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 العاشرةالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

 نسخ البحث اإللكرتونية خدمة 

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 امللخص

ابنتظام بني عدد كبري من ماكتب تسمل  (eSearchCopyجيري الآن اس تخدام خدمة نسخ البحث الإلكرتونية ) .1
دارات البحث ادلويل  ىل تشجيع املزيد و الطلبات واإ من أأزواج املاكتب عىل تعمل بشلك جيد. ويسعى املكتب ادلويل اإ

 سال نسخ البحث.لإر  الطريقة هاس تخدام هذ

 خدمة نسخ البحث الإلكرتونية اس تخدام 

دار  بست عرشة مكتبا لتسمل الطلبات 40 ةالإلكرتونينسخ البحث ، ربطت خدمة الوثيقةيف وقت كتابة هذا  .2  ةاإ
نسخ البحث اليت جيري  ويبلغ عددقريبا.  تنطلق مجموعات أأخرى كثريةاملتوقع أأن ومن ، مجموعة 98 مجموع بحث ادلويل يفلل 

رسالها عرب هذه اخلدمة آخر كإ  مككتب لتسمل الطلب واحد يف املائة من مكتب 24حنو  اإ  لبحث ادلويل.ل دارة وأ

دارات البحث ادلويل  من ماكتب تسمل الطلباتزوجا  285ول يزال هناك  .3 من خاللها نسخ البحث يف  يرسلواإ
بحث ال هذه الوثيقة، ماكتب تسمل الطلبات اليت تقدم ول تقدم نسخ  مرفقعرض الوقت احلارض بوسائل خمتلفة. وي

دارة حبث دويل  نسخة البحث الإلكرتونيةابس تخدام خدمة   وقت كتابة هذا التقرير.للك اإ

دارات البحث ادلويل  .4  ماكتبمن ماكتب أأخرى بصفهتا  نسخ البحثويلخص اجلدول التايل مدى تلقي خمتلف اإ
مككتب الطلبات ادلولية اليت يعمل فهيا نفس املكتب  تراعىل و الإلكرتونية.البحث  نسخخدمة تسمل الطلبات ابس تخدام ل 

دارة للبحث ادلويل رسال بياانتهاملكتب  ينظم)حيث يتوقع عادة أأن  لتسمل الطلبات واإ ىل أأنظمة البحث، عىل الرمغ  معلية اإ اإ
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ماكني ىل نفس  ةمن اإ دارة  فتهص ب  كتبامل هتيئة النظام لتقدمي نسخ البحث اإ معليات  هذا يفسيساعد و  ،لبحث ادلويلل اإ
سخة البحث ن ابس تخدام  املسلمة(. أأما العمود الأخري، اذلي يبني نس بة نسخ البحث الإدارةالاس ترياد اليت تقوم هبا 

ذا كنت الإرسالت بني أأي ةالإلكرتوني ىل ما اإ دارة للبحث  مكتب معني لتسمل الطلبات، فهو تقرييب يستند اإ ترسل  ادلويلواإ
لأرقام الفعلية لنسخ البحث حسب ا جزئيا حمسوبوهو ، ةالبحث الإلكرتوني خدمة نسخابس تخدام  الوقت احلارضيف 

ذايف املامرسة  فةيس تکون ھناك بعض الاختالفات الطف و  .2016خالل الأزواج  هذهاملرسةل بني  يف کفاءة  اتيري حدثت تغ  اإ
دارة للبحث ادلويل  ىلاإ ذا تغ ،تسمل الطلبات ماكتب ابلنس بة اإ  لأس باب أأخرى. ريأأمناط الاس تخدام بشلك کب تري أأو اإ

دارة البحث ادلويل ماكتب تسمل  اإ

اليت الطلبات خبالف 

دار  ة خمتصة تضم اإ

 لبحث ادلويل ل 

عدد ماكتب تسمل 

الطلبات اليت 

خدمة تس تخدم 

نسخ البحث 

يف  الإلكرتونية

 الإرسال

تسمل  مكتب

الطلبات/املكتب 

يرسل نسخ ادلويل 

خدمة البحث عرب 

نسخ البحث 

 الإلكرتونية

نس بة نسخ البحث 

خدمة ابس تخدام 

نسخ البحث 

 الإلكرتونية

 )ابلنس بة املئوية(

 99 نعم 14 37 مكتب الرباءات المنساوي

 100 نعم 14 24 مكتب الرباءات الأسرتايل

املعهد الوطين للملكية 

 الصناعية )الربازيل(

 70 نعم 2 8

الكندي للملكية املكتب 

 الفكرية

6 0   

املعهد الوطين للملكية 

 الصناعية يف ش ييل

 92 نعم 3 11

مكتب ادلوةل للملكية الفكرية 

 مجلهورية الصني الشعبية

 83 نعم 1 10

 100 نعم 5 9 املكتب املرصي للرباءات

 22 نعم 12 118 املكتب الأورويب للرباءات

املكتب الإس باين للرباءات 

 التجارية والعالمات

14 0   

املكتب الفنلندي للرباءات 

 والتسجيل

1 0   

 100 نعم 2 3 مكتب الرباءات الإرسائييل

   0 2 مكتب الرباءات الهندي

 100 نعم 9 12 رباءات الياابين المكتب 

املكتب الكوري للملكية 

 الفكرية

 22 نعم 2 16
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اخلدمة الاحتادية للملكية 

والعالمات الفكرية والرباءات 

 التجارية )الاحتاد الرويس(

 94 نعم 11 31

املكتب السويدي للرباءات 

 والتسجيل

20 8  57 

مكتب امللكية الفكرية يف 

 س نغافورة

 100 نعم 5 8

املكتب الرتيك للرباءات 

 والعالمات التجارية

1 0   

دائرة ادلوةل للملكية الفكرية يف 

 أأوكرانيا

 100 نعم 1 1

املتحدة مكتب الولايت 

 للرباءات والعالمات التجارية

23 0   

 100 نعم 4 5 مكتب بدلان الشامل للرباءات

 100 نعم 5 5 معهد فيسغراد للرباءات

جحم  حبسب البحث الإلكرتونية نسخخدمة من أأزواج املاكتب املتبقية اليت مل تس تخدم بعد الأكرب  عددوينمتي ال .5
ىلالطلبات ادلولية املرسةل   ابلنس بةتسمل الطلبات ل  امكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية بصفته مكتب اإ

دارتني للبحث ادلويل،لمكتب الأورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية ل  ىل وكذا كإ مكتب اململكة املتحدة  اإ
. ومتثل هذه دارة للبحث ادلويلكإ ويب للرباءات للمكتب الأور مكتبا لتسمل الطلبات ابلنس بةللملكية الفكرية بصفته 

رساليف املائة من معليات  60التحويالت جممتعة حوايل  آخر. اإ ىل أ  نسخ البحث من مكتب اإ

دراج هذه التدفقات يف  وقد متت الأمتتة العالية لهذا احلجم الكبري من .6 التدفقات ابلفعل. ومن غري املرحج أأن يؤدي اإ
حداث أأي تأأثري كبري عىل الأداء العام لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل املدى  البحث الإلكرتونية نسخخدمة  اإىل اإ

القصري، ولكنه قد يكون أأولوية ابلنس بة لبعض املاكتب املعنية من أأجل السامح بتوحيد نظم تكنولوجيا املعلومات واملعاجلة 
 .ذات الصةل

اإطالق  القصري من عىل املدىظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك لن تتأأىت الاس تفادة الأكربومن املتوقع أأن  .7
 الأصليةيالحظ أأن معظم النسخ عىل الورق. و نسخ البحث حاليا  ترسل واليت البحث الإلكرتونية خدمة نسخاملاكتب 

لكرتونيا )وأأن الأنظمة موجودة للسامح ملاكتب تسمل ت   ىل املكتب ادلويل اإ ىل الإرسال خرى ابلالطلبات الأ رسل اإ نتقال اإ
ىل  ومن شأأن هذاالإلكرتوين(،  تاكليف  خفضاس تالم نسخ البحث، فضال عن عند الوقت اإىل حد كبري  خفضأأن يؤدي اإ

ابلنس بة لإدارات املسح الضويئ وتصنيف الواثئق تاكليف ، و املوهجة ملاكتب تسمل الطلباتالطباعة والرسائل الربيدية 
 .ادلويل البحث

حاحة وابلإضافة اإىل ذكل .8 ن اإ دارة البحث  اإرسال، فاإ ىل اإ لك من النسخة الأصلية اإىل املكتب ادلويل ونسخة البحث اإ
لكرتوني صيغةادلويل يف  ىل جانب الواثئق ةاإ مجليع ماكتب تسمل الطلبات اليت ل تقبل  يوفريف وقت لحق،  اليت س تودع، اإ

التعاون بشأأن الرباءات؛  للقيام بذكل من خالل اس تخدام نظام البوابة الإلكرتونية ملعاهدة ائلوسالحاليا الإيداع الإلكرتوين 
رسال و  لطلباهتم الإيداع الإلكرتوين أأداةملودعي الطلبات الإلكرتوين املعاهدة نظام ويتيح  لكرتونيااإ ىل  النسخة الأصلية اإ اإ
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نسخة البحث  لإرسالنفس امللف الإلكرتوين كرتوين نسخة البحث الإلخدمة تخدم تس  ويف نفس الوقت  ،املكتب ادلويل
ىل  دارة البحث ادلويلاإ دارة معينة للبحث ادلويل عىل . اإ جيب عىل  الإلكرتوين،نسخة البحث  خدمةوعندما ل تتوفر اإ

ىل  لإرسالماكتب تسمل الطلبات اليت تقبل الإيداع الإلكرتوين أأن تس تخدم الوسائط املادية  ، وهو الإدارةتكل نسخ البحث اإ
 .نسخة البحث الإلكرتوينأأقل مالءمة بكثري من اس تخدام 

ىل أأن هناك جتربة  .9 رسوم البحث من مكتب الولايت املتحدة للرباءات  لإرسال قيد التنفيذوجتدر الإشارة أأيضا اإ
ىل املكتب الأورويب للرباءات  دارة للبحث ادلويل بصفتهوالعالمات التجارية اإ وهناك ويل للرباءات، عن طريق املكتب ادل اإ

ىل عدد من  التجربة هتوس يع نطاق هذل  نية دارات البحث ادلويلاإ  )انظر 2017عام خالل  ماكتب تسمل الطلبات واإ
ذا جنحPCT/WG/10/6 الوثيقة ن لها، التجربة ههذ ت(. واإ آزر حممتةل كبرية مع نظام  فاإ ، مع البحث الإلكرتونية نسخأأوجه تأ

جراء مزيد من التحسينات عىل ضامن مجع البياانت بطريقة مت  حسن سقة ويف الوقت املناسب لالك الغرضني، مما يسمح ابإ
دارات البحث ادلويل ملاكتب تسمل الطلباتالتاكليف الإدارية ابلنس بة  وخفضدقة معاجلة نسخ البحث، و  توقيت ، واإ
 أأسعار الرصف.دارة التاكليف النامجة عن التغريات يف لإ لمكتب ادلويل ل  كبرية قابليةويعطي 

 قياس فاعلية اخلدمة

 حسن توقيت تسمل نسخ البحث

 مننسخة البحث  تسملالوقت من حارخي الإيداع ادلويل حىت حارخي  ملقارنة 2016حتليل منتصف ديسمرب  يجر وقد أ   .10
مع نسخ البحث البحث الإلكرتوين  خدمة نسخأأرسلت بني املكتبني قبل اس تخدام اليت خرية الأ  نسخ البحث امخلسني

نوع من  من أأيادلولية  ابلنس بة للطلباتأأو مجيع نسخ البحث ذات الصةل )اخلدمة ابس تخدام  أأرسلتاليت امخلسني الأخرية 
 .(رمقا منخفضاهذا  يعتربأأو بعده، حيث  2014يناير  1يف  املودعنيالنوعني 

نسخة البحث. وابلنس بة لأولئك اذلين دلهيم  تسملس تة، اخنفض متوسط وقت  عداابلنس بة مجليع الأزواج املعنية  .11
ىل أأكرث مفقد نسخة حبث،  20أأكرث من  ن شهر )ظهرت بعض الأرقام تراوح الاخنفاض يف متوسط الوقت من يومني اإ
(. هذا ابلإضافة اإىل أأي كفاءات داخلية ميكن أأمهيةلأزواج بأأرقام أأقل، ولكن التقلبات الإحصائية جتعل املقارانت أأقل الأكرب 

لكرتوني صيغةيف  تسمللأن النسخ  الإدارة ادلولية ن حتققهاأأ   ادلامئ واليت تتصف ابلتشفري اأأنواع الواثئق اخلاصة هبب ةمرفق ةاإ
ىل  رسال نسخة البحث اإ  .الفاحصحبيث ليست هناك حاجة للمسح اليدوي وتصنيف الواثئق قبل أأن يمت اإ

عىل  وقدرتهصورة العامة عن الرؤية أأفضل من ملكتب ادلويل ما يتوفر عليه ا الأخذ يف احلس بان أأنومن املهم أأيضا  .12
متابعة حالت الشذوذ الظاهرة يف مرحةل مبكرة يعين أأن عدد الطلبات ادلولية اليت يكون فهيا وقت تسلمي نسخة البحث 

 ت فقدبحث اليت مشلكة نسخ ال  وقد مت جتاوز. ملفتمن حارخي الإيداع ادلويل قد اخنفض بشلك أأشهر ابتداء  من ثالثة رثأأك
ل بعد  مركز الربيديف  أأن يتتبعها مودع بعد  ض احلالت بعد مرور أأكرث من عام()يف بع مرور وقت طويلول يمت تسلميها اإ

 .الطلب أأو املكتب ادلويل

رتجامت ال بتسلمي تتعلق الرئيس ية القضية أأن يبدو الإرسال، وقتفهيا متوسط  ارتفعزواج املاكتب اليت لأ  وابلنس بة .13
تغيريات ملعاجلة هذا الأمر سواء يف نظم تكنولوجيا املعلومات أأو يف مجموعة من ال لأغراض البحث ادلويل. وقد أأجريت 

. ول تزال هناك قضااي أأخرى قيد 2017خالل عام  هممةحتسينات  ظهوراملامرسات يف املكتب ادلويل، ومن املتوقع أأن 
ىل أأو  ذات أأمهية بعد الآناليت مل تعد  فرادىاكتب تسمل الطلبات مل نتقاليةاملشالك الا التحقيق ولكن يبدو أأهنا ترجع أأساسا اإ

دخال مزيد من التحسينات عىل نظام يف الوقت احلارض حلت اليت أأخرى تقنيةمشالك  . وعىل املدى الأطول، فضال عن اإ
ضايف وحتسني خدمات  تقدمي تدريبل  هناك نيةمن أأجل الوضوح وسهوةل الاس تخدام، املعاهدة الإلكرتوين  عداد التقاريراإ  اإ
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رسال نسخة لالإجراءات الأساس ية لتحريك معلية  تسمل الطلبات اكتبمللمساعدة عىل ضامن عدم جتاهل  ول  ،البحثاإ
 نسخة البحث. اإصدارس امي فامي يتعلق ابلإخطار بدفع رسوم البحث، وهو السبب الأكرث ش يوعا للتأأخري يف 

غري الوريق ملعاهدة التعاون بشأأن رشوع امل املكتب الأورويب للرباءات، كجزء ل يتجزأأ من  قميّ وعالوة عىل ذكل،  .14
ىل اس تخدامغرض يف املكتب الأورويب للرباءات ب الرباءات )انظر ة البحث الإلكرتوني خدمة نسخ الانتقال اإ
عىل  لك مكتب تسمل سخ يفتسمل الن حسن توقيت لية متوازية مع نسخ البحث الوريق، (، مع PCT/WG/10/13 الوثيقة
اس تعامل اخلدمة التوقيت لالنتقال اإىل حسن ويف لك حاةل، كن املكتب الأورويب للرباءات راضيا مبا فيه الكفاية عن  حدة.

نتاج  .بغرض الإ

 جودة نسخ البحث 

قبل وبعد ن صوالفاح تسلمهاليس دلى املكتب ادلويل البياانت الالزمة لقياس اجلودة الفعلية لنسخ البحث كام  .15
. ومع ذكل، أأجرى املكتب الأورويب للرباءات، كجزء من جتربته للخدمة، تقياميت ةالبحث الإلكرتونينسخ اس تخدام خدمة 

سابقا عىل الورق. ولوحظ أأنه ل يزال يتعني  تسملمعوما أأو أأفضل من تكل اليت  تعادلللجودة ووجد أأن جودة نسخ البحث 
صغري نص ل  املتضمنة، ول س امي فامي يتعلق ابلرسومات ة نسخ البحثجود واليت متسمد حل العديد من املسائل الطويةل الأ 

 ، وعىل الأقل مل جتعلها هذهقد حتسنت يف بعض احلالت الأموراللون والتدرج الرمادي، ولكن هذه  ما يشملأأو احلجم 
 .اأأكرث سوء اخلدمة البديةل

آراءوعقب  .16 دارات للفحص ادلويل صدرت عن عدة أ ، أأجرى املكتب ادلويل عددا من التحسينات عىل حزم البياانت اإ
ىل جانب فهرسة الببليوغرافية اليت يسلمها النظام، وهو بصدد تنفيذ تسلمي الرتجامت لأغراض البحث  ، منت الطلب أأقساماإ

 وقت مبكر ملساعدة الفاحصني. منذ صورة صفحة الطلباتيف  وتسلمي التعرف الضويئ عىل احلروف

القامئة عىل  نظام املعاهدة الإلكرتوين خدمةمن خالل  الأصليةنسخ ال  برفعاليت تقوم  تسمل الطلباتاكتب مل ةوابلنس ب .17
 ويعطيمسوحة ضوئيا، امل وثيقة ال تواجههناك مشالك  عندما يبدو أأن، يوفر النظام حتذيرات يف كثري من احلالت التصفح

رسال حتويالت قبل ةالقدرة عىل رؤية نتاجئ أأي ملكتب تسمل الطلبات أأيضا كنسخة حبث تس تخدم س )واليت  الأصليةنسخة ال  اإ
لكرتونية جراء حتسينات اإ ىل اإ ماكنية السعي اإ . كام تتيح خدمة الإيداع الأصل مناملمسوحة ضوئيا  ةالورق عىل(. وهذا يتيح اإ

ىل ا لإيداع الإلكرتوين )واملشاركة الالحقة يف الإلكرتوين الفرصة للماكتب اليت ل تزال تقبل فقط الإيداعات الورقية لالنتقال اإ
ىل املسح احمليل. البحث الإلكرتونيةخدمة   دون تاكليف التطوير والصيانة احمللية، مما يلغي احلاجة اإ

 التاليةاخلطوات 

ن  .18  )اثنيا(23اس تعدادا لبدء نفاذ القاعدة البحث الإلكرتونية  نسخنظام  لتطويرخطوات بصدد اختاذ املكتب ادلويل اإ
رسال. وسيشهد هذا 2017يوليو  1اجلديدة من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  من أأنواع الواثئق الإضافية  عدد الإجراء اإ

تتعلق بنتاجئ البحث أأية واثئق اكتب تسمل الطلبات اذلي ينص بشلك عام أأن ترسل مخالل النظام دعام للرشط اجلديد من 
دارة البحث  متوفرة دلهياالسابق  ىل اإ  .ادلويلاإ

نسخ البحث ويود املكتب ادلويل تشجيع ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية اليت ل تس تخدم حاليا خدمة  .19
يقاف تشغيل النظم  أأيضا عىل تقيميها وبذل اجلهود دلمعها كوس يةل لس تالم نسخ البحث. ويود املكتب ادلويل الإلكرتونية اإ
دارات البحث ادلويل يف أأقرب وقت ممكن. ومن لطلبات/مكتب تسمل انسخ البحث من  لإرسالالقدمية  ىل اإ املكتب ادلويل اإ
أأن خيفض تاكليف صيانة الأنظمة املوازية اليت جيري دمعها حاليا ويسمح للمكتب ادلويل برتكزي اجلهود عىل خدمة  هذاشأأن 
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دارات البحث ادلويل بس اليت واحدة  ىل اإ عة وبدقة من مجيع ماكتب تسمل ميكن رصدها بفعالية لضامن تسلمي نسخ البحث اإ
دارةالطلبات اليت تكون   .البحث ادلويل خمتصة هبا اإ

ن الفريق العامل مدعو اإىل .20 الإحاطة علام  اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 [ييل ذكل املرفق] 
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 املرفق

 مسارات نسخ البحث

تقدمي نسخ بغية البحث الإلكرتونية  دمة نسخخل املس تخدمة وغري املس تخدمةاجلدول التايل ماكتب تسمل الطلبات  يوحض
دارة لالبحث اإىل لك  نسخ حسب التنازيل  ابلعدماكتب تسمل الطلبات  وترد. ه الوثيقةذيف وقت كتابة ه لفحص ادلويلاإ

ىل  دارة الفحص ادلويلالبحث املرسةل اإ  .2016عام  اإ

دارة الفحص ادلويل ماكتب تسمل الطلبات اليت تسمل  اإ

خدمة نسخ البحث ابس تخدام 

 نسخ البحث الإلكرتونية

خدمة ماكتب تسمل الطلبات اليت ل تسمل نسخ البحث ابس تخدام 

 نسخ البحث الإلكرتونية

مكتب الرباءات 

 المنساوي

جنوب أأفريقيا، املكتب ادلويل، 

، مجهورية كوراي، اجلزائر، الهند

الربازيل، س نغافورة، كينيا، 

كولومبيا، جيبويت، مرص، املغرب، 

 املكس يك، عامن

مارات العربية، أأن قلميية الأفريقية للملكية غول، فيتنام، الإ املنظمة الإ

، برابدوس، البحرين، كواب، جورجيا، غواتاميل، مجهورية كوراي الفكرية

مدغشقر، ، ليبيا، ادلميقراطية الشعبية، سانت لوس يا، ليبرياي، ليسوتو

ساو تويم وبرينسييب، املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، البريو، 

 ترينداد وتوابغو، زامبيا، زميبابوي امجلهورية العربية السورية، 

مكتب الرباءات 

 الأسرتايل

الولايت املتحدة الأمريكية، 

املكتب ادلويل، نيوزيالندا، 

س نغافورة، مالزياي، مجهورية 

الهند، جنوب أأفريقيا، كوراي، 

التايالند، برواني دار السالم، 

ندونيس يا، كينيا، عامن، الفلبني  اإ

مارات العربية، غاان، سانت لوس يا، رسيالناك، نيجراي، اببوا غينيا الإ 

 اجلديدة، سانت فنسنت وجزر غرينادين، فيتنام، زميبابوي

املعهد الوطين 

للملكية الصناعية 

 )الربازيل(

 ساو تويم وبرينسييبالبريو، أأنغول، كواب، غواتاميل، بامن،  ادلويل، كولومبيا املكتب

املكتب الكندي 

 للملكية الفكرية

العربية السعودية، ، أأنتيغوا وبربودا، بلزي، نيجراي، املكتب ادلويل 

 سانت فنسنت وجزر غرينادين

املعهد الوطين 

للملكية الصناعية يف 

 ش ييل

ادلويل، املكس يك،  املكتب

 كولومبيا

كوادور، البريو،  مجهورية ادلومنياكن، السلفادور، كوس تارياك، كواب، الإ

 بامن غواتاميل،

مكتب ادلوةل 

للملكية الفكرية 

مجلهورية الصني 

 الشعبية

 أأنغول، كينيا، مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية، الهند، ،التايالند املكتب ادلويل

يران، غاان،  زميبابوي ليرباي، اإ
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املكتب املرصي 

 للرباءات

العربية السعودية، املكتب ادلويل، 

 عامن، جيبويت، مرص

 امجلهورية العربية السورية السودان، قطر، الكويت،

املكتب الأورويب 

 للرباءات

 املكتب ادلويل، الياابن، فنلندا،

يطاليا، اإرسائيل،  السويد، المنسا، اإ

الرنوجي، جنوب أأفريقيا،  مرص،

  جيبويتنيوزيالند، 

 هولندا، أأملانيا، فرنسا، اململكة املتحدة، ،الولايت املتحدة الأمريكية

الاحتاد  التش يك، سويسا، هنغاراي، بولندا، الهند، ادلمنارك، تركيا،

الربازيل، اليوانن، بلجياك، س نغافورة، الربتغال، مالزياي،  الرويس،

يرلندا،  بلغاراي، ، أأيسلندااملغرب، أأوكرانيا، كرواتيا، سلوفينيا، اإ

جورجيا، سان  رومانيا، سلوفاكيا، رصبيا، التايالند، مرص، الفلبني،

ندونيس يا، تونس، ،مارين السعودية، الش ييل،  العربية أأرمينيا، اإ

س تونيا، كواب البوس نة والهرسك، كزخس تان،  أأنغول، ،قربص ،اإ

، مجهورية مقدونيا ليتوانيا، اللكسمربغ، لتفيا، مجهورية مودلوفا

أأنتيغوا وبربودا، أألبانيا، أأنغول،  فيتنام، ،عامن اليوغوسالفية السابقة،

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية، أأ  برابدوس،  ،ذربيجاناملنظمة الإ

 دار السالم، بتسواان، بيالروس يا، بلزي، كولومبيا،برواني  البحرين،

اجلزائر، املنظمة الأوروبية الآس يوية  كوس تارياك، مجهورية ادلومنياكن،

يران هندوراس، غواتاميل، غاان، ،الإكوادور للرباءات،  كينيا، ،اإ

 مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، لكويت،قريغزيس تان، مكبوداي، ا

 ، موانكو، مجهوريةليبيا ليسوتو، ليرباي، رسيالناك، سانت لوس يا،

املكس يك، مالوي، مالطا، اجلبل الأسود، مدغشقر، منغوليا، 

ساو تويم  السودان، سيش يل، ،البريو بامن، نياكراغوا، نيجرياي،

السورية، طاجيكس تان،  امجلهورية العربية ،السلفادور وبرينسييب،

أأوزبكس تان، سانت فنسنت وجزر تركامنس تان، ترينداد وتوابغو، 

 غرينادين، زميبابوي

املكتب الإس باين 

للرباءات والعالمات 

 التجارية

مجهورية  كولومبيا، ، الش ييل،البريو ،املكتب ادلويلاملكس يك،  

هندوراس،  غواتاميل، ،الإكوادور كواب، كوس تارياك، بامن، ادلومنياكن،

 السلفادور نياكراغوا، 

املكتب الفنلندي 

 للرباءات والتسجيل

 املكتب ادلويل 

مكتب الرباءات 

 الإرسائييل

 الولايت املتحدة الأمريكية،

 املكتب ادلويل

 جورجيا

مكتب الرباءات 

 الهندي

يران ،املكتب ادلويل   اإ

رباءات المكتب 

 الياابين 

 الولايت املتحدة الأمريكية،

، مالزياي، التايالند ،املكتب ادلويل

 الفلبني، الهند،مجهورية كوراي، 

 برواني دار السالم

 مكبوداي، مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، فيتنام

املكتب الكوري 

 للملكية الفكرية

، البريو، س نغافورة، مالزياي، أأسرتاليا، الولايت املتحدة الأمريكية نيوزيالندا ،املكتب ادلويل

ندونيس يا، رسيالناك، منغوليا، املكس يك، التايالندالفلبني،  ، الش ييل، اإ
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 ، فيتنامالعربية السعودية

اخلدمة الاحتادية 

للملكية الفكرية 

والرباءات 

والعالمات التجارية 

 )الاحتاد الرويس(

 ،الولايت املتحدة الأمريكية

أأذربيجان،  ،بلغاراي ،املكتب ادلويل

املنظمة الأوروبية الآس يوية 

، العربية السعودية، لتفيا، للرباءات

 كولومبيا، الهند، ليتوانيا، املغرب

 

أأكرانيا، كزخس تان، بيالروس يا، رومانيا، جورجيا، مجهورية مودلوفا، 

يران، كواب،أأرمينيا، فيتنام، أأوزبكس تان،  مجهورية كوراي قريغزيس تان،  اإ

املنظمة الأفريقية للملكية  مدغشقر، منغوليا، ادلميقراطية الشعبية،

 ترينداد وتوابغو، فيتنام، زامبيا ،الفكرية

املكتب السويدي 

 للرباءات والتسجيل

فنلندا، ادلمنارك، الربازيل،  الرنوجي،

 ، كينيا، املغرب، املكس يكالهند

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية، ،املكتب ادلويل برابدوس،  املنظمة الإ

الأفريقية للملكية الفكرية، املنظمة  ،رسيالناك، مدغشقرأأيسلندا،  غاان،

 ، فيتنام، زامبياترينداد وتوابغو

مكتب امللكية 

الفكرية يف 

 س نغافورة

 ،الولايت املتحدة الأمريكية

الياابن،  ،املكتب ادلويل

ندونيس يا، املكس يك  اإ

 ، فيتنامالتايالند مكبوداي،

املكتب الرتيك 

للرباءات والعالمات 

 التجارية

 املكتب ادلويل 

ادلوةل للملكية دائرة 

 الفكرية يف أأوكرانيا

  املكتب ادلويل

مكتب الولايت 

املتحدة للرباءات 

 والعالمات التجارية

 الش ييل، نيوزيالندا، الربازيل، الهند، ،اإرسائيل املكتب ادلويل، 

، البريو ،عامن ، الفلبني،جنوب أأفريقيامرص،  ، املكس يك،التايالند

سانت  غواتاميل، جورجيا، ادلومنياكن،مجهورية البحرين،  برابدوس،

 ترينداد وتوابغو، سانت فنسنت وجزر غرينادين قطر، بامن،لوس يا، 

مكتب بدلان الشامل 

 للرباءات

، املكتب ادلويل الرنوجي، ادلمنارك

 السويد

 أأيسلندا 

معهد فيسغراد 

 للرباءات

املكتب هنغاراي، بولندا، التش يك، 

 سلوفاكيا  ،ادلويل

 

 [هناية املرفق والوثيقة] 


