تعريف بقواعد بيانات
الويبو العالمية
المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي المحفل العالمي للملكية
ّ
وتوفر المنظمة النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية
الفكرية.
العالمية .ويتيح موقع المنظمة اإللكتروني البحث في ماليين
ّ
واالطالع على
البراءات والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية،
قوانين الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم.

بيانات الملكية الفكرية القيمة
في متناول يديك وبالمجان
قاعدة البيانات
قاعدة بيانات الويبو
العالمية ألدوات التوسيم PATENTSCOPE
www.wipo.int/branddb

patentscope.wipo.int

يمكن للمستخدم النفاذ إلى معلومات
عما يقارب  40مليون عالمة تجارية
شاملة ّ
محمية بما في ذلك:
• العالمات التجارية الدولية المسجلة
بموجب نظام مدريد
• مجموعات العالمات التجارية الوطنية من
أكثر من  55دولة ومنطقة حول العالم
• تسميات المنشأ المحمية بموجب نظام
لشبونة
• األعالم وغيرها من شعارات الدول
المحمية بموجب اتفاقية باريس
• األسماء الدولية غير المسجلة الملكية من
منظمة الصحة العالمية.

تتيح القاعدة النفاذ إلى ما يزيد على 75
مليون وثيقة من وثائق البراءات ،بما في
ذلك:
• طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب
معاهدة التعاون بشأن البراءات – وتتاح
طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات
منذ أول يوم لنشرها
• وبيانات براءات من أكثر من  60دولة
ومنطقة مختلفة.

وتشمل أدوات البحث الفعالة:
• البحث عن الصور بالمفهوم
•  14حقال للبيانات
• البحث باستخدام مصطلحات مشابهة أو
بدائل أو مجموعة من المصطلحات
• اقتراح مصطلحات للبحث التلقائي
• البحث باستخدام مشغالت بولينية
ومتقاربة ومجموعات
• واجهة مستخدم متعددة اللغات.
وتشمل األدوات التحليلية:
• التحليل الفوري للرسوم البيانية
• التصفح بحسب نتائج قابلة للتكييف
• ردود فعل تفاعلية وحيوية.

وتشمل أدوات البحث الفعالة:
• البحث عن البنية/البنية الفرعية الكيميائية
• ترجمان الويبو ()WIPO Translate
المستند إلى الذكاء االصطناعي
• نظام استرجاع المعلومات ما بين اللغات
– الذي يتيح إمكانية البحث بعدة لغات عن
طريق إدخال مصطلحات بلغة واحدة
• حقول متعددة للبيانات
• بحث بالنص الكامل عن وصف الدعاوى
ومجاالتها
• بحث باستخدام مشغالت بولينية
ومتقاربة ومجموعات
• واجهة مستخدم متعددة اللغات
• ترجمة آلية للنتائج.
وتشمل األدوات التحليلية:
• تحليل الرسوم البيانية
• تصفح بحسب نتائج قابلة للتكييف
• إحصاءات بشأن التصنيف الدولي
للبراءات.

قاعدة بيانات الويبو
العالمية للتصاميم

قاعدة بيانات الويبو
القانونية WIPO Lex

www.wipo.int/designdb

wipolex.wipo.int/ar

تتيح القاعدة النفاذ إلى ما يزيد على
 10مليون تصميم ،تتضمن:
• التصاميم المسجلة دوليا بموجب نظام
الهاي
• تسجيالت التصاميم الوطنية من  20بلد
ومنطقة حول العالم.

تتيح القاعدة النفاذ إلى ما يزيد عن 15,000
وثيقة قانونية تشكل عماد قانون الملكية
الفكرية الحديث ،وتتضمن:
• القوانين الوطنية للدول األعضاء في
الويبو ودول أخرى ،التي تنظم البراءات
والتصاميم الصناعية والعالمات التجارية
وحق المؤلف والمؤشرات الجغرافية
وغيرها
• معاهدات الملكية الفكرية العالمية
واإلقليمية والثنائية.

وتشمل أدوات البحث الفعالة:
•  14حقال للبيانات
• البحث باستخدام مصطلحات مشابهة أو
بدائل أو مجموعة من المصطلحات
• اقتراح مصطلحات للبحث التلقائي
• البحث باستخدام مشغالت بولينية
ومتقاربة ومجموعات
• واجهة مستخدم متعددة اللغات
• أداة «تصفية» تسهل تضييق نطاق
البحث.
وتشمل األدوات التحليلية:
• التحليل الفوري للرسوم البيانية
• التصفح بحسب نتائج قابلة للتكييف
• ردود فعل تفاعلية وحيوية.

وتشمل أدوات البحث الفعالة:
• حقول بيانات متعددة
• بحث بالنص الكامل من العناوين وصوال
إلى المصطلحات المحددة
• البحث في مرتسمات قطرية متعددة
• واجهة مستخدم متعددة اللغات
• ترجمة آلية للنتائج.
وتشمل األدوات التحليلية إمكانية الربط
المتقاطع للوثائق القانونية ذات الصلة بغية
تسهيل التصفح.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
الهاتف+ 41 22 338 91 11 :
الفاكس+ 41 22 733 54 28 :
لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب
الويبو الخارجيةُ ،يرجى زيارة الموقع التالي
www.wipo.int/about-wipo/ar/offices

