* االرفبلُبد انذونُخ نحًبَخ حمىق انًهكُخ انفكشَخ -:
أوال  :فٍ يدبل انًهكُخ انصُبػُــــــــــــــخ :ـ
خذول سلى ( : )1االرفبلُبد انذونُخ نحًبَخ حمىق انًهكُخ انصُبػُخ:
ارفبلُخ ثبسَظ نهًهكُخ انصُبػُخ  1883صُغذ ثبسَظ  ( 1791اإلطبس انؼبو )
)( I PCاذفالُح انرصُُف انذونٍ نثشاءاخ االخرشاع ـ عرشاعثىسج  1791ـ إذحاد
اذفالُح االػرشاف انذونٍ تئَذاع انكائُاخ انذلُمح فٍ َظاو تشاءاخ االخرشاع ـ إذحاد تىداتغد 1799

ثشاءاد االخزشاع

.
)) ( P C Tاذفالُح انرؼاوٌ انذونٍ تشأٌ انثشاءاخ ـ واشُطٍ  1791ـ إذحاد
اذفالُح انرغجُم انذونٍ نهؼالياخ انرجاسَح ـ يذسَذ  1797ـ اذحاد يذسَذ ـ وتشذىكىل يذسَذ انًهحك تها
اذفالُاخ انرصُُف انذونٍ نهثضائغ وانخذياخ ـ اذحاد َُظ 1799

انؼاليبد انزدبسَخ

اذفالُح انرصُُف انذونٍ نهؼُاصش انًًُضج نهؼالياخ ـ اذحاد فُُُا 1791
اذفالُح لاَىٌ انؼالياخ انرجاسَح ـ جُُف 1771
اذفالُح اإلتذاع انذونٍ نهًُارج انصُاػُح ـ الهاٌ ـ اذحاد الهاٌ  1799ـ تشذىكىل جُُُف 1799
اذفالُح إَشاء انرصُُف انذونٍ نهًُارج انصُاػُح ـ نىكاسَى ـ اذحاد نىكاسَى 1799

انشعىو وانًُبرج
انصُبػُخ

اذفالُح انرغجُم انذونٍ نهشعىو وانًُارج انصُاػُح ـ صُاغح جُُُف تاذفالُح الهاي 1777

اذفالُح ذجشَى انثُاَاخ انًضههح تشأٌ يُشأ انثضائغ ـ يذسَذ  1971ـ صُغد عرىكهىنى 1799

ػاليبد انًُشأ ـ
انًؤشش اندغشافٍ

اذفالُح حًاَح دالالخ انًصذس وانرغجُم انذونٍ نها ـ نشثىَح 1799

حًبَخ انُجبربد

جُُُف ( U P O V )1791االذفالُح انذونُح نحًاَح أصُاف انُثاذاخ انجذَذج

انشؼبس األونًجٍ

اذفالُح حًاَح انشؼاس األونًثٍ ـ َُشوتً 1791

انًصذس :االذحاد انؼشتً نحًاَح حمىق انًهكُح انفكشَح ـ دساعح حًاَح حمىق انًهكُح انفكشَح
يهُذط  /طهؼد صاَذ ـ أيٍُ ػاو االذحاد  -انطثؼح انثاَُح ـ 9119

ثبَُبً  :فٍ يدبل انًهكُخ األدثُخ وانفُُخ (حًبَخ حمىق انًؤنف وانحمىق انًدبوسح نه) :ـ
خذول سلى ( :)2االرفبلُبد انذونُخ نحًبَخ حمىق انًهكُخ األدثُخ أو انفُُخ
( حمىق انًؤنف وانحمىق انًدبوسح ):
ارفبلُخ ثُشٌ  1886صُغذ ثبسَظ ( 1791اإلطبس انؼبو )
االرفبلُخ انؼبنًُخ نحمىق انًؤنف ـ خُُُف  1752صُغذ ثبسَظ  (1791انُىَغكى ) .
ارفبلُخ انزغدُم انذونٍ نهًصُفبد انغًؼُخ وانجصشَخ ـ خُُُف 1787

حك انًؤنف

ارفبق رفبدي االصدواج انضشَجٍ ػهً ػبئذاد حمىق انًؤنف ـ يذسَذ 1797
ارفبلُخ انذوائش انًزكبيهخ ـ واشُطٍ 1787
ارفبلُخ انًُظًخ انؼبنًُخ نهًهكُخ انفكشَخ فٍ حك انًؤنف ـ 1776

ارفبلُخ حًبَخ فُبٍَ األداء ويُزدٍ انزغدُالد انصىرُخ وهُئبد اإلراػخ ـ سويب 1761
ارفبلُخ حًبَخ يُزدٍ انزغدُالد انصىرُخ ضذ انُغخ غُش انًششوع ـ خُُُف 1791
ارفبلُخ رىصَغ اإلشبساد حبيهخ انجشايح ػجش انزىاثغ انصُبػُخ ـ ثشوكغم 1794
ارفبلُخ انًُظًخ انؼبنًُخ نهًهكُخ انفكشَخ فً األداء وانزغدُالد انصىرُخ ( انفىَىخشايبد )

انحمىق انًجاوسج

1776

انًصذس :االرحبد انؼشثٍ نحًبَخ حمىق انًهكُخ انفكشَخ ـ دساعخ حًبَخ حمىق انًهكُخ انفكشَخ
يهُذط  /طهؼذ صاَذ ـ أيٍُ ػبو االرحبد  -انطجؼخ انثبَُخ ـ 9119

*انزششَؼبد فٍ حمم حًبَخ انًهكُخ انفكشَخ – * انًهكُخ انصُبػُخ
انذونخ

ثشاءاد االخزشاع

انشعىو وانًُبرج
انصُبػُخ

انؼاليبد انزدبسَخ

Algeria

انًشعىو  19نغُخ  1779انًؼذل نمبَىٌ ثشاءاد االخزشاع
سلى  66/54نغُخ 1766

لبَىٌ انزصبيُى (
االيش ) سلى
 66/86وانًشعىو
انزُفُزٌ سلى
 66/89نغُخ
1766

لبَىٌ انؼاليبد
نزدبسَخ سلى
 66/59نؼبو
1766

Bahrain

لبَىٌ ثشاءاد االخزشاع وانزصبيُى نغُخ  1755انًؼذل
ثبنًشعىو سلى  22نغُخ 1799

لبَىٌ ثشاءاد
االخزشاع وانزصبيُى
نغُخ 1755
انًؼذل ثبنًشعىو
سلى سلى  22نغُخ
1799

لبَىٌ انؼاليبد
انزدبسَخ سلى 11
نغُخ 1771
انًؼذل ثاليش
انىصاسٌ سلى 12
نغُخ 1773

اندضائش

انجحشٍَ

لبَىٌ انؼاليبد
انزدبسَخ نغُخ
1799

Djibouti
خُجىرٍ
لبَىٌ حًبَخ انًهكُخ انفكشَخ سلى  82نغُخ  2112انزٌ
َُظى حمىق انًؤنف وثشاءاد االخزشاع وانشعىو وانًُبرج
انصُبػُخ وانؼاليبد انزدبسَخ وانذوائش انًزكبيهخ وحًبَخ
اصُبف انُجبربد .
Egypt
يصش

ولذ انغٍ لبَىٌ ثشاءاد االخزشاع وانشعىو وانًُبرج
انصُبػُخ سلى  132نغُخ  1747كًب ػذل ثبنمىاٍَُ رواد
االسلبو  453نغُخ  1753و 651نغُخ  1755و 46نغُخ
 1797و 49نغُخ . 1781
انغٍ فٍ يصش لبَىٌ حك انًؤنف سلى  354نغُخ 1754
انًؼذل ثبنمىاٍَُ سلى  14نغُخ  1768و 34نغُخ 1795
و  38نغُخ  1772و  27نغُخ . 1774

لبَىٌ انؼاليخ
انزدبسَخ سلى 35
نغُخ  1738ػذل
ثمبَىٌ سلى 39
نغُخ 1741

Gaza
فهغطٍُ

لبَىٌ انزصًُى وثشاءح االخزشاع سلى  23كًب ػذل ثمبَىٌ
سلى  17نغُخ 1738

غضح
GCC
يدهظ انزؼبوٌ
نخهُدٍ

َظبو ثشاءاد االخزشاع نغُخ 1772

Iraq

لبَىٌ انزصًُى وثشاءح االخزشاع سلى  61نغُخ  1735كًب
ػذل ثمبَىٌ سلى  65نغُخ 1791

انؼشاق

لبَىٌ انؼاليخ
انزدبسَخ نغُخ
1789
لبَىٌ انزصًُى
وثشاءح االخزشاع
سلى  61نغُخ
 1735كًب ػذل
ثمبَىٌ سلى 65

لبَىٌ انؼاليخ
انزدبسَخ سلى 21
نغُخ  1759كًب
ػذل ثمبَىٌ سلى
 214نغُخ

نغُخ 1791

1768

لبَىٌ ثشاءاد االخزشاع سلى  32نغُخ 1777

لبَىٌ انشعىو
انصُبػُخ وانًُبرج
انصُبػُخ سلى 14
نؼبو 2111

لبَىٌ انؼاليخ
انزدبسَخ سلى 33
نغُخ  1752كًب
ػذل ثمبَىٌ سلى
 34نغُخ 1777

Kuwait

لبَىٌ ثشاءح االخزشاع وانزصًُى سلى  4نغُخ  1762كًب
ػذل ثمبَىٌ سلى  4نغُخ 1777

لبَىٌ ثشاءح
االخزشاع وانزصًُى
سلى  4نغُخ
 1762كًب ػذل
ثمبَىٌ سلى  4نغُخ
1777

لبَىٌ انؼاليخ
انزدبسَخ سلى 68
نغُخ  1781كًب
ػذل ثمبَىٌ سلى 3
نغُخ 1777

Lebanon

لبَىٌ انزصًُى وثشاءح االخزشاع سلى  2385نغُخ ( 1724
كًب ػذل ثًىخت يششوع انمبَىٌ نغُخ )1777

لبَىٌ انزصًُى
وثشاءح االخزشاع
سلى  2385نغُخ
 ( 1724كًب ػذل
ثًىخت يششوع
انمبَىٌ نغُخ
)1777

لبَىٌ انؼاليخ
انزدبسَخ سلى
 2385نغُخ
 1724كًب ػذل
فٍ عُخ 1746
وانمشاس سلى 24
نغُخ 1783

لبَىٌ ثشاءح االخزشاع وانزصبيُى سلى  8نغُخ 1757

لبَىٌ ثشاءح
االخزشاع وانزصبيُى
سلى  8نغُخ
1757

لبَىٌ انؼاليخ
انزدبسَخ سلى 41
نغُخ 1756

Jordan
االسدٌ

انكىَذ

نجُبٌ

Libya
نُجُب

نغُخ  1799واَظًخ  / bangui 1782ارفبق OAPI
 Mauritaniaانً خبَت انمبَىٌ انفشَغٍ  59/978حك يؤنف
و 68/1ثشاءاد ولبَىٌ  1859ػاليبد ردبسَخ
يىسَزبَُب
ولبَىٌ  1717سعىو صُبػُخ

Morocco
انًغشة

لبَىٌ ثشاءح االخزشاع وانزصبيُى وانؼاليخ انزدبسَخ
سلى  23نغُخ  1716كًب ػذل ثمبَىٌ سلى  19نغُخ
1779

ربثغ انًهكُخ انصُبػُخ
انذونح
Oman
ػًاٌ

تشاءاخ االخرشاع

انشعىو وانًُارج انصُاػُح

انؼالياخ انرجاسَح

لااااااَىٌ تاااااشاءج االخراااااشاع سلاااااى
 9111/99نغُح 9111

لاااَىٌ انشعااىو انصااُاػُح وانرصااايُى
سلى  9111/17نغُح 9111

لااااَىٌ انؼالياااح انرجاسَاااح سلاااى
 9111/19نغُح 9111

Qatar
لطش

لاَىٌ سلى  1نغُح 1799

لاَىٌ سلى  1نغُح 1799

Somalia
لاَىٌ انؼاليح نرجاسج وتشاءاخ االخرشاع وانرصايُى سلى  1نغُح 1799

انصىيال
Sudan
انغىداٌ
Syria

لاااَىٌ تاااشاءج االخرااشاع سلاااى 99
نغُح 1791

لاَىٌ انرصايُى سلى  19نغُح 1791

لاَىٌ انؼاليح انرجاسَاح سلاى 9
نغُح 1797

لاَىٌ انؼاليح انرجاسَح سلى  19نغُح  1719كًا ػذل تماَىٌ سلى  99نغُح 1791

عىسَا
Tunisia

لاااَىٌ تاااشاءج االخرااشاع سلاااى 91
فٍ 9111/9/91

لاااَىٌ انؼاليااح انرجاسَااح نغااُح
لااااَىٌ انرصاااايُى وانًُاااارج سلاااى 91
 1997كًااااا ػااااذل فااااٍ عااااُح
فٍ 9111/9/9
1719

UAE

لاَىٌ تشاءج االخراشاع وانرصاايُى
سلى  11نغُح 1779

لااااَىٌ تاااشاءج االخراااشاع وانرصاااايُى
سلى  11نغُح 1779

لااااَىٌ انؼالياااح انرجاسَاااح سلاااى
 19نغُح 1779

لاَىٌ تشاءج االخرشاع وانرصايُى سلى  99نغُح 1791

لااااااَىٌ انؼاليااااااخ انرجاسَاااااح
االسدٍَ سلى  11نغُح 1799

ذىَظ

االياساخ
West bank
انضفح انغشتُح
Yemen
انًٍُ

ربثغ خذول انًهكُخ انصُبػُخ -:
انذونح

Egypt
يصش

Jordan
االسدٌ
Mauritania
يىسَراَُا
Oman
ػًاٌ
Tunisia
ذىَظ

االعشاس انرجاسَح او
انًُافغح غُش انًششوػح

انًؤششاخ انجغشافُح

انذوائش انًركايهح

انُثاذاخ انجذَذج

لاَىٌ حًاَح انًهكُح انفكشَح سلى  99نغُح  9119انزٌ َُظى حماىق انًؤناف وتاشاءاخ االخراشاع وانشعاىو
وانًُارج انصُاػُح وانؼالياخ انرجاسَح وانذوائش انًركايهح وحًاَح أصُاف انُثاذاخ .
لاَىٌ انؼالياخ انرجاسَح سلى  99نغُح  1717انًؼذل تانماَىٌ سلى  17/111و 191و  911نغُح 1791
وانماَىٌ  997نغُح  1791و  919نغُح  1799و97/97
ولاَىٌ انًُافغح غُش
ولاااااااَىٌ انًؤشااااااشاخ
ولاااااااااااَىٌ حًاَااااااااااح
انذوائش انًركايهاح نغاُح
انًششوػح واإلعشاس
انجغشافُح سلاى  9نغاُح
االصااُاف انُثاذُااح سلااى
9111
انرجاسَح سلى  19نؼاو
9111
 91نغُح 9111
9111
نغُح  1799واَظًح  1799انً جاَة انماَىٌ انفشَغٍ  99/979حك يؤنف  / banguiاذفاق OAPI
و 99/1تشاءاخ ولاَىٌ  1999ػالياخ ذجاسَح ولاَىٌ  1717سعىو صُاػُح
لاَىٌ حًاَاح انرصاايُى
لااااااااااااااَىٌ حًاَاااااااااااااح
(طثىغشافُاااا) اناااذوائش
انًؼهىيااااخ انجغشافُاااح
انًذيجاااااااااااااح سلاااااااااااااى
سلى 9111/11
9111/11
لااااَىٌ حًاَاااح انرُاااىع
لاَىٌ انذوائش انًذيجاح
انُثاااذٍ سلااى  19نغااُح
سلى  91نؼاو . 9111
1777

انًهكُخ االدثُخ وانفُُخ -:
انذونح

Algeria

انجضائش

حك انًؤنف وانحمىق
انًجاوسج

انماَىٌ سلى  11نغُح
 1779حاااااام يحاااااام
 91/11انماَىٌ سلى
نغُح 1791

انذونح

Kuwait

انكىَد

حك انًؤنف وانحمىق
انًجاوسج

لاَىٌ حك انًؤناف سلاى 1
نغااااُح  1791كًااااا ػااااذل
تماااااااَىٌ سلااااااى  9نغااااااُح
1777

انذونح

Jordan

االسدٌ

حك انًؤنف
وانحمىق انًجاوسج
لاااَىٌ حااك انًؤنااف
سلاااااااااى  99نغاااااااااُح
 1779كًاااااا ػاااااذل
تانمااااااَىٌ سلاااااى 11
نغُح  1779وػاذل
تانماااااَىٌ  97نغااااُح
 1777وػااااااااااااااذل
تانمااااااَىٌ سلاااااى 99
نغُح  9111و ػاذل
تانماَىٌ سلى  9نغُح
 9119و ػااااااااااااااذل
تانماَىٌ سلى  7نغُح
9119
*َظااااااااااااو اَاااااااااااذاع
يصااااااُفاخ سلااااااى 1
نغُح .1771
* َظاو دائشج انًكرثح
انىطُُح سلى  9نغاُح
 1771وذؼذالذااااااااا ا
سلاااااااااى  97نغاااااااااُح
.1779

Bahrain

انثحشٍَ

لُااااىٌ حااااك انًؤنااااف
سلى  11نغُح 1771
انًؼااااااااااذل تااااااااااااليش
انااااااىصاسٌ سلااااااى 1
نغُح 1771

Lebanon

نثُاٌ

Djibouti

Libya

جُثىذٍ

نُثُا

Egypt

لاَىٌ حًاَح انًهكُح
انفكشَح سلى  99نغُح
9119

Gaza

لاَىٌ حك انًؤنف سلاى
 19نغااااُح  1791كًااااا
ػاااذل تمااااَىٌ سلاااى 11
نغُح 1711

يصش

فهغطٍُ
غضج
Iraq
انؼشاق
Saudia
انغؼىدَح

لاااااَىٌ حااااك انًؤنااااف
انؼثًااااٍَ نغاااُح 1719
كًا ػذل تماَىٌ سلى 1
نغُح 1791
لاااااَىٌ حااااك انًؤنااااف
 11/نغااااااااُح Mسلااااااااى
1797

Mauritania

لااااَىٌ حاااك انًؤناااف سلاااى
 91991924نغاااااااااااااااُح
انًؼاااذل تًىجاااة انمااااَىٌ
سلى  99نغُح 1777
لاَىٌ حك انًؤنف سلى 7
نغُح  1799كًا ػذل
تماَىٌ سلى  9نغُح
1791
ذششَؼاخ انًهكُح انصُاػُح

يىسَراَُا

Morocco

Oman

لاااااَىٌ حااااك انًؤنااااف سلااااى
 9111/19نغُح 9111

Qatar

لاَىٌ حاك انًؤناف سلاى 99
نغُح 1779

ػًاٌ

لطش

انغىداٌ

Tunisia

لاااَىٌ حااك انًؤنااف
سلاااااااااى  19نغاااااااااُح
1771

UAE

لاااااَىٌ حااااك انًؤنااااف
سلااى  11نغااُح 1779

ذىَظ

االياساخ

لااااَىٌ حاااك انًؤناااف نغاااُح
 1719كًا ػذل تماَىٌ سلاى
 119-97-1نغُح 1791

انًغشب

Sudan

لاَىٌ حك انًؤنف
نغُح 1779

West
bank
انضفح
انغشتُح
Yemen
انًٍُ

لاَىٌ حك انًؤنف
انؼثًاٍَ نغُح 1719
(غُش َافز

