
 

 مدريد انضاممات - مقرتحة طريق خارطة
 

 الأمد( طويةل  اللكية )النتيجة الأثر بيان

 

ماكنية زايدة  مدريد بروتوكول خالل من التجارية للعالمات ادلولية ابمحلاية المتتع ا 

 

 

 

  القيادة تغيري أأواًل. الناجت

 

ىل الانضامم مسرية الوطين الفكرية كيةاملل  ملكتب اتبع انضامم" "فريق يقود  طريق  خبارطة ذكل يف مسرتشداً  استبايق، بشلك مدريد بروتوكول ا 

 

 اخملطط العمل اخملرجات

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة املقصودة النتاجئ

 من حموريني أأفراداً  يضم متنوع فريق  .1

ليه )ويشار الوطين الفكرية امللكية مكتب  ا 

 مبادرة زمام يقود الانضامم"( "فريق سمىب 

 لربوتوكول ادلعوية اجلهود ويكثف الانضامم

 ادلاخليني املصلحة أأحصاب دلى مدريد

  واخلارجيني.

 الانضامم لفريق التصور وضع .1.1

قرار الأعضاء اختيار وتنظميه:  السلطات وا 

   ××××. عام يف الانضامم لأنشطة واملوازنة

 املوارد

   وحتركها. رةاال دا قرار -

 ومواردمه الفريق يف املعينني الأعضاء وقت -

   والزتاهمم.

 

 

 عىل مؤهلني أأشخاص تعيني .1.1.1

 من يلزم با يمتتعون املالمئة توايتاملس  

 يف الابتاكر اجتاه يف لدلفع وتوهجات قدرات

 مامتسك بشلك فعلياً  ومعلهم الانضامم فريق

   تغيري. يسهم وعامل كفريق

 



 اخملاطر

ال يعملون ال الفريق أأعضاء أأن با -  حبمك ا 

طار يف مناصهبم ن املعتادة وظائفهم ا   فا 

 اكف   وقت ختصيص يف يمتثل التحدي

   بفعالية. هممته الفريق ملبارشة

 

 

 مس توى عىل الانضامم فريق متثيل  .2.1.1

 امللكية مكتب موظفي مجيع ِقبل من جيد

 بربوتوكول الصةل ذوي الوطين الفكرية

 يشمل أأن ذكل من الأدىن واحلد .مدريد

   من: لكً  المتثيل

دارة )أأ(  ادلويل؛ التعاون ا 

 القانونية؛ واال دارة )ب(

 املالية؛ واال دارة )ج(

دارة )د(  تكنولوجيا وا 

 تكنولوجيا أأو واالتصاالت؛املعلومات

 املعلومات؛

دارة )ه(  التجارية؛ العالمات معليات وا 

دارة )و(    اال داري. ادلمع وا 

 

 بشلك الانضامم فريق هممة بيان  .3.1.1

 اال دارة من معمتدة طريق خارطة يف واحض

 وافية سلطات الفريق ختويل مع العليا،

عطائه     هممته. ال جناز اكفية موارد وا 

 

 أأداء وتقيمي رصد العليا اال دارة متابعة  .4.1.1

 بشلك الطريق خارطة وتنفيذ الانضامم فريق

    دوري.

 



 تدريباً  الانضامم فريق أأعضاء قيتل 2.1 

 والالحئة مدريد بروتوكول عىل موسعاً 

 حتديدًا، أأكرث وبشلك  املشرتكة. التنفيذية

 معل حلقيت أأو ندوتني عن يقل ال ما عقد

   ××××. عام يف الانضامم فريق لأعضاء

 

 املوارد

جراء مدريد بروتوكول يف خرباء تلكيف -  اب 

   التدريب.

   التدريب. تلكفة -

   املتدربني. وقت -

 

 اخملاطر

   التدريب. ال جراء الالزم المتويل نقص -

   التدريب. فعالية عدم -

 

 ادلويل املكتب من خرباء تلكيف  .1.2.1

 )ماكتب خمتارة متعاقدة وأأطراف للويبو

جراء وطنية( فكرية ملكية  لعرض التدريب اب 

   املنظورين. لك من مدريد نظام

 

 اجلانب من لكً  لتدريبا مشول  .2.2.1

 مدريد لربوتوكول الفعلية والتطبيقات النظري

   املشرتكة. التنفيذية والحئته

 

ثبات  .3.2.1  من التدريب مهنجية فعالية ا 

 ما بيان من املتدربني ومتكن التقيمي خالل

 التثقيف محةل يف  اجلديدة وقدراهتم تعلموه

 أأحصاب خملتلف س يجروهنا اليت والتوعية

   ملصلحة.ا

 

رسال )اختياراًي( .3.1   أأعضاء من اثنني ا 

ىل الانضامم فريق  ليشاهدا الويبو مقر ا 

 عالقة ويقامي وأأنظمته ادلويل املكتب معليات

   ××××. عام يف ادلويل املكتب مع معل

 املوارد

   للبعثة. الويبو من متويل -

 امللكية مكتب عام مدير من كتايب طلب -

   الوطين. الفكرية

   العضوين. وقت -

 

 اخملاطر

ىل املرسلني الشخصني اختيار سوء -  ا 

 امللكية مكتب بني فعال تنس يق .1.3.1

 من للويبو ادلويل واملكتب الوطين الفكرية

   وتنفيذها. وتصمميها البعثة اعامتد أأجل

 

 بعرفة للبعثة التالية ةالندو  عقد جناح  .2.3.1

ىل تعلامه ما لنقل العضوين  أأعضاء ابيق ا 

   الفريق.

 



   ادلويل. املكتب

   للبعثة. اال عداد أأو الوقت يف نقص -

 

 الفريق عضوي بني مس متر تواصل  .3.3.1

 املكتب يف هبم االتصال عن واملسؤولني

   ادلويل.

 

 فريق أأعضاء أأحد دعوة )اختياراًي( .4.1 

 املعين العامل الفريق اجامتع حلضور الانضامم

 للتسجيل مدريد لنظام وينالقان ابلتطوير

 بصفة العامل( )الفريق للعالمات ادلويل

   ××××. عام يف مراقب

 املوارد

   الويبو. من متويل -

 امللكية مكتب عام مدير من كتايب طلب -

   الوطين. الفكرية

   العضو. وقت -

 

 اخملاطر

ىل املرسل الشخص اختيار سوء -  املكتب ا 

   ادلويل.

   ال عداد.ا أأو الوقت يف نقص -

 

 والويبو الانضامم فريق بني التنس يق  .1.4.1

 العامل الفريق اجامتع حلضور ادلعوة بشأأن

   مراقب. بصفة

 

 حضوره املقرر العضو عكوف  .2.4.1

 يف ادلائرة املناقشات دراسة عىل الاجامتع

 وتلخيصها العامل للفريق السابقة الاجامتعات

رساهل قبل    الاجامتع. حلضور ا 

 

 لعرض نقل ندوة عقد الاجامتع، بعد  .3.4.1

 يف دارت اليت املناقشات من املس تفاد

   العامل. الفريق اجامتع

 

 

 

 

 



 ترشيعية تغيريات اثنيًا. الناجت

 

صدار عداد واكامتل مدريد، لربوتوكول التجارية( العالمات بشأأن وزاري )قرار التجارية للعالمات تنفيذية الحئة ا     ××××. عام يف للتوقيع مالانضام صك ا 

 

 اخملطط العمل اخملرجات

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة املقصودة النتاجئ

نشاء .1  وزاري( )قرار  تنفيذية الحئة ا 

 بروتوكول أأحاكم لتنفيذ التجارية للعالمات

   املشرتكة. التنفيذية والحئته مدريد

 املقرتحة التنفيذية الالحئة صياغة .1.1

 ِقبل من واس تعراضها التجارية للعالمات

 يف لها الوزير اعامتد مث ومن  الانضامم فريق

   ××××. عام غايته موعد

 املوارد

   ووقهتم. الفريق أأعضاء خربات -

   الويبو. خرباء من مساعدة -

   خرباء. تلكيف -

 

 لالحئة الانضامم فريق اس تعراض .1.1.1

 للوزير ميهاوتقد التجارية للعالمات التنفيذية

   قبهل. أأو ×××× عام يف

 للعالمات التنفيذية الالحئة احتواء  .2.1.1

جراءات بني الاختالف نقاط التجارية  ا 

جراءات وطنياً  املبارش اال يداع  مدريد وا 

 الحئته ذكل يف با الربوتوكول، أأحاكم بوجب

   املشرتكة. التنفيذية

 

 الأداء قياس واخملاطر رداملوا الأنشطة التسلمي اخملرجات/عنارص

 الوطين الفكرية امللكية مكتب اختاذ .2

 للأطراف املتاحة اخليارات بشأأن قراراً 

 تضميهنا املقرر مدريد بروتوكول يف املتعاقدة

قرارات هيئة عىل    الانضامم. صك يف ا 

 اخليارات بني الانضامم فريق يوازن .1.2

قرارات ويويص املتعاقدة للأطراف املتاحة  اب 

دارة  الوطين الفكرية امللكية ملكتب العليا لال 

   ××××. عام يف

 

 املوارد

   الفريق. أأعضاء وقت -

   وقرارها. اال دارة حتراكت -

 

 اخملاطر

قرارات استبعاد    الانضامم. صك يف معينة ا 

 مناقشة الانضامم فريق حتضري  .1.1.2

   اخليارات. بتوصيات مس تفيضة

 

اتحة  .2.1.2 حصائيا ا   املناقشات تدمع تا 

   والتوصيات.

 



 امللكية ملكتب العليا اال دارة اختاذ .2.2

 اخليارات بشأأن قراراً  الوطين الفكرية

 عام يف الانضامم صك يف اال قرارات ووضعها

.××××   

 عىل الانضامم فريق رد  .1.2.2 

 العام املدير من الواردة الاس تفسارات

   والوزير.

 

 يف يرزوالو  العام املدير قرار اختاذ .2.2.2 

   احملدد. التوقيت

 

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة التسلمي اخملرجات/عنارص

3.تيسريمكتبامللكيةالفكريةالوطين

عىلالوزراء()جملساحلكومةموافقة

عىلاخلارجيةالشؤونوزيروتوقيعالانضامم

عاميفللويبوالصكوتقدميالانضاممصك

.×××× 

 فامي مشاورات الانضامم فريق جيري .1.3

 أأجل من هنايئ معويم وتشاور الوزارات بني

 التوصية تقدمي قبل احلكومة لرشط متثالالا

   ابالنضامم.

 

 املوارد

   الفريق. أأعضاء وقت -

   اال دارة. حترك -

رشاك -    أأخرى. وزارات ا 

 

 اخملاطر

صدار عدم -  نتيجةً  الانضامم صك ا 

   القطاعات. بعض من اتالعرتاض

 واتصاالت وثيق تنس يق وجود  .1.1.3

 وفامي املشاركة احلكومية اال دارات بني مس مترة

 وحمارض كتايب بتوثيق ذكل وثبوت بيهنا

   اجامتعات.

 

ىل التوصية ضاممنالا فريق يقدم .2.3  ا 

 من تلمتس اليت اخلارجية، الشؤون وزارة

 فقةاملوا الوزراء( )جملس احلكومة مكتب

 امللكية مكتب يتصل مث ومن الانضامم، عىل

 عىل للحصول اال دارتني بالك مبارشةً  الفكرية

   رسيع. بشلك املرغوبة املوافقة

 

 من الواردة الاس تفسارات عىل الرد  .1.2.3

 يومني خالل الوزراء الرئيس/رئيس مكتب

   فعال. بشلك املثارة املسائل معاجلة مع

 با اخلارجية نالشؤو وزير تزويد .3.3

 صك لصياغة وواثئق معلومات من يلزم

   ××××. عام غايته موعد يف الانضامم

 واس تعراضه الانضامم صك صياغة  .1.3.3

   العليا. اال دارة ِقبل من

 



حاطة .2.3.3  علامً  املعنية الأطراف ا 

قرارات    الانضامم. اب 

 

 )اك جراء الوطنية امجلعية اعامتد .4.3

ىل الصك تقدمي قبل ضامملالن شلكي(  مدير ا 

   ××××. عام هناية قبل الويبو عام

 وزارة مع وثيق تنس يق وجود  .1.4.3

 الوزراء جملس ومكتب اخلارجية الشؤون

 عىل والتوقيع الانضامم اعامتد أأجل من

 كتايب بتوثيق ذكل وثبوت الانضامم صكوك

   اجامتعات. وحمارض

 

 

  



جرائ  تغيريات اثلثًا. الناجت  يةا 

 

طار يف ادلولية والتسجيالت الطلبات ملعاجلة التشغييل ادلليل وجود    ××××. عام غايته موعد يف مدريد نظام ا 

 

 اخملطط العمل اخملرجات

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة املقصودة النتاجئ

صدار .1  للعالمات التنفيذية الالحئة ا 

 اليت ادلولية للتسجيالت شامةلً  التجارية

 من املودعة وادلولية القطرية الطلبات تعنّيِ 

 الوطين الفكرية امللكية مكتب خالل

 مدريد بربوتوكول معالً  املنشأأ  مكتب ابعتباره

   ××××. عام غايته موعد يف

 فريق أأعضاء من خمتارة مجموعة صياغة .1.1

 وخرباء الويبو من بساعدة الالحئة الانضامم

   ××××. عام يف أ خرين

 

 واردامل

   ووقهتم. الفريق أأعضاء خربات -

   الويبو. خرباء من مساعدة -

   أ خرين. خرباء تلكيف -

 

 اخملاطر

 الالحئة الس تكامل الوقت اتساع عدم -

   علهيا. تدريب وعقد التنفيذية

 بأأسلوب التنفيذية الالحئة صياغة  .1.1.1

 التدرجيية التغريات تس توعب ومنط وشلك

 احلني بني مدريد اداحت يدخلها أأن احملمتل

   وال خر.

 

جراء .2.1  أأحصاب مع مشاورات ا 

 الالحئة بشأأن واخلارجيني ادلاخليني املصلحة

   ××××. عام يف املقرتحة التنفيذية

 

 أ راء أأخذ مع التنفيذية الالحئة صياغة  .1.2.1

 يف املعنيني املصلحة وأأحصاب الأطراف

   الاعتبار.

 

 صيغهتا يف ةالتنفيذي الالحئة وضع .3.1

 مكتب عام مدير ِقبل من واعامتدها الهنائية

 الربع غايته موعد يف الوطين الفكرية امللكية

   ××××. عام من ×

 النفاذ حزي التنفيذية الالحئة دخول  .1.3.1

 بعد مدريد بروتوكول تنفيذ يتيح توقيت يف

   الانضامم.

 

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة التسلمي اخملرجات/عنارص

 مع للتعامل معليات دليل وجود .2

 التسجيالت ومعاجلة ادلولية الطلبات

   ××××. عام غايته موعد يف ادلولية

 فريق أأعضاء من خمتارة مجموعة صياغة .1.2

 العمليات دليل العمليات وموظفي الانضامم

 موعد يف أ خرين وخرباء الويبو من بساعدة

 املوارد

  ووقهتم. الفريق أأعضاء خربات -

   الويبو. خرباء من مساعدة -

 دليل يف الواردة اال جراءات .1.1.2

 جتنباً  وواحض اكف   بشلك مرشوحة العمليات

هبام. لأي    ا 



   ××××. عام غايته

 

   أ خرين. خرباء تلكيف -

 

 اخملاطر

   ادلليل. الس تكامل الوقت اتساع عدم -

 

 

 مدريد وحدة يف املتبعة اال جراءات .2.1.2

 أأعامل مع متسقة التجارية العالمات بكتب

   هل. وممكةل ادلويل املكتب

 

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة التسلمي اخملرجات/عنارص

3.تنفيذمعلياتجراءات العملوا 

 موعد يفابالنضامميسمحتوقيتيفاجلديدة

   ××××. عام غايته

 تابال جراءا املعنية الأطراف توعية .1.3

 بعد التشغييل ادلليل يف املعمتدة اجلديدة

   ××××. عام يف الانضامم

 

 املوارد

  ووقهتم. الفريق أأعضاء خربات -

   اال دارة. حترك -

   الويبو. خرباء من مساعدة -

   أ خرين. خرباء تلكيف -

 

 اخملاطر

   التغيري مقاومة -

 

جراء التوصية  .1.1.3 جراء بعد تغيريات اب   ا 

 من الأقل عىل اثنتني جولتني مالانضام فريق

   واال جراءات. للعملية الاس تعراض

 

 بواثئق مشفوعة بتغيريات التوصية .2.1.3

   سلمية. كتابية

 

صدار  .3.1.3 جازة الوزاري القرار ا   اب 

ضفاء اجلديدة اال جراءات  املؤسيس الطابع وا 

   علهيا.

 

 ةالهنائي ابلتغيريات توعية دورة عقد  .4.1.3

   املعنية. للأطراف الأقل عىل واحدة

 

 



 التنظميية التحدايت رابعًا. الناجت

 

   مدريد. بروتوكول بقتىض التسجيالت ومعاجلة ادلولية الطلبات مع للتعامل أأكفاء موظفني تعيني اس تكامل

 

 اخملطط العمل اخملرجات

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة املقصودة النتاجئ

 مكتب من كفء معل فريق ختويل  .1

 الطلبات مع ابلتعامل التجارية العالمات

 الفكرية امللكية مكتب دلى املودعة ادلولية

 دخول دلى املنشأأ  مكتب ابعتباره الوطين

 الويبو تلقي )بعد النفاذ حزي مدريد بروتوكول

 غايته موعد يف أأشهر( بثالثة الانضامم صك

  ××××. عام من × الربع

 فاحصني وتدريب وتعيني ياراخت  .1.1

داريني    الويبو. من بساعدة مدريد لنظام وا 

 

 املوارد

    الفريق. أأعضاء خربات -

   وحتركها. اال دارة قرار -

   املتدربني. وقت -

 

 اخملاطر

   العمل. لفريق املقدم التدريب كفاية عدم -

   ابملتدربني. متعلقة لغوية مشالك -

 الطلبات يف ال  ع بعدل اخملالفات تكرر -

   ادلولية.

 

 دلى املامرسات أأفضل مراعاة  .1.1.1

 فريق تكوين يف القامئة املتعاقدة الأطراف

 الطلبات مع ابلتعامل ختويهل املراد العمل

   ادلولية.

 

 املعرفة بني التدريب يف امجلع  .2.1.1

 الطلبات مع التعامل يف واملهارات القانونية

   ادلويل. واملكتب املودعني مع والتخاطب

 

 تأأهيلياً  تقياميً  خمتارين موظفني اجتياز  .3.1.1

   الانضامم. فريق جيريه

 

رسال )اختياراًي( .2.1  فريق من أأعضاء ا 

 ادلويل املكتب أأعامل يف لالنغامس العمل

 أأوائل يف املتعاقدة الأطراف أأحد ومكتب

 من الأقل عىل اثنني عضوين خوض  .1.2.1

 يف الانغامس جتربة العمل فريق أأعضاء

   ادلويل. املكتب



   ××××. عام

 

 من الأقل عىل اثنني عضوين خوض  .2.2.1

 أأحد دلى الانغامس جتربة العمل فريق أأعضاء

   مدريد. بروتوكول يف املتعاقدة الأطراف

 أأداء لقياس والرصد للتقيمي أ لية وضع .3.1

   العمل. فريق

 دلى املامرسات أأفضل مراعاة  .1.3.1

 التقيمي أ ليات يف أ خرين متعاقدين أأطراف

   والرصد.

 مع والرصد التقيمي أ ليات اتساق  .2.3.1

   ادلويل. املكتب يف املطبقة تكل

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة التسلمي اخملرجات/عنارص

 بعاجلة أأكفاء موظفني تلكيف  .2

 دلى البدل تعني اليت ادلولية يالتالتسج 

 تلقي )بعد النفاذ حزي مدريد بروتوكول دخول

 موعد يف أأشهر( بثالثة الانضامم صك الويبو

 ××××. عام من × الربع غايته

جياد .1.2  ملعاجلة مالمئ معل هيلك ا 

 اال طار مضن وحفصها ادلولية التسجيالت

 عام يف مدريد لربوتوكول اال لزايم الزمين

 للتسجيالت فاحصني تعيني) ××××

   ادلولية(.

 

 املوارد

    الفريق. أأعضاء خربات -

   وحتركها. اال دارة قرار -

   املتدربني. وقت -

 

 اخملاطر

   اجلودة. ضامن قضااي -

 يف احملددة الهنائية املواعيد عن التخلف -

   مدريد. بروتوكول

 دلى املامرسات أأفضل مراعاة .1.1.2

 العمل هيلك يف ينأ خر  متعاقدين أأطراف

   وحفصها. ادلولية التسجيالت ملعاجلة املراد

 

 اس تكامهل الالزم العمل جحم مراعاة  .2.1.2

 مدريد لربوتوكول الهنايئ املوعد انقضاء قبل

   العمل. هيلك يف

 

 املعايري نفس العمل هيلك اس تخدام .3.1.2

 بشلك املودعة الطلبات حفص يف واجلودة

   الوطين. الفكرية امللكية كتبم  دلى مبارش

 

 املعينني املوظفني وتدريب اختيار .2.2

 بداية يف وحفصها ادلولية التسجيالت ملعاجلة

 املعرفة بني التدريب يف امجلع  .1.2.2

   واملهارات. القانونية



 اختبار اخملتارين املوظفني اجتياز .2.2.2   ××××. عام

   وتقيميه. التأأهيل

 

   اجلودة. لضامن ورصد تقيمي أ لية ضعو  3.2

 

 دلى املامرسات أأفضل مراعاة  .1.3.2

 التقيمي أ ليات يف أ خرين متعاقدين أأطراف

   والرصد.

 

 مع والرصد التقيمي أ ليات اتساق  .2.3.2 

   ادلويل. املكتب يف املطبقة تكل

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة التسلمي اخملرجات/عنارص

3.اتساماملعامالتبنياملكتبادلويل

الفكريةامللكيةمكتبيفمدريدووحدة

الطلباتمعالتعامليفالوطنية

 والكفاءة.ابلسالسةادلوليةوالتسجيالت

 أأكرث عىل ادلويل املكتب مع االتفاق .1.3

 وامللفات املعلومات لتبادل كفاءة الس بل

   االتصال. مسؤويل وتعيني وتنس يقها

 

 املوارد

    الفريق. أأعضاء خربات -

   وحتركها. اال دارة قرار -

   املتدربني. وقت -

 

 اخملاطر

   اجلودة. ضامن قضااي -

 يف احملددة الهنائية املواعيد عن التخلف -

   مدريد. بروتوكول

 

ىل واال جراءات االتفاقات تقليص  .1.1.3  ا 

 مكتب موظفي ال رشاد دليل يف الكتابة

   الوطين. ريةالفك امللكية

قامة .2.3  املكتب مع مس مترة عالقة ا 

   ادلويل.

 

جراء  .31.2.  بني دورايً  ومناقشات تقياميت ا 

 الفكرية امللكية ومكتب ادلويل املكتب

   التنس يق. لتحسني الوطين

 

 

 

 



 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تغيريات خامسًا. الناجت

 

 املعلومات تكنولوجيا اس تخدام طريق عن مدريد بربوتوكول الصةل ذات ابملعامالت يتعلق فامي للويبو ادلويل واملكتب الوطين الفكرية امللكية بمكت بني والتنس يق االتصال حتسني

   ××××. عام هناية غايته موعد يف واالتصاالت

 

 اخملطط العمل اخملرجات

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة املقصودة النتاجئ

لكرتونياً  والواثئق املعلومات تناقل .1  ا 

 الفكرية امللكية ومكتب ادلويل املكتب بني

   الوطين.

نشاء .1.1  البياانت لتناقل وس يةل ا 

لكرتونياً  والواثئق    الويبو. مع ابلتعاون ا 

 

 املوارد

   ووقهتم. الفريق أأعضاء خربات -

 الويبو. خربات -

   النظام. مس تخديم وقت -

 

 اخملاطر

   النظام. مشالك حل عدم -

   املشغلني. مقاومة -

 

نشاء  .1.1.1  الويبو من بساعدة الوس يةل ا 

 أأطراف دلى املامرسات أأفضل يف النظر بعد

   أ خرين. متعاقدين

 

ماكنية  .2.1.1  ذات املعامالت حتويل ا 

ىل مدريد بربوتوكول الصةل  بنس بة الالورقية ا 

   الوس يةل. اس تخدام خالل من 100%

 

   جتريبيًا. الوس يةل اختبار ..12

 

 من الاختبار الوس يةل اجتياز ثبوت  .1.2.1

   وتعليقاهتم. املشغلني ثقة خالل

 

   وتوازانت. بضوابط الوس يةل تشغيل .3.1

 

 البياانت من %100 تناقل .1.3.1

لكرتونيًا. واملعلومات    ا 

 



 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة التسلمي اخملرجات/عنارص

 حتتوي اليت البياانت قاعدة اتسام .2

 والتسجيالت الطلبات معلومات عىل

 والتحديث ابدلقة القانوين ووضعها ادلولية

 عن ابلبحث النظام وسامح أأس بوعيًا،

حصائيات وجبمع وجلهبا معلومات    مفيدة. ا 

 

نشاء .1.2  وتغذيهتا البياانت قاعدة ا 

   ا.دقهت من التأأكد مع احلالية ابلسجالت

 املوارد

   ووقهتم. الفريق أأعضاء خربات -

 الويبو. خربات -

   النظام. مس تخديم وقت -

 

 اخملاطر

   البياانت. قاعدة حتديث يف التأأخر -

   البياانت. قاعدة معلومات يف نقص -

 

نشاء  .1.1.2  الويبو من بساعدة الوس يةل ا 

 أأطراف دلى املامرسات أأفضل يف النظر بعد

   .أ خرين متعاقدين

 وجلب البحث وس يةل اختبار .2.2 

   جتريبيًا. البياانت

 

 من الاختبار الوس يةل اجتياز ثبوت  .1.2.2

   وتعليقاهتم. املشغلني ثقة خالل

 

   وتوازانت. بضوابط الوس يةل تشغيل .3.2 

 

 وحتديث البياانت دقة مراجعة  .1.3.2

   الأقل. عىل الأس بوع يف مرة البياانت قاعدة

 

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة التسلمي جات/عنارصاخملر 

3.املعلوماتاخملزنةيفقاعدةالبياانت

عاممناعتبارا واملسجلنيللمودعنيمتاحة

.×××× 

 

 النفاذ معلامت بشأأن قرار اختاذ .1.3

   البياانت. أأمن مراعاة مع تصمميهاو 

 املوارد

   ووقهتم. الفريق أأعضاء خربات -

   الويبو. خربات -

 

 اخملاطر

   البياانت. قاعدة اس تخدام قةل -

 

 تفضيالت مجع بعد الوس يةل صمميت  .1.1.3

 قاعدة ابس تخدام يتعلق فامي املس تخدمني

   وحمتواها. البياانت

 

   جتريبيًا. الوس يةل اختبار .2.3

 

 من الاختبار الوس يةل اجتياز ثبوت .1.2.3

   م.وتعليقاهت املشغلني ثقة خالل

 



   وتوازانت. بضوابط الوس يةل تشغيل .3.3

 

 وحتديث البياانت دقة مراجعة  .1.3.3

   الأقل. عىل الأس بوع يف مرة البياانت قاعدة

 

 

 

 املعنيني جامعة يف تغريات سادسًا. الناجت

 

 لدلعوة الاكفية واملهارات املالمئة املعارف البالد يف احمليل الصعيد عىل اخلارجيني املصلحة ابأأحص من وغريمه واحملامني التجارية العالمات وولكء التجارية املؤسسات عىل القامئني اكتساب

ىل ىل الانضامم ا     ××××. عام هناية غايته موعد يف منه والاس تفادة وتوظيفه مدريد بروتوكول ا 

 

 اخملطط العمل اخملرجات

 ءالأدا قياس واخملاطر املوارد الأنشطة املقصودة النتاجئ

 التجارية العالمات أأحصاب تعرف .1

 مدريد بروتوكول فوائد عىل الأعامل ورواد

عراهبم ىل البالد انضامم يف الرغبة عن وا   ا 

   مدريد. بروتوكول

 مدريد بروتوكول عن ندوات عقد .1.1

 يف الأعامل وغرف حمددة صناعات جملموعات

   الرئيس ية. املدن

 

 املوارد

   ووقهتم. املدربني خربات -

   التدريب. تلكفة -

 

 اخملاطر

 لقصور نتيجة املنفذة الندوات عدد قةل -

   الوقت. وضيق المتويل

ىل الوصول تعذر -  املناسب امجلهور ا 

   التجارية(. املؤسسات يف القرارات )متخذي

 النحو عىل اال عالمية املواد صياغة عدم -

 توعية حلقات أأو تدريبات تنفيذ  .1.1.1

 الصناعات مجيع يف مدريد بروتوكول بشأأن

   الرئيس ية. الصناعات ورابطات

 العليا املراتب موظفي متثيل .2.1.1

 القرارات ومتخذي الأعامل وأأحصاب/رواد

   التوعية. أأو التدريب يف احلضور من 75%

 

 يف الأقل ىلع اثنتني ندوتني عقد  .3.1.1

   رئيس ية. مدينة لك

 



جراء .2.1  القامئني مع انفرادية مشاورات ا 

 التصدير يف متخصصة جتارية مؤسسات عىل

   جتارية. لعالمات املودعني وأأعىل

 

 متلقي أأو املس هتدفني القراء لتثقيف الالزم

   فعال. بشلك املواد

 

جراء  .1.2.1  القامئني مع انفرادية مشاورات ا 

 التصدير يف متخصصة جتارية مؤسسات عىل

   الأقل. عىل

جراء .2.2.1  أأعىل مع انفرادية وراتمشا ا 

 عىل جتارية لعالمات مؤسس ياً  مودعاً  20

   السابقة. الثالث الأعوام مدى

عالمية مواد نرش .3.1  بروتوكول عن ا 

 عىل وتوزيعها احمللية ابللغة مكتوبة مدريد

 ورابطات واملتوسطة الصغرية الرشاكت

   الصناعات.

 

 من نسخة أألفي عن يقل ال ما طباعة .1.3.1

 عىل لتوزيعها احمللية ابللغة اال عالمية وادامل

 ورابطات واملتوسطة الصغرية الرشاكت

   الصناعات.

 الصناعات وغرف رابطات تقدمي .4.1

   كتابية. دمع بياانتب  املهمتة

 

 بعرفة الكتابية ادلمع بياانت مجع .1.4.1

   الوطين. الفكرية امللكية مكتب

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة التسلمي اخملرجات/عنارص

 التجارية العالمات ولكء متكن .2

 ملودعي خدمات تقدمي من واحملامني

 خالل من التجارية العالمات تسجيالت

   مدريد. بروتوكول

جراء .1.2  عىل وهماري قانوين تدريب ا 

 التجارية العالمات لولكء مدريد بروتوكول

   رئيس ية. مدن يف واحملامني

 املوارد

   وخرباهتم. املدربني وقت -

   التدريب. تلكفة -

 

 اخملاطر

 لقصور نتيجة املنفذة الندوات عدد قةل -

 للولكء خصيصاً  تدرييب مهنج تصممي  .1.1.2

 تاحملارضا من ساعة 20 من يتأألف واحملامني

   العمل. وحلقات

 من %75 عن يقل ال ما اس تكامل .2.1.2

 واحملامني التجارية العالمات ولكء

   التدريب. التجارية العالمات يف املتخصصني



جراء .2.2  للماكتب داخيل تدريب ا 

 مودعي قوامئ تتصدر اليت القانونية

   التجارية. العالمات تسجيالت

 

   المتويل.

   التدريب. فعالية عدم -

 حبضور اخملرضمني املامرسني اهامتم عدم -

   التدريب.

 يلداخ تدريب تقدمي عرض  .1.2.2

 معظم أأودعت اليت العرشة القانونية للماكتب

 الثالثة الأعوام يف التجارية العالمات طلبات

   السابقة.

 حرضوا اذلين ابحملامني قامئة نرش .3.2

   مدريد. بروتوكول عىل التدريب

 

 اس تمكلوا اذلين احملامني قامئة نرش .1.3.2

 ملكتب اال لكرتوين املوقع عىل التدريب

   الوطين. فكريةال امللكية

 الأداء قياس واخملاطر املوارد الأنشطة التسلمي اخملرجات/عنارص

3.تعرفاجلهاتاحلكوميةذاتالصةل

تكلونقلهامدريدبروتوكولفوائدعىل

ىلاملعلومات    الصةل. ذوي املصلحةأ حصابا 

 بروتوكول عن داخلية ندوات عقد .1.3

 خدمات تقدم اليت احلكومية للجهات مدريد

 دخول تسهل أأو التجارية للمؤسسات

ىل الأجنيب الاستامثر    البالد. ا 

 املوارد

   وخرباهتم. املدربني وقت -

   التدريب. تلكفة -

 

 اخملاطر

 لقصور نتيجة املنفذة الندوات عدد قةل -

   الوقت. وضيق المتويل

   التدريب. فعالية عدم -

ىل الوصول تعذر -  اخلطوط موظفي ا 

   احلكومية. اجلهات دلى الأمامية

تقان عدم - عداد ا     اال عالمية. املواد ا 

 

 هجات عرش عن يقل ال ما توعية  .1.1.3

   مدريد. بروتوكول بشأأن حكومية

 

 ندوات 10 عن يقل ال ما عقد  .2.1.3

 اليت احلكومية اجلهات يف املصلحة لأحصاب

   مدريد. بربوتوكول توعيهتا س بقت

 

عال مواد نرش .2.3  بروتوكول عن ميةا 

اتحهتا احمللية ابللغة مكتوبة مدريد  للجهات وا 

   لتوزيعها. احلكومية

 

 نسخة أألف عن يقل ال ما طباعة .1.2.3

 خالل من وتوزيعها عالميةاال   املواد من

 توعيهتا س بقت اليت احلكومية اجلهات

   مدريد. بربوتوكول

 الأداء قياس طرواخملا املوارد الأنشطة التسلمي اخملرجات/عنارص

4.حاطة ال جنبيةالتجاريةاملؤسساتا 

ا ىلالانضاممعىلالبالدنيةمبعرفةاملهمتة

 مدريد بروتوكول عن ندوات عقد .1.4

   البالد. يف الأجنبية الأعامل لغرف

 املوارد

   وخرباهتم. املدربني وقت -

 تتخذ اليت الأعامل غرف مجيع توعية .1.1.4

   مدريد. بربوتوكول لها مقراً  البالد من



 هجود بس تجدات علامً  مدريد بروتوكول

   ومس هتدفاته. الانضامم

 

عالمية معلومات نرش .2.4  بروتوكول عن ا 

 الأجانب ملستمثرينا عىل لتوزيعها مدريد

   احملمتلني.

 

   التدريب. تلكفة -

 

 اخملاطر

 لقصور نتيجة املنفذة الندوات عدد قةل -

   المتويل.

تقان عدم - عداد ا     اال عالمية. املواد ا 

 

 من نسخة 300 عن يقل ال ما توزيع .1.2.4

 امللكية مكتب طبعها اليت اال عالمية املواد

 جتارية مؤسسات عىل الوطين الفكرية

   أأجنبية.

5.اتحة لكرتونيةصفحةا  عىلحتتويا 

 با مدريد، بروتوكول عن الأساس ية احلقائق

جاابهتا،و  املتكررة الأس ئةل ذكل يف  من ا 

 امللكية ملكتب اال لكرتوين املوقع خالل

لكرتونية ومواقع الوطين الفكرية  حكومية ا 

 ش باكت يف نرشها عن فضالً  أأخرى

   الاجامتعي. التواصل

عداد اال لكرتونية الصفحة تصممي .1.5  وا 

جاابهتا. املتكررة الأس ئةل    وا 

 املوارد

 اال لكرتونية الصفحات مصمم وقت -

   وخرباته.

 روابط حول للتفاوض الالزم الوقت -

   اال لكرتونية. الصفحات

 

 اخملاطر

   اال لكرتونية. الصفحة تصممي سوء -

ىل الوصول تعذر الروابط؛ عدد قةل -  ا 

   عريض. مجهور

 

 عىل لكرتونيةاال   الصفحة احتواء .1.1.5

يداع تخصصنيامل  لغري مبسط دليل  طلب ال 

   لوطين.ا الفكرية امللكية مكتب دلى دويل

 وربطها اال لكرتونية الصفحة حتميل .2.5

 الفكرية امللكية ملكتب اال لكرتوين ابملوقع

   الوطين.

 

 والأدةل والقواعد الترشيعات حتميل  .1.2.5

 الصفحة عىل مدريد بربوتوكول الصةل ذات

   اال لكرتونية.

 

 يف خمتلفة حكومية هجات استئذان .3.5 

   اال لكرتونية. واقعهاب اال لكرتونية الصفحة ربط

 

 مواقع 10 عن يقل ال ما ربط .1.3.5

لكرتونية  املتعلق اال لكرتوين ابملوقع ا 

   مدريد. بربوتوكول

 

 


