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MM/LD/WG/17/4 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019ایو م 21 التارخي:

 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق

 للعالمات الدويل

 عشرة السابعة الدورة
 2019یولیو  26ٕاىل  22جنیف، من 

 ثيلهامن العالمات وأساليب مت قبولةاملنواع األ بشأناستنتاجات االستقصاء 

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثیقة 

�قش الفریق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات (املشار ٕالیه ف� یيل  .1
، ٔأنواع 2018یولیو  6ٕاىل  2يف جنیف يف الفرتة من  ت عقديتالة عرشة، سادسالفریق العامل")، يف دورته ال بعبارة "

الالحئة التنفيذیة املشرتكة بني اتفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات العالمات خبالف ت� املذ�ورة رصا�ة يف 
 .1)و"الربوتو�ول"  ف� یيل �مس "الالحئة التنفيذیة املشرتكة"امو�روتو�ول ذ� االتفاق (املُشار ٕا�هي

�شأٔن  ماكتب أ�طراف املتعاقدة يف نظام مدرید شمل�  ءاس�تقصا اءوا�متس الفریق العامل من املكتب ا�ويل ٕاجر  .2
 .2عرشة يف دورته السابعة ء�س�تقصا� ذوتقدمي وثیقة عن نتاجئ ، ثیلهاقبو� من العالمات ؤأسالیب مت امل نواع ا�ٔ 

                                         
 .MM/LD/WG/16/5 انظر الوثیقة  1
 .17، الفقرة MM/LD/WG/16/11 انظر الوثیقة  2
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 .Cاملذ�رة رمق �ويل ٕاىل ماكتب أ�طراف املتعاقدة يف نظام مدرید ، ٔأرسل املكتب ا2019�ر ینا 14يف و .3
M 1480 ، قبو� من العالمات امل نواع �شأٔن ا�ٔ املذ�ور ٔأ�اله  س�تقصاءٔ�غراض � �دأٔ  بيانالس�ت رابط �رب إالنرتنت مع
 .2019فربا�ر  15املاكتب للرد �ىل �س�تبيان حبلول د�ا و ، ثیلهامت ؤأسالیب 

، املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة )AFردًا �ىل �س�تبيان املذ�ور ٔأ�اله، من ٔأفغا�س�تان ( 82ويل تلقى املكتب ا�و  .4
)OA() ٔألبانیا ،AL() اجلزا�ر ،DZ) ٔأنتيغوا و�ربودا ،(AG) ٔأرمينیا ،(AM ٔأسرتالیا ،()AU() ا�منسا ،AT( البحر�ن ،
)BH() بیالروس ،BY( ي، مكتب بن) لو�س للملكية الفكریةBX( ،) بو�نBT() البوس�نة والهرسك ،BA( �بو�سوا ،
)BW() �بلغار ،BG() �مكبود ،KH() الصني ،CN() ولومبیا� ،CO() رواتیا� ،HR() �و� ،CU(، وراشاو�
)(CW) قربص ،CY( ، يةهوریة التش�یك امجل )CZ() ا�منارك ،DK ،( ٕا) س�تونیاEE() حتاد أ�ورويب� ،EM( فنلندا ،
)FI() فر�سا ،FR( ،) امبیا�GM() جورجيا ،GE() ٔأملانیا ،DE() �ا� ،GH() الیو�ن ،GR(،  �هنغار)HU( ،

، )KE، �ینيا ()KZ، اكزاخس�تان ()JP، الیا�ن ()IT، ٕایطالیا ()IL، ٕارسائیل ()IE، ٔأ�رلندا ()IN، الهند ()ISٔأ�سلندا (
، )MG، مدغشقر ()LT، لیتوانیا ()LRري� (، لیب)LS، ليسوتو ()LV، التفيا ()LAمجهوریة الو ا�ميقراطیة الشعبیة (

، �ميبیا )MZ، موزمبیق ()MA، املغرب ()MN، منغولیا ()MC، مو��و ()MX، املكس�یك ()MWمالوي (
)NA دا (نزیل )، نیوNZ() مقدونیا الشاملیة ،MK() الفلبني ،PH() بولندا ،PL() الربتغال ،PT( مجهوریة مو�وفا ،
)MD() رومانیا ،RO( ،) حتاد الرويس�RU() ساموا ،WS() سان مارینو ،SM() سان تويم و�رینسييب ،ST( ،

، امجلهوریة العربیة )CH، سو�رسا ()SE، السوید ()ES، ٕاس�بانیا ()SK، سلوفا�یا ()SG، س�نغافورة ()RSرصبیا (
، الوال�ت املت�دة )GB( ، اململكة املت�دة)UA، ٔأو�رانیا ()TR، �ر�یا ()TN، تو�س ()TH، �یالند ()SYالسوریة (
 ).ZWزميبابوي ( ،)VN�م ( تی، في )UZ، ٔأوز�كس�تان ()USأ�مر�كية (

 :الرابط �س�تبيان ومجیع الردود الواردة �ىلوميكن �طالع �ىل  .5
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50421 . و�رد ملخص للردود �ىل

 �س�تبيان املذ�ور ٔأ�اله يف مرفق هذه الوثیقة.

 ٕان الفریق العامل مدعو ٕاىل النظر يف .6
قها، وتقدمي رف هذه الوثیقة والنتاجئ الواردة يف م

التوجيه للمكتب ا�ويل �شأٔن طریقة ممكنة للميض 
 .قدماً 

 [یيل ذ� املرفق]

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50421
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 متثیلهاملخص الردود �ىل �س�تبيان �شأٔن أ�نواع املقبو� من العالمات وأٔسالیب 

 تعریف العالمة الت�اریة أٔوال.

 :ٔأّهناالعالمات �ىل  عرفوفقًا للترشیع املعمول به ٔأو ملامرسات املكتب، ت .1

 ميكن ٕادراكها برص�؟ ٕاشارات .أٔ 

 %)43( 35 نعم -

 %)57( 47 ال -

 ل بیانیا؟ثّ ميكن أٔن مت  ٕاشارات .ب

 %)57( 47 نعم -

 %)43( 35 ال -

 ؟رشكة ما من سلع و�دمات رشاكت أٔخرىا�متیزي بني سلع و�دمات متكّن من ة ٕاشارة أٔی .ج

 %)88( 72 نعم -

 %)12( 10 ال -

 التسجیلٕاشارات مس�تثناة من  �نیا.

 ة؟عالمت من التسجیل كٕاشارا ةٔأی تثىنس� � هل  .2

 %)72( 59 نعم -

 %)28( 23 ال -

 تفتقر ٕاىل ا�متّزي إالشارات اليت  ،املاكتبذ�رهتا ت املس�تثناة من التسجیل اليت شارا�شمل ٔأمث� االٕ : تعلیقات -
جودهتا ٔأو  طبیعة البضائع ٔأومتل ٔأن تضلل امجلهور �شأٔن حي ت اليت شارات الوصفية ٔأو االٕ شارأأو االٕ 

 اجلغرايف. منش�هئا

 متثیلهاأ�نواع املقبو� من العالمات وأٔسالیب  .�لثا

 ؟ها�سجیل العالمة اليت یطلب الطلب نوع ٔأن حيدد يف  ودعامل�ىل  شرتطهل �  .3

 %)78( 64 نعم -
 %)22( 18 ال -
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 )2(خيار وا�د فقط 1هل وصف العالمة .4

 %)22( 18 ٕاجباري؟ .أٔ 

 %)77( 62 اختیاري؟ .ب

 %)1( 1 �ري مسموح؟ .ج

 ؟هویعاجلالطلب ، هل یقبل املكتب يف الوصف جدر ومل تٕاشارة ٕاىل نوع العالمة مل حتدد  ٕان .5

 %)60( 49 نعم -

 "نعم"، 5ٕان اكنت إال�ابة �ىل السؤال 

 %)20( 10   بدون ٕاشارة ٕاىل نوع العالمة؟ .أٔ 

 )%41( 20  لنوع العالمة؟ نصبامل مع ٕاشارة حبمك  .ب

 %)39( 19     �ري ذ�؟ .ج

 %)40( 33 ال -

 ت�دید نوع العالمة.ل الطلب فرصة  عدو ملیتيحون مكتًبا ٕاىل ٔأهنم  19ٔأشار : تعلیقات -

 هبا: متثیلها�ر� إالشارة ٔأد�ه ٕاىل ٔأنواع العالمات اليت یقبلها املكتب، وحسب �قتضاء، الطریقة اليت جيب  .6

 العالمات اللفظیة .أٔ 

 %)100( 82 نعم -

 .ٔأ يه "نعم"،6ٕان اكنت إال�ابة �ىل السؤال 

 لفظیة؟عالمات ال ثیل الهل یطلب املكتب اس�ت�دام حرف قيايس �مت  ".1"

 %)45( 37 نعم -

 %)55( 45 ال -

                                         
 وا�د ومثانون مكتًبا �ىل هذا السؤال. ٔأ�اب  1
اكن ینبغي ٕا��ة  هٕان اناملكتب ، قال، ؤأشارا ٕاىل ٔأن إال�ابة تعمتد �ىل نوع العالمة. وبناًء �ىل ذ�السؤالصیا�ة هذا �ىل ٔأبدى مكتبان حتفظات   2

 اختیار ٔأكرث من ٕا�ابة.ٕاماكنیة 
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، هل یطلب املكتب �رمجة ا�لكامت ٕاىل اللغة اليت �س�ت�د�ا سب �قتضاءح  ".2"
 املكتب؟

 %)61( 50 نعم -

 %)39( 32 ال -

 لغة اليتٕاىل ال�لكامت نقال صوتیا ل، هل یطلب املكتب سب �قتضاءح  ".3"
 �س�ت�د�ا املكتب؟

 %)68( 56 نعم -

 %)32( 26 ال -

 %)0( 0 ال -

ل العالمات و مكتًبا ٕاىل قب 13ٔأشار و . لفظیةعالمات ال الأٔشارت مجیع املاكتب ٕاىل ٔأهنا تقبل تعلیقات:  -
ٔأو  Arial، مثل منّقةل اخلطوط القياس�یة ٔأو املعتادة ٔأو �ري امل و مكتًبا ٕاىل قب 11بأٔي خط، ؤأشار 

Times New Roman . وحتدیدا، خطوط حمددة اشرتاطمكتًبا ٕاىل  11ٔأشار و: 
 فقط؛ Times New Romanس�بعة ماكتب تقبل  -
 فقط؛ Times New Romanو Calibriو Arialیقبل مكتب وا�د  -
 فقط؛ Times New Romanو Courierو Arialیقبل مكتب وا�د  -
 فقط؛ Calibriیقبل مكتب وا�د  -
 فقط. Courierیقبل مكتب وا�د  -

 )ةز �ٔ�تصو�ریة (�المات اال عالمات ال .ب

 %)99( 81 نعم -

 %)1( 1 ال -

(�ىل سبيل  احضرمس تصو�ري و معظم املاكتب ٕاىل ٔأن العالمة جيب ٔأن متثل � ٔأشارت تعلیقات: -
ثل، متطلبات م ، رت بعض املاكتب ٕاىل متطلبات ٔأخرىٔأشاو ر). �صو تصورة ٔأو رمس ٔأو باملثال، 

لطلب ٕاشارة واحضة ٕاىل اللون، عند �قتضاء. امودع قدم یٔأو ٔأن  تهوجودمتعلقة حبجم ا�متثیل 
 .PNGو GIFو JPEGٔأمناط التنس�یقات املقبو� املشار ٕا�هيا و�شمل 

 العالمات الهولوغرامية .ج

 %)61( 50 نعم
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 %)39( 32 ال -

ر) للعالمة لت�دید ٔأ�ر �صو تٔأشارت معظم املاكتب ٕاىل ٔأهنا تطلب �دة صور (رسومات ٔأو  :تعلیقات -
و�شمل امللفات الرمقیة ٔأو ملفات الفيدیو.  لالعدید من املاكتب ٔأیًضا ٕاىل قبو ٔأشار و الهولوغرام. 

 .JPEGو MP4املقبو� املشار ٕا�هيا  قا�سا�ٔ 

 عالمات ثالثیة أ�بعاد (�المات الشلك)ال .د

 %)96( 79 نعم -

 ،3.د6ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم" �ىل السؤال 

 4تغلیف املنتج ".1"

 %)89( 70 نعم -

 %)9( 7 ال -

 5املنتج شلك ".2"

 )%96( 76 نعم -

 %)3( 2 ال -

 %)4( 3 ال -

رسوم للعالمة، من مجیع �ل ٔأو متثیالمس�تنس�ة صورة فوتوغرافية  تتطلب معظم املاكتب تعلیقات: -
 ق املقبو� املشار ٕا�هياا�سا�ٔ و�شمل ، عند الرضورة. لب ٔأ�د املاكتب ٔأیًضا عینة مادیةیطو . هاتاجل 

JPEG وOBJ وSTL وX3D. 

 �المات اللون .ه

 %)93( 76 نعم -

 .ه،6ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم" �ىل السؤال 

                                         
 ما ٕاذا اكنت حتمي تغلیف املنتج ٔأو شلك املنتج. ،. د6"نعم" �ىل السؤال �لكمة  ٔأ�ابتلك املاكتب اليت تبّني  مل  3
 ).%2مكتبان ( مل �ردّ   4
 ).%1(وا�د مكتب  مل �ردّ   5
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 لون وحيد ".1"

 %)82( 62 نعم -

 %)18( 14 ال -

 مزجي من أ�لوان ".2"

 %)100( 76 نعم -

 %)0( 0 ال -

 %)7( 6 ال -

العالمة �ىل  تش�متلوٕان اللعالمة �ٔ�لوان.  ةواحض ة�س�تنسم صورة تطلب معظم املاكتب تعلیقات:  -
طلب العدید ویأ�لوان.  زجيوحض الرتتيب املهنجي ملت ة�س�تنسصورة م �الًبا فتطلب ، من أ�لوان زجيم

من املاكتب ٔأیًضا وصًفا واًحضا ٔأو ٕاشارة ٕاىل اللون ٔأو رمز اللون وفقًا ملعایري أ�لوان املعرتف هبا دولًیا 
 .JPEGش�یو�ًا هو ذ�رته املاكتب ق �سؤأكرث ). Pantone(مثل 

 �المات الصوت .و

 %)73( 60 نعم -

 .و،6اكنت إال�ابة "نعم" �ىل السؤال  ٕاذا

 صوت موس�یقي ".1"

 %)93( 56 نعم -

 %)7( 4 ال -

 ٔأي صوت ".2"

 %)83( 50 نعم -

 %)17( 10 ال -

 %)27( 22 ال -

ختتلف املامرسات الوطنیة ٔأو إالقلميیة املتعلقة �س�تنساخ العالمات الصوتیة اختالفًا �بًريا.  تعلیقات: -
، مع ٔأو بدون وصف بیانًیا للرموز املوس�یقية ٔأو متثیال اصوتی اا ملفطلب العدید من املاكتب ٕامّ وی

، ا صوتًیا ومتثیًال بیانًیا للصوت، ٔأو تقبل �سً�ا ٔأخرى من الصوتطلب بعض املاكتب ملفً ویللصوت. 
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�ّدة خيارات الطلب  ودعبعض املاكتب ملویتيح الصوتیة ٔأو التسجیالت الصوتیة.  ا�ططاتمثل 
 الس�تنساخ.ل

 ةاحلرك�المات  .ز

 %)54( 44 نعم -

 %)46( 38 ال -

فيدیو ٔأو يف رسوم بیانیة مقطع مكتًبا ٕاىل ٔأهنم یقبلون �المات احلركة املمث� يف  21أٔشار تعلیقات:  -
تطلب متثیل فيدیو ورسوم بیانیة. ٕاىل ٔأهنا مخسة ماكتب ؤأشارت (سلس� من الصور مع وصف). 

مل حتدد مجیع و(سلس� من الصور املتسلس�).  ارسومي ااس�تنسا� ونطلبٕاىل ٔأهنم ی  اتبمك  16ؤأشار 
 .MP4و JPEGاملقبو� �شمل  قا�ساملاكتب �یفية متثیل العالمة، ولكهنا ٔأشارت ٕاىل ٔأن ا�ٔ 

 )احلركة والصوت( �المات الوسائط املتعددة .ح

 %)44( 36 نعم -

 %)56( 46 ال -

 ات مسعیة برصیة جتمع بني الصورة والصوت.م یقبلون ٔأو یطلبون ملفمكتًبا ٕاىل ٔأهن 15أٔشار تعلیقات:  -
�زال �دد قلیل من املاكتب یطلب ما  لكن. و MP4طلب العدید من املاكتب مقاطع فيدیو بنسق وی

 للعالمة (صور متعددة) مع وصف تفصیيل.بیانیا  ااس�تنسا�

، �المات املذاق، اكننقش، �المات املال ، �المات ةراحئمات ال، �الأٔخرى (مثل �المات إالمياءات�المات  .ط
 الت�اري) املظهر، �المات امللمس

 %)60( 49 نعم -

 %)40( 33 ال -

مكتًبا)  21( قش�المات النمكتًبا ٕاىل ٔأهنم یقبلون ٔأنوا�ًا ٔأخرى من العالمات مثل  49أٔشار تعلیقات:  -
لمس ت املماكتب) و�الما 8( راحئةماكتب) و�المات ال 9الت�اري (واملظهر مكتًبا)  23(اكن و�المات امل

ٔأشارت عرشة ماكتب ٕاىل ٔأهنا و ماكتب).  6ماكتب) و�المات إالمياءات ( 7ق (ذا�المات املو  ماكتب) 6(
 س�تقبل ٔأي �المة ميكن متثیلها بیانیا.

 املكتب�ى طلب ووس�ی� ٕایداع ال �سق رابعا.

 ؟یداع الطلب �ى املكتبالٕ  قبو�التالیة م  �ساقا�ٔ  ٔأيّ  .7
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 اس��رة ورقية .أٔ 

 %)91( 75 نعم -

 %)9( 7 ال -

 )مثال JPG وأٔ  PDFاس��رة ورقية ( صورة .ب

 %)49( 40 نعم -

 %)51( 42 ال -

 )XMLإاللكرتوين وملفات إالیداع البیا�ت املهیلكة (مثل ملفات  .ج

 %)68( 56 نعم -

 %)32( 26 ال -

 ؟هالطلب طلب ودع�یف یقدم م .8

 )USB، �از CD ROM(ورق،  ةمادیواسطة �ىل  .أٔ 

 %)91( 75 نعم -

 %)9( 7 ال -

 الفا�س�رب  .ب

 %)24( 20 نعم -

 %)76( 62 ال -

 إالیداع إاللكرتوين)أٔو الربید إاللكرتوين  :لمث، خبالف الفا�س (ٕالكرتونًیا .ج

 %)73( 60 نعم -

 %)27( 22 ال -

 ب؟للطعالمة مرفق �تقدمي متثیل ٕالكرتوين لل�، سمح � ٔأو  ،الطلبمن مودع  طلبهل ی .9

 %)74( 61 نعم -

 %)26( 21 ال -
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 ٔأو ٔأكرث؟�بتة وا�دة رمقیة  ةصورمن ا�متثیل إاللكرتوين تكّون كن ٔأن ی مي، هل العالمةبناًء �ىل نوع  .10

 %)71( 58 نعم -

 قب� املكتبي ی ق) ا�ا�س، فري� حتدید النسق (ا�ٔ 10ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم" �ىل السؤال 

 ال نعم النسق

 %)GIF 18 )30(% 40 )69 .أٔ 

 %)JPEG 55 )95(% 3 )5 .ب

 %)PNG 19 )33(% 39 )67 .ج

 %)TIFF 16 )28(% 42 )72 .د

 %)64( 37 %)36( 21 �ري ذ� .ه

 ا�متثیل من ٔأكرث من صورة �بتة رمقیة:وٕان �كّون ، 10ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم" �ىل السؤال 

 جيب تضمني مجیع الصور يف ملف وا�د .أٔ 

 %)79( 46 نعم -

 %)21( 12 ال -

 �كون لك صورة يف ملف منفصلميكن ٔأن  .ب

 %)33( 19 نعم -

 %)67( 39 ال -

 %)29( 24 ال -

أ�خرى  قا�سا�ٔ ومن . BMP ،PDF  ،MP3 ،MP4شائعةال أ�خرى املذ�ورة  قا�سا�ٔ �شمل تعلیقات:  -
 MPEGو CDAو WMVو WMAو WAVو XMLو X 3Dو STLو OBJو JPGاملذ�ورة 

 .TXTو DOCو MPGو
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وت فقط (ٔأي دون �سجیل رمقي للص بناًء �ىل نوع العالمة، هل ميكن ٔأن یتكّون ا�متثیل إاللكرتوين من .11
 )؟متحركة صور

 %)50( 41 نعم -

 قب� املكتبی ) ا�ي قا�س، فري� حتدید النسق (ا�ٔ 11نت إال�ابة "نعم" �ىل السؤال ٕاذا اك

 ال نعم النسق

 %)MID 1 )2(% 40 )98 .أٔ 

 %)MP3 41 )100(% 0 )0 .ب

 %)WAW 14 )34(% 27 )66 .ج

 %)76( 31 %)24( 10 �ري ذ� .د

أ�خرى ومن أ��ساق . MP4و JPEGو AVI�شمل  ةرو ذ�امل ائعةشأ�خرى ال  قا�ستعلیقات: ا�ٔ 
 .CDAو JPGو PDFو GIFو MPEGو MPGو MOVو WMVو WMAاملذ�ورة 

 %)50( 41 ال -

 �سجیل رمقي لصور متحركة بدون صوت؟ بناًء �ىل نوع العالمة، هل ميكن ٔأن یتكّون ا�متثیل إاللكرتوين من .12

 %)40( 33 نعم -

 قب� املكتبی ) ا�ي قا�س، فري� حتدید النسق (ا�ٔ 12نت إال�ابة "نعم" �ىل السؤال ٕاذا اك

 ال نعم النسق

 %)AVI 9 )27(% 24 )73 .أٔ 

 %)GIF 8 )24(% 25 )76 .ب

 %)MOV 5 )15(% 28 )85 .ج

 %)MP4 29 )88(% 4 )12 .د

 %)MPEG 6 )18(% 27 )82 .ه

 %)WMV 6 )18(% 27 )82 .و

 %)79( 26 %)21( 7 �ري ذ� .ز
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 ةرو ذ�املأ�خرى  قا�سا�ٔ ومن . PDFو JPEG�شمل  ةرو ذ�امل ائعةشأ�خرى ال  قا�سا�ٔ تعلیقات: 
CDA وJPG وWMA وMPG وMP3 وVOB. 

 %)60( 49 ال -

 رمقي لصور متحركة وصوت؟ بناًء �ىل نوع العالمة، هل ميكن ٔأن یتكّون ا�متثیل إاللكرتوين من �سجیل .13

 %)41( 34 نعم -

 قب� املكتبی ) ا�ي قا�س، فري� حتدید النسق (ا�ٔ 13نت إال�ابة "نعم" �ىل السؤال ٕاذا اك

 ال نعم النسق

 %)AVI 11 )32(% 23 )68 .أٔ 

 %)MP4 30 )88(% 4 )12 .ب

 %)MPEG 6 )18(% 28 )82 .ج

 %)WMV 7 )21(% 30 )88 .د

 %)88( 30 %)12( 4 �ري ذ� .ه

 ةرو ذ�املأ�خرى  قا�سا�ٔ ومن . JPGو MP3�شمل  ةرو ذ�امل ائعةشأ�خرى ال  قا�سا�ٔ التعلیقات: 
JPEG وGIF وPDF وWAV وCDA وMOV وMPG وWMA. 

 %)59( 48 ال -

 وٕادارته و�رشهلعالمات ا�متثیل إاللكرتوين لواملعایري اليت �س�ت�د�ا املكتب لتخز�ن  �ساقا�ٔ  .�امساً 

ملكتب) يف قا�دة عّدا من قبل االطلب ٔأو ممن مودع  اسواء اكن مقدم( ةكتب ا�متثیل إاللكرتوين للعالمامل ّزن هل خي .14
 ؟تهوٕادار ، بیا�ت

 %)89( 73 نعم -

 %)11( 9 ال -

 متاح للجمهور؟عالمة هل ا�متثیل إاللكرتوين للف ، 14نت إال�ابة "نعم" �ىل السؤال ٕاذا اك .15

 %)77( 56 نعم -

 للعالمة؟ كرتوينر ٕاىل ا�متثیل إاللمجلهو ینفذ اكيف ف ، 15السؤال  ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم" �ىل
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 )مثال خمصصةعن طریق حواسيب يف املكتب فقط ( .أٔ 

 %)21( 12 نعم -

 %)79( 44 ال -

 �رب إالنرتنت (قا�دة بیا�ت ٕالكرتونیة مثال) .ب

 %)89( 50 نعم -

 %)11( 6 ال -

 %)23( 17 ال -

عالمة وٕادارته و�رشه حي� یتكّون ا�متثیل من متثیل إاللكرتوين لليف ختز�ن ا� كتب ما هو النسق ا�ي �س�تعم� امل  .16
 6)نطبق ٔأي مما س�بقٕان مل ی �ري حمدد، ٔأو  MOVٔأو  MP3ٔأو  JPEG، مثل الوجهيةٕاىل الصیغة  ةر اش�ر� االٕ (

 وا�دة أٔو أٔكرث؟ �بتة رمقیة ةصور .أٔ 
- JPEG )62 (مكتًبا 
- TIF / TIFF )9 (ماكتب 
- GIF )8 (ماكتب 
- PNG )7 (ماكتب 
- BMP )5 (ماكتب 
- PDF )4 (ماكتب 
- JPG )4 (ماكتب 

 �سجیل رمقي للصوت فقط؟ .ب
- MP3 )42 (مكتبا 
- WAV )10 (ماكتب 
- MP4 )5 (ماكتب 
- JPEG )3 (ماكتب 

                                         
 .أ��ساق اليت ذ�رت أٔكرث من �ريها ق املدر�ة حتت هذا السؤال يها�سا�ٔ   6



MM/LD/WG/17/4 
Annex 
12 
 

 بدون صوت؟متحركة صور �سجیل رمقي ل .ج
- MP4 )29 (مكتًبا 
- JPEG )6 (ماكتب 
- GIF )3 (ماكتب 
- MP3 (مكتبان) 

 صوت؟ متحركة معصور �سجیل رمقي ل .د
- MP4 )29 (مكتًبا 
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