
ويبو ِلكس- قاعدة بيانات 
عالمية مجانية لقوانين 

ومعاهدات الملكية الفكرية
www.wipo.int/wipolex/ar

لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال 
بالويبو على الموقع اإللكتروني التالي: 

www.wipo.int

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

 +4122 338 91 11 الهاتف: 
+4122 733 54 28 الفاكس: 



قاعدة بيانات 
إلكترونية عالمية تتيح 

النفاذ بالمجان إلى 
المجموعة األشمل 

لقوانين ومعاهدات 
الملكية الفكرية

تتيح ويبو لكس النفاذ إلى ما يلي والبحث فيه:
ما يقارب 200 من البيانات القطرية التي تحتوي   •
على ما يناهز 000 15 صك قانوني، بما في ذلك 

المعاهدات والدساتير والقوانين واللوائح التي 
تغطي طيفا واسعا من مجاالت الملكية الفكرية 
)البراءات ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية 
والعالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية وحق 

المؤلف والمعارف التقليدية واألسرار التجارية 
وغير ذلك(

والمعاهدات المتعددة األطراف واإلقليمية   •
والثنائية لجميع األعضاء في الويبو، واألعضاء 

في منظمة التجارة العالمية، واألعضاء في األمم 
المتحدة

ومعلومات عن األنظمة القانونية الوطنية   • 
للملكية الفكرية

وأخبار عن آخر النصوص القانونية الصادرة في   •
جميع أنحاء العالم بشأن الملكية الفكرية

ُصممت ويبو لكس خصيصا لتلبية احتياجات 
المكاتب الوطنية للملكية الفكرية، وواضعي 
 السياسات، والمحامين، والباحثين، والطلبة. 

وتساعد ويبو لكس:
المخترعين والمبدعين والمقاولين على إيجاد   •
المعلومات عن اآلليات القانونية التي تحمي 

الملكية الفكرية.
والمستثمرين على اتخاذ قرارات تجارية مستنيرة   •

من خالل مراعاة المعلومات المتعلقة بالحقوق 
وااللتزامات المرتبطة بالملكية الفكرية.

مزايا ويبو لكس
آلية بحث بسيطة وسهلة االستخدام  •

بيانات موثوق بها ودقيقة مأخوذة من مصادر   •
حكومية رسمية

متاحة باإلنكليزية والعربية والصينية والفرنسية   •
والروسية واإلسبانية

جميع المعلومات ُمحدثة بانتظام  •

ادخل إلى ويبو لكس من أجل:
الحصول على نص قانون أو معاهدة ما  •

البحث عن معلومات تتعلق بقانون أو معاهدة ما  •
إيجاد قوانين الملكية الفكرية السارية في بلد ما  •

مراقبة تطور تشريعات الملكية الفكرية عبر الزمن   •
 باالطالع على الُنسخ الُمعدلة المتتالية 

للصكوك القانونية.
االستفادة من ترجمة آلية للصكوك القانونية.  •

يمكن االشتراك في نشرة أخبار ويبو لكس اإللكترونية 
على الموقع التالي:

https://www3.wipo.int/newsletters/
ar/#wipolex_news

يمكن إرسال تعليقاتكم إلى العنوان اإللكتروني التالي:
alexander.matveev@wipo.int
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