
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقرير السنوي النهائي
 عن أعمال 

 مديرية محاية امللكية التجارية والصناعية
٢٠٠٨لعام   

 
 
 

 



 
وتعميـق  متابعة تنظر وزارة االقتصاد و التجارة باهتمام كبري ملوضوع امللكيـة الفكريـة و قـد خطت خطوات هامـة و  -

  :لفكريـة تتمثـل بعـدة إجراءاتباجتـاه ترسـيخ دور امللكيـة امفهومها وهذه اخلطوات 
  
  

  

ع احلايل واملتغريات احمللية والدوليـة ومتابعـة االنضـمام إىل    يـن و حتديثـها لتكون متناسبة مع الواقتتمثـل بتعديـل القوان
  .االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال امللكية الصناعية 

  
  

  .و تدريبهـا و تأمني جتهيـزات حديثـة للعمـل االعناصـر الالزمة و تأهيلهة امللكية التجارية و الصناعية بة محايرفد مديري
و جعلهـا أحـد العناصر الفاعلـة فـي  ةكما مت توسيع أفق التعاون مـع خمتلف اجلهات يف سبيل االستفادة من امللكية الفكري

  .التنميـة االقتصاديـة
  :فـة امللكيـة الفكريـة الـذي يهـدف إلـىوزارة االقتصـاد و التجـارة برنامـج ثقا تابعتو قـد 
  .  حتليـل أعمـق وفهـم أحسـن لعالقـة امللكيـة الفكريـة بالتنميـة االقتصاديـة •
 .  تشـجيع االنتفـاع بأصول امللكيـة الفكريـة من أجـل النمـو االقتصـادي والتنميـة االجتماعيـة •
ن خالل تسهيل عملية تسـجيل العالمـات   ى حفظ حقوقها محماربة القرصنة والتقليد من خالل تشجيع الشركات عل •

 . ةالتجاريـة وبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعي
 :اليت هلا عالقة بامللكية الفكرية  متكني اجلمهور من فهم امللكية الفكرية بشكل أوسع وخماطبة خمتلف القطاعات •

 .طلبة املدارس لتشجيع الطاقات اإلبداعية  -
  .لصغرى و املتوسطة والقطاعات التجارية والصناعية الشركات ا -
اجلامعات ومراكز البحوث دف تسهيل عملية نقل املعرفة واالستفادة من معلومات الرباءات وتوظيفهـا يف   -

 .عملية التطوير والتنمية 
 ات ن هذه اجلهقافة ومالتعاون يف نشر هذه الثدف و قد وجهت وزارة االقتصاد والتجارة عدة كتب للجهات ذات العالقة:  

  
 
و قد ،  ةالعاملية للملكية الفكري ةعن املنظم ةالصادر ق الكتب املدارس وفداع واالبتكار يفامج تشجع علـى اإلبدف إدراج بر

لتعليم مـا قبـل    مشتركة بني الوزارتني لدراسة أسس و طرق إعداد مناهج لتشجيع اإلبداع و االختراع ملرحلة جلنةمت تشكيل 
  .امعياجل
  
 

قل املعرفة واالستفادة من املعلومات التقنيـة الـيت حتتويهـا وثـائق     ن ذا الربنامج حيث أن عملية تسهيلي احللقة األهم يف هوه
وتوظيفها يف عملية التطوير والتنمية تعترب من أهم وسائل نقل التكنولوجيا احلديثة وقد أعدت دائرة براءات االختـراع   الرباءات

مقدمــة-أ

 إجـراءات تشـريعية-١

إجـراءات إداريـة-٢

:وزارة التربيـة-

وزارة التعليم العايل -



واحلصول على وثائق براءات االختراع اليت يقـدر  . يب ويرشد إىل كيفية الدخول إىل موقع مكتب الرباءات األور مطبوعاً دليالً
  .مليون وثيقة  ستنيبأكثر من  عددها حالياً

  
  

رى املشاريع التجارية وخاصة الشركات الصـغ  حيث حتتل عملية توظيف امللكية الفكرية يف التنمية والتطوير خطوة هامة يف جناح
والرسـوم   لوزارة وغرف التجارة والصناعة إلعداد دليلني وطنيني عن العالمـات التجاريـة  ا واملتوسطة وقد مت تشكيل جلنة من

  ٠موجهني للشركات الصغرى واملتوسطة ، ووصلت مراحل إعداد الدليلني إىل مرحلة متقدمة  والنماذج الصناعية 
تطـوير  و مت  جذا الربنام كل بند مـن بنود هرية بالتعاون مع اجلهات املختصة يفافـة امللكية الفكو يتم تطبيـق برنامج نشر ثق
حبيث أصبح يقدم املعلومات لألخوة املخترعني بشكل يومي   www.spo.gov.syى االنترنت موقـع الرباءات السورية عل
   ٠  ٣١/١٢/٢٠٠٧لغاية  زائر/ ٣٧٠٠٠/ وقد جتاوز عدد زوار املوقع 

  
  

 
 

:انضمـت اجلمهوريـة العربيـة السـوريـة إلـى االتفاقيـات التاليـة فـي جمـال امللكيـة الصناعيـة  
 
 

تطبق على  ضمن هذا االتفاق تؤخذ امللكية الصناعية بأوسع معانيها فال يقتصر تطبيقها على الصناعة و التجارة مبعناها احلريف و إمنا
براءات االختراع و  و تشمل محاية امللكية  الصناعية، و على مجيع املنتجات املصنعة أو الطبيعية االستخراجيةلزراعية و الصناعات ا

و االسم التجاري و بيانات املصدر   مناذج املنفعة و الرسوم و النماذج الصناعية و العالمات الصناعية أو التجارية و عالمات اخلدمة
الصناعية اليت تقرهـا تشـريعات دول االحتـاد     و تشمل براءات االختراع خمتلف أنواع الرباءات، مشروعةو قمع املنافسة الغري 

  .كرباءات االسترياد و براءات التحسني
عدل هذا االتفاق مبوجب وثيقـة  و،  املبادئ العامة، حق األولوية، املعاملة الوطنية:  يتلخص معىن هذا االتفاق بثالثة مبادئ أساسية

  . دولـة/ ١٧٢/عـدد الـدول األعضـاء ،  ١٩٧٩تشرين الثاين  ٢املنقحة يف  و١٩٦٧مل لعـام ستوكهو
"    ١٩٢٤أيلول  ١انضـمت اجلمهوريـة العربيـة السـوريـة إىل اتفـاق باريـس يف "       

 
 

 
 

األعضاء بشكل  ا يتم حتديد إحدى الدولوفقاً هلذا االتفاق فإن كل البضائع اليت حتمل بيانات مصدر زائفة أو مضللة و اليت وفقاً هل
 .من التصدير مباشر أو غري مباشر جيب وقف تصديرها أو منع تصديرها أو فرض نوع من العقوبات مرتبطة ذا النوع

العامة فيما خيص مصدر  حبيث حتمل إشارات ميكن أن ختدع و مينع استعمال بضائع أو سلع بغرض البيع أو عرضها بغرض البيع
.و يترك حملاكم الدول األعضاء حتديد اإلشارات اليت ال تقع يف نطاق هذا االتفاق، ضائع و السلعهذه الب  

. دولـة/ ٣٥/عـدد الـدول األعضـاء   
"    ١٩٢٤أيلول  ١انضـمت اجلمهوريـة العربيـة السـوريـة إىل اتفـاق مـدريد يف  "       

والصناعـةغرف التجـارة -

االنضمـام إلـى االتفاقيـات الدوليـة املتعلقـة بامللكيـة  -ب

:١٨٨٣اتفـاق باريـس حلمايـة امللكيـة الصناعيـة لعـام 

:١٨٩١اتفـاق مـدريد بشـأن قمع بيانـات مصدر السـلع الزائفـة أو املضـللة     



 
من االستخدام لغايـات جتاريـة   ) احللقات اخلمس املتداخلة ( ة الشعار األومليب مجيع الدول املنضمة إىل هذه املعاهدة ملزمة حبماي

أحد التأثريات األساسية هلذه املعاهدة هي أنه يف حال أعطى الس األوملـيب الـدويل   . بدون ترخيص من الس األومليب الدويل
ن الس األومليب الوطين هلذه الدولة له حصة من أي ريع فإ،   هذه املعاهدةيفترخيصاً باستعمال الشعار األومليب ضمن دولة عضو 

  . حيصل عليه الس األومليب الدويل لقاء إعطاءه الترخيص املذكور
  .دولـة/ ٤٦/عـدد الـدول األعضـاء 

  "   ١٩٨٤نيـسان  ١٣انضـمت اجلمهوريـة العربيـة السـوريـة إىل معاهـدة نريوبـي يف "     
  

 
 
 

  أساسـاً لالنضمــام إىل    ذري و أصبحت هـذه الوثيقـةتفاقيـة باريـس و اتفـاق يربن بشكل جة تعديل امت يف هذه الوثيق
  . ) الوايبـو (ة للملكية الفكرية املنظمة العاملي

"    ٢٠٠٢كانون األول  ١٣سـتوكهومل يف  اانضـمت اجلمهوريـة العربيـة السـوريـة إىل وثيقـة "       
 
 
 

و تتجسد املزايا الرئيسية هلذه املعاهدة يف ، ١٩٧٤و دخلت حيز التنفيذ عام  ١٩٧٠برمت يف واشنطن عام هي معاهدة دولية أ
أا توفر العمل و املال على مودع الطلب إذا كان يريد محاية اختراعه يف عدة بلدان و جتعل عمل املكاتب الوطنية للرباءات أكثر 

  .املرحلة الدولية و املرحلة الوطنية:  ات املتبعة يف املعاهدة إىل مرحلتنيفعالية و أبسط و أقل تكلفة و تنقسم اإلجراء
  دولـة/ ١٣٨/عـدد الـدول األعضـاء 

  " ٢٠٠٣حزيران  ٢٦انضـمت اجلمهوريـة العربيـة السـوريـة إىل معاهـدة التعـاون بشـأن الرباءات يف " 
  
  

 
:هناك اتفاقيتان تديران نظام التسجيل الدويل للعالمات   

ويف الهاي  ١٩١١ويف واشنطن  ١٩٠٠وقد متت مراجعة هذا االتفاق يف بروكسل :   ١٨٩١اتفاق مدريد لعام  -١

 . ١٩٦٧ويف استوكهومل  ١٩٥٧ويف نيس  ١٩٣٤ويف لندن  ١٩٢٥

إىل من محاية عالمـام  بالنسـبة   هو معاهدة دولية تتيح ملواطين الدول األعضاء إجراءاً ميكنهم   :بروتوكول مدريد  -٢

وهو معاهدة مستقلة عن اتفـاق مدريـد    ١٩٩٥يف كانون األول السلع واخلدمات يف أسواق التصدير ، وقد دخل حيز التنفيذ 
والعضوية يف بروتوكـول مدريـد ليسـت     ١٩٦٧بشأن التسجيل الدويل للعالمات وقد مت آخر تعديل له يف استوكهومل سنة 

املشتركة حيز التنفيذ بروتوكول مدريد واتفاق مدريد ألحكام الالئحة التنفيذية  مشروطة بالعضوية يف اتفاق مدريد وخيضع تنفيذ
  ٠دولة منضمة لربوتوكول مدريد / ٧٤/دولة منضمة لنظام مدريد و/ ٧٥/، عدد الدول األعضاء  ١/٤/٢٠٠٤يف 

  " ٢٠٠٤آب  ٥انضـمت اجلمهوريـة العربيـة السـوريـة إىل االتفاق والربوتوكول يف " 
  

١٩٨١أن محايـة الشـعار األومليب لعـاممعاهـدة نريوبـي بشـ

املعدلـة  التفاقيـة باريـس حلمايـة امللكيـة ١٩٦٧وثيقـة اسـتوكهومل لعـام 

١٩٧٠عـاون بشـأن الرباءات لعـاممعـاهدة الت

 ١٩٨٩وبروتوكول اتفاق مدريد لعام ١٨٩١اتفـاق مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات لعام



 
  .١٩٧٤و عدلت عام  ١٩٧٠و دخلت حيز التنفيذ عام  ١٤/٧/١٩٦٧توقيع على هذه االتفاقية يف ستوكهومل مت ال

حيث مت التوقيع على اتفاق باريس حلماية امللكية الصناعية و اتفاق برن حلمايـة املؤلفـات    ١٨٨٣تعود بدايات الوايبو إىل عام 
 ١٩٧٠و يف عـام  ، ١٨٩٣مت ضم املكتبني الدوليني عام ،  مكتب دويلحيث تطلّب كال االتفاقني وجود ،  واملصنفات األدبية

  . استبدل باملكتب الدويل نتيجة اتفاقية الوايبو
كما ،  دف منظمة الوايبو إىل ترويج محاية امللكية الفكرية عرب العامل من خالل التعاون بني الدول و بالتنسيق مع املنظمات العاملية

  . الوايبو يجة لالتفاقيات اليت تديرها منظمةإداري بني احتادات امللكية الفكرية املنشئة نت دف إىل ضمان وجود تعاون
  .دولة /  ١٨٤/ عـدد الـدول األعضـاء 

  " ٢٠٠٤تشرين الثاين  ١٨انضـمت اجلمهوريـة العربيـة السـوريـة إىل اتفاقيـة إنشـاء الوايبـو يف "  
 
 
 

 /١٥/ ات بغية تسجيل العالمات مبوجب االتفاقية املربمة يف مؤمتر نـيس الدبلوماسـي يف  تأسس التصنيف الدويل للسلع و اخلدم
يتعلـق   إن كل دولة عضو ملتزمة بتطبيق تصنيف نيس فيما. ١٩٧٧و يف جنيف  ١٩٦٧و روجع يف ستوكهومل  ١٩٥٧ حزيران

التصنيف الذي ، و سجيلها للعالمات أرقام الفئات بتسجيل العالمات و عليها أن تضمن  املستندات الرمسية و اإلعالنات املتعلقة بت
إن استعمال هذا التصنيف إلزامي لتسجيل العالمات علـى املسـتوى   ،  تنتمي إليه املنتجات أو اخلدمات املسجلة عليها العالمات

  ٠  الوطين و على املستوى الدويل
  . دولـة/ ٨٢/عـدد الـدول األعضـاء 

. "٢٠٠٤لعام / ٣٧/لسـوريـة إىل اتفـاق نيـس مبوجب القانون رقـم انضمـت اجلمهوريـة العربيـة ا"    
 
 

 
و بتسـجيل   هو معاهدة تتيح ملواطين الدول املنضمة إليها العمل وفق إجراءات مبسطة حلماية النماذج الصناعية يف هذه البلدان

هناك وثيقـة لنـدن    مناسبات و أصبحو مت مراجعته يف ثالث  ١٩٢٨و دخل حيز التنفيذ عام  ١٩٢٥و قد أبرم يف عام .واحد
  . دولة ٤٥يضم احتاد الهاي حالياً ، ١٩٩٩و وثيقة جنيف  ١٩٦٠و وثيقة الهاي  ١٩٤٣

  ٠ ١/٤/٢٠٠٤دخل النظام املوحد التفاق الهاي حيز التنفيذ يف 
دولـة/ ٤٧/عـدد الـدول األعضـاء      .  

ودخل حيز التنفيذ   ٢٦/٩/٢٠٠٧يف   ٤٠٤ي مبوجب املرسـوم انضمت اجلمهورية العربية السورية إىل اتفـاق الهـا"     
٠ ٧/٥/٢٠٠٨بتاريخ   

 
********************** 

 
 
 

)الوايبـو(اتفاقيـة إنشـاء املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة

اتفـاق نيـس بشـأن التصنيف الدولـي للسـلع و اخلـدمات

 اتفـاق الهـاي بشـأن التسـجيل الدولـي للرسـوم و النمـاذج الصناعيـة



 
 

 
:عدة أحداث ونشاطات هامة على الصعيد الوطين والصعيد الدويل  ٢٠٠٨شهد عام   

  :  على الصعيد الوطين – ١
   ٠يغة النهائية ومت رفعه إىل رئاسة جملس الوزراء مت االنتهاء من إعداد مشروع قانون الرباءات بالص -    -أ    

  ٠مت رفع مشروع إحداث اهليئة العامة للملكية الصناعية إىل رئاسة جملس الوزراء   -           
  مت عقد االجتماع الثاين للفريق الفين السوري التونسي املشترك بدمشق يف اخلامس من شهر حزيران ومت االتفاق  -    -ب  

  ٠/ ٢٠٠٩/على متديد العمل بربنامج العمل املوقع بني الطرفني لغاية عام               
  مبوجب اتفاق التريبس بالتعاون مع املنظمة العاملية الندوة الوطنية حول امللكية الصناعية وتنفيذ االلتزامات  أقيمت -  - ج

  ة ـلندوة إىل أهداف احلماية الدولية للملكيوقد تطرقت ا/  ٢٠٠٨/أيار /  ٢٩ -٢٨/للملكية الفكرية بتاريخ             
  اق التريبس ـم مبادئ اتفـالفكرية واملبادئ الرئيسية للحماية الدولية للملكية الصناعية باإلضافة على شرح أله            
  ٠وجوانب املرونة يف االتفاق واليت ينبغي على الدول النامية االستفادة منها             

  خ   اجلغرافية يف مدينة حلب بتاريرات ـول األمهية االقتصادية حول املؤشـدت الندوة دون اإلقليمية حـعقكما  -    -د 
  :بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومبشاركة الدول التالية / ٢٠٠٨/ آب /  ٢٨ – ٢٧/           

  وقد قام حماضرون من املنظمة العاملية للملكية / إيران  –تركيا  –املغرب  –اجلزائر  –تونس  -لبنان  –األردن /            
   معرض ضم أهم املنتجات وسويسرا بإعطاء حماضرات عن املؤشرات اجلغرافية يف العامل ورافق الندوة الفكرية وفرنسا             
  ٠السورية ذات الصلة باملؤشرات اجلغرافية              

  / ٢٠٠٨/آذار / ٢٠-١٥/من املنظمة العاملية للملكية الفكرية الدكتور لويس هرسة خالل الفترة مت استقبال خبري    -هـ 
  خبدمات امللكية الصناعية لصاحل الدول النامية وتعميق فهم جدوى استخدام معلومات امللكية الذي قام بزيارة تعريفية            
  كل خاص ألا متثل عملية حقيقية لنقل التكنولوجيا وقام اخلبري بزيارات الصناعية بشكل عام ومعلومات الرباءات بش           
 ٠ميدانية إىل غرفة جتارة دمشق وغرفة صناعة دمشق ووزارة الصناعة            

  ة امللكية ـال تقدمي حملة عن أمهيـوم العاملي للملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة دمشق ومت يف االحتفـمت االحتفال بالي  - و
  ة ـحماضرة بعنوان احلقوق املعنوي –عميد كلية الشريعة جبامعة دمشق  –الفكرية للجامعات وقدم الدكتور حسن البغا        
  عميد كلية اهلندسة امليكانيكية    –ق يف براءات االختراع ، كما قدم الدكتور هاشم ورقوزق تناولت شرحاً ألنواع احلقو       

   داع ـط اإلبـنائب عميد الكلية حماضرتني عن رب –ور عبد املطلب أبو سيف ـوالدكت –ة دمشق ة جبامعـوالكهربائي       
  اون مدير ـام السيد معواالبتكار باملؤسسات األكادميية والبحثية لتصويب املنهجية العلمية وتعميق الفائدة املرجوة منه وق       
  الوايبو للجامعات الذي يهدف إىل زيادة  بتقدمي شرح عن مشروع مبادرة محايـة امللكية والسيد رئيس دائرة الرباءات        
  وث اىل ـفرص االنتفاع بنظام امللكية الفكرية اليت تساهم يف نقل التكنولوجيا واالبتكار من اجلامعـات ومـراكز البح       
  ة املتوفرة يف وثائق ـة الضخمـالتكنولوجي اية املطاف على تيسري االطالع على املعلوماتقطاع األعمال ويساعد يف        
  د أصدرت ـبراءات االختراع وتعزيز قدرة املنتفعني من باحثني وخمترعني على حتليل تلك املعلومات واستخدامها ، وق       
    م ـذي ضـوالصناعية الليزرياً ذه املناسبة بعنوان دليل محاية التجارية مديرية محاية امللكية التجارية والصناعية قرصاً        
  بشكل   جمموعة واسعة من املعلومات اهلامة حول امللكية الفكرية بشكل عام وامللكية الصناعية وعمل مديرية محاية امللكية       

٢٠٠٨أبرز األحداث والنشاطات اليت متت خالل عام    



  ٠خاص       
     نص الرسالة حتتفل كما وزعت املديرية رسالة وزارة االقتصاد والتجارة مبناسبة اليوم العاملي للملكية الفكرية وفيما يلي      
  ٠خمتلف دول العامل باليوم العاملي للملكية الفكرية يف السادس والعشرين من شهر نيسان من كل عام     
     ويتيح ختصيص هذا اليوم فرصة للتوقف قليالً للتفكري مبعاين ودالالت امللكية الفكرية ، لقد أصبحت امللكية الفكرية قريبة     
  ٠ت متواجدة يف كل بني ويف كل شارع من الناس وأضح    

   إننا يف وزارة االقتصاد والتجارة ومن خالل اخلطوات املهمة اليت متت مؤخراً واليت أدت إىل انضمامنا موعة من     
    املعاهدات     

  اذج الصناعية ـم والنميف جمال امللكية الفكرية وإىل صدور قانون محاية العالمات الفارقة والرسوواالتفاقيات الدولية     
  ٠واملؤشرات اجلغرافية     

  وملزيد من استثمار حقوق امللكية الفكرية يف النمو االقتصادي و الرفاه االجتماعي ، ونتبىن جنازات نسعى ملزيد من اإل    
  ارس ونتوجه بشكل خاص حنو برناجماً طموحاً لنشر ثقافة امللكية الفكرية واملوجه إىل كافة القطاعات بدءاً من تالميذ املد    
  املناسبة للطاقات اإلبداعية واالبتكارية لدى الذي يقتضي أن نوفر هلم البيئة  األمربنائه ،  وأدواتثروة املستقبل الشباب     
  ٠تعطي وتتفاعل مع احلياة وتتحول األفكار إىل قيمة اقتصادية لكي  الشباب    

    رسيخ وتعزيز دور امللكية الفكرية ونشر ثقافة امللكية الفكرية ، وحنن وبعد إجناز قانون مازال أمامنا الكثري من العمل دف ت   
  القانوين اهلام الذي يشجع على زيادة العالمات التجارية والنماذج الصناعية نقوم بإعداد قانون الرباءات مما سيشكل اإلطار    
  ٠االنتفاع من احلقوق اليت تعطيها امللكية الفكرية    
    وربط اجلامعات بامللكية الفكرية من خالل توسيع وترويج عملية احلصول ربط امللكية بالتنمية  إليهاومن أهدافنا اليت نسعى    
   ، ونسعى أيضاً لتوجيه االهتمام حنو  على تكنولوجيا املعلومات اليت حتتويها براءات االختراع وقواعد البيانات اخلاصة ا   
  ى واملتوسطة مع ربط رأس املال الفكري برأس املال االقتصادي وسوف يتحقق ذلك طاملا كنا مصرين الشركات الصغر   
  ألننا ومتابعني ومثابرين للوصول إىل غايتنا وبتعاون دائم ومستمر مع خمتلف الوزارات واهليئات وغرف التجارة والصناعة    
   ٠والتكاتف لنصل إىل اهلدف املنشود  أمام حتديات كثرية جيب أن نواجهها مبزيد من التعاون   
  وقد قمنا يف هذا العام باإلعالن عن مسابقة النتقاء أفضل خمترع شاب من طلبة اجلامعات واملعاهد ، بعد أن متت إقامة    
  ٠املدارس يف العام املاضي مسابقة النتقاء أفضل اختراع لطلبة    
  ٠صيص مكافأة ألفضل خمترع شاب يف جمال عملها كما يتم التنسيق مع عدة وزارات لكي تقوم بتخ   

  عمل حول استخدام تقانات االنترنيت يف عملية البحث عن املعلومات اخلاصة برباءات االختراع يف مدينة مت إقامة ورشة   - ز
  واملتوسطة واملنظمة بالتعاون مع مديرية املشروعات الصغرى / ٢٠٠٨/  األولتشرين /  ١٥-١٣/دمشق خالل الفترة من         
  مرحلة متقدمة كوا انتقلت من مرحلة احملاضرات النظرية إىل الدروس العملية العاملية للملكية الفكرية وشكلت هذه الورشة         
  قاعدة  هاوأمهقواعد البيانات العاملية اليت حتتوي على وثائق براءات االختراع وإجراء التطبيقات العملية من خالل استخدام         
  ٠مكتب الرباءات األورويب اليت حتتوي على أكثر من ستني مليون وثيقة براءة اختراع         

واستكماالً لربنامج نشر ثقافة امللكية الفكرية وتشجيع اإلبداع واالختراع أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة عـن إقامـة مسـابقة    
  ٠/ ٢٠٠٨/يا لعام ألفضل اختراع لطلبة اجلامعات واملعاهد يف سور

على موقـع املنظمـة العامليـة للملكيـة     إتاحة الفرصة للحصول على كافة املعلومات املتعلقة بامللكية الصناعية وانطالقاً من مبدأ 
ع موقع املنظمة العاملية للملكية م/    www.spo.gov.sy/ فقد مت ربط موقع براءات االختراع السوري /  الوايبو/ الفكريـة 



قام السيد باسكال     /http://www.wipo.int/standards/الفكرية ، والذي يتيح للراغبني احلصول على هذه املعلومات 
ءات األورويب بزيارة إىل مديرية محاية امللكيـة التجاريـة   فليكس املدير املسؤول عن الدول ااورة لالحتاد األورويب يف مكتب الربا

ومت خالل الزيارة إعداد مشروع اتفاق التعاون مع مكتـب الـرباءات    ٩/١٠/٢٠٠٨ولغاية  ٦/١٠/٢٠٠٨والصناعية بتاريخ 
الـرباءات   ويتركز التعاون مع مكتب/  ٢٠٠٨/على االتفاق يف شهر كانون األول ومت التوقيع /  ٢٠١٠ – ٢٠٠٨/ األورويب 

جراءات الفحص املوضوعي للرباءات وتصـنيف الـرباءات وأرشـفة الـرباءات     األورويب خالل هذه الفترة على التدريب على إ
  ٠إضافة إىل إقامة ورشات عمل حول التدريب على صياغة طلبات براءات االختراع / اإليبوسكان / واستخدام نظام 

  

:على الصعيد العاملـي  – ٢  
:محاية امللكية التجارية والصناعية يف عدة اجتماعات وندوات دولية وفق ما يلي شاركت مديرية   

  ٠/ ٢٠٠٨/ شباط / ٥-٣/املشاركة يف املؤمتر الرابع ملكافحة القرصنة والتقليد املنعقد يف ديب بتاريخ  -١
 ٠املشاركة يف االجتماع األول واالجتماع الثاين للجنة التنمية  -٢

ت ـا اقترحـعندم ٢٠٠٤مية ضمن برنامج عمل منظمة الوايبو يف شهر آب بدأت فكرة إعداد أجندة للتن •
الربازيل واألرجنتني إدراج برنامج للتنمية ضمن عمل منظمة الوايبو دف تقوية الثقة بامللكية الفكرية ودعم 

 ٠والنشاط والتطوير  لإلبداعالقبول بأمهية امللكية الفكرية كأداة 
بني الدورات لفحص االقتراح على عقد لقاءات باألجندة ومت االتفاق ة الفكرية رحبت املنظمة العاملية للملكي •

 ٠/  ٢٠٠٥/وإعداد تقرير لعرضه على اجتماع اجلمعية العامة لعام 
 –الربازيل  –بوليفيا  –األرجنتني ( تقدمت جمموعة الدول التالية باقتراح حول جدول أعمال الوايبو للتنمية  •

أورغواي  –تترانيا  –جنوب أفريقيا  –سرياليون  –بريو  –كينيا  –إيران  –صر م –إكوادور  –دومينيكان 
 ٠ ) وتسمى هذه اموعة مبجموعة أصدقاء التنمية  –فرتويال  –

بعقد دورتني خالل عام مل تسفر املباحثات عن أي تقدم وتقرر متديد مهمة اللجنة املؤقتة عاماً آخر وتكليفها  •
اقتراح مقدم هلا حبيث تناقش االقتراحات يف أول / ١١١/ة أيام والبت بـ كل دورة مدا مخس/ ٢٠٠٧/

 ٢٠٠٧/  شباط /٢٣-١٩/يف الدورة الثانية وقد أدى االجتماع املنعقد يف الفترة من دورة ويتم البت ا 
رة من د يف الفتـع املنعقـات ويف االجتماع الرابـإىل حتقيق تقدم كبري ومت االتفاق على جمموعة من املقترح

مت استكمال جمموعة االقتراحات واالتفاق على عرضها على اجتماع اجلمعية / ٢٠٠٧/حزيران / ١٥-١١/
 ٠ ٢٠٠٧لعام  العامة ملنظمة الوايبو

اخلمسة واألربعني اليت تغطـي  ومت يف االجتماع السنوي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اعتماد املقترحات  •
ناقشات مطولة حيث أكدت وفود الدول النامية أن املهم هو املباشرة بتنفيـذ  ستة حماور من النشاطات بعد م

        ٠أجندة التنمية 
  :             وتشمل احملاور ما يلي                       

  لعامة ونقل واملعرفة االسياسة العامة  –املرونة  –املعايري وضع  –املساعدة التقنية وبناء القدرات                         
  املسائل املؤسساتية  –التقييمات  –والوصول إىل املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  التكنولوجيات                        
  ٠ وغريها من القضايا  –                        

   لكية الفكرية لوضع برنامج عمل لتنفيذ التوصياتكما وافقت الدول األعضاء على إنشاء جلنة التنمية وامل                        



  ة يف ـة امللكيـت مديرية محايـوشارك/ ٢٠٠٨/ام ـاملعتمدة وقد عقدت جلنة التنمية اجتماعني خالل ع                       
  واليت خطت خطوات هامة باجتاه  االجتماعني ومتت مناقشة تقرير عن عمل دوريت جلنة املعنية بالتنمية الفكرية                       
  / ٢٠٠٧/ام ــون اليت مت اعتمادها يف اجتماع مجعيات الوايبو لعـات اخلمس واألربعـع املقترحـوض                       
  ا هلا مل ة للمباشرة بتنفيذ التوصيات نظراً ـرورة رصد امليزانية الكافيـوتركزت مداخالت الوفود حول ض                       
  وارد ـوع تامني مـة موضـومتت مناقشمنواً  األقلمن أمهية دعم امللكية الفكرية يف الدول النامية والدول                        
  من  األولإضافية من خارج املوازنة اخلاصة بالوايبو ومن ضمنها االقتراح بعقـد مؤمتر للماحنني خالل الربع                        

  التنفيذ بعد مناقشات وصعوبات التنمية بعد أن وصل إىل مرحلـة  لضمان حسن تنفيذ برنامج/ ٢٠٠٩/عام                       
  ٠واجهت ذلك                      

  ظمـة على مدى العامني السابقني ومت التركيز على إجياد اآلليات الالزمة للتنفيذ وأكد املدير العام اجلديد ملن             
  لتشكيل جلنة عليا يف سوريا تضم خمتلف الوزارات الوايبو اهتمامه والتزامه بتنفيذ أجندة التنمية ومت اإلعداد                       
  واجلهات ذات العالقة لتحقيق الفائدة املرجوة من هذا الربنامج بدءاً بتحديد اإلطار العام لسياسـة امللكيـة                       
  ٠الفكرية يف سوريا                       

  ٠  ٨/٥/٢٠٠٨-٥/بتاريخ / يوروميد ماركت / املشاركة يف اجتماعات املرحلة اخلامسة ملشروع  -٣
 ٠املشاركة يف االجتماع االستثنائي الرابع والثالثني للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  -٤

يف االجتماع االستثنائي الرابع والثالثون للمنظمة العامليـة للملكيـة   شاركت مديرية محاية امللكية التجارية والصناعية 
  ٠والذي انتهى باعتماد امليزانية بالتوافق  ٣١/٣/٢٠٠٨الفكرية بتاريخ 

  ذا االجتماع ـة ، ومت يف هـالعادي اخلامس والثالثني للمنظمة العاملية للملكية الفكرياملشاركة يف االجتماع السنوي  – ٥       
  ة ـكلمة اجلمهوريللمنظمة وقد ركزت اعتماد قرار جلنة التنسيق باختيار الدكتور فرانسيس غريي مديراً عاماً جديداً              

  واحليوية يف جمال تطوير نظـام امللكية العربية السورية اليت ألقيت يف افتتاح االجتماعات على توضيح اخلطوات اهلامة             
    ع معايري ـة مـيف التنمية واالقتصاد حبيث أصبحت البنية التحتية متوافق مبا يتعلق بدور هذا النظام  وخصوصاًرية الفك            

  سوريا وأوضحت الكلمة ما مت يف هذا اال مؤخراً حيث مت استكمال االنضمام  إليهااليت انضمت االتفاقيات الدولية             
  ٠ ٧/٥/٢٠٠٨بشأن التسجيل الدويل للرسوم والنماذج الصناعية والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ إىل اتفاق الهاي            
  وأملها باالستفادة بالشكـل ة التنمية ـالجتماعات جلنكما عربت الكلمة عن اهتمام سوريا مبوضوع التنمية ومتابعتها            

  ، وعلى هذا الصعيد يتم التحضري لتشكيل جلنة تضـم خمتلف اجلهـات يف   األمثل من برنامج التنمية يف منظمة الوايبو           
   على استفادة مجيع القطاعات واالبتكار تركز  اإلبداعودعم سوريا إلعداد واعتماد سياسة وطنية عليا للملكية الفكرية            

  وعلى استمرارهم بدعم تطوير     األخرى واألقساميف املنظمة الشكر للمكتب العريب من مزايا امللكية الفكرية ، ومت تقدمي            
  ٠العمل يف جمال امللكية الفكرية كما مت تقدمي التهنئة للمدير العام اجلديد للمنظمة           
  اه ــباجت ومت يف هذه االجتماعات مناقشة تقرير عن عمل دوريت جلنة املعنية بالتنمية الفكرية واليت خطت خطوات هامة          
  وتركزت مداخالت الوفود  ٢٠٠٧الوايبو لعام وضع املقترحات اخلمس واألربعون اليت مت اعتمادها يف اجتماع مجعيات           

  الكافية للمباشرة بتنفيذ التوصيات نظراً ملا هلا من أمهية دعم امللكية الفكرية يف الدول النامية حول ضرورة رصد امليزانية           
  ارج املوازنة اخلاصة بالوايبو ومـن ضمنها ـة من خـوارد إضافيـ، ومتت مناقشة موضوع تأمني موالدول األقل منواً           

  وصل إىل  أنلضمان حسن تنفيذ برنامج التنمية بعد  ٢٠٠٩من عام  األولع ـبعقد مؤمتر للماحنني خالل الرباالقتراح          
   ات ـني السابقني ومت التركيز على إجياد اآلليـذلك على مدى العاممناقشات وصعوبات واجهت  لة التنفيذ بعدـمرح         



  راض ـد ذلك مت استعـوبع ٢٠٠٩الالزمة للتنفيذ ومت اعتماد التقرير والذي سيتم متابعته خالل اجتماعات خالل عام          
  ودة من كانون األول ـرقابة جلنة الوايبو للتدقيق حول اجتماعاا املعقاملوجز لشعبة التدقيق الداخلي والالتقرير السنوي          
  ٠ ٢٠٠٨ولغايـة أيار  ٢٠٠٧        
  حقوق امللكية الفكرية والتقرير املرحلي عن البناء اجلديد ومت اعتماد هذه  وإنفاذ باإلنفاذوتقرير اللجنة االستشارية املعنية         
  ٠التقارير         

  واالجتماع االستثنائي  ١١/١٢/٢٠٠٨-١٠/جلنة الربنامج وامليزانية الذي عقد بتاريخ اع ـكما متت املشاركة يف اجتم      -٦
  ميزانية املنظمة املعدلة لعام              الذي خصص إلقرار ١٢/١٢/٢٠٠٨املنعقد بتاريخ   السادس والثالثني للجمعية العامة للمنظمة          
         ٠ ٢٠٠٩        

   خ ــوذلك بتاري ٢٠٠٩لعام / الوايبو / ة ــاملشاركة يف اجتماعات إقرار امليزانية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكري     -٧
        /٠  ١١/١١/٢٠٠٨ -١٠           

  
  
  

  

  
:عدة دورات ومشاركات ميكن تلخيصها كما يلي  ٢٠٠٨كما شهد عام   

للتسجيل الدويل للرسوم والنمـاذج الصـناعية وقـام    تعريف على إجراءات العمل وفق اتفاق الهاي تنظيم دورة تدريبية لل -
  ٠بالتدريب خبري املنظمة العاملية للملكية الفكرية السيد باتريك كارتان 

املنظمة بسويسرا وبعدها ر املشاركة يف الدورات التدريبية اليت أقامتها أكادميية الوايبو العاملية حيث مت إتباع دورة تدريبية يف مق -
يف أكادميية البحث العلمي والتكنولوجي مبصر ودورة تدريبية يف مقر املنظمة بسويسرا وبعدها يف املعهد الوطين الفرنسي للملكية 

  ٠الصناعية 
ملكتـب األورويب  املشاركة يف الدورات التدريبية اليت أقامها مكتب الرباءات األورويب حيث مت إتباع دورة تدريبية أقامهـا ا  -

 بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف مقر املنظمة بسويسرا تبعها دورة عملية يف مكتب الرباءات األملاين ومت إتباع دورة
  ٠النمسا  –يف فيينا تدريبية أقامها مكتب الرباءات األورويب 

  ٠ظمة العاملية للملكية الفكرية يف املعهد النروجيي للملكية الفكرية املشاركة يف الدورة التدريبية ملوظفني اثنني أقامتها املن -
اتفاق لشـبونة حلمايـة دالالت   الربتغال مبناسبة مرور مخسني عاماً على توقيع  –املشاركة يف االحتفال الذي أقيم يف لشبونة  -

   ٠املؤشرات اجلغرافية  –املصدر 
تشـرين الثـاين   /٢٨بتـاريخ   األورويبضية األوروبية بالتعاون مع مكتب الرباءات املشاركة يف ورشة العمل اليت أقامتها املفو -
يف مقر مكتب الرباءات األورويب ملناقشة وعرض آليات التعاون بني مكتب الرباءات األورويب والدول ااورة لالحتـاد   ٢٠٠٨/

  ٠األورويب 
 ٢٠٠٨/كـانون األول  /٢٧-٢٥ر احلماية باحملافظات يف الفترة من إقامة دورة تدريبية للعاملني يف مديرية محاية امللكية ودوائ -

  ٠بغية تأهيل عناصر ضابطة عدلية جدد ليتم تكليفهم بأعمال الضابطة العدلية 

٢٠٠٨تدريب والتأهيل خالل عام  ال  



إقامة دورات تدريبية على اللغة اإلنكليزية بغية حتسني مستوى إتقان العاملني يف املديرية للغة اإلنكليزية باملسـتوى املتوسـط    -
  ٠عنصراً / ١٨/منها استفاد 

  

    
  

فــي مدينــة املعــارض     ٢٠٠٩ متوزيقـام معـرض الباسـل لإلبـداع و االختـراع الرابـع عشـر فـي شـهر 
عرض دمشـق الدولـي ممــا  الدورة السادسة والثالثني ملالدوليـة اجلديـدة بدمشـق و بالتزامـن مـع موعـد إقامـة 

ات و اإلبداعـات العربية أمام املشـاركني و الزوار من خمتلف الدول و نقطة يشـكل فرصـة هامـة لعـرض االختـراعـ
وزارة االقتصـاد  التقـاء املسـتثمرين و رجـال األعمـال و املشـاركني فـي املعـرض مـع املخترعيـن و قـد بدأت 

العامليـة مع املكتب العريب يف املنظمة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وباالسـتعداد املبكر إلقامـة هـذا املعـرض والتجارة 
و إحـداث شـبكة ترابـط و قاعـدة  للملكيـة الفكريـة ـدف التنسـيق ملشـاركة عربيـة واسـعة فـي املعـرض

بيانـات لتسـهيل الترابـط بني املخترعيـن العـرب و تيسـري سـبل تبادل اخلبـرات و نقـل التكنولوجيـا ــدف  
  .ـاتوظيفهـا و توليده

يف كما مت توجيه دعوات للمشاركة باملعرض للدول العربية والدول األجنبية الصديقة ومت تشكيل اللجان التحضـريية الفرعيـة   
  ٠كافة احملافظات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معـرض الباسـل لإلبـداع و االختـراع



.....انـات إحصائيـة ــبي   
 

 العـام
 العالمـات التجاريـة

 اددةاملسجلة و 
  الوقوعـات

 ـةالنماذج والرسوم الصناعي
 واددةاملسجلة 

 الرباءات املمنوحة

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  

 



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

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

 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:املسجلة واددة   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 
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  

 

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

العالمــات المسـجلة العالمـات المجـددة

 
 



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

العالمـات المسجلة 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

الرسـوم و النمـاذج المودعـة و المجـددة     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



...براءات االختراع إحصائيـات   
 

غيـر مقيــم مقيــم عـدد الرباءات املمنوحـة 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 
٤٤  ٢٥  ٦٩  ٢٠٠٨  

 
 

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

مقــيم غيـر مقــيم 
 

 
 



 
  ٢٠٠٨الشكاوى لعام  إحصائية

 
: شـكوى و هـي موزعـة كمـا يلـي/    ٢١٦/  عـدد الشـكاوى الواردة   

. شـكوى مبوضـوع تقليد عالمـة فارقـة/  ١٧٨/  -  
.شـكوى مبوضـوع تقليد رسـم و منـوذج صناعي/  ٣٢/  -  
. شكاوى مبوضـوع تقليد بـراءة اختـراع/  ٦/  -  

 


