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يف كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي الدويل مكتب الرباءات النمساوي متديد تعيني 
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات إطار

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 و . 2017 ديسمرب دارة من الإدارات ادلولية  2017تعّين اإ أأن تبت يف متديد التعيّي للك اإ

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

دارة للبحث ادلويل و بطلبه لمتديد تعيينه  مكتب الرباءات المنساوي، تقدم 2017مارس  6ويف  .2 دارة للفحص اإ كإ
طارالمتهيدي ادلويل   . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدة يف اإ

سداء مشورهت .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ ا يف اإ
 .هذا الأمر

 ]ييل ذكل املرفق[
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 لمتديد تعيينه  مكتب الرباءات المنساويطلب 
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  دارة للبحث ادلويل واإ  كإ

طار  الرباءات معاهدة التعاون بشأأن يف اإ

 عامة معلومات – 1

  مكتب الرباءات المنساوي :وطيناملكتب الامس 

 ن. والتاسعة والأربع ورةادل فهيا التعيّي:طلب امجلعية اليت يدورة 

ابعتباره هيئة حكومية مسؤوةل عن حفص حقوق امللكية الصناعية ومنحها  1899عام  مكتب الرباءات المنساويتأأسس 
دارهتا،   مكتب الرباءات المنساوي، يعمل 1978وزارة النقل والابتاكر والتكنولوجيا. ومنذ عام  وخيضع املكتب لسلطةواإ

دارة دولية مبوجب معاهدة   مبوجب املعاهدة. تمكيلية  حبوثً أأيضا يقدم املكتب و  الرباءات.التعاون يشأأن كإ

ن أأ  امكوليّي يف كفة اجملالت التقنية. وادلالوطنيّي ملودع  الرباءات تقارير البحث والفحص  مكتب الرباءات المنساويويُعد 
قد  2016ذج املنفعة يف عام احول الرباءات ومن مكتب الرباءات المنساوياليت أأعدها تقارير البحث والفحص املوضوعية عدد 
 تقرير. 3500جتاوز 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  مكتب الرباءات المنساويوقد عُّين  دارة للبحث ادلويل واإ معاهدة خالل ادلورة الأوىل مجلعية كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل ويعمل حاليًا  1978عام  التعاون بشأأن الرباءات دارة للبحث ادلويل واإ دارة كإ لبحث ادلويل ل واإ

يف  البحث والفحصتقارير مكتبًا خمتلفًا من ماكتب تسمل الطلبات. كام يبلغ عدد  37من  يتلقهابشأأن الطلبات اليت  التمكييل
طار معاهدة الرباءات حوايل   تقرير س نواًي.  200اإ

دارة للالرشوط ادلنيا للتعيّي كإدارة للبحث ادلويل و املعايري املوضوعية:  – 2  فحص المتهيدي ادلويلاإ

املنصوص علهيا يف ادلنيا  تشاراطاتالا مكتب الرباءات المنساوييس تويف كام يتضح مما ييل، 

عادة ا "5"1.36 اإىل "1"1.36 القاعدة دارة للبحث ادلويل و فامي خيص اإ ىل  "1"1.63القاعدة لتعيّي كإ فامي خيص  "5"1.63اإ

دارة ل عادة التعيّي كإ  .لفحص المتهيدي ادلويلاإ

 القدرة عىل البحث والفحص - 1.2

عادة التعيّي كإدارة ل "1"1.63]القاعدة  "1"1.36 القاعدة املكتب الوطين جيب أأن يضم [ لفحص المتهيدي ادلويلفامي خيص اإ
أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية 

 ]الفحوص[. الالزمة لإجراء البحوث
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 املوظفون املؤهلون لإجراء البحث والفحص: 

وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء مس تخدم يعملون بدوام كمل  100ما يربو عىل  مكتب الرباءات المنساويميتكل 
. وتضمن اتشاراطات التعيّي )حيازة تشهادة جامعية ل تقل عن درجة املاجيس تري( امتالك املؤهل التقين الالزم البحوث

ىل أأدوات الارمجة عرب الإنارنت  ابلنفاذالفاحصون  يمتتعلإجراء البحث والفحص يف كفة اجملالت التقنية. و  اإ
 .EPOQUENetو

متام برانمج تدرييب كمل يس متر من عامّييتعّي عىل  ىل  املس تخدمّي اجلدد اإ التدريب املراقبة عن  نضمتأأعوام، حيث ي  4اإ
متام  كثب من قبل أأحد الفاحصّي اخملرضمّي عالوة عىل برانمج تعلمي ، وخُيتمت الربانمج ابختبار تشفهي  وحتريري. وعقب اإ

نتظر من ويرشع يف العمل يف ظل قدر ضئيل من املراقبة. ويُ  مرحةل التدريب واجتياز الاختبار، يصبح الفاحص مؤهاًل متاماً 
جراء أأعامل البحث والفحص وفقًا لتوجهيات معاهدة الرباءات وأأيضًا مبا يامتىش مع القانون القويم.   الفاحصّي اإ

جراءات الإبطال. وبذكل تتس ىن هلم الفرصة كذكل  طار اإ لتعرف عىل ل يقوم الفاحصون املتدربون بوظيفة موظف  تسجيل يف اإ
ضايف من خالل املشاركة  خطوات التقيمي ادلقيق لرباءات الاخاراع. وبعد اجتياز الاختبار، حيصل الفاحصون عىل مؤهل اإ

طار هذا الس ياق النشطة يف  عود ابلأثر الإجيايب عىل فهمهم تاجامتعات املعارضة والإبطال. فاخلربات اليت جينوهنا يف اإ
 ة الفحص والبحث.لالإجراءات اليت تمت أأثناء أأنشط

وادلورات التدريبية الأخرى اليت يقدهما املكتب الأورويب وكذكل الندوات  EPOQUENetيشارك الفاحصون أأيضًا يف ام ك
وغري ذكل من أأنشطة التدريب عىل الإنارنت فامي خيص البحث والفحص اليت ينظمها لك من املكتب الأورويب والويبو. 

تدريب عىل تبادل اخلربات وأأفضل املامرسات يف جمال البحث والفحص فامي بّي وعالوة عىل ذكل، تنطوي أأنشطة ال 
 الرباءات.  ماكتب

دراكً بأأمهية الامتثال  طويروخالل الأنشطة ادلامئة للتدريب والت  اجلودة ومقاييسها. عايري مليكتسب الفاحصون وعيًا واإ

دار ملزيد من املع ىل تقارير اجلودة لالإ  2006ات ادلولية التابعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام لومات، يُرىج الرجوع اإ
 . http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.htmlواليت تُنرش عىل 

 . "1"1.63" و1"1.36املنصوص علهيا يف القاعدتّي  الرشوطمكتب الرباءات المنساوي عليه، يس تويف و 

عادة التعيّي كإدارة ل "2"1.63]القاعدة  "2"1.36 القاعدة جيب أأن يكون يف حوزة  [لفحص المتهيدي ادلويلفامي خيص اإ
ليه يف القاعدة  أأو يكون يف  34املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل الأقل احلد الأدىن جملموعة الوثئق املشار اإ

ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل الوجه السلمي لأغراض البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو  اإ
لكارونية دعامة  . اإ

 اجملال التقين العدد )دوام كمل(
 الإنشاءات/الفزيايء 21
 املياكنياك 27
 الكهرابء/الإلكارونيات 29
 البيوتكنولوجيا الكميياء/ 24
 اجملموع 101

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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ىل   احلد الأدىن جملموعة الوثئق الالزمة لأغراض البحث: النفاذ اإ

ىل  عسبو و ُوضعت معلية للبحث والفحص ابلس تعانة ابلمكبيوتر.  ىل  EPOQUENetلك واحد من الفاحصّي ادلخول اإ واإ
متام أأنشطة البحث عىل الإنارنت  والكثري من قواعد البياانت الأخرى. ويتيح ذكل للفاحصّي العديد من الإماكانت لتحسّي واإ

 هدة الرباءات. املتعلقة مبعا احلد الأدىن جملموعة الوثئقأأحدث املس توايت، عالوة عىل أأساليب البحث املنصوص علهيا يف 

وابلإضافة اإىل ذكل قدمت عدة دول وثئق تشامةل وموسعة سواء يف صورة ورقية أأو مايكرو فيش أأو عىل أأسطواانت 
دارهتا.  مكتب الرباءات المنساويمدجمة، وتتوىل مكتبة   اإ

دارات ادلولية التابعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام  ىل تقارير اجلودة لالإ  2006ملزيد من املعلومات، يُرىج الرجوع اإ
 . http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.htmlواليت تُنرش عىل 

 ."2"1.63" و2"1.36املنصوص علهيا يف القاعدتّي  الرشوطمكتب الرباءات المنساوي يس تويف ، عليهو 

عادة التعيّي كإدارة للفحص المتهيدي ادلويل[3"1.63" ]القاعدة 3"1.36 القاعدة  أأن يكون حتت جيب  [" فامي خيص اإ
عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، وملمون ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية موظفون قادرون 

لهيا يف القاعدة  لهيا احلد الأدىن جملموعة الوثئق املشار اإ  .34ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املارمج اإ

جادة الإ  جادة اللغة الأساس ية للعمل ويه الأملانية، يُشارط أأيضًا اإ جنلزيية وبعض الإملام ابلفرنس ية كرشط عالوة عىل اتشاراط اإ
جادهتم لالإجنلزيية والفرنس ية.   لتعيّي مس تخدمّي جدد. ويُتاح للفاحصّي ابس مترار فرص التدريب اللغوي لتحسّي اإ

يداع الطلبات ال اللغة  ية ومعاجلهتا:قوم )اللغات( اليت ميكن هبا اإ

ن يداع الطلبات القومية ابلأملانية أأو الإ ن مل يكن الطلب ابللغة الأملانية، يتلقى مودع الطلب الرأأي زيية أأو لكميكن اإ الفرنس ية. اإ
لالس مترار يف الطلب، يتعّي عىل  الأول املكتوب واذلي يشمل نتاجئ البحث عىل أأساس هذه النسخة ابلإجنلزيية أأو الفرنس ية.

ىل لطلب برمته امودع الطلب تقدمي   اللغة الأملانية.مارجامً اإ

 وقواعد البياانت الأخرى.  EPOQUENetأأدوات الارمجة املوجودة يف  لرباءات المنساويمكتب ايس تخدم فاحصو 

   ."3"1.63" و3"1.36املنصوص علهيا يف القاعدتّي  الرشوطمكتب الرباءات المنساوي يس تويف ، عليهو 

دارة اجلودة – 2-2  اإ

عادة التعيّي كإدارة للفحص المتهيدي ادلويل[ "4"1.63]القاعدة  "4"1.36القاعدة  جيب أأن يكون دلى املكتب  فامي خيص اإ
الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا للقواعد املشاركة بشأأن الفحص 

 [المتهيدي]الفحص  المتهيدي ادلويل

ىلملزيد من املعلومات، ي دارات ادلولية التابعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام رىج الرجوع اإ  2006 تقارير اجلودة لالإ
 . http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.htmlواليت تُنرش عىل 

دارة اجلودة اذلي ميتلك ، فهو يعمل ابس مترار عىل حتسّي أأدائه وفقًا ملقتضيات مكتب الرباءات المنساويه وبفضل نظام اإ
 النظام، كام يس تطيع أأيضًا اس تعراض كفاءة النظام. 

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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دارة  دارة اجلودة واملبادئ  مكتب الرباءات المنساويوتس تطيع اإ حتديد أأس باب الإخفاق يف الامتثال ملتطلبات نظام اإ
طار معاهدة الرباءات التوجهيية للبحث  جراءات تصحي والفحص الواردة يف اإ  حية عاجةل للتصدي لهذه الأس باب.واختاذ اإ

الإطار و تقيمي جودة املكتب. بغرض ( CAF)للتقيمي طار املشارك لإ اب مكتب الرباءات المنساوي، يس تعّي 2015منذ عام و 
ملزيد من املعلومات عن الإطار و ( هو الأداة الأوروبية املشاركة لإدارة اجلودة يف القطاع العام. CAFاملشارك للتقيمي )

 :املشارك للتقيمي، يُرىج زايرة موقع مركز الإطار املشارك للتقيمي لالحتاد الأورويب
EU-Center-/de/CAFzentrum.at-http://www.caf.  

 ".4"1.63" و4"1.36املنصوص علهيا يف القاعدتّي  الرشوطمكتب الرباءات المنساوي وعليه، يس تويف 

دارات أأخرى  – 3  التقيمي من قبل اإ

دار  دار ا اتاإ  املعايري: استيفاء القامئة اليت تساعد يف تقيمي مدى  للفحص المتهيدي ادلويل اتلبحث ادلويل واإ

دارات دولية أأخرى يف س ياق متديد التعيّي احلايل. بيد أأن املكتب حريص عىل  ل جراء تقيمي رمس  للمكتب من قبل اإ يُنتظر اإ
التعاون مع الإدارات الأخرى وتلق  الآراء واملالحظات لتحسّي خدماته. ويف هذا الس ياق، تشارك املكتب يف النشاط 

يف س ياق ادلورة الرابعة والعرشين  ي ُعقداذلو ابجلودة  ريق الفرع  املعينالفالتجرييب "الاس تعراض الثنايئ" يف اجامتع 
ىل  9لجامتعات الإدارات ادلولية مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )انظر الفقرات من  من  12اإ

 املشاركة يف أأنشطة مماثةل مس تقباًل.املكتب عزتم يو  ،(PCT/MIA/24/15 الوثيقة

يف تش ييل لزايرة  (INAPIعهد الوطين للملكية الصناعية )خربان من تشعبة الرباءات التابعة للم وعالوة عىل ذكل، حرض 
مبوجب بغية تبادل اخلربات من أأجل مواصةل حتسّي جودة العمل يف الك املكتبّي فامي يتعلق بدورهيام  2016 املكتب يف عام

 الرباءات.  معاهدة

 دوافع الطلب – 4

ابعتباره هيئة حكومية مسؤوةل عن حفص حقوق امللكية الصناعية ومنحها  1899عام  المنساويمكتب الرباءات تأأسس 
دارهتا، ويه  دارة دولية مبوجب ن، 1978وزارة النقل والابتاكر والتكنولوجيا. ومنذ عام سلطة حاليًا ل  ختضعواإ عمل كإ

 الرباءات. التعاون بشأأن  معاهدة

دارة للفحص المتهيدي ادلويل ًا حالي مكتب الرباءات المنساوييعمل  "1" دارة للبحث ادلويل واإ دارة كإ لبحث ل واإ
ل أأن اللواحئ تقيند قدرة املكتب . مكتب تسمل خمتلف 37بشأأن الطلبات اليت يمت تلقهيا من  ادلويل التمكييل اإ

برام اتفاقات بصف  دارة للفحص المتهيدي ادلويله تعىل اإ دارة للبحث ادلويل واإ النامية فقط، البدلان مع ماكتب  اإ
دارة دولية، يرسان أأن ت وبصف رفض ادلخول يف اتفاقات جديدة. اذلي جيربان يف بعض الأحيان عىل  رالأم نا اإ

، عالوة عىل تقدمي أأعامل البحث وطنيةعام( يف منح الرباءات ال 100 ملا يزيد عننتبادل خربتنا الطويةل )
ى، مع الاركزي عىل البدلان النامية. كذكل ميكن مع املاكتب ومودع  الطلبات من البدلان الأخر  ،والفحص

ن. ولأتشخاص الطبيعياليت يدفعها البحث الأغلب مودع  الطلبات الاس تفادة من خصم خاص عىل رسوم 
ابلنس بة ملودع  الطلبات غري املؤهلّي للحصول عىل هذا اخلصم، جيوز رد جزء من رسوم البحث، رشط و

ماكنية الاس تفادة من  يد من التفاصيل، يُرىج الاطالع عىل املبادئ التوجهيي  ملودع  حبث سابق. ملز اإ

http://www.caf-zentrum.at/de/CAF-Center-EU
http://www.caf-zentrum.at/de/CAF-Center-EU
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مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  الطلبات
http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexd/ax_d_at.pdf  

عىل طلب خاص  فاحصّي من املاكتب الأخرى. وبناءننظم دورة تدريبية س نوية ابلتعاون مع الويبو لل كذكل
 عىل البحث يف قواعد البياانت.  نب املشاركّي، نركز تركزيًا خاصامن جا

 Global) الس بل العاملية الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءاتويشارك مكتبنا أأيضًا بنشاط يف 
PPHطارملسار الرسيع ملعاجلة الرباءات (، اليت تضم ا ( PCT-PPHمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) يف اإ

 :الس بل العاملية الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات)انظر موقع بوابة 
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm .) يتيح ذكل ملودع  الطلبات الاس تعانة و

دارة للبحث ادلويل كتب الرباءات المنساويمب  جراء الفحص العاجل  كإ يداع الأول لطلب اإ أأو مككتب لالإ
 لطلبات الإيداع التالية يف أأكرث من عرشين مكتبًا. 

يمتتع بصفة الإدارة ادلولية مبوجب معاهدة الرباءات، فاإن  مكتب الرباءات المنساويوعالوة عىل ذكل، كون  "2"

 مكتب الرباءات المنساوير الرسيع ملعاهدة الرباءات. كذكل يس تفيد ذكل يتيح هل املشاركة بنشاط يف التطون 
دارة للفحص المتهيدي ادلويلمن وضعه  دارة للبحث ادلويل واإ دارة للبحث  كإ نظرًا لتواصهل  ادلويلالتمكييل واإ

طار اضطالعه بدوره، نتظم مع ماكتب الرباءات الأخرى الأكرث تقدمًا وتبادهل النشط للمعلومات معها. امل  ويف اإ
دارة دولية حيُ يشارك املكتب يف تطوير معلية الفحص و  الامتثال الصارم مت علينا مواءمهتا. كذكل فاإن دوران كإ

ىل تعىل أأن  ادلولية يف جمال البحث والفحص، واحلرص دامئاً  لأعىل املعايري ظل خدماتنا ومعلياتنا ترىق اإ
ليه العمل. وذكل ل يمثر فقط عن رفع مس توى الشعور ابحارام اذلات دلى أأفراد العا ملّي أأحدث ما توصل اإ

منا أأيضًا يُعد مبثابة واهجة مرشن   فة لنا عىل مس توى ادلوائر القومية وادلولية يف جمال الابتاكر. مبكتبنا، واإ

جامًل، كن  "3" رشياكً يتسم ابملوثوقية واملرونة مبوجب نظام معاهدة الرباءات عىل  مكتب الرباءات المنساويواإ
 س نة الآن.  30مدى أأكرث من 

ولقد حظينا ابلفرصة لإثبات مرونتنا يف س ياق اضطالعنا بتنفيذ النظم اجلديدة واختبارها. وابلتعاون مع 
ولقد كنا من ، eSearchCopyأأو  ePCTوير نظم جديدة مثل الويبو، يرسان أأيضًا املسامهة يف تط

دخال الك النظامّي و  ىل اإ اس تخداهمام اس تخدامًا موسعًا. كام أأننا نتلقى حاليًا الس بناقّي اذلين ابدروا اإ
eSearchCopies  جاميل  10من دارة للبحث ادلويل. ن( مكتبا 37ماكتب لتسمل الطلبات )من اإ عمل معها كإ

يف التواصل مع مودع  الطلبات ومع  ePCTنفخر بأأننا أأحد املاكتب الأكرث نشاطًا يف اس تخدام  ذكلك
دارة للفحص سواء بوصفنا أأحد ماكتب تسمل الطلبات و  –الويبو واملاكتب الأخرى  دارة للبحث ادلويل واإ كإ

 حملها. ePCTيحل . وجاري حاليًا استبدال قاعدة بياانتنا القدمية ابلاكمل واليت س  المتهيدي ادلويل

عة طهذا ونت ىل تبادل خرباتنا املوسن ميااًن منا بأأن الكلع بشدة اإ خياران يُعدان  eSearchCopyو ePCTمن  اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وللماكتب، ومن مث جململ نظام أأفضل ملودع  الطلبات

سهاماتنا فامي تهنض به معاهدة التعاون بشأأن  حدى ونترشف مبواصةل تقدمي اإ الرباءات من معل أأسايس بوصفها اإ
 ادلولية.  الإدارات

http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexd/ax_d_at.pdf
http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexd/ax_d_at.pdf
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
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مة الطلب  - 5  ادلول)ة( مقدن

الترشيع الفيدرايل وتقع ممارسة . كنظام للحمك المنسا يه مجهورية فيدرالية تقع يف وسط أأورواب وتعمتد النظام ادلميقراط  الربملاين
ن يتأألف مهنام الربملان المنساوي. ي(، الذلBundesratالش يوخ )( وجملس Nationalratلك من اجمللس القويم )عىل عاتق 

 أأغلب املنظامت التابعة للأمم املتحدة. يف كام أأن المنسا عضو يف الاحتاد الأورويب ويف الأمم املتحدة وكذكل 

امجلاعات العرقية يف املائة مهنم اللغة الأملانية. كذكل فاإن  98مليون نسمة، يتحدث حنو  8ساكن المنسا حوايل  عدديبلغ 
اجملريون( تاركز و ، السلوفاكيون، السلوفينيون، التش يكيون، الست املعارف هبا رمسيًا يف المنسا )كرواتيو بورغنالند، الغجر

 يف رشق البالد وجنوهبا. 

دوةل، يهنمك  90اليت تُذاع حاليًا فامي يزيد عن و  الشهرية Neujahrskonzertعقب اس تقبال عام جديد عىل نغامت 
ن يف بناء اقتصاد بالدمه القوي اذلي يرتكز عىل املاكينات واملنتجات املعدنية واملنسوجات اليت حتظى بأأمهية خاصة. المنساويو
 الس ياحة أأمه الصناعات يف البالد. وتعد 

ذ يرتكز عىل ال  100متتكل المنسا نظامًا راخسًا حلقوق امللكية الفكرية يزيد معره عىل و  ترشيع احلديث والهيئة الإدارية عام، اإ
 18واجلهات املعنية الأخرى. وفقًا ملؤرشات امللكية الفكرية اليت تنرشها الويبو، حظيت المنسا ابملرتبة  ونظام الوكةل املؤسيس
يداع الرباءات ) 16( واملرتبة 97.027يف العالمات التجارية )  ( من قبل الساكن. 13,925يف جمال اإ

لقاء نظرة عىل  حيتوي الرابط التايل عىل نظرة عامة ، و http://www.austria.info/ukالس ياحة يف المنسا، يُرىج زايرة لإ
 ./http://www.austria-export.biz/enعىل اقتصاد المنسا 

 املوقع الإقلمي 

 
 اجملاورة ولادلوةل وادلتبّي رطة اخ

 

http://www.austria.info/uk
http://www.austria-export.biz/en/
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قلميية: 1.5  العضوية يف املنظامت الإ

المنسا عضو يف الأمم املتحدة، وعضو أأيضًا يف أأغلب منظامت الأمم املتحدة. كام أأن المنسا صارت عضوًا يف الاحتاد الأورويب 
 . 1995منذ عام 

 صارت عضوا، 1979، ومنذ مايو عام التعاون بشأأن الرباءاتمعاهدة تعاقدة يف دوةل م المنسا  صارت 1979منذ أأبريل عام 
 يف املنظمة الأوروبية للرباءات. 

 عدد الساكن:  2.5

 (Statistik Austria)املصدر:   8,629,519  2015

 نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل:   3.5

 (Statistik Austria)املصدر:  يورو  39,390  2015

نفاق الوطين املقدر عىل البحث والتطوير )% من الناجت احمليل الإجاميل(:   4.5  الإ

 (Statistik Austria)املصدر:    يف املائة 3   2015

 Statistik Austria  :http://www.statistik.at/web_en/statistics/index.html  :املصدر

  

 

 عدد جامعات البحث:  5.5

 (Statistik Austria)املصدر:  1 273والتطوير:  بحثاملهيأأة لل ة يامع الوحدات اجل 2013

http://www.statistik.at/web_en/statistics/index.html
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التكنولوجيا ، مكتبات الرباءات ومراكز دمع موجز عن الش بكة الوطنية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات )مثالً   6.5
 والابتاكر(:

 ، مكتب اس تعالمات للزابئن.  PatLibيضم مكتب الرباءات المنساوي، ابعتباره أأحد مراكز 

 

من خالل اخلدمات الاستشارية، اليت جُترى  كذكل يدمع مكتب الرباءات المنساوي املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم
وابلإضافة اإىل ذكل، تُقدم خدمات البحث والفحص لالبتاكرات. وتُتاح (. discover.IPابلتعاون مع وكةل اقتصادية )

وتسهم احملارضات اليت تُلقى بشلك منتظم داخل املكتب ويف أأحناء الأقالمي يف للطالب فرص التدريب اخلاص والبحث. 
 توس يع نطاق املعلومات واملعرفة. 

ىل جانب مكتب الرباءات المنساوي، هناك  رى يف المنسا. وعالوة عىل ذكل، فاإن مجيع الغرف أأخ  PatLibمراكز 5واإ
قلميية واملؤسسات الفرعية التابعة لها تقدم اخلدمات الاستشارية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية. كام توفر املعلومات  التجارية الإ

 حول متويل تنفيذ الابتاكرات. 

 :الصناعات احمللية الكربى 7.5

حدى ادلول الصناعية الكربى اليت متتكل قطاعًا خدميًا هامًا. وتمتثل أأمه الصناعات يف الأغذية والسلع الكاملية،  المنسا يه اإ
 الإنشاءات ابس تخدام الصلب، الكاميوايت، املنسوجات وصناعة الس يارات. الهندسة املياكنيكية و 

كفة جمالت الصناعة يف المنسا  تغط و . وميتاز القطاعان الصناع  والتجاري يف المنسا ابرتفاع نس بة الرشكت املتوسطة
نشاء املصانع  التصنيع، بدءا ن اإ نتاج كثيف العامةل للمنتجات اليت تتطلب معاجلة عالية. كذكل فاإ ىل الإ من السلع الأساس ية اإ

نتاج  آت الإ ( واخلربات التشغيلية الالزمة هاراتاملتاكمل، مبا يف ذكل امل والُنُظم )اليت تتضمن ختطيط وتنفيذ وجتميع منشأ
ه بقوة حنو التصدير، وكذا احلال ابلنس بة لقطاع الإلكارونيات )اليت كام أأن هذا اجملال موجن  يشلك نصيبًا مزتايد الأمهية.

نتاج ادلوائر املتاكمةل(.تشمل عىل سبيل امل   ثال اإ

: Statistik Austriaلالطالع عىل الإحصاءات الاقتصادية احلديثة، يُرىج زايرة موقع 
http://www.statistik.at/web_en 

http://www.statistik.at/web_en
http://www.statistik.at/web_en
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 أأكرب الرشكء التجاريّي من ادلول: 8.5

 2015الصادرات  2015الواردات  
 % ادلوةل % ادلوةل

    
 30 أأملانيا 36.9 أأملانيا

يطاليا  6.9 الولايت املتحدة الأمريكية 6.1 اإ

يطاليا 6 الصّي  6.3 اإ

 5.4 سويرسا 5.6 سويرسا

 4.5 فرنسا 4.2 التش يك

 3.6 التش يك 3.9 الولايت املتحدة الأمريكية

 3.3 اليوانن 2.7 فرنسا

 3.2 اململكة املتحدة 2.6 هولندا

 3.2 بولندا 2.6 اليوانن

 2.5 الصّي 2.2 بولندا

 2.1 سلوفاكيا 2.2 سلوفاكيا

 2.1 سلوفينيا 1.8 اململكة املتحدة
 

 أأخرى هامة:  معلومات 9.5

 اواس تخداهم ااساراتيجية جديدة يف جمال امللكية الفكرية ومن املتوقع أأن تبدأأ احلكومة الفيدرالية يف اعامتده وضعجيري حاليًا 
مكتب الرباءات المنساوي "مركزًا للملكية الفكرية" وأأن ينسق أأنشطة ومن املقرر أأن يس تضيف اعتبارًا من تشهر فرباير. 

ىل  خمتلف الأطراف الفاعةل يف جمال امللكية الفكرية. ملزيد من املعلومات يُرىج الرجوع اإ
http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=65314 

 ميكن تزنيل الاساراتيجية المنساوية يف جمال "البحث والتكنولوجيا والابتاكر" )ابلأملانية(
https://www.bmvit.gv.at/service/publikationen/innovation/forschungspolitik/downloads/fti_strat

egie.pdf 

عرب: ميكن تزنيل "اساراتيجية الابتاكر املفتوح" 
https://www.bmvit.gv.at/en/innovation/downloads/open_innovation_strategy_for_austria.pdf 

 http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=65314اساراتيجية امللكية الفكرية  املصدر:

http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=65314
http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=65314
https://www.bmvit.gv.at/service/publikationen/innovation/forschungspolitik/downloads/fti_strategie.pdf
https://www.bmvit.gv.at/service/publikationen/innovation/forschungspolitik/downloads/fti_strategie.pdf
https://www.bmvit.gv.at/en/innovation/downloads/open_innovation_strategy_for_austria.pdf
https://www.bmvit.gv.at/en/innovation/downloads/open_innovation_strategy_for_austria.pdf
http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=65314
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 نوعية طلبات الرباءات – 6

 الطلبات الوطنية املس تلمةعدد 

 2012 2013 2014 2015 

 

    

 2,441 2,363 2,406 2,552  الرباءة

 754 748 763 711 منوذج املنفعة 

 

 منح مناذج املنفعة / وطنيةعدد الرباءات ال

 2012 2013 2014 2015 

     

 1,356 962 1,256 1,439  الرباءة

 604 488 582 686 منوذج املنفعة 
 

 حبسب اجملال التقين -املمنوحة  الوطنية عدد الرباءات

 2015 2014 2013 2012 اجملال التقين

     

 122 80 81 80 الآلت الكهرابئية والأهجزة والطاقة - 1

 17 12 19 23 التكنولوجيا السمعية والبرصية - 2

 8 6 7 6 التصالت - 3
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 4 3 8 6 التصالت الرمقية - 4

 2 1 3 4 التصال الأساس ية معليات - 5

 14 7 19 15 تكنولوجيا احلاسوب - 6

 2 3 1 1 لإدارةغراض اأأساليب تكنولوجيا املعلومات لأ  - 7

 10 8 11 9 أأتش باه املوصالت - 8

 16 9 6 13 البرصايت - 9

 81 43 58 83 القياس - 10

 5 2 2 1 حتليل املواد البيولوجية- 11

 26 19 18 25 التحمك - 12

 42 33 45 51 التكنولوجيا الطبية - 13

 3 4 6 5 الكميياء العضوية ادلقيقة - 14

 3 2 4 7 التكنولوجيا احليوية - 15

 3 4 6 13 املس تحرضات الصيدلنية - 16

 4 6 4 9 البولميراتو  الكميياء اجلزيئية - 17

 11 9 5 10 كميياء الأغذية - 18

 15 7 15 26 كميياء املواد الأساس ية - 19

 17 16 35 34 املواد والتعدين - 20

 29 15 22 18 طالءوالتكنولوجيا السطح  - 21

 1 الهيلكية الصغرى وتكنولوجيا النانوالتكنولوجيا  – 22
  

1 

 38 28 29 29 الهندسة الكمييائية - 23

 19 22 29 26 التكنولوجيا البيئية - 24

 62 39 58 69 املناوةل – 25

 86 71 73 100 اتاملاكينأأدوات  - 26

 58 67 88 87 احملركت واملضخات والتوربينات - 27

 47 28 44 41 أآلت النس يج والورق - 28

 138 84 70 93 أآلت خاصة أأخرى - 29

 56 39 58 79 العمليات والأهجزة احلرارية - 30

 54 47 86 75 العنارص املياكنيكية - 31

 102 69 79 81 النقل - 32

 75 49 81 105 الأثث والألعاب - 33

 44 22 45 38 سلع اس هتالكية أأخرى - 34

 157 119 157 189 الهندسة املدنية - 35
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 حبسب املسار -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

 2015 2014 2013 2012 املسار

     

 1,954 1,901 1,873 2,002 الأولوية بناء عىل نظام ابريس+الإيداع الوطين الأول  –الرباءة 

طاردخول املرحةل الوطنية  -الرباءة   487 462 533 550 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

 713 724 741 694 الإيداع الوطين الأول/الأولوية ادلاخلية - منوذج املنفعة

طاردخول املرحةل الوطنية  - منوذج املنفعة  41 24 22 17 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

 املس تلمة وليةعدد الطلبات ادل

 2016 2015 2014 2013 2012 مكتب الرباءات المنساوي بوصفه

      

 507 492 539 473 535 تسملمكتب 

دارة للبحث  دارة للفحص المتهيدي ادلويل واإ دارة للبحث ادلويل واإ كإ

  التمكييل ادلويل

دارة للبحث ادلويل التمكييل  (SISA) اإ

 

 

197 233 234 205 215 

 عدد تقارير البحث ادلويل اليت أأعدها املكتب المنساوي للرباءات 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      

تقارير  -املكتب المنساوي للرباءات 
 البحث 

392 269 206 204 209 

ادلول العرش الأوىل يه  وكنت. املكتب المنساوي للرباءاتمودع من مودع  الطلبات عىل  29وقع اختيار  2012منذ عام 
اجلزائر والبحرين والربازيل وكولومبيا ومرص والهند ومجهورية كوراي وس نغافورة وجنوب أأفريقيا والإمارات العربية املتحدة 

  لارتيب الأدجدي(.اب)

 WIPO IP statistics at a glance http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm?tab=patentاملصدر: 

؛ نوع التقارير: الإحصاءات الس نوية؛ 2017-2010حق امللكية الفكرية: معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ الس نوات: 
دارات البحث ادلويل اليت اختارها مودعو الطلبات – أأ 8 املؤرش:  اإ

http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm?tab=patent


PCT/CTC/30/3 

Annex 
13 
 



PCT/CTC/30/3 

Annex 
14 
 

 :اليت متت فهيا املطالبة ابلأولوية من طلبات وطنيةادلول الرئيس ية /املاكتب

املكتب الأورويب للرباءات يه  2000منذ عام  بأأولوية الطلبات المنساويةادلول الرئيس ية اليت متت فهيا املطالبة /املاكتب

وامجلهورية التش يكية  تلهيا أأساراليا والأرجنتّي والربازيل وكندا والصّي وكرواتيا وقربصومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، 

يطاليا والياابن واملكس يك ونيوزيلندا  وادلمنارك واملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات وفنلندا وفرنسا وأأملانيا وهنغاراي واإ

س بانيا و جنوب أأفريقيا و سلوفينيا و سلوفاكيا و رصبيا والاحتاد الرويس ووالرنوجي وبولندا ومجهورية كوراي  اتيوان وسويرسا و اإ

 لارتيب الأدجدي(.اباململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية )و كرانيا أأو و 

 Patstatاملصدر: 

ىل أأن مكتبنا يشارك بنشاط يف  (، اليت Global PPH) الس بل العاملية الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءاتونظرًا اإ
طار ملسار الرسيع ملعاجلة الرباءات تضم ا يس تطيع مودعو الطلبات ممن  ،(PCT-PPHاون بشأأن الرباءات )معاهدة التعيف اإ

يداعات  دارة للبحث ادلويل طلب الفحص العاجل لالإ يداع للأول أأو كإ يس تعينون ابملكتب المنساوي للرباءات مككتب لالإ
 التالية يف أأكرث من عرشين مكتبًا. 

 متوسط الوقت املس تغرق يف معاجلة الرباءات الوطنية

 الوقت )ابلأتشهر( من اعتباراحمسوب  املؤرش
   

 7.9 قاعدة بياانت داخلية البحث

 7.9 قاعدة بياانت داخلية الفحص الأول

 18.5 قاعدة بياانت داخلية املنح

. أأو رمس اإضايفطلب للبحث والفحص، دون داعٍ لطلب عىل  يامبوجب قانون الرباءات المنساوي، حيتوي طلب الرباءة مضن 
، من العملية المنساوية يف تسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات تشبهية بنظريهتا اليت تتضمهنا معاهدة الرباءاتيعين ذكل أأن و 

 حيث أأن الإجراء الأول اذلي يقوم به املكتب ينطوي عىل تقرير البحث ورأأي مكتوب. 

 الطلبات الوطنية املارامكة

 عدد الطلبات املقياس
  

 4,900 مجيع الطلبات العالقة

 1,400 طلبات يف انتظار البحث )يف حال دفعت الرسوم املعنية(

 1,400 )طلبات يف انتظار الفحص الأول )يف حال دفعت الرسوم املعنية
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 مسائل أأخرى – 7

ن كنت دليمك مزيد من الأس ئةل، ل تاردوا يف الكتابة اإىل  اإ

 كتارينا فاس تنباور

 رئيس قسم دمع الرباءات ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  

 وكيل انئب الرئيس للشؤون الفنية

Austrian Patent Office 

Dresdnerstraße 87 

1200 Wien 

Austria 

 535 424 53 1 43+: فاكس ؛ 447 424 53 1 43+ :هاتفال 

Katharina.Fastenbauer@patentamt.at 

 هناية املرفق والوثيقة[ ]
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