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 أ- مقدمــة:
متابعــة تنظــر وزارة االقتصــاد و التجــارة باهتمــام كبيــر لموضــوع الملكيـــة الفكريـــة و قـــد خطــت خطــوات هامـــة و  -

  :ـيخ دور الملكيـة الفكريـة تتمثـل بعـدة إجراءاتباتجـاه ترسوتعميق مفهومها وهذه الخطوات 

  : إجـراءات تشـريعية -١
ــــل القوان ــــل بتعدي ـــتتمث ــــها لتكـــون متناســـبة مـــع الواق ــــن و تحديث ـــة ومتابعـــة ي ـــة والدولي ـــرات المحلي ع الحـــالي والمتغي

تــم اصــدار حيــث  وفــي هــذا المجــالاالنضــمام إلــى االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة فــي مجــال الملكيــة الصــناعية 
  ٢٠٠٧لعام  ٨التعليمات التنفيذية للقانون رقم 

بصدور المرسـوم ٢٠٠٧وتم تعديل قانون العالمات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية لعام 
عالج مشاكل تسجيل العالمات الشهيرة وقضى بتشكيل لجنـة مختصـة برئاسـة قاضـي الذي  ٢٠٠٩لعام  ٤٧رقم 

  .ر مستشا
كمـــا تـــم انجـــاز مشـــروع احـــداث  الهيئـــة العامـــة للملكيـــة الصـــتاعية وهـــي هيئـــة مســـتقلة ماليـــا اداريـــا وماليـــا ودرس 

  ٠ل اللجنة االقتصادية ووافقت عليه ، إضافة لقانون براءات االختراع ونماذج المنفعة الجديد  المشروع من فب

  : إجـراءات إداريـة -٢
دورة تاهيليـة  وقـد تـم اقامـة  و تدريبهــا ايـة و الصـناعية بالعناصــر الالزمـة و تأهيلهـة الملكية التجار ة حمايرفد مديري

  .و تأمين تجهيـزات حديثـة للعمـل للعناصر الجديدة 
 .متابعة احداث قاعدة بيانات لبراءات االختراع المسجلة في سورية تم  -
 .متابعة انجاز قاعدة البيانات للرسوم والنماذج الصناعية تم  -
ــة لكافــة االضــابير المقدمــة لديريــة حمايــة الملكيــة التجاريــة والصــناعية وحفظهــا اتــم  - جــراء ارشــفة الكتروني

 ٢٠٠٩بشكل الكتروني خالل عام 
انشاء موقع خاص بمعرض الباسل لالبداع واالختراع يهتم باعطاء المعلومات الهامـة للمختـرعين ويركـز تم  -

 .تثمارهاعلى الترويج لالختراعات والعمل على محاولة اس
تطبيق مبدا الـدور االكترونـي والنافـذة الواحـدة فـي المديريـة وقـد اسـهم ذلـك فـي تخفيـف االعبـاء علـى تم  -

 المواطنين 
الالذقيـة ضـمن  –حمـص  –افتتاح ثالثة مراكز الستقبال تسجيل طلبات العالمات التجاريـة فـي حلـب تم  -

 .ترنت نهج تيسيط االجراءات على االخوة المواطنين باستخدام االن
تقـــديم خدمـــة البحـــث المســـبق للعالمـــات التجاريـــة المســـجلة فـــي مديريـــة حمايـــة الملكيـــة عـــن طريـــق تـــم  -

االنترنــت باســتخدام بطاقــات مســبقة الــدفع مــع اتمــام نشــر اكثــر مــن مائــة وعشــرين الــف عالمــة فــي موقــع 
 .المديرية على االنترنت 



و جعلهــا أحــد العناصـر  ةسـتفادة مـن الملكيـة الفكريـكما تم توسيع أفق التعاون مـع مختلف الجهات في سـبيل اال
  .الفاعلـة فـي التنميـة االقتصاديـة

  :وزارة االقتصـاد و التجـارة برنامـج ثقافـة الملكيـة الفكريـة الـذي يهـدف إلـى تابعتو قـد 
  .  تحليـل أعمـق وفهـم أحسـن لعالقـة الملكيـة الفكريـة بالتنميـة االقتصاديـة •
 .  االنتفـاع بأصول الملكيـة الفكريـة من أجـل النمـو االقتصـادي والتنميـة االجتماعيـة تشـجيع •
ن خالل تسهيل عمليـة تسـجيل محاربة القرصنة والتقليد من خالل تشجيع الشركات على حفظ حقوقها م •

 . ةالعالمات التجاريـة وبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعي
ــة بشــكل أوســع ومخاطبــة مختلــف القطاعــاتتمكــين الجمهــور مــن فهــ • التــي لهــا عالقــة  م الملكيــة الفكري

 :بالملكية الفكرية 
 .طلبة المدارس لتشجيع الطاقات اإلبداعية  -
  .الشركات الصغرى و المتوسطة والقطاعات التجارية والصناعية  -
البـراءات الجامعات ومراكز البحوث بهدف تسهيل عمليـة نقـل المعرفـة واالسـتفادة مـن معلومـات  -

 .وتوظيفها في عملية التطوير والتنمية 
ن هـذه التعـاون فـي نشـر هـذه الثقافـة ومـدف و قد وجهت وزارة االقتصاد والتجارة عدة كتب للجهات ذات العالقة بهـ

 :ات الجه

  :وزارة التربيـة -
العالميـــة  ةظمــعــن المن ةالصــادر  ق الكتــبي المــدارس وفــداع واالبتكــار فـــامج تشــجع علـــى اإلبــدف إدراج بــر بهــ 

ــ ــةتــم تشــكيل و قــد ،  ةللملكيــة الفكري ــاهج لتشــجيع  لجن ــوزارتين لدراســة أســس و طــرق إعــداد من ــين ال مشــتركة ب
وقــد تــم االنتهــاء مــن ترجمــة الكتــاب الصــادر عــن المنظمــة  لتعلــيم مــا قبــل الجــامعي اإلبــداع و االختــراع لمرحلــة

مستقبل وسيتم وضـعه بتصـرف وزارة التربيـة ومنظمـة طالئـع التعلم من الماضي وخلق ال –العالمية للملكية الفكرية 
  .البهث واتحاد شبيبة الثورة لالستفادة منه 

  : وزارة التعليم العالي والجامعات -
قـل المعرفـة واالسـتفادة مـن المعلومـات التقنيـة التـي ن ذا البرنـامج حيـث أن عمليـة تسـهيلي الحلقة األهم فـي هـوه

يفهـا فـي عمليـة التطـوير والتنميـة تعتبـر مـن أهـم وسـائل نقـل التكنولوجيـا الحديثـة وقـد وتوظ تحتويها وثائق البـراءات
. بـــي و يرشـــد إلـــى كيفيـــة الـــدخول إلـــى موقـــع مكتـــب البـــراءات األور  مطبوعـــاً  أعـــدت دائـــرة بـــراءات االختـــراع دلـــيالً 

كمــا تــم عقــد ورشــة قــة  مليــون وثي ســتينبــأكثر مــن  والحصــول علــى وثــائق بــراءات االختــراع التــي يقــدر عــددها حاليــاً 
عمل في كلية العلوم بجامعة دمشق لهذه الغاية وتتم المتابعة لعقد ورشات عمل اخرى في كافة الجامعات السورية 

.  
  



   :غرف التجـارة والصناعـة -
المشـاريع التجاريـة وخاصـة  حيث تحتل عملية توظيف الملكية الفكرية في التنميـة والتطـوير خطـوة هامـة فـي نجـاح

تــم الحصــول علــى موافقــة المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة علــى نســخ الفــي ت الصــغرى والمتوســطة وقــد الشــركا
وقــد تــم تزويــد اتحــاد غــرف التجــارة الســورية واتحــاد غــرف الصــناعة نســخة مــن برنــامج بانورامــا الملكيــة الفكريــة 

ي سوريا للتريف باهميـة اسـتخدم حقـوق السورية بنسخ من البرنامج لتوزيعه على الشركات والفعاليات االقتصادية ف
  .الملكية الفكرية في قطاع االعمال 

 

 أبرز األحداث والنشاطات التي تمت خالل عام  ٢٠٠٩
 

:عدة أحداث ونشاطات هامة على الصعيد الوطني والصعيد الدولي  ٢٠٠٩شهد عام   

  ١ – على الصعيد الوطني
 يئـةة الفكرية في سـوريا والتـي تشـارك فيهـا هيوطنية لسياسة الملكتم تشكيل اللجنة العليا لوضع استراتيجية   -   

واتحــاد غــرف   –االقتصــاد والتجــارة  –الصــحة  –الصــناعة  –التعلــيم العــالي  –تخطــيط الدولــة ووزارات التربيــة 
  .ية التجارة السورية واتحاد غرف الصناعة السورية وجمعية المخترعين السورية والجمعية السورية للملكية الفكر 

بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وبمشـاركة  االولى حول الوساطة والتحكيم  الندوة الوطنية أقيمت -
التعريـف بمركـز الوسـاطة والتحكـيم الـذي احـدث فـي وقد تطرقت النـدوة إلـى  عدد من السادة القضاة والمحامين 

  .ت التي تنشا في مجال الملكية الفكرية مقر الوايبو بجينيف ودور هذا المركز في حل النزاعا
الوطنيـــة حـــول احـــدث التطـــورات فـــي مجـــال حمايـــة العالمـــات الشـــهيرة والمؤشـــرات  النـــدوة  اقيمـــتكمـــا   -    

  .التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الجغرافية ب
تعاون مع المنظمة العالمية للملكيـة تم اقامة ندوة حول اهمية الملكية الفكرية للشركات الصغرى والمتوسطة بال -

  .الفكرية وغرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها 

  :معرض الباسل لالبداع واالختراع 
بالتعاون مع جامعة  ٢٠٠٩تموز  ٢٠ – ١٥خالل الفترة من  قيم معرض الباسل لالبداع واالختراع الرابع عشر ا

بمشاركة االتحاد الدولي للمخترعين وعشرين دولة عربية واجنبية كما الدول العربية وجمعية المخترعين السوريين و 
 –مكتب البراءات االوربي  –اقيمت ثالث ورشات عمل على هامش المعرض بالتعاون مع جامعة الدول العربية 

  .مؤسسة طالل ابو غزالة للملكية الفكرية 



وبغية متابعة نتـائج المعـرض تتـابع مديريـة حمايـة الملكيـة التجاريـة والصـناعية مـع كافـة الـوزارات والجهـات المهتمـة   
كمــا تتــابع الــوزارة مــع المحافظــات عمليــة تكــريم المختــرعين القــدامى والجــدد علــى مســتوى كــل محافظــة وقــد تــم 

  .طرطوس  –حماة -تكريم المخترعين في محافظات حمص
السيد مـدير عـام المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة فـي افتتـاح المعـرض واجـرى عـدة لقـاءات هامـة مـع وقد شارك 

ــوزراء والســيد وزيــر االقت الثقافــة  وقــد تــم اطالعــه علــى علــى التطــور ووزارة والتجــارة  صــادالســيد رئــيس مجلــس ال
وير كمـا القـى السـيد فرانسـيس غيـري الحاصل في مجال الملكية الصـناعية  وتمـت مناقشـة الرؤيـا المسـتقبلية للتطـ

لــت مختلــف جوانــب الملكيــة الفكريــة ، بدمشــق تناو محاضــارة فــي جامعــة دمشــق ومحاضــرة فــي المعهــد القضــائي 
وكانــت الزيــارة ناجحــة ووجــه الســيد المــدير العــام رســائل ) رضــا ســعيد ( إضــافة لمحاضــرة فــي جامعــة دمشــق قاعــة 
  . شكر على الجهود المبذولة في هذا المجال

  :على الصعيد الخارجي 
ي عقـد فـي ذشاركت المديرية في اجتماع الجمعية العامة للدول االعضاء في المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة الـ

ــائق مقــر المنظمــة بجينيــف  بشــكل فاعــل واســفر االجتمــاع عــن اعتمــاد ســورية كمركــز ترجمــة الــى اللغــة العربيــة لوث
واعتماده عضو فـي لجنـة المتابعـة للمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة الفكرية  ومطبوعات المنظمة العالمية للملكية

٠   
وتتــابع المديريــة نتــائج االجتماعــات  ٢٠٠٩شــاركت المديريــة فــي اجتمــاعي لجنــة التنميــة والملكيــة الفكريــة لعــام 

مج تنفيـذ اجنـدة التنميـة لتحقيق االستفادة القصوى من برامج ومشاريع التنمية التي ستنفذها المنظمة في اطـار برنـا
.  

شاركت وزارة االقتصاد والتجارة في معرض هنغاريا الدولي للمخترعين وحقق المخترعون السوريون المراكـز االولـى 
وقامــت الــوزارة بتكــريم المختــرعين واشــاد الســيد وزيــر االقتصــاد والتجــارة بانجــازات المختــرعين وقــدم لهــم جــوائز 

  .ستمرار في عطائهم وابداعهم وشجعهم على االمالية وتقديرية 
شــاركت المديريــة فــي المــؤتمر الــدولي للمــانحين الــذي عقــد فــي جينيــف لبحــث ســبل تــوفير التمويــل لتنفيــذ اجنــدة 

  .التنمية 
  .شاركت المديرية في الندوة التي اقيمت في تونس حول التنمية 

الوايبـو حـول الملكيـة الفكريـة للشــركات  شـاركت المديريـة فـي المنتـدى الـذي اقــيم فـي ايطاليـا بالتعـاون مـع منظمــة
  .الصغرى والمتوسطة 

  .شاركت المديرية في اجتماع اللجنة الدائمة لقانون العالمات 
  

  :التعاون الثنائي 
  .تم توقيع بروتوكول التعاون مع مكتب البراءات التركي وتتم متابعة اجراءات وضعه موضع التنفيذ 



تنفيـذ ورشـتي عمـل بالتعـاون مـع  ٢٠٠٩الل عـام البـراءات االوربـي  وتـم خـ تم توقيع بروتوكول التعاون مـع مكتـب
  المكتب المذكور كما قام خبير اوربي بزيارة مكنب البراءات لالطالع على واقع العمل في البراءات وسبل تطويره 

  العلمي في مصر تم انجاز دورة تدريبية في جمهورية مصر العربية ضمن اتفاق التعاون الموقع مع اكاديمية البحث 
تـــم انجـــاز دورة تدريبيـــة فـــي تـــونس ضـــمن اطـــار اتفـــاق التعـــاون المبـــرم مـــع المعهـــد الـــوطني التـــونس للملكيـــة  -

شاركت المديرية باالجتماع اإلقليمي التنسيقي  العربي الخامس لمـدراء مكاتـب الملكيـة الصـناعية  .الصناعية 
منظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة و جامعــة الــدول و مــدراء حقــوق المؤلــف فــي الــوطن العربــي بالتعــاون مــع ال

و تنــاول االجتمــاع استعراضــاً آلخــر التطــورات و األحــداث علــى الصــعيد  ٢٠٠٩العربيــة  والمنعقــد فــي لبنــان 
  .اإلقليمي و الصعيد الدولي وخرج االجتماع بتوصيات هامة 

  .ردن تمت المشاركة في دورة تدريبية اقامها مكتب البراءات االوربي في اال
تمت المشاركة في اجتماع المنظمة العربية للتعدين في الرباط بحضور ممثلي مكاتب الملكية الصناعية في الوطن 

  العربي 

التدريب والتاهيل لعام ٢٠٠٩             
عناصــر بغيــة تأهيــل .إقامــة دورة تدريبيــة للعــاملين فــي مديريــة حمايــة الملكيــة و دوائــر الحمايــة بالمحافظــاتتــم  -

  .ضابطة عدلية جدد ليتم تكليفهم بأعمال الضابطة العدلية 
تدريبيــة علــى اللغــة اإلنجليزيــة بغيــة تحســين مســتوى إتقــان العــاملين فــي المديريــة للغــة ات دور  متابعةعــدةتــم  -

 حلــب للمباشــرة فــي –حمــص   -اقامــة دورة تدربييــة للعــاملين فــي دوائــر الحمايــة فــي الالذقيــة تــم  –اإلنجليزيــة 
   .استالم الطلبات في هذه المحافظات 

 
:بيانـات إحصائيـة عـن الطلبـات المقدمـة لتسـجيل حقـوق الملكيـة الفكريـة  

 

 العـام
  العالمـات التجاريـة
المسجلة و المودعة

 الوقوعـات
  النماذج والرسوم الصناعيـة
 المودعة والمجددة

 البراءات الممنوحة

١٦ ٩٥ ٥٠٥ ٣٢٦٧ ١٩٩٠ 
٦١ ٦٠ ٤٠٨ ٤٠٩٥ ١٩٩١ 
٣٦ ٥٨ ٤٠٥ ٤٤٥١ ١٩٩٢ 
٦٢ ٦٨ ٣٣١ ٤١٥٦ ١٩٩٣  
٣٧ ١٥٥ ٢٦٠ ٤٥٠٣ ١٩٩٤  
٧١ ٤٦٠ ٣٠٢ ٣٧٣٩ ١٩٩٥ 
٥٨ ١٣٣٤ ٣٢٠ ٣٩١٤ ١٩٩٦ 
١١٧ ١٣٨٤ ٤٠٤ ٤٦٠٦ ١٩٩٧ 
٨٣ ٨٢٥ ٢٥٦ ٤٧١٧ ١٩٩٨ 



١٦٥ ٩٨٢ ٢٤٩ ٤٤١٧ ١٩٩٩ 
٨٢ ٨٠٣ ٢٧١ ٥٣٩٢ ٢٠٠٠ 
٧٤ ١٠٩٠ ٣٣٢ ٥٠٨٢ ٢٠٠١  
١٠٨ ١٢٠٣ ٤٢٣ ٦١٥١ ٢٠٠٢  
٥٧ ٩٣٣ ٤٧٧ ٧١٣٠ ٢٠٠٣ 
٥٦ ٩٨٠ ٤٠٠ ٧٠٥٨ ٢٠٠٤ 
٧٢ ٧٢٠ ٣٩٩ ٦٧٦٧ ٢٠٠٥ 
٧٢ ٨٠٠ ٣٥٧ ٧١٥٠ ٢٠٠٦ 
٥٨ ٤٦٨ ٤٢٧ ٦٧٤٣ ٢٠٠٧ 
٦٩  ٣٧٠  ٣٢١  ٤٥١٨  ٢٠٠٨  
٤٩  ٤٠٠  ٤١٥  ١٧٦٩  ٢٠٠٩  

 
  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إحصائيات العالمـات:
 

 العالمـات المجـددة العالمـات المسـجلة العــام
٧٥٨ ٢٥٠٩ ١٩٩٠ 
١٢٥٧ ٢٨٣٨ ١٩٩١ 
١٣١١ ٣١٤٠ ١٩٩٢ 
١٠٨٥ ٣٠٧١ ١٩٩٣ 
٩٧٩ ٣٥٢٤ ١٩٩٤ 
٨٠٨ ٢٩٣١ ١٩٩٥ 
٩٩٦ ٢٩١٨ ١٩٩٦ 
٨٦٦  ٣٧٤٠ ١٩٩٧ 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

العالمات المسجلة و المودعة الوقوعات الرسوم و النماذج المودعة و المجددة البراءات الممنوحة



٥٥٦ ٤١٦١ ١٩٩٨ 
٤٦١ ٣٩٥٦ ١٩٩٩ 
١٠٥١ ٤٣٤١ ٢٠٠٠ 
١٢٨٨ ٣٧٩٤ ٢٠٠١ 
١٤٠٦  ٤٧٤٥ ٢٠٠٢ 
١٥٨٢ ٥٥٤٨ ٢٠٠٣ 
١٧١٠ ٥٣٤٨ ٢٠٠٤ 
١٦٤٤ ٥١٢٣ ٢٠٠٥ 
١٧٣٠ ٥٤٢٠ ٢٠٠٦ 
١٢٩٧ ٥٤٤٦ ٢٠٠٧ 
١١٢٤  ٣٣٩٤  ٢٠٠٨  
٩٦٢  ١٧٦٩  ٢٠٠٩  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

العالمـات المسجلة العالمـات المجـددة

 
 
 
 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ــات المسـجلة العالم العالمـات المجـددة



 
 
 

 إحصائيـات الرسـوم و النمـاذج الصناعيـة:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

الرسـوم و النمـاذج المودعـة و المجـددة

 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

الرسـوم و النمـاذج المودعـة و المجـددة
 
 

 إحصائيـات البراءات:
 

 غيـر مقيــم يــممق عـدد البراءات الممنوحـة العـام

٢١ ١٥ ٣٦ ١٩٩٢ 
٣٥ ٢٧ ٦٢ ١٩٩٣ 
١٢ ٢٥ ٣٧ ١٩٩٤ 
٢٧ ٤٤ ٧١ ١٩٩٥ 
١ ٥٧ ٥٨ ١٩٩٦ 
١٠ ١٠٧ ١١٧ ١٩٩٧ 
٨ ٧٥ ٨٣ ١٩٩٨ 
٢ ١٦٣ ١٦٥ ١٩٩٩ 
٢ ٨٠ ٨٢ ٢٠٠٠ 



٣٧ ٣٧ ٧٤ ٢٠٠١ 
٤٠ ٦٨ ١٠٨ ٢٠٠٢ 
١٦ ٤١ ٥٧ ٢٠٠٣ 
١٣ ٤٣ ٥٦ ٢٠٠٤ 
١٦ ٥٦ ٧٢ ٢٠٠٥ 
٤٠ ٣٢ ٧٢ ٢٠٠٦ 
٢٧ ٣١ ٥٨ ٢٠٠٧ 
٢٧  ٣١  ٦٩  ٢٠٠٨  
٢٣  ٢٦  ٤٩  ٢٠٠٩  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إحصائيـات الوقـوعـات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احصائية الشكاوى :
و  ١/١/٢٠٠٩عـدد الشـكاوى المقدمـة  و الدعـاوى القائمـة و المسـجلة فـي مديريـة حمايـة الملكيـة اعتبـاراً مـن 

٣١/١٢/٢٠٠٩لغايـة   
:وى و هـي موزعـة كمـا يلـيشـك/ ٢٢٠/عـدد الشـكاوى الواردة  - ١  
.شـكوى بموضـوع تقليد عالمـة فارقـة/ ١٨٦/ -  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

البراءات 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

الوقوعات



.شـكوى بموضـوع تقليد رسـم و نمـوذج صناعي/ ٢١/ -  
.شكاوى بموضـوع تقليد بـراءة اختـراع/ ١٣/ -  
.الدعاوى القضائية لدى المديرية اكثر من ستمائة وخمسون دعوى منظورة امام القضاء عـدد بلغ   - ٢  


