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)رخص Questel )4الخاصةالبياناتقاعدةإxىالنفاذ�

Global Patent Index (GPI )الخاصةالبياناتقاعدةإxىالنفاذ�

Espacenet)و (PatentScopeالVWاءاتبشأنالعامةالبياناتقواعد�



الشبكةأنشطةلرصدا�تابعةلجنةاجتماععقد•

)(http://www.tisc.maبالشبكة$خاصإلكVwونيموقعإنشاء•
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:مثال

الفوسفوريالحمضصنعبطرق ا�تعلقةالVWاءات



بتكاري � والنشاطالجدة&يالبحث

فيما�بتكاري والنشاطالجدةعنفكرةتكوينيمكن،�بتكاري والنشاطالجدة&يالبحثبفضل
ن.معينااخVwاعاأوفكرةيخص

ّ
السابق&يمحتملةكشفحالةتحديدمنأيضاالبحثذلكويمك

.براءةبموجبةحمايللاخVwاعأهليةضتقوّ قد )مؤتمراتأوبراءاتأومقاfت(

:أمثلة

؛العجلةاخVwاعإعادةعدم�

؛البحثأعمال$توجيه�

.التسجيلقبل�خVwاعتقييم�



�ستغ`لحرية&يالبحث

ال1µأو،ا�غرب&يمعOنقطاع&يا�حميةغVOالصنعوطرق ا�نتجاتبتحديد�ستغ`لحريةتسمح
 .بحريةاستغ`لهايمكنوال1µ،العاما�لكإxىآلت

مثال

بحريةاستغ`لهايمكنالZ1µدوية



الVWاءاتخرائطرسم

الVWاءاتمن�جموعةبيانيتجسيدإxىترميمختلفةممارسات·يالVWاءاتخرائطرسم
.ا�جموعةتلكتحليلمنا�ستقاةوا�علومات

:أمثلة

.للVWاءاتالجغرافيةالخرائط-

.ا�شVwكةا�لكيةذاتالVWاءاتتحليلطريقعنالتعاون شبكاتخرائط-

.البحثتقارير&يالواردة�ستشهاداتروابطإدراج$-



̀حية&يالبحث الVWاءةص

Zسسويتيح  .�ستثمارأو�قتناءحالة&يالقانونيةالناحيةمنالVWاءاتمتانةبتقييمالبحثهذايسمح
̀زمة ̀حيةتقييمأجلمنال .ماشركةتطويراسVwاتيجيةتعيقبراءةص

:أمثلة

.«.اا�رخصالVWاءات-

̀حيةعدمدعوى -  .الص



البيبليوغرا&يالبحث

̀عالبحثهذايسمح أوالعملمجاfتتقييمأجلمنمالVWاءةالبيبليوغرافيةالبياناتعcىبا¼ط
أوالVWاءاتحول ا�نازعات ما$منافسيتفادىكأن،الجغرا&يالتوجهأووالتطويرالبحثاسVwاتيجية

.ف½.االتعاون يمكنال1µا�جاfتتحديد

:مثال

.ذلكغVOإxى...الVWاءاتوأسرة،ا�نافسOنبراءاتمحفظات



التكنولوجيارصدمجال&يالبحث

̀عالبحثهذايسمح ،معOنتكنولوGيقطاع&يالVWاءاتوطلباتمنشوراتآخرعcىدوريبشكلبا¼ط
تمسقدال1µالVWاءاتطلباتأوالVWاءاتأو،اعتمادهايمكنابتكاريةتكنولوجيةحلول تحديدثمةومن

.ماشركةحمايةبسندات



Zرقامأبرز : 2012 سنة&يالشبكة$إنجازات

بحثطلب168-
2012سنة&يالوط1Bالصعيدعcىمسجلبراءةطلب 74-
الVWاءاتبشأنالتعاون معاهدةعcىبناءالدوxيالصعيدعcىمودعبراءةطلب 19-
2012ة$سن&يالشبكة$إxىانضمتهيئات10-
ا�لكيةوسياساتنتائج$البحث$$وتثمOنالصياغةمجال&يالشبكة$منسقيلفائدةمنظمةتدريبيةدورات 3-

الفكرية
ا�ركزرصدبشأنومكناسومراكشفاسمدن$&يا�تابعةللجنةاجتماعات 3-

- 20 Zتقدمةالتدريبيةالويبودورات&يمسج`للمنسق�نممث�ا
̀ميةحلقات 9تنظيم- ا�حليةا�راكزمعبالتعاون يومنصف�دةإع
�TISC Newsخباريةالنشرةمنالثانيالعددإصدار-
،الفرنسيةالعامةZبحاثلتثمOن  CURIEوشبكة،للVWاءاتZوروبيوا�كتب،الويبومعالخارGيالتعاون -

.بالVWاءاتا�تعلقةا�علوماتمجال&ي (PATLIB)الVWاءاتمكتباتوشبكة
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منبحثطلب 168والتجاريةوالصناعيةللملكيةا�غربيا�كتبومقرهاللشبكةالتابعةالعملخليةتلقت
الشبكةنطاقتوسيعإxىباÎساسالزيادةهذهوترجع،$2011بسنةمقارنة  %66قدرهابزيادةأي،الشبكةمنسقي

.2012سنة&ي



(2012)الشبكةمنسقيبحسبالطلباتتوزيع



(2012)النوعبحسبالطلباتتوزيع



القطاعبحسبالبحثطلباتتوزيع



الصور أرشيف

بال`_اءاتا�تعلقةا�علوماتبشأنالويبوعملحلقة

والتجاريةالصناعيةللملكيةا�غربيا�كتبنظمها
للويبوالدوxيا�كتبمعبالتعاون 

2010يونيو 11إxى  9 من،البيضاءالدار



الصورأرشيف

تدريبيةدورة

"بنجاحالتكنولوجيانقلأجلمنتحريرها�وكيفيةالتكنولوجياتراخيصعقودبشأنالتفاوضاسc_اتيجيات"

2011يونيو 29إxى 27 من :التاريخ



الصور أرشيف

تدريبيةدورة

"الجامعاتلفائدةالفكريةا�لكيةبشأنسياسةوضع"

ا�غرب-مكناسمدينة$$&ي2012 أكتوبر : 18وا�كانالتاريخ



الصور أرشيف

تدريبيةدورة

."ال`_اءاتطلباتتحرير�"

ا�غرب-م`لب1Bمدينة$$&ي 2013مارس$$$ 21و 20:وا�كانالتاريخ



الصور أرشيف

دورة��تدريبية
  

"طلبات�ال`_اءاتتحرير��«

ا�غرب -&ي$مدينة$$ب1B$م`ل$$2013مارس$$$$21و$20 :التاريخ�وا�كان
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