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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي مكتب سنغافورة للملكية الفكرية متديد تعيني 
 الدويل بناء على معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 31عينت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مجعية الرباءات( لك الإدارات ادلولية احلالية ملدة تنهتي  يف  .1
ذن عىل مجعية الرباءات يف ي . س 2017 ديسمرب دارة من الإدارات ادلولية احلالية  2017تعّين اإ أأن تبت يف متديد التعيّي للك اإ

ترد يف و ( من معاهدة الرباءات(. 3) 32()ه( و3)16 اليت تلمتس متديد تعييهنا، بعد استشارة هذه اللجنة )انظر املادتّي
 معلومات عن هذا الإجراء ودور اللجنة فيه. PCT/CTC/30/INF/1 الوثيقة

دارة بطلبه لمتديد تعيينه مكتب س نغافورة للملكية الفكرية ، تقدم 2017مارس  2ويف  .2 دارة للبحث ادلويل واإ كإ
 . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدةللفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل 

سد .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ اء مشورهتا يف اإ
 .مرهذا الأ 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 لمتديد تعيينه مكتب س نغافورة للملكية الفكرية طلب
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  كإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يف اإ

 عامة معلومات .1

 امس املكتب: 1.1
 مكتب س نغافورة للملكية الفكرية

 التعيّي: طلب فهيايدورة امجلعية اليت  2.1
ىل  22ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشون(، املعقودة يف جنيف من السادسة والأربعون )ادلورة   .2014 سبمترب 30اإ

 املعايري املوضوعية: احلد الأدىن من متطلبات التعيّي .2

 القدرة عىل البحث والفحص: 1.2
جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم : أأنهعىل  "،1"1.63و "1"1.36 نالقاعداتتنص 

قل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث  .عىل الأ

يف املائة  90، بدوام كمل مائة واثنّي فاحص براءات 2016نومفرب شهر يضم يف  يةمكتب س نغافورة للملكية الفكر  وكن
جامعة اننيانغ و ومجيعهم من خرجي  أأترب اجلامعات العاملية مثل جامعة س نغافورة الوطنية  ادلتتوراه. يلمهنم من حام

مربايل كوليدج لندن )اململكة املتحدة( واجلامعة و  للتكنولوجيا )س نغافورة( وجامعة جون هوبكزن )الولايت املتحدة( اإ
)الصّي( وجامعة جيجيانغ  شينغواجامعة جامعية بكّي )الصّي( و و  )أأسرتاليا( موانشالتكنولوجية يف ميوخن )أأملانيا( وجامعة 

يداع وملعظمهم )الصّي(. طلبات احلصول  مؤلفات منشورة يف اجملالت العلمية الشهرية، ويشارك العديد مهنم مكخرتعّي يف اإ
 براءات اخرتاع. عىل

 وفامي ييل بياانت مفصةل عن مواصفات فاحيص الرباءات دلى مكتب س نغافورة للملكية الفكرية وفقًا للمجالت التقنية:

 )ابلس نوات( تفاحصمتوسط خربة  )دوام كمل( العدد اجملال التقين

 4 23 الهندسة والفزيايء

 4 16 تكنولوجيا التصالت واملعلومات

 4 36 الكميياء واملواد

 4 27 والعلوم احليوية الطبيةالبيوتكنولوجيا 

 102 اجملموع
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ودلى مكتب س نغافورة للملكية الفكرية فاحصو براءات ممترسون معلوا من قبل دلى ماكتب دامئة للملكية الفكرية، مثل 
اخلربة والتجربة املتوفرة دلهيم: وتشمل جمالت ماكتب امللكية الفكرية يف أأسرتاليا واململكة املتحدة والياابن وتندا والصّي. 

جراءات البحث  دارات الفحص المتهيدي هيدي ادلويل المت والفحص ادلويل اإ دارات البحث ادلويل واإ )مبا يف ذكل أأعامل اإ
دارة اجلودة عداد الس ياسات واملعلومات املتعلقة ابلرباء  ادلويل( والتدريب وسامع الأقوال واإ  ات.والتخطيط الاسرتاتيج  واإ

  عىل أأساس الكفاءة والتطوير التدريب 2.2

طار لقد وضع مكتب س نغافورة  املعارف واملهارات واملواصفات  حيددفاحيص الرباءات، فامي خيص كفاءات لل اً للملكية الفكرية اإ
ىل اإطارعىل التقيمي الالزمة والقدرة  ، تصاغ اسرتاتيجيات التدريب والتطوير دلمع الكفاءات لأداء الوظيفة بفعالية. واستنادًا اإ

 المنو عىل املس تويّي الفردي والتنظمي .

من أأجل للرباءات  كتب الياابيامل فورة للملكية الفكرية يف رشاتة مع املكتب الأورويب للرباءات و امكتب س نغوقد دخل 
دارة برامج التدريب املوهجة جملموعة الفاحصّي الرائدة ابملكتب. و  عداد واإ  موظفّي بدرجة "فاحصاملكتب داخليًا  عّين اإ

م. لإمتام معلية تطوير قدرات فاحيص املكتب والإرشاف الوثيق عىل معله عامًا، وذكل 15، ممن دلهيم خربة تزيد عىل رئييس" 
مكتب الولايت و ومن أأجل ضامن اس مترار التدريب اجليد، دخل املكتب مؤخرًا يف رشاتة مع املكتب الأورويب للرباءات 

توفر دلهيم خربات ت ري فاحصون ممن ختاوقد لتطوير قدرات التدريب داخليًا.  املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية
وقد وضع هؤلء  تدريس يف اجلامعات لتدريب العنارص املرحشة للعمل مكدربّي تدريبًا ختصصيًا عىل همارات التدريب.

املدربون داخليًا ابلتعاون مع الفاحصّي الرئيس يّي يف مكتب س نغافورة للملكية الفكرية واحملارضين املدعوين برانمج تدريب 
دارة  لتدريب الفاحصّي املتدربّي اجلدد. وعقب تعيّي مكتب س نغافورة للملكية الفكريةمنظم  دارة للبحث ادلويل واإ كإ

برانمج خاص مدته أأربعة أأايم لتدريب الفاحصّي عىل الإجراءات املتعلقة يف وقت لحق ، وضع للفحص المتهيدي ادلويل
 مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 التدريب يف مكتب س نغافورة للملكية الفكرية مواصةل التعمل لضامن اس مترار اتتساب الفاحصّيوتتضمن أأيضًا اسرتاتيجية 
للفاحصّي العديد من الفرص  وتتاحة. امللكية الفكريجمال اخلربة املطلوبة ومواكبة التطورات واملس تجدات التكنولوجية يف 

مساعدة يف الاس تعانة مبصادر ل اخل ويف اخلارج. تام أأنشئ فريق للتعمل والتطوير ل حلضور دورات تدريبية ومؤمترات يف ادل
 بشأأن التعمل املهين والتطوير الوظيف .ت معل ودورات التدريبية خارجية لتنظمي حلقا

نشاء برانمج لتبادل الفاحصّي. ويتيح تبادل الزايرات  أأيضاً ويتعاون  فامي بّي  للفاحصّياملكتب مع ماكتب دامئة أأخرى يف اإ
املاكتب تبادل ومقارنة املامرسات يف ماكتهبم والتعمل من بعضهم البعض فامي خيص قدرات البحث والفحص. وقد رشف 

املكتب ابس تضافة فاحصّي خرباء يف خمتلف اجملالت التقنية من املكتب الأورويب للرباءات واملكتب الياابي للرباءات خالل 
مكتب الولايت تة أأشهر. وقد أأرسل أأيضًا فاحصو املكتب اإىل ماكتب أأخرى )مثل س بوع واحد وس  أأ فرتة ترتاوح بّي 

( للعمل يف طلب براءات اي للرباءاتملواملكتب الياابي للرباءات واملكتب الأ  املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية
ب ابنتظام حلقات معل لأرسة فاحيص الرباءات داخل نظراهئم يف املاكتب الأخرى. تام ينظم املكت عفعلية ومناقشة النتاجئ م
، حيث سيشارك فاحصو 2017مارس  س نغافورة يف شهر . وس تعقد حلقة العمل املقبةل يفأ س يا رابطة أأمم جنوب رشق

 املنصةويناقشون املسائل ذات الاهامتم املشرتك يف  تالرباءات من الرابطة يف حلقة معل مدهتا ثالثة أأايم وس يتبادلون اخلربا
قلميية لتقامس العمل   .برانمج تعاون رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا يف حفص الرباءات من خاللالإ
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 ويوحض اجلدول أأدانه عرضًا عامًا لربانمج تدريب فاحص الرباءات يف مكتب س نغافورة للملكية الفكرية.

 

 

 

 

 

 التدريب الرمس 

 املدة املوضوع 

 أأس بوع واحد التوجيه .1

 ثالثة أأسابيع الرباءاتقانون   .2

 أأس بوع واحد تصنيف الرباءات .3

 ثالثة أأسابيع معايري الأهلية للرباءات .4

 البحث والفحص .5

 تفسري املطالبات 

  اسرتاتيجية البحث، واملنصات
 البياانت وقواعد

 صياغة ال راء 

 أأحد عرش أأس بوعاً 

 أأس بوعان ممارسة البحث والفحص .6

 أأس بوع واحد تقرير حفص مكتوبالتقيمي من خالل 

 أأس بوعان التجهزي والإعداد لدلورات التدريبية أأثناء العمل

 أأربعة أأايم الإجراءات املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

أأربعة وعرشون  اجملموع
 أأس بوعًا )س تة أأشهر(

التجهزي لدلورات التدريبية 
 أأثناء العمل

التدريب عىل أأساس الكفاءة عىل أأيدي فاحصّي ممترسّي 
 وابس تخدام أأنشطة معلية 

ىل   12مدة تصل اإ
 شهراً 

طار الكفاءات لفاحيص الرباءات تقيمي عام ىل املتطلبات احملددة يف اإ  استنادًا اإ
 

 تدريب مس متر للفاحصّي من خالل برامج متنوعة
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 التعاون بشأأن الرباءات احلد الأدىن لواثئق معاهدةمنصات البحث و  3.2
جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل : أأنهعىل  "،2"1.63و "2"1.36 نالقاعداتوتنص 

ليه يف القاعدة  قل احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل  34الأ أأو يكون يف اإ
لكرتونيةالوجه السل   .مي لأغراض البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

اس تخدم مكتب س نغافورة للملكية الفكرية مجموعة شامةل من منصات البحث مع أأدوات النفاذ اإىل لك مهنا، مبا يغط   وقد
ىل املستندات املرتبطة بشلك مالمئ متعة للفاحصّي النفاذ جم . وتوفر تكل املنصات اابلرباءات والأخرى غري املرتبطة هب  النفاذ اإ

ليه يف القاعدة  ىل ما هو أأترث من احلد الأدىن من الواثئق املشار اإ  ت.من لحئة معاهدة التعاون بشأأن الرباءا 34اإ

 وتتضمن منصات البحث املتاحة للفاحصّي عىل:

واليت تضمن النفاذ اإىل مؤرش  EPOQUENetيب، ومنصة البحث املس تخدم يف مكتب الرباءات الأور .أأ 
 (؛DWPIالرباءات العامل  ديرونت )

 (؛Questal Orbitمنصة للبحث التجاري ذات نطاق تغطية واسع، كويس تال أأوربيت ) .ب

 ؛STNمنصة جتارية متخصصة يف البحث يف فروع الكميياء والبيوتكنولوجيا ،   .ج

قاعدة بياانت "اجملالت الأكدميية يف الصّي" حتت اإرشاف ، ومن بيهنا قواعد بياانت غري مرتبطة ابلرباءات  .د
معهد املهندسّي حتت اإرشاف  IEEE Xploreبياانت  ( وقاعدةCNKIالبنية التحتية للمعارف الوطنية يف الصّي )

 .Elsevierوقاعدة بياانت سكوبوس حتت اإرشاف الكهرابئيّي والإلكرتونيّي 

)مبا يف ذكل الويبو والصّي واملكتب الأورويب  هيئةبدلًا و  80رتاع من أأترث من املنصات مبستندات لرباءات اخوترتبط تكل 
للرباءات وأأملانيا والياابن وكوراي وروس يا واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وس نغافورة(، تام أأهنا متاحة يف العديد 

 ة(.لروس ية والإس بانيمن اللغات )من بيهنا اللغة الصينية والإنلكزيية والفرنس ية والأملانية والياابنية والكورية وا

 وقواعد البياانت القامئة عىل الاشرتاك البحث ملنصاتجيري مكتب س نغافورة للملكية الفكرية بصورة منتظمة مراجعة و 
يف  تام ينظر مكتب معايري البحث التابع ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية .اوتفاءهت ا، ومدى مالمئهتاللتأأتد من دقهت

ضافهتا اإىل مجموعة مصادر البحث يف الرباءات املتاحة دلى س تخدام مصادر جديدة أأ ا يضًا، مىت يكون ذكل مناس بًا، واإ
 ع يف جمال البحث.فاحيص املكتب لتحقيق تغطية أأوس

وتقدم بصورة منتظمة دورة لتجديد املعلومات ويتيح مقدمو اخلدمة تدريبًا كماًل للفاحصّي عىل اس تخدام منصات البحث. 
جمالت تقنية حمددة لضامن مواكبة الفاحصّي للمس تجدات فامي خيص اس تخدام منصات البحث  متقدمة يفدورة أأو 

 البياانت. وقواعد

يداع  االلغات اليت جيوز اس تخداهم 4.2  لطلبات ومعاجلهتاايف اإ
ادلولية جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية : أأنهعىل  "،3"1.63و "3"1.36 نالقاعداتوتنص 

قل لفهم اللغات احملرر هبا  موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأ
لهيا يف القاعدة  لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ  .34أأو املرتمج اإ
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دارة  مكتب س نغافورة للملكية الفكريةوقد بدأأ تشغيل  دارة للفحص المتهيدي ادلويل و  ويلادلبحث لل كإ دارة واإ خمتصة اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  لبحث ادلويل التيمييلاب ن ،2015سبمترب  1يف اإ زيية  ي اللغة لكوقد كنت اللغة الإ

دارة  دارة ادلبحث لل الوحيدة املقبوةل دلى املكتب ابعتباره اإ نادلمتهيدي ال فحص للويل واإ زيية والصينية هام لكويل، لكن الإ
دارة للبحث ادلويل التيمييل. ويف  دارة 2016أأتتوبر  1اللغتان املقبولتان دلى املكتب ابعتباره اإ ، سعى املكتب ابعتباره اإ

دارة ادلبحث لل  يداع الطلبات.ادلمتهيدي ال فحص للويل واإ  ويل لقبول لغة أأخرى و ي اللغة الصينية يف اإ

يف املائة  35هنا لغة العمل الرمسية يف س نغافورة. وجييد ما يزيد عىل أأ زيية بطالقة حيث لكنويس تخدم مجيع الفاحصّي اللغة الإ 
جراء حبوث ابللغة الصينية ومراجعة واثئق احلاةل  جادة اتمة. وعليه، فاإن املكتب قادر عىل اإ من الفاحصّي اللغة الصينية اإ

تكل املستندات واجتاهها حنو منو متواصل، سوف تسهم قدرة  ونظرًا لزايدة جحمالتقنية الصناعية السابقة ابللغة الصينية. 
جراء حبث وحفص نيص كمل  جيابية يف مشولية ودقة أأعامل حبث وحفص للاملكتب عىل اإ واثئق احملررة ابللغة الصينية مسامهة اإ

 الرباءات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

دارة اجلودة .3  اإ
جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام  عىل أأنه:"، 4"1.63" و4"1.36وتنص القاعداتن 

 .لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتتة

جراءات اجلودة املتوافقة مع S&E Unitمبكتب س نغافورة للملكية الفكرية ) الرباءات تنهتج وحدة حبث وحفصو  ( تنفيذ اإ
ىل الشهادة  2014نومفرب شهر رمسيًا يف  وقد مت التوصل .2013منذ عام لالضطالع خبدمات البحث والفحص  ISOمعايري  اإ
واجتازت الوحدة لحقًا التدقيق اخلاريج يف املراقبة املالية يف خلدمات البحث والفحص.   ISO 9001:2008ملعايرياملوافقة 

دارة اجلودة لالنتقال من 2016و 2015ايم ع ىل أأي نتاجئ رئيس ية. ويس تعد حاليًا مكتب اإ  دون الوصول اإ
ىل معا  ISO 9001:2008معايري ىل احلصول عىل شهادة   ISO 9001:2015يرياإ وفقًا للمعايري اجلديدة  ISOويسعى اإ

 .2017حبلول هناية شهر أأتتوبر 

سمل مكتب س نغافورة للملكية الفكرية مؤخرًا تقريرًا س نواًي  عن املكتب ادلويل،الصادر C. PCT 1483  وردا عىل التعممي
دارة اجلودة دلى املكتب  من املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي  21مبوجب الفصل يصف ابلتفصيل نظام اإ
 .ادلوليّي بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

س نغافورة للملكية الفكرية يف التعاون مع معالئنا لتوفري منتجات وخدمات عالية اجلودة، وتتلخص س ياسة اجلودة ملكتب 
وحنن ملزتمون ابلس مترار يف حتسّي النظم والإجراءات والربامج املس تخدمة . واليت تَُسملم بأأسلوب فعمال ومتسق مع املعايري

 س نغافورة. ة معل مزدهرة ونشطة للملكية الفكرية يفمن أأجل توفري حقوق قوية للملكية الفكرية تعمل عىل تعزيز بيئ

تمتزي ابلقبول  ،تمتثل أأهدافنا للجودة يف توفري منتجات وخدمات عالية اجلودة يف س ياق تنفيذ أأنشطة البحث والفحصو 

 .ومعلية واملوثوقية، وتَُسملم بطريقة فعناةل

 حصة وموثوقية البحث والفحص 1.3
موثوقة  جُيرى ابس تخدام اسرتاتيجية حبث مناس بة، مع اس تخدام مجموعة شامةل من مصادرعترب البحث مقبوًل عندما ي 

عادة اس تخدام نتاجئ البحث مع التثبت ب اً ويعترب البحث موثوق. للمعلومات ه يف حاةل توثيقه عىل حنو كِف يسمح ابإ
 . اتساقه من
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بالغ هذا مقبوًل يف حاةل تفسري القانون عىل حنو حصيح ويعترب الفحص  ىل قرار سلمي، واإ وتطبيقه بأأسلوب منطق  للوصول اإ
به مىت اس تخدم الفاحصون هنجًا متسقًا استنادًا اإىل مجموعة  اً موثوقويعترب الفحص ل. بطريقة واحضة اإىل العميأأسسه القرار و 

ىل قرار لبيا وثقتمن املبادئ التوجهيية اليت تتسم ابلوضوح والشفافية، ومىت  ن الالزتام الفعيل ابملبادئ حيثيات التوصل اإ
 ص. التوجهيية أأثناء الفح

جراء البحث والفحص لطلب دويل، يشلك فريق حب ث مكون من ثالثة أأعضاء )فاحص وفاحص زميل يف اجملال وقبل اإ
ذي الصةل وفاحص رئييس( وذكل ملناقشة اسرتاتيجية البحث ومسائل موضوعية متنوعة متعلقة ابلطلب. ويتعّي عىل التقين 

فاحص أأن يوثق يف وثيقة داخلية اسرتاتيجية البحث ونتاجئ البحث وجزء صغري من احلاةل التقنية الصناعية السابقة ال
ىل توالاعتبارات الواردة خالل معلية الفحص. وستس   ثالث "خدم الوثيقة ادلاخلية لتيسري معلية التحقق من اجلودة استنادًا اإ

 لزايم لاكفة التقارير املقررة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. )انظر الشلك التايل(، وهو أأمر اإ  "مراجعات

 

ىل الفاحص الزميل للتحقق من منطق احلجج والشلكيات.  املرشوعاتالتقارير، يرسل الفاحص  اترشوعبعد اس تكامل م و  اإ
ىل الفاحص للنظر فهيا. وقد يعدل رشوعاتوقد يبدي الفاحص الزميل تعليقات ويقف عىل التغيريات يف امل  عادهتا اإ ، قبل اإ

ىل التعليقات اليت تسلمها، وقبل تقدمي  رشوعاتالفاحص فامي بعد امل  ىل الفاحص الرئييس ليتوىل يف  املرشوعاتاستنادًا اإ اإ
قرار التحقق مناجلودة. ومعلية التحقق من الهناية  ل بعد اإ الفاحص الرئييس. مث  اجلودة الهنائية  ي معلية متكررة ول تكمتل اإ

ىل مودع الطلب. من حفص الإجراءات الشلكيةملراجعة أأخرية ختضع التقارير يف صيغهتا الهنائية  رسالها اإ  قبل اإ

فادات فامي  وجيري تقيمي مدى التوافق استنادًا اإىل مجموعة من القياسات املتعلقة ابلصحة واملوثوقية. وتقدم بصفة منتظمة اإ
ىل اس تكامل املبادئ التوجهيية واملالحظات املتعلقة ابملامرسة وذكل لضامن حتقيق الاتساق يتعلق جبودة العمل ابلإ  ضافة اإ

  وحتسّي اجلودة.

 التوقيتات احملددة الالزتام بتنفيذ الإجراءات يف - الكفاءة  2.3

دارة للبحث التوقيتات احملددة. ومنذ تشغيل املكتب  قد ُأجنز بكفاءة مىت مت التسلمي يف واخلدمات عترب تسلمي املنتجاتي  كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل ، وهو يلزتم بتقدمي كفة التقارير يف التوقيتات احملددة يف قواعد 2015يف سبمترب  ادلويل واإ

ىل منعملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالالحئة التنفيذية  صدار التقارير. وقد  ، ويراجع بصورة منتظمة معلياته الرامية اإ تأأخر اإ
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، احتل املكتب املرتز الأول بّي مجيع 2015حافظ املكتب عىل جسل جيد يف احرتام التوقيتات، منذ تشغيهل. ويف عام 
دارات البحث ادلويل حيث بلغت نس بة تقارير البحث ادلويل املقدمة خالل همةل التسعّي يومًا احملددة مائة يف املائة.  اإ

وجُترى . املعاهدةمجيع التقارير الصادرة مبوجب س نغافورة للملكية الفكرية نظام لرصد التأأخري يف  ويتوفر دلى مكتب
صدار مجيع  أأو  الإلكرتويربيد الوسوف تُرسل رسائل  الزمنية احملددة. املهليف  التقاريرمراجعات أأس بوعية للتأأتد من اإ

 ل انهتاء امليعاد احملدد بأأس بوعّي.ابملهل املقررة قب مهللفاحصّي املعنيّي لتذتريالإشعارات 

 التوجه العميل النشط 3.3
يتوقع مكتب س نغافورة للملكية الفكرية من الفاحصّي انهتاج املنحى العميل النشط واملنطق السلمي لتقدمي منتجات وخدمات 

 الطلبات.، ابعتبار ذكل جزءًا من الزتامه بتقدمي خدمات ذات جودة ملودع  يف أأفضل صورة للعمالء

 دارة ادلوليةمكتب تنفيذي لالإ  4.3
دارة ادلولية  تنفيذايً  اً مكتبمكتب س نغافورة للملكية الفكرية  أأ ، أأنش2014عام يف  عداد لتعيينه لالإ دارة للبحث ادلويل لالإ كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل. جراءات ومراحل ايف  املكتب التنفيذي، نظر وبعد التعيّي واإ عداد ادلويل، لعمل ختطيط اإ واإ
والإعداد لس تخدام القوالب املبادئ التوجهيية )الإدارية وتذكل املتعلقة ابلبحث والفحص(، والتدريب عىل الإجراءات، 

لكرتوي ملعاهدة التعاون وجتهزي البنية التحتية ملكتب س نغافورة لتنفيذ النظام الإ  القياس ية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
دارة للفحص المتهيدي ادلويل. وبعد تشغيل املكتب (ePCT)بشأأن الرباءات  دارة للبحث ادلويل واإ املكتب ، يواصل كإ

جراءات ومراحل العمل التنفيذي الترشيعات وحتديهثا، وفقًا للتغيريات اليت تطرأأ عىل  واملبادئ التوجهيية النظر يف تبس يط اإ
 ات.ن الرباءأأ واملبادئ التوجهيية اخلاصة مبعاهدة التعاون بش

 نطاق التشغيل .4
دارة للفحص المتهيدي ادلويلدلى  تاناملقبول  تاناللغ  دارة للبحث ادلويل واإ دارة  و مكتب س نغافورة للملكية الفكرية كإ خمتصة اإ
ن هام لبحث ادلويل التيمييلاب  زيية واللغة الصينية.لكاللغة الإ

دارة التالية مب  تسمل الطلبات وقد اعرتفت ماكتب للبحث ادلويل وللفحص  تصةخم كتب س نغافورة للملكية الفكرية كإ
 :ادلويل المتهيدي

ندونيس يا (1 ندونيس يا: املديرية العامة للملكية الفكرية ابإ  اإ

 املكتب الوطين الفيينايم للملكية الفكريةفييت انم:  (2

دارة امللكية الصناعية بيمبوداي (3  مكبوداي: اإ

 ة الصناعيةاملكس يك: املعهد املكس ييك للملكي (4

 الولايت املتحدة الأمريكية: مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية (5

 الياابن: املكتب الياابي للرباءات (6
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 دوافع الطلبالاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال الابتاكر و  .5
. دلهيا أأساس قطاع البحث والتطوير الابتاكر لقد بدأأت رحةل س نغافورة يف جمال الابتاكر منذ بداية التسعينات حيث كون

أألف رشتة، تتنوع بّي رشكت صغرية  190تضم س نغافورة أأترث من للك كيلومرت مربع،  7٫ 807ف  ظل تثافة ساكنية تبلغ ف
يف  وقد بلغ الناجت احمليل الإجاميلمتعددة اجلنس يات متارس بفعالية أأنشطهتا الابتاكرية يف س نغافورة.  رشكتومتوسطة و

يف  0.47مليار دولر س نغافوري(، مبا ميثل  402.50ما يعادل مليار دولر أأمرييك ) 292.74يف س نغافورة  2015 عام
ىل  بلوغاملائة من الاقتصاد العامل . وقد ترمج ذكل اإىل   دولر س نغافوري. 85٫382.30دخل الفرد من الناجت احمليل الإجاميل اإ

نفاق عىل البحث والتطوير  جاميل الإ مليار دولر س نغافوري يف  8.5يف املائة من الناجت احمليل الإجاميل، أأو  2.2وقد بلغ اإ
وقد وفرت الاستامثرات يف البحث والتطوير فرص معل قمية يف س نغافورة حيث بلغ عدد فرص العمل اليت . 2014 عام

. ويشمل ذكل وظائف العلامء واملهندسّي الباحثّي 2014ة معل يف عام فرص 42٫ 100توفرت يف جمايل البحث والتطوير 
، كشفت س نغافورة عن خطة 2016والباحثّي بدون درجة علمية والتقنيّي وغريمه من املوظفّي ادلامعّي. ومع قدوم عام 

جمايل البحث والابتاكر  يفوذكل دلمع هجودها  2020اكر حىت عام ث والابتو مليار دولر س نغافوري ملشاريع البح 19قميهتا 
مليار دولر  3مبقدار  2011اليت صدرت يف عام  2015عن خطة عام خالل امخلس س نوات املقبةل. وتزيد هذه اخلطة 

قرار التكنولوجيا يف الرشكت، وحفز المنو الاقتصادي من خالل  2020س نغافوري. وتسعى خطة عام  ىل تعزيز الابتاكر واإ اإ
 ا البييئ للملكية الفكرية.ننظام تكون س نغافورة مؤهةل دلمع عىل البحث والتطوير، القوي  انخلق القمية. وبفضل ترتزي

عدة توصيات بشأأن وقد أأصدرت مؤخرًا حكومة س نغافورة تقرير اللجنة املعنية مبس تقبل الاقتصاد اذلي يسلط الضوء عىل 
توحيد بروتوكول امللكية الفكرية لتبس يط معلية التسويق للبحث والتطوير. وقد أأظهر ذكل هجود س نغافورة لتعزيز الاعرتاف 

ابمللكية الفكرية ودورها الرائد يف دمع الابتاكر ابعتباره احملرك الثاي للمنو يف س نغافورة. تام أأن بيان املزيانية الصادر عن 
ىل امللكية الفكرية حيث س توجه سلط الضوء عىل التدابري الرامية اإىل حتسّي  2017 املايل عاملغافورة لحكومة س ن النفاذ اإ

ىل لوس يط امللكية الفكرية ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية و اجلهود املتضافرة  دماج امللكية الفكرية التيميلية اإ من حتليل واإ
ا حوافز التطوير اليت ترتز عىل تسويق امللكية الفكرية للتشجيع عىل الابتاكر. قد اس تحدثت أأيضو  ومن اخلارج. س نغافورة
الرباءات، مبا يف ذكل الأنشطة املتعلقة مبعاهدة التعاون  اإصدارأأنشطة الرتتزي عىل الابتاكر المنو املتواصل يف هذا وقد عزز 

يف املائة يف  30ومية وحبثية، ليبلغ حنو بشأأن الرباءات حيث يرتفع نصيب الطلبات الواردة من جامعات ومؤسسات حك
 .2015 عام

ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف انضمت س نغافورة وقد . ومبوجب املعاهدة، يعمل مكتب س نغافورة 1995 عام اإ
مكية كبرية املعاهدة حيث يتعامل مع  قد اتتسب املكتب دراية بأأعامل. و يف س نغافورة تالطلبا للملكية الفكرية مككتب لتسملن 
ىل أأحدث اإحصاءات الويبو بشأأن املعاهدة، احتلت س نغافورة املرتبة الثانية عرشة ا. من الطلبات املودعة مبوجهب واستنادًا اإ

( 2015)يف  و ي من بّي العرشين الأوائل( بدلةل عدد الطلبات اليت دخلت املرحةل الوطنية مبوجب املعاهدة، 2014)يف 
اكتب املو ي تأأيت مضن  عة يف مكتب س نغافورة للملكية الفكرية بصفته مكتبا لتسملن الطلبات.من حيث عدد الطلبات املود

ىل املكتب ادلويل  يف التوقيتات احملددة ن الرباءاتأأ من حيث نقل طلبات معاهدة التعاون بش لتسملن الطلباتالعرشة الأوىل  اإ
ىل  دارات البحث ادلويل. وقد بدأأ مكتب س نغافورة للملكية اواإ دارة للفحصاإ دارة للبحث ادلويل واإ  المتهيدي لفكرية معلياته كإ

اإحصاءات ووفقًا ملا جاء يف أأحدث . منذ ذكل احلّي تقرير حبث دويل 400وأأصدر ما يزيد عىل  2015سبمترب  1ادلويل يف 
ىل املكتب ادلويل يف  2015، احتلت س نغافورة املرتز الأول يف عام الويبو بشأأن املعاهدة من حيث تسلمي الأحباث ادلولية اإ

ىل ترتزي املكتب عىل بناء قدرات قوية 2016مضن الثالثة الأوائل يف عام التوقيتات احملددة ومن املتوقع أأن تأأيت  . وابلإضافة اإ
نه. يف جمال البحث يف الرباءات وحفصها مبواصةل الاضطالع بدور فعال يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  عىل ثقة فاإ

دارة  دارة ادلبحث لل ابعتباره اإ  ويل.ادل المتهيدي فحصللويل واإ
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مواصةل   مكتب س نغافورة للملكية الفكرية من دراية ووع  بنظام املعاهدة، فسوف يكون قادرًا عىلونظرًا ملا يمتتع به 
دارة للفحص المتهيدي ادلويل، يف استيعاب المنو املزتايد عّين املساعدة مىت  دارة للبحث ادلويل واإ واملس متر يف طلبات  اإ

وقد تزايد عدد الطلبات املودعة مبوجب  ا.البحث والفحص المتهيدي مبوجب املعاهدة، ول س امي يف جنوب رشق أ س ي
. 2015أألف طلب يف عام  218وهو  املعاهدة طوال امخلس س نوات املاضية، لتحقق رمقًا قياس يًا جديداً 

الصادر يف وقت قيايس. ويرجع الفضل  ليونم  3عدد ، دخلت املعاهدة يف مرحةل جديدة بنرش الطلب 2017 فرباير 2 ويف
ىل قارة أ س يا اليت تشلك   . فقد2015يف املائة من مجيع الطلبات املودعة مبوجب املعاهدة يف عام  43.5يف ذكل بدرجة كبرية اإ

(، بّي املناطق اجلغرافية الست الرئيس ية 2015يف املائة يف عام  9جسلت أ س يا حىت ال ن المنو الأترب يف عدد الإيداعات )+ 
نشاء  معلامً رئيس يًا يف الإدماج  حيث شلكت 2015يف عام  أ س يا جنوب رشقأأمم موعة الاقتصادية لرابطة اجمليف العامل. ومع اإ

قلمي  ومن مث حتقق زايدة يف الأنشطة املتعلقة  الرابطةقع أأن تقود هذه الإقلمي  الاقتصادي، من املتو  المنو الاقتصادي الإ
صدار الرباءات يف املنطقة.  يداع الرباءاتابإ من رابطة أأمم  مبوجب املعاهدة ذلكل، مفن املتوقع اس مترار المنو القوي يف طلبات اإ

دارة للبحث ادلويل و س نغافورة ة. وسوف يكون مكتب أ س يا ومن س نغافور جنوب رشق دارة للملكية الفكرية، بصفته اإ اإ
ىل أ س يا، ول س اميلل ىل رابطة أأمم جنوب رشقفحص المتهيدي ادلويل، قادرًا عىل توفري ادلمع اإ أ س يا، حيث يس متر النشاط   اإ

طار املعاهدة يف الزايدة القوية، ليس فقط لتقدمي خدمات البحث والفحص، ولكن أأيضًا ملواصةل العمل  عىل زايدة الوع  يف اإ
دارة الفحص وعالوة عىل ذكل،  ا.ابملعاهدة والاس تفادة مهن دارة البحث ادلويل واإ سيتأ زر ادلور اذلي سوف تضطلع به اإ

ا. وعىل وجه المتهيدي ادلويل مع هجودان داخل الرابطة للحد من عبء العمل وزايدة جودة وتفاءة البحث يف الرباءات وحفصه
طار برانمج تعاون رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا  اخلصوص، سوف يسهم هذا ادلور يف تاكمل مسؤولياتنا الإقلميية يف اإ

 ت.املامرسة امجلاعية" لأرسة فاحيص الرباءا زايدة تقامس العمل وبناء "هنجهبدف (  aspecفحص الرباءات )ل
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 خريطة توحض ادلول اجملاورة
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 نوعية طلبات الرباءات - 6

 :التقين اجملال حبسب-املس تلمة الوطنية الطلبات عدد 1.6

 2016 2015 2014 2013 2012 اجملال التقين/الس نة

  كميياء املواد الأساس ية

 ينطبق ل

1,270 1,224 1,197 1,328 

 1,577 1,648 1,497 1,508 البيوتكنولوجيا

 1,015 1,086 1,343 1,103 الهندسة الكمييائية

 339 389 354 297 البيئية التكنولوجيا

 331 438 400 486 الكميياء الغذائية

كميياء اجلزيئات الضخمة، 

 910 1,010 967 925 البولميرات

 403 435 450 418 املواد، عمل املعادن

التكنولوجيا الهيلكية ادلقيقة 

 65 58 68 60 وتكنولوجيا النانو

 2,538 2,683 2,839 2,443 الكميياء العضوية ادلقيقة

 4,096 4,490 4,123 3,760 املس تحرضات الصيدلنية

تكنولوجيا السطحيات، 

 466 468 481 532 التغليف والطيل

 293 386 483 440 التكنولوجيا السمعية البرصية

 52 62 58 80 معليات التصال الأساس ية

 944 840 601 755 التكنولوجيا احلاسوبية

 483 500 470 515 التصال الرمق 

ال لت والأهجزة والطاقة 

 الكهرابئية

637 541 593 550 

أأساليب تكنولوجيا املعلومات 

 324 303 287 308 لالإدارة

 845 731 786 871 أأش باه املوصالت

 215 399 509 441 التصالت

 206 221 210 244 حتليل املواد البيولوجية

 225 238 214 193 املراقبة

 825 894 745 855 القياس
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 761 874 753 813 التكنولوجيا الطبية

 292 347 450 431 البرصايت

احملركت واملضخات 

 210 308 471 241 توالرتبينا

 450 490 547 508 التعبئة

 331 262 348 341 الأدوات ال لية

 312 271 276 310 العنارص املياكنيكية

 468 451 471 478 أ لت خاصة أأخرى

 107 96 115 161 أ لت النس يج والورق

 157 127 211 155 العمليات والأهجزة احلرارية

 393 405 338 329 النقل

 782 788 644 784 الهندسة املدنية

 165 193 254 216 الأاثث، الألعاب

 276 251 282 214 سلع اس هتالكية أأخرى

ىل  2017/ 2/ 10مس تخرج يف   اترخي الإيداعاستنادًا اإ

 *عدد الطلبات املمنوحة حبسب مجموعة التكنولوجيا

 *جيوز أأن يكون للك طلب أأترث من تصنيف دويل للرباءات ومن مث جيوز أأن يكون هناك بند مزدوج يف اجملموعات.

 املسار حبسب-املس تلمة الوطنية الطلبات عدد 2.6

ىل اترخي الإيداع  مس تخرج يف استنادًا اإ

 الس نة

 املسار

2012 2013 2014 2015 2016 

يداع الأولوية /الوطين الأول الإ

 ادلاخلية
627 641 837 1,056 1,180 

 888 919 864 902 904 عىل نظام ابريس بناء الأولوية

 1,872 1,575 1,489 1,621 1,484 التقس اميت

 بناء الوطنية دخول املرحةل

التعاون بشأأن  عىل معاهدة

 7,040 7,264 7,123 6,558 6,672 الرباءات

 10,980 10,814 10,313 9,722 9,687 اجملموع
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 الوطنية الرباءات معاجلة يف املس تغرق الوقت متوسط 3.6
جراء للمكتبصدر ييف املتوسط،  والوقت اذلي يس تغرقه منح الطلب منذ الوقت اذلي أأودع فيه خالل س تة أأشهر  لك اإ

عرض خطة معجةل تتيح للطلبات اليت تف  ببعض س نغافورة للملكية الفكرية يمكتب الطلب يقارب الثالثّي شهرًا. لكن 
ماكنية املنح خالل س نة واحدة. وحتصل عادة الطلبات املودعة املتطلبات، مثل الطلبات اليت تو  دع أأوًل يف س نغافورة اإ

جراء للمكتبمبوجب اخلطة املعجةل عىل   خالل س تّي يومًا.  أأول اإ

 توى الوطينعبء العمل عىل املس   4.6
يف س نغافورة، جيوز ملودع الطلب أأن يطلب البحث والفحص استنادًا اإىل هنج خمتلفة، حسب احتياجات مودع الطلب. 

 ويشمل ذكل:

  10منوذج الرباءة طلب البحث ابس تخدام 

o  جراء حفص بعد مراجعة ذا كن من الرضوري اإ جيوز ملودع الطلب أأن يطلب البحث فقط وأأن يقرر ما اإ
 البحث. تقرير

  11منوذج الرباءة طلب البحث والفحص ابس تخدام 

o .جيوز ملودع الطلب أأن يطلب البحث والفحص يف ذات الوقت 

  12منوذج الرباءة طلب الفحص ابس تخدام 

o  امليض يف الفحص بعد مراجعة تقرير البحث.جيوز ملودع الطلب أأن يقرر 

  لفأأ  12منوذج الرباءة طلب حفص تيمييل ابس تخدام 

o  أأن يعمتد عىل مجموعة من التقارير الإجيابية الأجنبية أأو الرباءات املمنوحة لطلب جيوز ملودع الطلب
 تيمييل. حفص

مكتب س نغافورة للملكية الفكرية استنادًا اإىل هنج خمتلفة يوحض اجلدول الوارد أأدانه جحم عبء العمل الوطين الواقع عىل و 
 .2017دقيقة ابلنس بة لشهر يناير ة السابقة. والأرقام التالية عىل النحو املبّي يف الفقر للبحث والفحص 

 عدد الطلبات املقياس

 ، اليت تنتظر التقرير الهنايئ العالقةمجيع الطلبات 

 (لفأأ 12و 12و 11و 10)مبا يف ذكل مناذج الرباءات 

488 5٫ 

 الطلبات اليت تنتظر البحث 

 (11الرباءة  ومنوذج 10)مبا يف ذكل منوذج الرباءة 

879 

 الطلبات اليت تنتظر الفحص الأول 

 (لفأأ 12و 12و 10)مبا يف ذكل مناذج الرباءات 

331 2٫ 

 [هناية املرفق والوثيقة]


