
  
  
  

  التقرير السنوي
  ٢٠٠٧لعام  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
هضة عمرانية كبرية يف خمتلف ااالت وكان البد أن يواكب هذه ـتطورات اقتصادية ون/ ٢٠٠٧/شهدت سوريا يف عام 

ية والقانونية النهضة قفزة نوعية يف جمال محاية امللكية التجارية والصناعية لتلبية متطلبات العمل ومبا يتالءم مع التطورات الصناع
  ٠اليت شهدا دول العامل ومع االتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها سوريا وتنوي االنضمام إليها 

الذي نظم أحكام العالمات الفارقة واملؤشرات اجلغرافية والرسوم / ٨/صدر القانون رقم / ١٢/٣/٢٠٠٧يف  
واحلماية املؤقتة لألسواق / التجارية والصناعية / والنماذج الصناعية وعمل وكالء تسجيل حقوق امللكية الفكرية 

ومحاية األسرار التجارية ونظم اجلوائز واملعارض املقامة يف سوريا والبالد األجنبية واحلماية من املنافسة غري املشروعة 
 ٠الصناعية 

تاريخ / ٨/مت إعداد كافة الصكوك والسجالت والتعليمات وتشكيل اللجان تنفيذاً ألحكام القانون رقم  
٠ ١٢/٣/٢٠٠٧ 

تتعلق جبوانب محاية امللكية  أنشطةحيث أقيمت عدة  ٢٦/٤/٢٠٠٧مت االحتفال باليوم العاملي للملكية الفكرية بتاريخ  
 ٠الصناعية والتجارية 

/ ٨/قم مت إقامة دورة تدريبية للعاملني يف مديرية محاية امللكية مت فيها شرح قانون محاية امللكية التجارية والصناعية ر 
 ٠ ٨/٢/٢٠٠٧ولغاية  ٦/٢/٢٠٠٧وأمور قانونية أخرى وذلك بتاريخ  ١٢/٣/٢٠٠٧تاريخ 

مت إقامة دورة تدريبية للعاملني يف مديرية محاية امللكية ودوائر محاية امللكية باحملافظات بغية تأهيل كوادر يف جمال  
ولغاية  ١٩/٦/٢٠٠٧ة العدلية وذلك بتاريخ حيث مت على أثرها تكليف عاملني جدد بأعمال الضابطالضابطة العدلية 

٠ ٢١/٦/٢٠٠٧ 
وذلك بالتعاون مع احتاد  ١٦/٧/٢٠٠٧مت إقامة الندوة اإلقليمية حول األمهية االقتصادية للملكية الصناعية بتاريخ  

/   غرف التجارة السورية وغرف الصناعة السورية حيث حاضر فيها حماضرون من املنظمة العاملية للملكية الفكريـة
 ٠/ الوايبو 

مت افتتاح موقع العالمات السوري ويهدف إىل تقدمي املعلومات الالزمة جلميع الفعاليات التجارية والصناعية إضافة إىل  
 ٠بأيسر السبل وأقل التكاليف توفري الوقت هلم للحصول على تلك املعلومات 

ساعة وما زالت جارية / ٨٦/وملدة   ) D (وى اللغوي عشرين متدرباً باملستلمت إقامة دورة تدريبية باللغة اإلنكليزية  
 ٠حىت تارخيه 

للتسجيل الدويل وذلك بالتعاون ما بني  –الهاي  –مدريد  –مت إقامة برنامج تدرييب على أنظمة تطبيق اتفاق نيس  
وذلك خالل / الوايبو / ة مديرية محاية امللكية التجارية والصناعية بوزارة االقتصاد وبني املنظمة العاملية للملكية الفكري

 ٠ ٢٠٠٧ عام الثاين  تشرين/ ٨-٦/الفترة الواقعة ما بني 
 
 
 



تاريخ / ٤٠٤/مت االنضمام إىل اتفاق الهاي بشأن التسجيل الدويل للنماذج الصناعية وذلك مبوجب املرسوم رقم  
٠ ٢٦/٩/٢٠٠٧ 

 ٠ رية والصناعيةخارجية تتعلق حبماية امللكية التجامتت املشاركة يف ندوات ومؤمترات  
  
  :حملة عن نظام امللكية الصناعية يف سوريا حالياً 

 
 ٩/١٠/١٩٤٦تاريخ / ٤٧/الذي جاء بديالً عن املرسوم التشريعي رقم  ١٢/٣/٢٠٠٧تاريخ / ٨/القانون رقم  

 ٠ ٣/٤/١٩٨٠تاريخ / ٨/املعدل بالقانون رقم 
/ ١١/واليت انضم اليها القطر مبوجب املرسوم رقم  /١٩٦٧/وتعديالا يف استوكهومل / ١٨٨٣/اتفاقية باريس لعام  

 ٠/ ١٩٣٤/لعام 
القاضي بانضمام اجلمهورية العربية السورية إىل اتفاق وبروتوكول / ٢٠٠٤/بعلم / ٩٢/صدر املرسوم التشريعي رقم  

 ٠ مدريد املتعلق بالتسجيل الدويل للعالمات التجارية
 ٠/ ٢٠٠٢/يف عام / الوايبو /اتفاق إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومت انضمام اجلمهورية العربية السورية إىل   
اجلمهورية العربية السورية إىل اتفاق الهاي بشأن التسجيل الدويل للنماذج الصناعية مبوجب املرسوم رقم مت انضمام  

 ٠ ٢٦/٩/٢٠٠٧تاريخ / ٤٠٤/
 

  ٢٦/٩/٢٠٠٧تاريخ / ٨/أهم املواضيع اليت نص عليها القانون رقم 
  

أعطى القانون احلق لكل ذي مصلحة أن يطلب من احملكمة املختصة شطب تسجيل العالمة إذا ثبت لديها اا مل  
 ٠تستعمل بصفة جدية ملدة ثالث سنوات متواصلة 

على لون واحد أو وجواز اختصارالعالمة نص القانون على جواز طلب إجراء كشف مسبق على العالمات املسجلة  
 ٠لوان اخلاصة أكثر من اال

 ٠على نشر الطلبات املقبولة واملستوفية للشروط الشكلية يف جريدة محاية امللكية  نص القانون  
مبوجب جريدة لدى مديرية احلماية تسمى جريدة محاية امللكية تنشر ا مجيع اإلجراءات الواجب نشرها  مت إحداث 

  ٠القانون والئحته التنفيذية 
املشهورة عاملياً ويف سوريا وإن مل تكن مسجلة أن وأعطى احلق ملالك العالمة املشهورة مات عاجل القانون موضوع العال 

  ٠أو تشكل ترمجة هلا شطب أو منع الغري من استعمال عالمة تطابقها أو تشاها يطلب من احملكمة املختصة 
 ٠الصناعية آخر للرسوم والنماذج تضمن القانون باباً خاصاً باملؤشرات اجلغرافية وباباً  
 ٠نظم القانون وألول مرة يف سوريا كيفية عمل وكالء تسجيل حقوق امللكية التجارية والصناعية  
 ٠مت إحداث صندوق مايل لدى املديرية واعترب املدير آمراً للصرف  



  
  :لتجارية والصناعية املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت انضمت اليها اجلمهورية العربية السورية يف جمال محاية امللكية ا

  
  ٠/ ١٨٨٣/اتفاق باريس حلماية امللكية الصناعية لعام  - ١
 ٠/ ١٨٨٣/السلع الزائفة واملضللة لعام  فاق مدريد بشأن مجيع بيانات مصدرات - ٢
 ٠/ ١٩٨١/اتفاق نريويب بشأن محاية الشعار األومليب لعام  - ٣
 ٠كية الصناعية املعدلة التفاق باريس حلماية املل/ ١٩٦٧/وثيقة استوكهومل لعام  - ٤
 ٠/ ١٩٨٦/لعام  األدبيةاتفاق برن حلماية املؤلفات واملصنفات  - ٥
 / ١٩٨٩/وبروتوكول واتفاق مدريد لعام / ١٨٩١/بشأن التسجيل الدويل للعالمات لعام اتفاق مدريد  - ٦
 / ١٩٦٧/ الوايبو / اتفاق انشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية  - ٧
  ١٩٩٧للسلع واخلدمات لعام التصنيف الدويل اتفاق نيس بشأن  - ٨
 ٠ ٢٦/٩/٢٠٠٧تاريخ / ٤٠٤/بشأن التسجيل الدويل للنماذج الصناعية وذلك مبوجب املرسوم رقم / اتفاق الهاي  - ٩

  
فيما يتعلق بالعالمات والرسوم  ١/١٢/٢٠٠٧ولغاية  ٢/١/٢٠٠٧اريخ توفيما يلي جدوالً يتضمن األعمال املنفذة من 

  :لقضائية والنماذج الصناعية والدعاوى ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

  اجلـدول الشهـري للطلبات املقدمة لدى الديوان واملسجلة يف مديرية محاية امللكية
   ١/١٢/٢٠٠٧ولغاية  ١/١/٢٠٠٧اعتباراً من تاريخ 

  
 

 
 

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العدد اإلمجايل  النـوع

 ٩٧٦ الطلبات الدوليــة
 ٢٢٠ طلبات الكشف املسبق

 ١٦٠  /٠٠٠ذجمنو–بيان عن عالمة/طلبات متنوعة
 ٦٤٨٦  طلبات العالمـات  

 ٥٧٦  طلبات جتديد العالمات 
 ١٨٦  طلبات الوقوعات

 ١٣٥ حماضر إيداع الرباءات
 ٢٤٩ طلبات الرسوم والنماذج الصناعية
 ١٢٤ طلبات جتديد الرسوم والنماذج
 ١٠ طلبات وقوعات الرسوم والنماذج

  ٣٥٠٥ العالمات املسجلة
 ٢٨ الرباءات املمنوحة
 ٨٤١ العالمات اددة
 ٢٦٥ الوقوعات املسجلة

 ٢٠٨ النماذج والرسوم املسجلة
 ٢٢٧ النماذج والرسوم اددة



  
  

عدد الشكاوى املقدمة والدعاوى القائمة واملسجلة يف مديرية محاية امللكية   
١/١٢/٢٠٠٧ولغاية  ٢/١/٢٠٠٧اعتباراً من   

 
 

  ٠دعوى/  ٩٤/دعوى  فصل منها /٥٥٥/ عدد الدعاوى القائمة -١
  

 :شكوى وهي موزعى كالتالـي /١٩٣/عدد الشكاوى الواردة -٢
  ٠شكوى مبوضوع تقليد عالمة فارقـة / ١٥٨/ -    
  ٠شكوى مبوضوع تقليد رسم ومنوذج صناعي / ٣٠/  -    
  ٠شكاوى مبوضوع تقليد براءة اختراع / ٥/ -             

  
  ٠ضبط / ٣٣١/عدد الضبوط املنظمة واحملالة إىل القضاء  -٣

  
  
  


