
WIPO IP Diagnostics أداة

أداة للتقييم الذاتي في مجال 

الملكية الفكرية لفائدة الشركات 

الصغيرة والمتوسطة
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لعلّك شركة صغيرة ترغب في الحصول عىل مدخل سهل إىل   —
الملكية الفكرية.

يهّمك معرفة كيف يمكن للملكية الفكرية أن تساعدك عىل زيادة   —
فرصك التجارية.

يهّمك معرفة ما إذا كان لدى شركتك أي أصول محتملة   —
للملكية الفكرية.

يهّمك معرفة كيف يمكن حماية هذه األصول وإدارتها من أجل   —
إضافة قيمة إىل شركتك.

لماذا ينبغي لك استخدام أداة 

WIPO IP Diagnostics؟

إذا وافقت عىل أي من البيانات 

 WIPO IP المذكورة أعاله، فإن أداة

Diagnostics أداة تناسبك!
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ما عليك سوى اإلجابة إلكترونياً عىل األسئلة 

 WIPO IP األساسية المتعلقة بشركتك في أداة

 Diagnostics، وسيكون بإمكانك:

التعرّف عىل األنواع األساسية للملكية الفكرية،  —
وتحديد أي أصول من أصول الملكية الفكرية التي قد تكون لديك،  —
والحصول عىل فكرة عامة عن كيفية حماية أصول الملكية الفكرية   —

الخاصة بك وإدارتها واالستفادة منها لتحقيق قيمة تجارية،

وفهم المواضع التي قد تتعرض فيها شركتك للخطر إن قرّرت عدم   —
النظر في قضايا الملكية الفكرية
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أداة WIPO IP Diagnostics عبارة عن أداة قائمة عىل البرمجيات يمكن 

ألي شخص النفاذ إليها عن طريق حاسوب أو هاتف محمول موصول 

باإلنترنت. ويطرح النظام عىل المستخدم سلسلة من األسئلة يجيب 

المستخدم عليها من خالل التفكير في شركته تحديداً. وتغطي المواضيع 

واألسئلة جميع مجاالت العمل الرئيسية التي قد يكون للملكية الفكرية 

تأثير فيها.

وتؤدي اإلجابات المقدمة إىل استحداث تقرير مخصص عن أصول 

الملكية الفكرية المحتملة لشركتك وتقدم لمحة عامة عن الطريقة التي 

يمكن بها إدارتها. ويمكن بعد ذلك استخدام التقرير كنقطة انطالق لوضع 

استراتيجية إلدارة الملكية الفكرية تكون وجيهة بالنسبة لشركتك.

فهم الملكية الفكرية

في شركتك
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تتكون أداة WIPO IP Diagnostics من عشرة أقسام؛ وعليك فقط 

باستكمال األقسام التي تُعد، حسب رأيك، وجيهة بالنسبة لشركتك. وإذا 

كانت كل األقسام وجيهة، سيستغرق استكمال التقييم بأكمله نحو ساعة 

واحدة. وبإمكانك تكريس كل الوقت الالزم، وحتى وقف التقييم والعودة 

إليه الحقاً. فسُتحفظ إجاباتك ويمكنك الرجوع إليها كلما احتجت إىل 

ذلك الستكمال األقسام الوجيهة.

هام: أداة WIPO IP Diagnostics ليست بديالً عن المشورة القانونية. 

بل هي أداة مفيدة الكتساب فهم عام للملكية الفكرية قبل التماس 

المشورة القانونية.

سهلة االستخدام - بوتيرة تناسبك
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تتيح أداة WIPO IP Diagnostics للمستخدم فرصة التعرّف عىل 

مختلف حقوق الملكية الفكرية التي تُعد وجيهة بالنسبة لشركته:

البراءات،  —
والعالمات التجارية،  —

والتصاميم،  —
وحق المؤلف،  —

واألسرار التجارية.  —

وسُتتاح لك أيضاً فرصة بدء االطالع عىل المواضع التي تؤثر فيها الملكية 

الفكرية عىل مجاالت النشاط العديدة والمختلفة، مثل الحفاظ عىل 

موقع إلكتروني، والمشاركة في التجارة الدولية، والتعامل مع الموظفين 

والمورّدين والمتعاقدين الخارجيين، وترخيص ملكيتك الفكرية وحمايتها 

والدفاع عنها.

التعرّف عىل الملكية الفكرية بسهولة
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ستؤدي إجاباتك عىل األسئلة المتعلقة بكل مجال من مجاالت الملكية 

الفكرية واألعمال الوجيهة بالنسبة لك إىل استحداث تقرير.

وإذا تم النفاذ إىل جميع األقسام واإلجابة عىل األسئلة، يمكن للمستخدم 

أن يتوقع الحصول عىل تقرير بمتوسط أربع صفحات لكل قسم، مما 

يسفر عن تقرير إجمالي يقارب حجمه 50 صفحة.

الحصول عىل تقرير مخصص



المنظمة العالمية للملكية الفكرية

34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
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الهاتف: 11 91 338 22 41 +
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