءات البحث والفحص يف صورة مبادئ توجهيية لطلبا دارة اجلودة س نغافورة، واإ ت الرباءات يف املكتب، وعن نظام اإ

ىل  أأنشئو . 5املُطبق ىل كيفية النفاذ اإ مكتب س نغافورة للملكية الفكرية روابط عىل موقعه الالكرتوين لتوجيه املس تخدمني اإ
جراءات احلصول عىل حقوق الاخرتاع يف س نغافورة، وكيف  ية الاس تفادة املعلومات والتعلاميت واملبادئ التوجهيية املتعلقة ابإ

ىل موقع الويبو الالكرتوين مبقتىض معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتومهنا.   .كام تتضمن تكل املعلومات الإشارة اإ

 :وامُلختارةالتواصل مع الويبو واملاكتب املعينة  39.43

الكيفية اليت وابلتحديد وصف  .وامُلختارةالتواصل الفعال مع الويبو واملاكتب املعينة  الإدارة هبا حتقق الكيفية اليتوصف 
 برسعة. تقيمي ردود أأفعال الويبو ومعاجلهتا الإدارة هبا تضمن

يتوىل انئب مدير وحدة البحث والفحص، املرشف عىل معليات الوحدة، التصالت مع الويبو، فضاًل عن التصالت سوف 
ّينة واملُختارة. وعىل وجه اخلصوص، س يكون مسؤوًل  دارة مجيع مسائل اجلودة والتصالت مع العمالء مع املاكتب املُعج عن اإ

 (.الأخرى والهيئات)مبا يف ذكل الويبو 

 التوثيق .1

دارة اجلودة بوضوح حبيث ميكن رصد مجيع العمليات داخل  وصف وتنفيذجيب  مالحظة توضيحية: 41.43 الإدارة نظام اإ
 الإدارةويمت ذكل من خالل الواثئق اليت تشلك دليل جودة  .واملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا ومراقبهتا ومراجعة اتساقها

 (.43.43)انظر الفقرة 

 (41.43وفقا لقالب الفقرة علهيا  وليس من الرضوري الرد هذه النقطة للعل فقط. )ملحوظة:

ىل توثيق الإجراءات والعمليات اليت تؤثر عىل جودة العمل،  43.43 مثل التصنيف تريم الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة اإ
ىل أأماكن العثور عىل التعلاميت  والبحث والفحص والعمل الإداري املتعلق بذكل. وعىل وجه اخلصوص، يشري دليل اجلودة اإ

 تباعها.ابشأأن الإجراءات الواجب 

 ولأغراض هذا التقرير، ينبغي توضيح ما ييل:

 ؛زعتعدت ووُ الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة واليت أُ  )أأ( 

 الش بكة ادلاخلية عىل سبيل املثال(؛، الإنرتنت، الوسائط اليت تنتقل من خاللها )النرش ادلاخيل ()ب 

ىل النسخة الأحدث. ،الإجراءات املتخذة ملراقبة الواثئق، عىل سبيل املثال )ج(   ترقمي النسخ، النفاذ اإ

دارة اجلودة للبحث وا عداد وتنفيذ نظام اإ ّبق عىل ما ييلُاعمتد هنج العملية خالل مرحةل اإ  :لفحص، ويُطج

 ؛البحث والفحص مبهاموالاضطالع تلقي الطلبات  )أأ(

                                                
5

 .www.ipos.gov.sgميكن الاطالع عىل تكل املعلومات عىل الرابط:  
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توثيق وتنفيذ معليات التشغيل واليت تشمل ضامن حتديث وقابلية الاس تفادة من ملف املعلومات املتعلقة ابلرباءات،  )ب(
 ؛ومدى توافر املراجع وأأدوات البحث

اتحة توفري فاحيص براءات  )ج(  ؛ملعاجلة امللفاتلرباءات املتعلقة ابعلومات املل عىل للحصو نظام واإ

صدار الفتاوى والتقاريرعرتاضات وردود الفعل الا التعامل مع )د(  ؛ املتعلقة ابإ

جراءات البحث والفحص بشلك عام. )ه(  قياس وحتليل وحتسني اإ

دارة اجلودة لوحدة ا لبحث والفحص، واليت تتضمن وصفًا للعمليات وحُتدد وثيقة نظام مراقبة اجلودة املتطلبات الالزمة لنظام اإ
 :الأساس ية التالية

 طلب البحث؛ )أأ(

 طلب الفحص؛ )ب(

 طلب الفحص التمكييل؛ )ج(

 ؛ الرد عىل الفتاوى الصادرة)د( 

 (.NC)ه( الإجراء املُتخذ يف حاةل عدم املطابقة )

دارة اجلودة يف نسخة ورقية أأو وميكن   .عىل الش بكة ادلاخلية يةالكرتون الاطالع عىل وثيقة نظام اإ

ذا كنت الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة تتضمن ما ييل: 44.43  توضيح ما اإ

دارة اجلودة؛ دارةس ياسة اجلودة ابلإ  )أأ(   مبا يف ذكل بيان واحض للزتام الإدارة العليا بنظام اإ

دارة اجلودة، مبا يف ذكل تفاصيل أأي اس تثناءات ومربراهتا؛ )ب(   نطاق نظام اإ

 لك قسم من أأقسامه؛ ولياتؤ ومس دارةالهيلك التنظميي لالإ  ج() 

التوزيع والبحث والفحص والنرش و  مثل تلقي الطلبات الواردة والتصنيف الإدارةنفذة يف العمليات املوثقة املُ  )د( 
دارة اجلودة، أأو املراجع اخلاصة هبا؛    ومعليات ادلمع، والإجراءات احملددة لنظام اإ

 الإجراءات؛و تاحة لتنفيذ العمليات املوارد امل  )هـ( 

دارة اجلودة. )و(   وصف التفاعل بني العمليات والإجراءات يف نظام اإ

دارة اجلودة لوحدة البحث والفحص عىل الفصول التاليةتش متل   :وثيقة نظام اإ

 س ياسة اجلودة؛ )أأ(

 أأهداف اجلودة؛ )ب(

 دليل اجلودة؛ )ج(
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دارة اجلودة املوثقة )د( جراءات نظام اإ  ؛اإ

 اجلداول الزمنية؛ )ه(

 اخملطط التنظميي؛  )و(

 السجالت. )ز(

 ، مثل:الإدارةتوضيح أأنواع السجالت اليت حتتفظ هبا  41.43

 ؛وماكن احلفظفظ حتديد أأي الواثئق حُت  )أأ( 

 ؛مراجعة الإدارةنتاجئ  )ب( 

 هماراهتم وخربهتم؛وتمنية تدريب املوظفني  )ج( 

 واملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا مع معايري اجلودة؛ الأدةل عىل اتساق العمليات )د( 

 نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛ )هـ( 

 نفذة بشأأن لك طلب؛معليات البحث والفحص املُ  )و( 

 بياانت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي؛ )ز( 

دارة اجلودة؛ املراجعة والتدقيقَسالت معليات  )ح(   يف نظام اإ

 جراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري املطابقة للمواصفات، عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛الإ  )ط( 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛ )ي( 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ؛ )ك( 

 .2 القسمتوثيق معليات البحث كام هو موحض يف  )ل( 

تُنشئ وحدة البحث والفحص الواثئق التالية وحتتفظ هبا يف حاةل جيدة يف مجيع ، 4113: 9113و الأيز وفقًا ملتطلبات معيار 
 الأوقات:

 دليل اجلودة؛ )أأ(

جراءات توفري اجلودة )ب(  ؛َسالت اإ

 َسالت مراجعة الإدارة ونتاجئ املراجعة؛ )ج(

 َسالت تدريب الأفراد، واملؤمترات واحللقات ادلراس ية؛ )د(

 مؤهالت املوظفني وخرباهتم؛َسالت بيان  )ه(
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 َسالت مراقبة جودة املنتج؛ )و(

جراءات البحث والفحص؛ )ز(  َسالت اتساق معليات واإ

 َسالت نتاجئ البحث والفحص للك طلب براءة اخرتاع؛  )ح(

جراءات املتابعة. )ط(  موجز جلودة البحث والفحص واإ

 توثيق معلية البحث .2

 معليات البحث هبا. توثيق دارةالإ لأغراض داخلية، ينبغي عىل  42.43

 أأن تبني: الإدارةينبغي عىل 

 درج يف هذا السجل:مُ من البنود التالية أأي  )أأ( 

لهيا )س ندات الرباءات وغري الرباءات(؛ "3"   قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 ما اس تخدم من لكامت البحث، وتركيبات اللكامت والتشذيب؛ "4" 

 البحث؛ س تخدمة يفامل اللغة )اللغات(  "1" 

قل وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات أأو ما  "2"  الأصناف وتركيبات الأصناف اليت مت البحث عهنا، عىل الأ
 يعادهل؛   

لهيا. "5"    قامئة جبميع مجل البحث املس تخدمة يف قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

موضوع البحث؛  السجل، عىل سبيل املثال بياندرجت يف هذا معلومات أأخرى متعلقة ابلبحث نفسه أُ  أأي  )ب( 
قواعد بياانت مفردات أأو و ؛ اليت مت الاطالع علهياَسل ابلواثئق و ابلبحث عىل الإنرتنت؛  ذات صةلتفاصيل و  
خل؛   مرادفات أأو مفاهمي عىل الإنرتنت اإ

دراج الإدارةينبغي عىل  مالحظة توضيحية:)  لرصد معلية البحث وحتسيهنا( لهياحتصل عقامئة ابملعلومات الأخرى اليت قد  اإ

ىل أأي:أأي احلالت اخلاصة وُ  )ج(  ذا كنت السجالت احملفوظة تشري اإ  ثقت وما اإ
 ؛تقييد للبحث ومربره "3" 
 غياب وضوح املطالبات؛ "4" 
 .وحدة الاخرتاعغياب  "1" 

لهيا لإجراء املراجعة ادلاخلية ة وحفظها الكرتونيًا، ويتاح للجميالفاحصون َسالت لإجراءات البحث املُنفذّ يُنشئ  ع النفاذ اإ
 .والتوثيق

 يُوثق الآيت بعد يف َسل البحث:و 

 ؛موضوع الاخرتاع/ املشالك الفنية املطلوب حلهاوصف  )أأ(
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 :قة من قبل الفاحص، وتتكون مناسرتاتيجية البحث املطبّ  )ب(

)لعمليات البحث يف  (IPCاءات )تصنيف موضوع الاخرتاع املطلوب البحث عنه مثل التصنيف ادلويل للرب  "3"
EPOQUENet ؛وغريها من قواعد البياانت املتعلقة ابلرباءات) 

 خبالف الرباءات أأو الإنرتنت(؛ مستنداتالرباءات أأو  مستنداتقواعد البياانت الُمس تخدمة ) "4"

 .ت البحث واملرادفات اليت تصف موضوع الاخرتاع املطلوب البحث عنهلكام "1"

 (؛البحث التارخيي خلطوات الرسداملس تخدمة ونتاجئ البحث )أأي  مجل البحث )ج(

 ؛قامئة ابلواثئق اليت يُعتقد يف وجاههتا والتعليقات ذات الصةل بشأأن واثقة صةل تكل الواثئق )د(

ىل املستندات ادلامعة ابلقدر اذلي حيجُ )ه(  ىل الوضوح أأو تفتقر اإ  ول دونأأي تقييدات للبحث تنشأأ عن مطالبات تفتقر اإ
جراء حبث  ؛جاد اإ

شارات تتعلق بوحدة الاخرتاع )و(  ؛ أأي اإ

هناء البحث )ز(  .أأس باب اإ

كِّن ابيق الفاحصني من فهم كيفية يوثق  جراءات البحث املضطلع به من قبل الفاحص، ابدلرجة اليت تُمج َسل البحث اإ
ابملطالبات، فضاًل عن  مبارشاً املتصةل اتصاًل  املستنداتاس تنباط الواثئق ذات الصةل. وسوف يتضمن هذا التوثيق 

جراءات متابعة الرباءةظهور أأمهيهتا  اليت يتوقع الفاحص املستندات  .يف وقت لحق يف س ياق اإ

ّبقاملذكورة،  املستنداتحتديد وتصنيف ولأغراض   .ST.14مكتب س نغافورة للملكية الفكرية معيار الويبو  يُطج

 املراجعة ادلاخلية .3

املدى املراجعات  حتدد هذه و تقارير عن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا. الإدارة ينبغي أأن تعدّ  مالحظة توضيحية: 45.43
دارة جودة اذلي أأنشأأت عىل أأساسه  ىل ال نظام اإ ، واملدى اذلي يتفق فيه هذا النظام مع 43الفصل  الوارد يف منوذجاستنادًا اإ

دارة اجلودة واملبادئ التوجهيية للبحث وامتطلبات نظام  لبيان مدى وينبغي أأن تكون املراجعات موضوعية وشفافة  لفحص.اإ
وفامي يتعلق  رى مرة واحدة عىل الأقل يف الس نة.وينبغي أأن جُت  ل،هذه املتطلبات واملبادئ التوجهيية بشلك اثبت وفعاتطبيق 
ضافية بشأأن ترتيبات املراجعة ا تقدمي دارة، جيوز لالإ المنوذجمن هذا  3.43ابلنقطة  ، القسمدلاخلية هبا مبوجب هذا معلومات اإ

ذا أأرادت.   اإ

وجيوز  .9.43ـ  2.43، أأعاله، يف النقاط 3 للمنوذج املذكور يف القسم وفقاً رفع تقارير هبذه الرتتيبات تُ  43.43 – 41.43
ضافية حول املدخالت الإضافية يف معليات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارةلالإ  ذاالقسممعلومات اإ  أأرادت. ، اإ

جراءات املراجعة دارة اجلودة مرتني يف الس نة.  وسوف تنفذ وحدة البحث والفحص اإ خُيطط لإجراء وادلاخلية لنظام اإ
ىل  املراجعة هتدفو مرة يف الس نة.  1-4املراجعات اخلارجية بواقع  دارة اجلودة مع اإ معايري الأيزو التأأكيد عىل اتساق نظام اإ

9113 :4113. 
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 ادلولية اجامتع الإدارات ت لعرض تقاريرها عىلترتيبات الإدارا .9

، 49,43املطلوب وفقًا للفقرة التقرير املبديئ : يُرفع 43الواردة يف الفصل  مثة مرحلتان يف ترتيبات رفع التقارير 49.43
 ابجلودة يف كنبريا يف للفريق الفرعي املعين الاجامتع غري الرمسي الثاينوأأثناء  . 30.21والتقارير الس نوية املمكةل وفقًا للفقرة

، وحتديثات ترامكية يف سمس س نوات، أأوىص الفريق بأأنه بدًل من تسلمي تقارير كمةل لك 4134فرباير  2-1املدة من 
الس نوات البينية، تسل الإدارات أأي تقرير يف صورة تقرير كمل، مع توضيح الاختالفات عن تقرير الس نة السابقة، عن 

تتبع التغيريات"، مثاًل، أأو غري ذكل من صور الإيضاح. وابلتايل، لن يُس تخدم بعد قالب منوذج طريق اس تخدام خاصية "
 التقارير الس نوية امللكمة.

دارة اجلودة لإدارة البحث  المتهيدي الفحص/ادلويل ويؤيد مكتب س نغافورة للملكية الفكرية ترتيبات رفع التقارير بشأأن نظام اإ
 والفحص ادلويل البحث خيص فامي الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة التوجهيية من املبادئ 43 ادلويل املطلوبة مبقتىض الفصل

 ادلويل. المتهيدي

 [ذكل املرفق الثاينييل ]
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 مرشوع اتفاق

 فورة للملكية الفكريةبني مكتب س نغا
 واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

دارة للبحث ادلويل  فامي خيص معل مكتب س نغافورة للملكية الفكرية كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  واإ

طار  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

 ديباجة

 ة العاملية للملكية الفكرية،واملكتب ادلويل للمنظم مكتب س نغافورة للملكية الفكرية

ذ يعتربان ىل قامت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتأأّن  اإ لجنة املعنية ابلتعاون التقين مشورة ال ، بعد الاس امتع اإ
دارة للفحص مكتب س نغافورة للملكية الفكرية بتعيني ،عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمل دارة للبحث ادلويل واإ  كإ

طار معاهدةادلويل يفالمتهيدي   .(1)14و(  1)31 تنيللامدالتعاون بشأأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا   اإ

 ييل:يوافقان عىل ما 

 3 املادة

 عباراتاملصطلحات وال 

 لأغراض هذا التفاق: (3)

 تعىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛"املعاهدة"  أأ()

 ة للمعاهدة؛تعىن الالحئة التنفيذي التنفيذية" حئة"الال ب()

 ؛لتعلاميت الإدارية للمعاهدةتعىن ا "داريةالإ تعلاميت "ال  )ج(

حدى مواد املعاهدة )تعىن "املادة"  )د( شارة اإ حدى  اإىل حمّددةما مل توجد اإ  ؛(مواد هذا التفاقاإ

حدى قواعد تعىن  "قاعدة"ال )ه(  ؛التنفيذية الالحئةاإ

 دة؛تعىن دوةل طرف يف املعاه" تعاقدةامل وةل "ادل (و)

 ؛" تعين مكتب س نغافورة للملكية الفكريةدارة"الإ  (ز)

 املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. " يعيناملكتب ادلويل" (ح)

 أأيضااق واملس تخدمة املس تخدمة يف التفالأخرى  عباراتيكون للك املصطلحات وال  لأغراض هذا التفاقو (4)
 والتعلاميت الإدارية.التنفيذية الالحئة ارد يف املعاهدة و الو نفسه التعلاميت الإدارية املعىن  أأو التنفيذية الحئةال أأو يف املعاهدة
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 4املادة 

 الالزتامات الأساس ية

دارة وظائفها الأخرى وتقوم ب، لبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلابالإدارة  ضطلعت (3) دارة للبحث ادلويل واإ كإ
 .والتعلاميت الإدارية وهذا التفاقالتنفيذية عاهدة والالحئة هو منصوص عليه يف امل حس امب ،المتهيدي ادلويل للفحص

للبحث ادلويل  املشرتكةلك القواعد ،  والفحص المتهيدي ادلويلبحث ادلويلابل  اضطالعهايف ، الإدارةطبق ت و  (4)
عاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص ابملبادئ الإرشادية ملعىل وجه خاص هتتدي ، و وتلزتم هبا والفحص المتهيدي ادلويل

 البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

لمتطلبات الواردة يف املبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن ل  وفقا اجلودةدارة لإ نظام لإدارة ويكون دلى ا (1)
 الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

لك مهنام  اإىل وظائف، ابلنظر أأدانه املبيّنة أأداء الوظائفيف املساعدة  واملكتب ادلويل دارةويتبادل لك من الإ  (2)
دارة واملكتب وابلقدر اذلي يُعترب مناس با ابلنس بة ل ت الإدارية وهذا التفاقوالتعلاميالتنفيذية ملعاهدة والالحئة ا مبوجب الإ
 .عىل حد سواء ادلويل

 1املادة 

 اختصاصات الإدارة

دارة  عملت (3)  الطلبات تسل ودع دلى مكتبية اليت تالطلبات ادلول بأأي من  يتعلق للبحث ادلويل فاميالإدارة كإ
، هبذا الغرضتب الإدارة املعنية ك ذكل امل د تكل ادلوةل برشط أأن حيدّ عن  نيابةاملكتب اذلي يعمل  أأو دوةل متعاقدة يةالتابع لأ 

دة يف احملدّ أأكرث من اللغات  أأو بلغة واحدةواردة  ة لأغراض البحث ادلويلقدمهتا املترجام أأو الطلبات تكلوأأن تكون 
 ، حسب الاقتضاء.الإدارةاختار الطلب قد  مودع، وأأن يكون هذا التفاقأألف من  رفقامل

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  الإدارةتعمل و  (4)  تسل دلى مكتب اليت تودع يةول ادل اتطلبمن ال أأي فامي يتعلق بكإ
تب الإدارة املعنية ك ذكل امل د برشط أأن حيدّ ، تكل ادلوةل نيابة عنكتب اذلي يعمل امل  أأو دوةل متعاقدة يةالتابع لأ  لباتالط 

أأكرث من  أأو بلغة واحدةالفحص المتهيدي ادلويل واردة قدمة لأغراض هتا املترجام أأو الطلبات تكل، وأأن تكون هبذا الغرض
 قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.الطلب  مودع، وأأن يكون ذا التفاقهرفق أألف من دة يف املاحملدّ اللغات 

الطلـبات طبقا  لتسلاملكتب ادلويل ابعتباره مكتبا  دلىطلب دويل  ويف احلالت اليت يودع فهيا (1)
تسل خمتص مبوجب مكتب  الطلب قد أأودع دلى( كام لو كن 4( و)3) "، تطبق الفقراتن1)أأ("3.39 للقاعدة

 ".3"4.39القاعدة  أأو )ج( أأو )ب( أأو "،4" أأو "3)أأ("3.39 ةقاعدال

 2املادة 

 حفصها أأو احبهثطلوب وعات غري املاملوض

أأي طلب دويل ، فامي خيص "3()أأ("2)12الفحص طبقا للامدة  أأو "،3()أأ("4)32للامدة  ل تلزتم الإدارة ابلبحث طبقا
 املوضوعات، فامي عدا احلال، حسب 3.12 أأو 3.19  القاعدةيف منصوص عليهالطلب يتصل مبوضوع  ذكل أأنّ  طاملا اعتربت

 من هذا التفاق. ابء املرفقيف  ارد بياهناو ال
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 5املادة 

 والأتعاب الرسوم

ارة حتصيلها فامي من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك الأتعاب الأخرى اليت حيق لالإد جمي رفقرد يف املي (3)
دااليت تضطلع هبا  الأعاملص خي دارة للفحصكإ  المتهيدي ادلويل. رة للبحث ادلويل واإ

 ا ييل:مب ،من هذا التفاقاملرفق جمي يف  املبيّنةاحلدود لرشوط و الإدارة، مضن ا قومتو  (4)

، يضهختف  أأو عن ذكل الرمستنازل ال  أأو رّد جزء منه، أأو بحثال رمس املبلغ اذلي ُدفع لسداد لك  ردّ  "3"
ىل أأو ، بشلك لكيالبحث ادلويلتقرير فهيا  يف احلالت اليت ميكن أأن يستند النتاجئ الواردة يف حبث سابق  جزيئ، اإ

 ؛(3.23و 1.31)القاعداتن 

 يُعترب أأو الطلب ادلويلاليت يُسحب فهيا  يف احلالتالبحث  املبلغ اذلي ُدفع لسداد رمس ردّ و  "4"
 مسحواب قبل بدء البحث ادلويل.

رمس املبلغ اذلي ُدفع لسداد لك ، من هذا التفاقاملرفق جمي يف  املبيّنةود احلدلرشوط و الإدارة، مضن ا وتردّ  (1)
 (1.53)القاعدة  كام لو مل يُقدم الفحص المتهيدي ادلويل طلبيف احلالت اليت يُعترب فهيا  رّد جزء منه أأو الفحص المتهيدي

 قبل بدء الفحص المتهيدي ادلويل. من قبل صاحبهالطلب ادلويل  أأو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أأو

 1ادة امل

 التصنيف

 .فقط التصنيف ادلويل لرباءات الاخرتاعالإدارة  تبنّي  ،)ب(5.21)أأ( و1.21عدتني لأغراض تطبيق القا

 2املادة 

 الإدارة يت تس تخدهمالغات املراسةل ال

حدى  أأو اللغة تس تخدم الإدارة، خالف املراسالت مع املكتب ادلويلو لأغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات،  اإ
لهيا لإدارة ا اليت ترّصحاللغات  أأو واللغة أألف املرفقيف اللغات املذكورة  أأو يف املرفق دال، مع مراعاة اللغة اللغات املشار اإ

 .)ب(4.94س تخداهما طبقًا للقاعدة اب

 3املادة 

 البحث ادلويل الطابع

 رها.تقرّ  احلدود اليت مضن "البحث ادلويل الطابع"بأأنشطة الإدارة ضطلع ت

 9املادة 

 النفاذ بدء

خطار توهجه  ملدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكريةا حتّدده الإدارة وتبلّغهيف اترخي هذا التفاق بدأأ نفاذ ي  يف اإ
ليه  .أأن يكون ذكل التارخي بعد اترخي الإخطار بشهر واحد عىل الأقل عىل، اإ
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 31املادة 

 املدة والتجديد

أأقصاه  بدء التفاوض عىل جتديده يف موعده في عىل الطرفني. و 4132ديسمرب 13حىت  سارايهذا التفاق  ظلّ ي
 .4131 يوليو

 33املادة 

 التعديل

حتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءات، الامجعية ، رهن موافقة جيوز (1( و)4الفقرتني ) أأحاكمالإخالل ب دون (3)
دخال   .املتفق عليهيف التارخي  تالتعديالتكل ويبدأأ نفاذ بني الطرفني فيه. مبوجب اتفاق  التفاقهذا ت عىل تعديالاإ

هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير  عىل مرفقاتتعديالت  دخال( جيوز اإ 1الفقرة ) أأحاكمالإخالل بودون  (4)
 يبدأأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه. (،2الفقرة ) أأحاكم وابلرمغ منية للملكية الفكرية والإدارة. العام للمنظمة العامل 

خطار دارة، يف جيوز لالإ و  (1)  لمنظمة العاملية للملكية الفكرية:ل ام العدير امله اإىل وهجتاإ

ضافة لغات  "3" ىل اإ  من هذا التفاق؛ أألف املرفقما ورد يف اإ

 من هذا التفاق؛ جمي املرفقتعديل جدول الرسوم والأتعاب الوارد يف و  "4"

 ؛من هذا التفاق دال املرفقتعديل لغات املراسةل الواردة يف و  "1"

ر، رشط أأن يكون ذكل التارخي يف الإخطا احملّددتارخي يف ال  (1وفقا للفقرة )أأخطر به  أأي تعديلبدأأ نفاذ ي و  (2)
 مبلغ الرسوم أأو العمةل تغيري يف يفامي خيص أأ بعد اترخي اس تالم الإخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل الأقل 

ضافة  ة، وأأياملرفق جميالأتعاب الواردة يف  أأو الرسوم الواردة  الرشوط اخلاصة بردّ  يف غيريوأأي ت ، جديدة أأتعاب أأو رسوملاإ
 ختفيضها. أأو جمي املرفق يف

 34املادة 

 الإهناء

 :التاليتني احلالتني يف 4132 من ديسمرب 13هذا التفاق قبل رساين ينهتيي  (3)

ذا  "3" ىل الإدارة ت وهجاإ هناء هذا التفاق مكتوابً شعارا اإ  لعاملية للملكية الفكريةلمنظمة ال عام الدير املاإ  ؛ابإ

ذا  أأو "4" هناء هذا التفاق الإدارة مكتواب اإىل شعارااإ  فكريةاملدير العام للمنظمة العاملية للملكية ال وجهاإ  .ابإ

هنائهواحد من  بعد عام (3فقرة )وينهتيي رساين هذا التفاق مبوجب ال (4) مل  ، مااس تالم أأحد الطرفني الإشعار ابإ
 يتفق الطرفان عىل مدة أأقرص. أأو الإشعارد مدة أأطول يف دّ حتُ 
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 .فاقهذا التالطرفان عىل ع وقّ  ا تقدمثباات ملاإ و 

 .ابللغة الإنلكزيية [التارخي[ يف ]املدينة]ر يف رّ حُ 

 فكريةللمنظمة العاملية للملكية الاملكتب ادلويل  نيابة عن نيابة عن مكتب س نغافورة للملكية الفكرية:

[…] […] 

 أألف رفقامل

 ادلول واللغات

 من هذا التفاق حتدد الإدارة: 1طبقا للامدة 

 (:3)1وفقًا للامدة ، ابمسهاادلول اليت تعمل  "3"

[…] 

 (:4)1، وفقًا للامدة ابمسهاادلول اليت تعمل  "3"

[…] 

 اللغة اليت تقبلها: "1"

 زيية.الإنلك

 ابء رفقامل

 الفحص أأو من البحث ةستبعدامل غري  اتوضوعامل

للامدة ، طبقا الفحص أأو من البحث ستبعدواليت، ل تُ  3.12القاعدة  أأو 3.19  القاعدةيفاملنصوص علهيا  اتاملوضوع
 :يه كلتايل، من هذا التفاق 2

 .ةغافوريالس ن ةالوطني يف الطلباتالفحص  أأو للبحث تخضعاليت  لك املوضوعات
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 جمي رفقامل

 تعابالأ رسوم و ال

تعاب  اجلزء الأول: جدول الرسوم والأ

 املبلغ الأتعاب أأو نوع الرسوم

 (ابدلولر الس نغافوري)

 … ()أأ(3.31 لبحث )القاعدةرمس ا

 … ()أأ(4.21 قاعدةالضايف )الإ رمس ال

 … )ب((3.53قاعدة الرمس الفحص المتهيدي )

 املبلغ احملدد يف حص المتهيدين الفعلسداد املتأأخر رمس ا]

53قاعدة ال 
(اثنيا)

.4] 

 … )أأ((1.13الرمس الإضايف )القاعدة 

 [… )ه((1.13)ه( و4.21اتن درمس الاعرتاض )القاع]

31)قاعدة  للكشوف التسلسلية رمس التقدمي املتأأخر]
)اثلثا(
 [… ()ج(3.

عداد صور )  … (3.92)ب( و4.23و)ب( 1.22 القواعدتلكفة اإ

 :الرسوم وختفيضها فامي خيص ردّ  نطاقالثاين: الرشوط وال  اجلزء

لهيا يف اجلزء الأول. ، لسدادللمبلغ املس تحقجتاوزا  أأو ،دون سببدفع خطأأ، برّد أأي مبلغ يُ يُ  (3)  الرسوم املشار اإ

قبل بدء ، (2) أأو (1) أأو (3)32طبقا للامدة  مسحواب يُعترب أأو الطلب ادلويليُسحب فهيا  ويف احلالت اليت (4)
نالبحث ادلويل،   .رمس معاجلة الطلب[ مبلغانقص  ردّ []يُ ]يُرّد كمال ادلويل البحثاملبلغ املدفوع لسداد رمس  فاإ

 .املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث من جزء، يُرّد الإدارة من حبث سابق ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا (1)
 يُرّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ول. [ااثبت ارمس البحث[]مبلغ ]نس بة من املبلغ املدفوع لسدادويكون هذا الرد 

 ختفض قميته. أأو يُعفى منه أأو

 ، يُرّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.1.53 يف القاعدة املنصوص علهيايف احلالت و (2)

قبل بدء الفحص المتهيدي المتهيدي ادلويل  طلب الفحص أأو الطلب ادلويلويف احلالت اليت يُسحب فهيا  (5)
 رمس معاجلة الطلب[. مبلغانقص  ردّ ]يُرّد كمال[]يُ  الفحص المتهيدي ادلويل لسداد رمس املبلغ املدفوع فاإن، ادلويل
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 دال رفقامل

 لغات املراسةل

 :التالية اللغةد الإدارة من التفاق حتدّ  2طبقا للامدة 

 .الإنلكزيية

 والوثيقة[ اينالث املرفق]هناية 


