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ميزت سنة 2014
أنشطة و أرقام

تعتبر سنة 2014 سنة مفصلية في مجال تنمية امللكية الصناعية 
تعديل  إلى  رقم 13-23 الرامي  القانون  بإصدار  متيزت  باملغرب، حيث 
القانون رقم 97-17 املتعلق بحماية امللكية الفكرية، وهو مما شكل 
نقطة حتول في املنظومة الوطنية للملكية الصناعية ببالدنا، بعد مرور 
أزيد عشر سنوات على إجراء اإلصالح األول الذي عرفته هذه املنظومة 

في سنة 2004.

وقد مكن هذا اإلصالح األخير من تعزيز جودة براءات االختراع، من خالل 
للملكية  املغربي  املكتب  قبل  البراءات من  اعتماد هذه  تقييم معايير 
حيث  العالمات،  أيضا  اإلصالح  هذا  شمل  كما  والتجارية.  الصناعية 
يعمل هذا القانون اجلديد على تشجيع ظهور عالمات مغربية رائدة. أما 
فيما يخص الرسوم والنماذج الصناعية، فسيمكن هذا القانون أيضا 
من تسهيل الولوج إلى هذا النظام، وذلك بفضل التحسينات التي مت 

إدخالها خصوصا فيما يتعلق بالنشر ومدة احلماية.

كما تعد أيضا اإلصالحات األخرى كتنظيم مهنة »مستشار في مجال 
امللكية الصناعية«، ونظام املصادقة على براءات االختراع، ووضع نظام 
الصناعية،  امللكية  حقوق  تطبيق  آليات  تعزيز  إلى  باإلضافة  للتأريخ، 
مبثابة امتيازات من شانها املساهمة في حتسني جاذبية املغرب والرفع 

من استقطابه الستثمارات ذات قيمة مضافة عالية.

وينعكس هذا املستوى الذي وصلت إليه بالدنا في مجال حماية امللكية 
الصناعية، والذي يطابق أهم املعايير الدولية، من خالل التطور اإليجابي 
من  يتضح  كما  العاملي،  املستوى  على  املغرب  مؤشرات  تعرفه  الذي 

خالل التقرير الشامل لالبتكار لسنة 2014 ومن خالل املؤشرات التي 
نشرتها املنظمة العاملية للملكية الفكرية في دجنبر 2014، والتي 
االختراع  براءات  إيداع  مجال  في  الرتبة 51  في  عامليا  املغرب  صنفت 
الوطنية، والرتبة 44 في مجال إيداع العالمات الوطنية، والرتبة 18 

بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية.

توقيع   2014 سنة  عرفت  فقد  الدولي،  التعاون  مستوى  على  أما 
للبلدان  التابعة  الصناعية  امللكية  مؤسسات  بني  تفاهم  اتفاقية 
األعضاء في اتفاقية أكادير، حيث مت بنفس املناسبة اإلطالق الرسمي 
براءات  حول  املعلومات  لنشر   »Arabpat« اإللكترونية  للمنصة 

االختراع في البلدان العربية.

وعلى مستوى النتائج اخلاصة بسنة 2014 مقارنة مع 2013، فقد 
سجلت براءات االختراع من أصل مغربي تطورا ملموسا وذلك بفضل 
عرفت  حني  في   ،)12%( اإليداع  طلبات  عرفته  الذي  الهام  االرتفاع 

العالمات والرسوم والنماذج ارتفاعا متواضعا يقدر بنسبة 6%.

جتاري )شهادات سلبية(  اسم  على  احلصول  أيضا طلبات  عرفت  كما 
منوا مهما قدر بنسبة %10، في حني لم يتم ترجمة هذا النمو على 
مستوى أنشطة إنشاء مقاوالت »شخص معنوي«، والتي عرفت خالل 

هذه السنة ارتفاعا بنسبة %4 فقط.

فيما يلي أهم املؤشرات املتعلقة بامللكية الصناعية والتجارية لسنة 
: 2014

أنشطة وأرقام ميزت سنة 2014
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بــــراءات
 االختـــراع

I. أنشطة اإليداع

1. إيداع طلبات براءات االختراع

املغربي  املكتب  لدى  اختراع  براءة  طلب   1096 يقارب  ما  إيداع  مت 
للملكية الصناعية والتجارية برسم سنة 2014، حيث سجلت هذه 

الطلبات تراجعا خفيفا بنسبة %2 مقارنة مع سنة 2013.

من  االختراع  براءات  إيداع  أنشطة  انخفاض  إلى  باألساس  ذلك  ويرجع 
أصل أجنبي بنسبة %7,5، و يعود مصدر هذا االنخفاض إلى البلدان 

اخلمس الرئيسية لالحتاد األوروبي.

 2. إيداع طلبات براءات االختراع من أصل مغربي

سجل إيداع طلبات براءة االختراع من أصل مغربي ارتفاعا بنسبة12% 
مقارنة مع سنة 2013، حيث مت إيداع 353 طلبا في سنة 2014، 

مقابل 315 طلبا في سنة 2013.

براءات االختراع من أصل مغربي حسب صنف  إيداع  تطور طلبات 
موديعي هذه االبراءات

يبني تطور طلبات إيداع براءات االختراع من أصل مغربي حسب صنف 
موديعي هذه االبراءات ، أن سنة 2014عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد 
Mac- زاإليداعات التي قامت بها مراكز البحث املغربية خصوصا مرك
األشخاص  إيداعت  إلى  اجلامعات )14+(، باإلضافة  sir )+28%( و 

الذاتيني مقارنة مع سنة 2013 )23%+(.

كما جتدر اإلشارة إلى أن الطلبات من طرف املقاوالت املغربية انخفضت 
بنسبة 7%.
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براءات االختراع

3. إيداع طلبات براءات االختراع من أصل أجنبي
 

أ. حتليل اإليداعات ذات األصل األجنبي حسب طريقة اإليداع

اجملال  حسب  مغربي  أصل  من  االختراع  براءات  إيداعات  توزيع   .4
التكنولوجي

احتلت اإليداعات القادمة من الواليات املتحدة األمريكية الرتبة األولى 
أصل  من  االختراع  براءات  لطلبات  اإلجمالي  العدد  بحصة %25 من 
القادمة من فرنسا وسويسرا على  الطلبات  أجنبي. في حني حصلت 
حصة متساوية بنسبة %15 لكل واحدة، متبوعة بأملانيا التي احتلت 

الرتبة الرابعة بنسبة 13%.

نسبة  متثل  األوروبي  االحتاد  بلدان  من  االختراع  أن طلبات  الذكر  ويجدر 
%65 من مجموع طلبات براءات االختراع من أصل أجنبي.

يشكل مجموع الطلبات من أصل أجنبي التي تلقاها املكتب املغربي 
الدولية  للمعاهدة  للمساطر  وفقا  والتجارية،  الصناعية  للملكية 
االختراع )PCT( ، نسبة تقدر ب %95 سنويا. ويتأكد  براءات  بشأن 
ذلك على املستوى العاملي، حيث وصل العدد اإلجمالي لطلبات براءات 

االختراع في سنة 2013 إلى ما يقارب من 205300 طلب.

وتوضح هذه املعطيات االهتمام الكبير الذي يعرفه هذا النظام، باعتباره 
إحدى أهم وسائل اإليداع الدولي لطلبات براءات االختراع.

ب. تطور إيداعات براءات االختراع من أصل أجنبي بالنسبة للمودعني 
العشرة الرئيسيني برسم سنة 2014.
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يشمل هذا التوزيع، حسب اجملال التكنولوجي، طلبات براءات االختراع 
من أصل مغربي التي مت تسويتها في سنة 2014 بعد دراستها.

متت  التي  االختراع  براءات  طلبات  أن  يتضح  األرقام  هذه  خالل  ومن 
قطاع  في  محصورة  وليست  القطاعات  جميع  على  تتوزع  معاجلتها 

محدد.

مجموع  من   44% نسبة  باملعلوميات  املتعلقة  الطلبات  وتشكل 
اإليداعات التي متت في قطاع »التقنيات االلكترونية«.

القيادة« نسبة  املتعلقة ب«أدوات  الطلبات  الصدد، تشكل  في نفس 
%46 من مجموع اإليداعات التي متت في قطاع » األدوات«.

وفقاً  مغربي  أصل  من  االختراع  براءات  لطلبات  الدولي  اإليداع   .5
)PCT( للمعاهدة الدولية بشأن البراءات

6. العمليات الالحقة

االختراع  براءات  طلبات  إيداع  بعد  بها  القيام  يتم  التي  العمليات  *مجموع 
والواردة في السجل الوطني لبراءات االختراع. 

سنة  برسم  والتجارية،  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  سجل 
وعملية  اندماج،  عمليات   4 و  للملكية،  نقل  عملية   40  ،2014

تفويت واحدة للرخصة احلصرية.

الصيدلة، وتنتمي جلها  العمليات بقطاع  وتتعلق %71,1 من هذه 
إلى لطلبات براءة االختراع من أصل أجنبي.

II. تقرير البحث والرأي حول قابلية استصدار براءات االختراع

قابلية  حول  آراءه  ويبدي  بحث  تقارير  منتِظم  بشكل  املغربي  مكتب 
االختراع  براءات  طلبات  تقييم  قصد  وذلك  االختراع،  براءات  استصدار 
من أصل مغربي التي مت تقنينها، خصوصاً فيما يتعلق بأهميتها وجودة 

صياغتها.

للملكية  املغربي  املكتب  أجنزها  التي  واآلراء  البحث  تقارير  عدد  بلغ 
استصدار  قابلية  بشأن   ،2014 سنة  برسم  والتجارية،  الصناعية 
ما مجموعه 298 تقرير ، 113 منها حول طلبات  االختراع  براءات 
تتعلق  أخرى  و 185  سنة 2013،  إيداعها  مت  التي  االختراع  براءات 

بطلبات البراءات برسم سنة 2014.

سنة  برسم  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  سجل 
2014 ارتفاعا بنسبة %9 لطلبات براءات االختراع من أصل مغربي 

.)PCT( التي مت إيداعها دوليا وفقاً للمعاهدة الدولية بشأن البراءات

ويبني توزيع هذه الطلبات حسب طبيعة املودعني أن 16 طلبا لبراءات 
املعنويون  األشخاص  قام  ذاتيني، بينما  أشخاص  إيداعها  قام  االختراع 
و 9 طلب من طرف  بإيداع 43 طلبا )29 طلب من طرف جامعات 

مراكز البحث و 5 طلبات من طرف املقاوالت(.

براءات االختراع



صفحة 11 تقرير عن األنشطة برسم سنة 2014

يتم تقييم جودة هذه الطلبات اعتمادا على معايير قابلية استصدار 
براءات االختراع كما هو مبني كاآلتي :

III. نشر براءات االختراع

مت في سنة 2014 نشر 1195 براءة اختراع )منها 207 براءة من 
أصل مغربي( على املنصة اخلاصة بنشر براءات االختراع

 http://patent.ompic.ma

البحث  خدمة  خالل  من  البراءات  هذه  إلى  الولوج  أيضا  ميكن  كما 
الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  توفرها  »Patentscope« التي 
 Espacenet واملنصة ،http://patent.ompic.ma على الرابط
للمكتب  التابعة   )http://worldwide.espacenet.com(
لبراءات  اجلهوية  املنصة  إلى  باإلضافة  االختراع.  لبراءات  األوروبي 
)www.arabpat.com( »ArabPat« االختراع للبلدان العربية

التي مت إطالقها في إطار التعاون بني البلدان األعضاء في اتفاقية أكادير 
األوروبي  املكتب  من  كل  يدعمها  وأكادير( والتي  )مصر، األردن، املغرب 
لبراءات االختراع واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واملكتب املغربي 

للملكية الصناعية والتجارية.

أسفر تقييم طلبات براءات االختراع من أصل مغربي التي مت إجناز تقارير 
بحث وآراء جول قابليتها الستصدار براءات اختراع على أن %17,1 من 

هذه الطلبات متتاز بتقدميها للجديد وبطابعها االبتكاري.

وبطابعها  للجديد  بتقدميها  متتاز  التي  الطلبات،  مصادر  وتتوزع 
االبتكاري، كالتالي: %18 من هذه الطلبات قدمتها جامعات و 29% 
قدمتها مراكز البحث، و %21 قدمتها مقاوالت. بينما قدم األشخاص 

الذاتيون %13 من هذه الطلبات.

براءات االختراع



العالمات املميزة

العــالمــات
املميــزة
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العــالمــات
املميــزة

I. العالمات التجارية

1. إيداع الطلبات وفقاً للمساطر الوطنية والدولية
 

أ. طلبات التسجيل

أ. تطور اإليداعات

ب. توزيع إيداع طلبات العالمات حسب طبيعة املودعني

%85 من طلبات التسجيل وفقا للمساطر الوطنية أجراها أشخاص 
معنويون، في حني تقدر نسبة الطلبات التي أجراها أشخاص ذاتيون ما 

نسبته 15%.

سنة  مع  مقارنة   13% بنسبة  الذاتيني  األشخاص  طلبات  وارتفعت 
2013، لتقفز من 1043 طلب في هذه السنة إلى 1179 طلب في 
سنة 2014. في حني ارتفعت طلبات األشخاص املعنويني بنسبة 4%، 
لتمر من 6370 طلب سنة 2013 إلى 6607 طلب سنة 2014.

ت. التوزيع حسب أصناف العالمات التجارية

وصل مجموع الطلبات اجلديدة لتسجيل العالمات ما يناهز 11709 
في مقابل 11329 سنة 2013، أي بزيادة تقدر ب 3%.

للملكية  املغربي  املكتب  لدى  اإليداع  طلبات  عمليات  عدد  بلغت  وقد 
الصناعية والتجارية في سنة 2014 )وفقاً للمساطر الوطنية( رقماً 
قياسياً مبا مجموعه 7786 عالمة جتارية، مقابل 7413 عالمة برسم 

سنة 2013، أي بزيادة بلغت نسبة 5%. 

ويُظهر توزيع طلبات التسجيل حسب مصدر اإليداع، بأن عدد العالمات 
عدد  بلغ  حيث  طلب،   6000 حاجز  مرة  ألول  جتاوز  مغربي  أصل  من 
الطلبات في هذه السنة 6166 في مقابل 5818 في سنة 2013 

بزيادة تقدر 6%.

من جهة أخرى، ارتفع إيداع العالمات من أصل أجنبي ارتفاعاً من5511 
طلبا 2013 إلى 5543 سنة 2014، بزيادة تقدر ب 1%.
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أصناف  حسب  التجارية  العالمات  إيداع  طلبات  حتليل  عملية  بينت 
هذه األخيرة أن %61 من الطلبات الوطنية تتعلق بالعالمة اخملتلطة، 
متبوعة بالعالمة االسمية بحصة %37، فيما لم تتجاوز حصة باقي 

أصناف العالمات األخرى )الرمزية و ثالثية األبعاد( نسبة 2%.

وقد متيزت سنة 2014 بإيداع ثالثة عالمات ثالثية األبعاد.

ج. التوزيع اجلهوي لطلبات العالمات من أصل مغربي

املعنية  واخلدمات  للمنتوجات  األولى  العشرة  األصناف  ألئحة  د. 
بإيداع الطلبات من أصل مغربي

التوزيع اجلهوي لطلبات العالمات من أصل مغربي، متركز  تظهر عملية 
بنسبة %52، متبوعة  البيضاء الكبرى  الدار  في جهة  الطلبات  هذه 
الرباط سال زمور زعير بنسبة %5، ثم جهة مراكش تانسيفت  بجهة 

احلوز ب %4 واجلهة الشرقية ب 3%.

كما تستقطب عملية إيداع الطلبات عبر االنترنيت ، من خالل منصة 
هذا  عرف  حيث  العالمات.  نظام  مستعملي  من  العديد   ،directinfo
العدد ارتفاعا في سنة 2014 بنسبة %74 مقارنة مع سنة 2013، 

إذ ارتفع من 723 عدد إلى 1252.

عبر  مغربي  أصل  من  العالمات  تسجيل  طلبات  نسبة  ارتفعت  وقد 
االنترنيت من %12 في سنة 2013 إلى %21 في سنة 2014. في 
حني عرفت نسبة طلبات اإليداع عبر االنترنيت بشكل عام ارتفاعا وصل 

إلى %30 في سنة 2014. 

عملية  تعريفة  انخفاض  هو  النتائج  هذه  حتقيق  في  ساهم  ما  وأهم 
اإليداع االلكتروني بنسبة %40 مقارنة مع العملية التقليدية لإليداع، 

باإلضافة إلى سالسة وبساطة استعمال هذه اخلدمة.

جتاوز عدد طلبات جتديد العالمات، برسم سنة 2014، حاجز 1000 
طلب، منتقال بذلك من 775 طلب في سنة 2013 إلى 1117 طلب 
يعتبر مؤشرا هاما حول حيوية  تقدر ب %44. مما  في 2014، بزيادة 
العالمات املغربية وأدائها اجليد. كما أن هذا االرتفاع يعد أحد ثمار مختلف 

حمالت التحسيس حول جتديد العالمات التي مت اختتامها مؤخرا.

على ضوء الفئات املعينة، يبدو أن قطاعات الصناعات الغذائية واخلدمات 
هي األكبرتعيينا ، تليها مستحضرات التجميل.

األكثر  أكبر 10 فئات  في عام 2014، انضمت فئات 43 و 25 الى 
تعيينا على حساب فئات 32 و 9.

ب. جتديد العالمات

أ. تطور جتديد العالمات
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توصل املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية، خالل سنة 2013، 
مبا يعادل 3112 طلبا جديدا، وفقا لنظام مدريد، مقابل 3268 طلبا 

سنة 2013، أي بانخفاض بنسبة 5%.

حماية  مجال  توسيع  من  الدولية  العالمة  صاحب  النظام  هذا  ميكن 
عالمته إلى دول أخرى من خالل إيداع طلب التسجيل في الهيئة املكلفة 

باحلماية في بلده.

ب. تطور التعيينات الالحقة

ساهم ارتفاع التعيينات الالحقة بشكل خفيف في تعويض االنخفاض 
مدريد.  لنظام  وفقا  العالمات  تسجيل  في  سنة 2014  عرفته  الذي 
 811 ب  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  توصل  حيث 
سنة 2013  في  تعيني  مقابل 648  مدريد  نظام  وفق  الحق  تعيني 

بنسبة ارتفاع تقدر ب 25%.

ت. تطور عمليات التجديد

وصل عدد تعيينات املغرب في إطار عمليات التجديد على املستوى الدولي 
5043 تعيني مقابل 4882 في سنة 2013، بزيادة تقدر ب 3%.

2. اإليداع وفقاً للمساطر الدولية

أ. املغرب )بلد املنشأ(

أ. تطور طلبات التسجيل

وصل عدد طلبات التسجيل )املغرب بلد املنشأ( ما يناهز 81 طلب في 
مقابل 48 طلب في سنة 2013، بزيادة تقدر ب 69%.

أصل  من  الدولي  التسجيل  طلبات  في  تعيينها  مت  التي  البلدان  وأكثر 
مغربي هي كاآلتي : الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وتونس واجلزائر 

ومصر واالحتاد األوروبي وإسبانيا. 

ب. تطور التعيينات الالحقة

36 طلبا في سنة 2013 بنسبة زيادة تقدر ب 14%.

ومتكن مسطرة التعيني الالحق من توسيع مجال حماية العالمة الدولية 
إلى دول أخرى عضو في نظام مدريد.

ت. تطور عمليات التجديد

املنشأ(  بلد  )املغرب  الدولي  املستوى  على  التجديد  عمليات  عدد  وصل 
سنة  خالل  طلبا  مقابل 60  في  طلب،  إلى 46  سنة 2014  خالل 

2013، بانخفاض بنسبة 23%.

ب. املغرب كبلد معني

أ. تطور طلبات التسجيل

II. التعرضات

1. تطور التعرضات

توصل املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 2014 
ب 898 طلب تعرض مقابل 737 برسم سنة 2013، ُمسجالً 
الوطنية  التسجيل  طلبات  وتشكل  بنسبة 22%.  زيادة  بذلك 

للعالمات نسبة %96 من الطلبات التي كانت موضوع تعرض.

ويهم معدل التعرض %7  من مجموع طلبات تسجيل العالمات 
معدل 6%  مقابل  سنة 2014،  في  املكتب  بها  توصل  التي 

سنة 2013.
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الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  الصادرة عن  2. القرارات 
والتجارية

أصدر املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية في سنة 2014 
730 قراراً، مقابل 710 قرارا سنة 2013. %67 من هذه القرارات 
نسبة  للتعرضات  الرافضة  القرارات  تشكل  بينما  التعرضات،  تبرر 
%23. في حني أن %10 من هذه القرارات تتعلق باالعتراضات املبررة 
جزئياً )تسجيل العالمات بالنسبة لبعض املنتجات واخلدمات املعينة(.

وقد كان 53 قرارا، من مجموع 730 قرارا، موضوع طعن أي بنسبة 
تقدر ب %7، في مقابل 79 طعنا برسم سنة 2013.

والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  الصدد، توصل  في هذا 
بأربع حاالت جلوء إلى احملكمة التجارية بالدار البيضاء والتي لم يصدر 

بشأنها بعد أية أحكام.

كما مت إصدار 30 قرارا من أجل متديد مسطرة التعرض، 23 قرارا منها 
مت تعليلها من قبل أطراف التعرض، فيما السبعة الباقية مت إصداراها 
وفقا للقرارات املعللة للمكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وقد سجل هذا املكتب، في سنة 2014، 27 حالة توقيف ملسطرة 
التعرض، 11 حالة من هذه احلاالت ارتكزت على طلبات تسجيل العالمات، 

فيما ارتكزت 16 حالة الباقية على قضايا مرفوعة أمام القضاء.

III. الرسوم والنماذج الصناعية

1. اإليداع وفقاً للمساطر الوطنية والدولية

أ. طلبات التسجيل 

أ. تطور إيداع طلبات التسجيل

تسجيلها،  مت  التي  الصناعية،  والنماذج  الرسوم  أرباع  ثالث  تتركز 
فاس-بوملان  جهتي  من  بكل  متبوعة  الكبرى،  البيضاء  الدار  جهة  في 

ومراكش-تانسيفت-احلوز والتي مُتثل على التوالي نسبة %9 و 4%.

السنة، جند كال  هذه  ملموسا  ارتفاعا  التي حققت  اجلهات  أهم  ومن 
من جهة مكناس- تافياللت ب %400 وجهة وادي الذهب- الكويرة ب 

.100%

وقد مت إيداع 42 طلب تسجيل من مجموع 731 عن طريق االنترنيت
من  الفترة  نفس  مع  مقارنة   110% ب  تقدر  بزيادة   ،Directinfo

السنة املاضية.

ت. توزيع طلبات التسجيل حسب القطاعات

والنماذج  الرسوم  إيداع  لوكارنو )Locarno( لطلبات  حسب تصنيف 
وحاويات  التعبئة  قطاع » وسائل  يحتل   مغربي،  أصل  من  الصناعية 
النقل« املرتبة األولى بنسبة %32 من مجموع الطلبات، متبوعا بقطاع 
»البناء« بنسبة %11، ثم قطاع »األلبسة واخلردات« بنسبة 10%. 

بلغ في سنة 2014 عدد طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية 
1167 طلب، مت إيداع 788 منها مباشرة لدى املكتب املغربي للملكية 

الصناعية والتجارية. 

مع  مقارنة  بنسبة 5,5  ارتفاعا  مغربي  أصل  من  الطلبات  عرفت  وقد 
سنة 2013، حيث تشكل ما قيمته 63 % من مجموع الطلبات التي 

توصل بها هذا املكتب.

ب. التوزيع اجلهوي

العالمات املميزة
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توجد سويسرا على رأس قائمة املودعني األجانب العشر األوائل برسم 
سنة 2014، متبوعة بفرنسا، ثم أملانيا وإيطاليا.

كما يجب اإلشارة إلى أن عدد طلبات التسجيل التي تقدم بها أمريكيون 
أو مواطنني من اللوكسمبورغ سجلت ارتفاعا مهما في سنة 2014، 
ب  تقدر  زيادة  التوالي  على  سجلت  حيث  سنة 2013،  مع  مقارنة 

%83 و 75%.

ب. التجديدات على املستوى الوطني

بلغ عدد طلبات التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية »املغرب 
الطلبات  ومُتثل  طلب.  يناهز 379  ما  سنة 2014  في  معني«  بلد 
املودعة وفقاً لنظام الهاي نسبة %32 من مجموع الطلبات التي مت 

التوصل بها. 

ب. املغرب »بلد املنشأ«

الصناعيةفي  والنماذج  للرسوم  الدولي  التسجيل  طلبات  عدد  بلغ 
املغرب »بلد املنشأ« خمس طلبات، بزيادة تقدر ب %400. مت تعيينهم 

في التسجيل الدولي: فرنسا و أملانيا وإيطاليا ودول البنيليكس.

ب. التجديدات

أ. املغرب »بلد معني«

للملكية  املغربي  املكتب  بها  توصل  التي  التجديدات  بلغ عدد طلبات 
الهاي435  لنظام  وفقاً   2014 سنة  برسم  والتجارية  الصناعية 

طلب. 

ب. املغرب »بلد املنشأ«

املغرب  الصناعية  والنماذج  الرسوم  لتجديد  الدولية  بلغ عددالطلبات 
»بلد املنشأ« برسم سنة 2014 طلبني.

IV. البيانات اجلغرافية وتسميات املنشأ

مت برسم سنة 2014 تسجيل 6 بيانات جغرافية في السجل الوطني 
والتجارية وهي  الصناعية  املغربي للملكية  املكتب  الذي يسهر عليه 

كالتالي :

• تفاح ميدلت

• مشملة منطقة زكزل )بركان(

• متور منطقة بويطوب )تازة(

• عسل القطلب جبل موالي عبد السالم

• كسكس خماسي أو كسكس مخمس

• زيت الزيتون احلرة املمتازة.

بها  توصل  التي  الصناعية  والنماذج  الرسوم  عدد طلبات جتدبد  وصل 
املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 2014 ما يناهز 

165 طلب مقابل 187 في سنة 2013.

2. اإليداع وفقا للمسطرة الدولية

أ. طلبات التسجيل

أ. املغرب »بلد معني«

ج. توزيع الرسوم والنماذج الصناعية حسب بلدان املودعني األجانب 
على املستوى الوطني والدولي

العالمات املميزة
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أشغال  في  املساهمة  السنة،  هذه  خالل  املكتب،  واصل  كما 
بالبيانات  االعتراف  طلبات  ملفات  دراسة  أجل  من   ،)CNSDOQ(
اجلغرافية وتسميات املنشأ املودعة لدى وزارة الفالحة والصيد البحري.

و يتابع املكتب أيضا أشغال مجموعة العمل حول تطوير نظام لشبونة 
املغرب  انخراط  إمكانية  دراسة  املنشأ، وذلك قصد  بتسميات  املتعلق 

في هذا النظام.

سنة  برسم  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  سلم 
إنشاء مقاوالت،  بنوايا  يتعلق  يفوق 66770 اسم جتاري  2014 ما 

بزيادة تقدر ب %10 مقارنة مع سنة 2013.

الزيادة،  نفس  التجارية  والتسميات  التجارية  الشعارات  عرفت  وقد 
املاضية، تقدر ب %10، وهي متثل ما قيمته على  مقارنة مع السنة 

التوالي %13 و %87 من مجموع نوايا إنشاء مقاوالت.

2. التوزيع حسب الشكل القانوني

القانوني  الشكل  حسب  املقاوالت  إنشاء  نوايا  توزيع  نتائج  أوضحت 
محدودة  »شركة  صالح  في  تصب  النوايا  أغلب  أن  على  للمقاوالت 
بنسب  وحيد«  شريك  ذات  املسؤولية  محدودة  و«شركة  املسؤولية« 
نسبة  كاملعتاد  متثل  حني  في  و 41%،  ب 55%  التوالي  على  تقدر 
النوايا التي أشارت إلى شركة مجهولة االسم نسبة%1 من مجموع 

الطلبات.

3. التوزيع حسب القطاعات

استحوذت 3 قطاعات على %94 من نوايا إنشاء مقاوالت، هي كل 
من قطاع اخلدمات وقطاع األشغال العمومية وقطاع التجارة، بنسب 
تقدر على التوالي ب %42 و%31 و%20. فيما ميثل قطاع الصناعة 

نسبة %5 من مجموع نوايا إنشاء مقاوالت.

V. األسماء التجارية املرتبطة بنوايا إنشاء املقاوالت

1. تطور نوايا إنشاء املقاوالت

العالمات املميزة



السجل التجاري املركزي
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السجل التجاري
الـمـركـزي

 الـمـقـاوالت )األشـخـاص الـمـعـنـويـون(

I. إنشاء املقاوالت

ب.التوزيع حسب الشكل القانوني

لة في السجل  يبرز التوزيع حسب الشكل القانوني للمقاوالت املَسجَّ
التجاري هيمنة الشركات ذات املسؤولية احملدودة )%52.6( والشركات 

محدودة املسؤولية ذات الشريك الوحيد )44.6%(. 

حصة الشركة مجهولة االسم، سجلت زائد %0.6 في2014.

بصفة عامة، تهيمن كل من قطاعات «اخلدمات» و«التجارة » و«البناء 
التوالي نسب  مُتَثل على  العقار« حيث  وأنشطة  العمومية  واألشغال 
%35,1 و %28,9 و %24,2 من مجموع القطاعات التي تختارها 

املقاوالت التي يتم إنشاؤها ملزاولة أنشطتها.

سنة  في  تضاعف  قد  واملعادن  الطاقة  قطاع  حصة  أن  اإلشارة  وجتدر 
2014 بالنسبة إلى سنة 2013.

ت. التوزيع حسب القطاعات

ارتفع عدد املقاوالت التي مت إنشاؤها، خالل 2014، بنسبة %4 مقارنة 
مع سنة 2013، حيث مت إنشاء 35645 مقاولة في سنة 2014 

مقابل 34269 في سنة 2013. 

أ. التوزيع حسب اجلهات

املنحى  نفس  على  لسنة2014  للتسجيالت  اجلهوي  التوزيع  حافظ 
البيضاء الكبرى  الدار  تتصدر جهة  املاضية، حيث  الذي عرفتهالسنة 
تليها  اجلديدة،  التسجيالت  مجموع  %34من  بنسبة  األول  الصف 
جهة الرباط – سال – زمور – زعير بنسبة %12، ثم جهة مراكش- 
تطوان   – طنجة  بجهة  متبوعة  بنسبة %12،  احلوز   – تانسيفت 

بنسبة 11 %.
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السجل التجاري
II. التعديالتالـمـركـزي

توصل املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية، في سنة 2014 
نفس  خالل  تصريح   36049 مقابل  تصريحبالتعديل  ب39022 

الفترة من السنة املاضية، بزيادة تقدر ب 8+%.

التوزيع حسب صنف التعديل

بتصريحات  املعنية  القانونية  األحداث  أهم  أسفله  اجلدول  يوضح 
التعديل التي مت تسجيلها في السجل التجاري. 

أ. التوزيع حسب اجلهات

يجب اإلشارة إلى أن جهة طنجة-تطوان الزالت حتافظ منذ سنة 2011 
على صدارتها لترتيب املقاوالت الفردية التي مت إنشاؤها.

ارتفاعا مهما  الثاني، حيث حققت  بينما حتتل اجلهة الشرقية الصف 
يقدر ب %8 مقارنةمع سنة 2013.

باملقابل، ال متثل جهة الدار البيضاء الكبرى سوى %10 من األشخاص 
الذاتيني الذين مت تسجيلهم بالسجل التجاري برسم سنة 2014.

جلهة  بالنسبة  ب 6%  قدر  ارتفاعا  التالية  اجلهات  سجلت  حني  في 
مكناس-تافياللت و %7 بالنسبة جلهة مراكش - تانسيفت - احلوز و 5% 

بالنسبة جلهة فاس- بوملان.

كن أن يضم تصريح بالتعديل العديد من األحداث القانونية  ملحوظة هامة : يمُ

)مبعدل 3 عمليات قانونية للنموذج(.

املقاوالت الفردية )األشخاص الذاتيون(

I. إنشاء املقاوالت

السجل التجاري املركزي

في  ذاتيون(  )أشخاص  فردية  مقاولة  يعادل 30523  ما  تسجيل  مت 
سنة 2014، حيث مت تسجيل زيادة تقدر ب%3,97 مقارنة مع نفس 

السنة الفارطة.
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ب. التوزيع حسب القطاعات

متيز  إليها،  تنتمي  التي  القطاعات  حسب  الفردية،  املقاوالت  توزيع  بني 
القطاعات، من خالل حصولهما  باقي  على  واخلدمات  التجارة  قطاعي 

على التوالي على احلصتني %56,4 و 26,2%. 

في املقابل، ال يزال االنخفاض يُؤثر على تطور بعض القطاعات خصوصاً 
قطاع البناء واألشغال العمومية، والعقار، وقطاع الصناعة.

الذاتيني  باألشخاص  اخلاصة  املعدلة  التسجيالت  تصاريح  عرفت 
بنسبة  انخفاضا   ،2014 سنة  خالل  التجاري،  بالسجل  املسجلني 

%0,7 )18657 مقابل 18793لسنة 2013(.

II. التعديالت

َمـرْكَـزيةالوثائق الـقـانـونـيـة

توصل املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية، في إطار أنشطته 
املقاوالت  وتعديل  بإنشاء  املتعلقة  القانونية  الوثائق  مبركزية  اخلاصة 
)قوانني  وثيقة   164.702 يناهز  التجاري،مبا  السجل  في  املسجلة 
أساسية للمقاوالت، محاضر، مناذج إنشاء وتعديل( تتعلق بالتسجيالت 
التي مت إجنازها خالل سنة 2014. باإلضافة إلى ذلك، قام املكتب أيضا 
مبركزة ما يزيد عن 133.000 من القوائم التركيبية املتعلقة بالسنة 
املالية 2013، حيث مت وضعها فياالنترنت ابتدءاً من شهر شتنبر 2014 

 .www.directinfo.ma عبر البوابة اإللكترونية

إيداع القوائم التركيبية

املغربي  املكتب  قبل  من  مركزتها  مت  التي  التركيبية  القوائم  عدد  عرف 
تطورا  األخيرة،  سنوات  اخلمس  خالل  التجارية،  الصناعية  للملكية 
مستقرا، حيث ارتفع بنسبة تقدر ب %9 سنويا، لينتقل من 123.306 

إيداع سنة 2012 إلى 133.858 سنة 2013.

السجل التجاري املركزي



األنشطة املرتبطة بالتطوير والتكوين
واخلدمات املعلوماتية
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األنشطة املرتبطة
بالتطــوير والتكــوين
واخلدمات املعلوماتية

I. البيئة القانونية

تعديل القانون 97-17 املتعلق بحماية امللكية الصناعية

على  باإلجماع   2014 أكتوبر   28 في  املستشارين  مجلس  صادق 
رقم 17-97  القانون  بتعدبل  رقم 13-23 املتعلق  القانون  مشروع 
املتعلق بحماية امللكية الصناعية وقد مت في 21 نونبر 2014 إصدار 
 1436 محرم  في  الصادر   1.14.188 رقم  بظهير  القانون  هذا 
املوافق ل21 نونبر 2014 ومت نشره في 18 دجنبر 2014 في اجلريدة 

الرسمية في نسخته العربية رقم 6318.

التطبيقي  املرسوم  مشروع  للحكومة  العامة  األمانة  حاليا  وتتدارس 
لهذا القانون وذلك قصد عرضه قريبا على اجمللس احلكومي.

محتوى  حتديد  على  تهدف  وزارية  مراسيم  أربع  حتضير  أيضا  مت  كما 
على  باملصادقة  املكلفة  الهيئة  وتعيني  الصناعية  امللكية  سجالت 
طلبات اإليداع و وضع كيفيات تسجيل املستشارين املكلفني بامللكية 

الصناعية في الالئحة، باإلضافة إلى التدابير املتعلقة باحلدود.

II. األنشطة املرتبطة باالبتكار

)TISC( 1. األنشطة املرتبطة بشبكة مراكز املعلومات التكنولوجية

املعلومات  نشر  التكنولوجيةمهمة  املعلومات  مراكز  شبكة  تتولى 
املعلومات  عن  للبحث  خدمات  على  توفرها  بفضل  التكنولوجية، 
املتعلقة ببراءات االختراع، والتي يتم إجنازها بتنسيق بني نقط االتصال 
للملكية  املغربي  باملكتب  املوجودة  تنشيطها  وخلية  الشبكة  لهذه 

الصناعية والتجارية.

القطاعات  لفائدة  لإلعالم  خدمات  الشبكة  هذه  أيضا  تقدم  كما 
وحمالت  تكوينية  برامج  أيضا  تنظم  كما  واجلامعات،  الصناعية 
امللكية  لنظام  األمثل  االستعمال  حول  والتحسيس  للتواصل 
التعريف  في  االختراع  براءات  بدور  يتعلق  فيما  خصوصا  الصناعية، 

باالختراعات وبأنشطة البحث التنموي وتثمينها وحمايتها.

شبكة  في  جديدة  مؤسسات   8 انخراط   2014 سنة  عرفت  وقد 
اجلامعة  األخوين،  جامعة  من:  كل  التكنولوجيةهي  املعلومات  مراكز 
للمهندسني،  احملمدية  املدرسة  )إينيفرسيابوليس(،  بأكادير  الدولية 
التطبيقية  للعلوم  الوطنية  املدرسة  تكنوبارك،  مقاوالت  جمعية 
بأكادير، املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن بالدار البيضاء واملدرسة 

املغربية للعلوم الهندسية واجلمعية املغربية للبحث التنموي.

منها  مؤسسة  إلى 43  الشبكة  هذه  أعضاء  عدد  بذلك  ارتفع  وقد 
باإلضافة  للمقاوالت،  ومتثيليات  التنموي  للبحث  ومراكز  جامعات 
منها 3  اتصال  نقطة  املؤسسات 56  هذه  وتضم  تقني.  مركز  إلى 
مدن  من  كل  في  والتجارة  الصناعة  لوزارة  جديدة  إقليمية  مندوبيات 

العيون ووجدة ومراكش. 

كما مت أيضا تنظيم دورتان تكوينيتان لفائدة مسؤولي نقط اتصال هذه 
الشبكة حول :

• صياغة طلبات إيداع براءات االختراع.
• تقنيات البحث عن املعلومات املتعلقة ببراءات االختراع وحتليلها.

كما مت في نفس الصدد، تنظيم 17 ورشة بشراكة مع أعضاء هذه 
الشبكة من أجل حتسيس املقاولني والباحثني وطلبة سلك الدكتوراة 
بخدمات  يتعلق  فيما  خصوصا  الفكرية  امللكية  نظام  حول  والطلبة 

البحث التي توفرها هذه الشبكة.

الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  مبقر  أيضا  مت  كما 
والتجاريةتنظيمندوة حول تعزيز ودعم االبتكار وتسويق نتائج البحث 
التنموي وبراءات االختراع لفائدة أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي، في 

الفترة املمتدة من 11 إلى 13 يونيو 2014.

لنشر  شبكة  إنشاء  مشروع  إطالق   2014 سنة  في  أيضا  مت  وقد 
املعلومات حول براءة االختراع على مستوى البلدان اإلفريقية، بشراكة 
الفكرية، وذلك خالل ندوة مت تنظيمها  العاملية للملكية  املنظمة  مع 

بالدار البيضاء من 21 إلى 23 أكتوبر 2014.

الشبكة  بهذه  املتعلقة  والوثائق  املعلومات  على جميع  االطالع  ميكن 
www.tisc.ma : من خالل الولوج إلى املوقع االلكتروني
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للمركز  التابعة  التكنولوجي  اإلعالم  شبكة  تنشيط  خلية  توصلت 
املغربي للملكية الصناعية والتجارية برسم سنة 2014 ب 200 
الشبكة، بانخفاض طفيف  لهذه  االتصال  نقط  قبل  طلب بحث من 

يقدر ب1-% مقارنة مع 2013.

هذا االنخفاض راجع باألساس إلى التدبير الالمركزي لعمليات البحث، 
حيث أصبح بإمكان نقاط االتصال إجراء جزء من هذه العمليات بفضل 

توفرها على التأهيل الالزم لذلك.

حسب  التكنولوجية  املعلومات  شبكة  بحث  طلبات  توزيع  ب. 
طبيعة هذا البحث

الطلبات  من  نسبة49%  السابقة  التقنية  حالة  في  البحوث  متثل 
بالبحوث  التقنية)%31(، متبوعة  احلالة  البحوث حول  الواردة، تليها 

حول خرائطية البراءات )16%(.

املهنية  والتكتالت  البحث  ومراكز  اجلامعات  مع  األنشطة   .2
)CLUSTERS(

سعيا منه إلى النهوض باالبتكار واإلبداع وتثمني نتائج البحث العلمي 
للملكية  املغربي  املكتب  قام  املغربية،  البحث  ومراكز  اجلامعات  في 
من  شراكة  اتفاقيتي  بتوقيع  سنة 2014  في  والتجارية  الصناعية 
أجل تثمني البحث من خالل إيداع براءات االختراع مع كل من جامعة 
مونديالوبوليس وجامعة األخوين. وقد مت في اجملموع توقيع 37 اتفاقية 
إلى املدرسة  شراكة منذ 2006 مع 12 جامعة مغربية، باإلضافة 
الزراعي  للبث  الوطني  واملعهد  واأللبسة  النسيج  لصناعة  العليا 
وجامعة مونديالوبوليس وجامعة األخوين و معهد البحث في الطاقة 

الشمسية والطاقات املتجددة.

التكوينية  الدورات  العديد من  تنظيم  الشراكات عن  أثمرت هذه  وقد 
والتواصلية والتحسيسية، خالل األحد شهرا األولى من سنة 2014، 

لفائدة املؤسسات اجلامعية ومراكز البحث، منها على اخلصوص :

من  البحث،  مشاريع  حول  املعلومات  مصادر  حتديد  عملية  إطالق   •
باملؤسسات  البحث  مختبرات  عن  املسؤولني  مع  لقاءات  عقد  خالل 
العلمية املستهدفة، خصوصا كليات العلوم لكل من جامعة احلسن 
الثاني بالدار البيضاء وجامعة محمد اخلامس بالرباط واملدرسة العليا 
وجامعة  للمهندسني  احملمدية  واملدرسة  واأللبسة  النسيج  لصناعة 

األخوين. 

اخلامس،  الثانية لالبتكار بشراكة مع جامعة محمد  الدورة  تنظيم   •
أصل  من  االختراع  لبراءات  مودعني  أحسن  خمس  املكتب  توج  حيث 

مغربي.

• تنظيم دورات تواصلية وتكوينية حول امللكية الصناعيةخصوصا ما 
يتعلق منها ببراءات االختراع لفائدة الطلبة املهندسني وطلبة سلك 
الدكتوراة والباحثني اجلامعيني، خصوصا املنتمون منهم جلامعة محمد 
إلى  باإلضافة  واأللبسة،  النسيج  لصناعة  العليا  واملدرسة  اخلامس 

املؤسسات التي تنتمي لشبكة اإلعالم التكنولوجي. 

نتائج  تثمني  أجل  من  املكتب  أجنزها  التي  األخرى  األنشطة  بني  من 
البحث، جند خصوصا :

تنظيم حوارات فردية مع الطلبة وطلبة سلك الدكتوراة والباحثني   •
اجلامعيني حول مجموعة من املشاريع التي من املمكن أن تكون موضوع 

إيداع براءة اختراع وهو ما ساهم في حماية براءات االختراع.

نظمتها  التي  التظاهرات  من  العديد  في  أيضا  املكتب  مساهمة   •
اجلامعات الشريكة من قبيل : املشاركة في انتقاء املشاريع املرشحة 
للمهندسني،  احملمدية  املدرسة  نظمتها  التي   EMINOV ملنافسة 
االبتكار  ملسابقة  املرشحة  املشاريع  انتقاء  في  أيضا  واملشاركة 
العليا  الوطنية  املدرسة  نظمتها  التي   »STARTECH AFRICA«
في  التكنولوجي  »االبتكار  شعار  حتت  البيضاء  بالدار  واملهن  للفنون 

إفريقيا في القرن الواحد والعشرين«.

وقد مكنت هذه العمليات على مستوى اجلامعة من الرفع من نسبة 
ارتفع  األخيرة. حيث  السنوات اخلمس  االختراع على مدار  براءات  إيداع 
اجلامعات من 11 في سنة 2009  بها  تقدمت  التي  الطلبات  عدد 

إلى 130 خالل األحد عشر شهرا األخيرة.

براءات  لتثمني  بنيات  إنشاء  في  فعال  بشكل  املكتب  يساهم  كما 
.)TTO(االختراع على مستوى اجلامعات

التي مت  التكنولوجية  املعلومات  البحث اخلاصة بشبكة  أ. طلبات 
التوصل بها ومعاجلتها في 2014
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III. األنشطة الترويجية

والنهوض  التحسيس  بعملية  بالقيام  املرتبطة  مهامه  إطار  في 
وعموم  االقتصاديني  الفاعلني  لفائدة  والتجارية  الصناعية  بامللكية 
املواطنني، نظم املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية العديد 

من العمليات منها على اخلصوص : 

)MOROCCO AWARDS( »1. تظاهرة »إشعاع العالمات

وصلت هذه التظاهرة التي حتتفي سنويا بالعالمات املغربية إلى دورتها 
السادسة، حيث حققت على امتداد دوراتها اخلمس حصيلة إيجابية، 
هيئة  وجودة  تتويجها  مت  التي  العالمات  مستوى  خالل  من  خصوصا 
التحكيم و إقبال احلضور على هذه التظاهرة، باإلضافة إلى االهتمام 

اإلعالمي الذي خص به هذا احلدث.

الندوة  بعد  التظاهرة مباشرة  لهذه  الرسمية  االنطالقة  أعطيت  وقد 
الصناعية  للملكية  املغربي  باملكتب  تنظيمها  مت  التي  الصحفية 
والتجارية في 18 دجنبر 2014 حتت شعار »العالمات املغربية رافعة 

لإلقالع«.

جائزة  تنظيم  هو  السادسة  الدورة  هذه  مستجدات  أهم  بني  ومن 
»العالمة املغربية لهذه السنة« والتي سيتم منحها بعد إجراء ترتيب 
ألهم العالمات حسب ما تقدمه من امتيازات اقتصادية وقدرتها على 
مكتب  مع  بشراكة  دراسة  إجناز  الصدد،  هذا  في  وسيتم  أرباح.  خلق 
خبرة دولي مختص تهدف إلى وضع ترتيب وطني للعالمات قصد حتديد 

أهم 50 عالمة مغربية وفقا لقيمتها االقتصادية واملالية.

كما سيتم أيضا منح جوائز أخرى: جائزة »التسويق« وجائزة »االبتكار« 
وجائزة »عالمة الغد« وجائزة »العالمة املتطورة على املستوى الدولي« 
وجائزة »اجلمهور« التي سيتم منحها بناء على استقراء لرأي املغاربة 

حول عالمتهم املفضلة.

أعضاء جلنة القطاعات االنتاجية مبجلس النواب املكلفة بدراسة مشروع القانون رقم 13-23 املتعلق بحماية امللكية الصناعية
حتت رئاسة موالي حفيظ العلمي

تدعى »العالمة  جديدة  جائزة  منح  دورة 2015  أيضا  ستعرف  كما 
تثمن منتجات وخدمات اجلهة  التي  العالمة  تتويج  تروم  احمللية« التي 

وتساهم في تنميتها االقتصادية.

2. الندوات واأليام التواصلية :

لفائدة  والتجارية  الصناعية  امللكية  حول  تواصلية  لقاءات  تنظيم   •
بدراسة  املكلفة  النواب  مبجلس  االنتاجية  القطاعات  جلنة  أعضاء 

مشروع القانون رقم 13-23 املتعلق بحماية امللكية الصناعية.

حماية  هيئات  لفائدة  اإلعالم  تقنيات  حول  اجلهوية  ورشة  تنظيم   •
العاملية  املنظمة  نظمتها  التي  العربية  للبلدان  الصناعية  امللكية 
الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  مع  بتعاون  الفكرية  للملكية 

والتجارية.

»االستخدام  حول  ووجدة  طنجة  من  كل  في  ندوات  تنظيم   •
االستراتيجي للملكية الصناعية والتجارية ووسائل محاربة العالمات 

املزيفة: التحديات واآلفاق التي تواجهها مقاوالت اجلهة«. 

يوم  تنظيم  خالل  من  املزيفة  العالمات  حملاربة  العاملي  اليوم  إحياء   •
للتزييف،  اقتصادي  السوسيو  التأثير  حول  وحتسيسي  تواصلي 
شراء  األحسن  من  غاليا،  تكلفك  قد  املزيفة  : »املنتجات  شعار  حتت 
و »مبادرة  الدولية«  التجارة  مع »غرفة  بشراكة  األصلية«،  املنتجات 
 Business Action to Stop »والقرصنة التزييف  لوقف  األعمال 

.)Counterfeiting( and Piracy BASCAP

• تنظيم ندوة حول دورة 2014 ل« مؤشر االبتكار العاملي« بشراكة 
املغرب  ترتيب  حتليل  أجل  من  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  مع 
واالستفادة  الدولية  املمارسات  أهم  األراء حول  املؤشر، وتبادل  في هذا 

من أهم التجارب.
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البحث  نتائج  وتسويق  االبتكار  دعم  تعزيز  حول  دولية  ندوة  تنظيم   •
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  أعضاء  لفائدة  االختراع  وبراءات  التنموي 
العاملية  واملنظمة  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  مع  بشراكة 

للملكية الفكرية.

• تنظيم لقاء جهوي حول أهمية بلورة سياسات عمومية حول حماية 
والتنافسية، بتعاون مع  واالبتكار  بالبحث  والنهوض  الفكرية  امللكية 

املكتب الياباني لبراءات االختراع واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.

3. معارض وتظاهرات

شارك املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدورة الثانية 
ملعرض »هوب أفريكا« الذي انعقد في الفترة املمتدة من 24 إلى 25 
أبريل 2014، كما شارك أيضا في منتدى الشراكة فرنسا-املغرب الذي 

مت تنظيمه في 20 ماي 2014. 
كما شارك املكتب أيضا في كل من املعرض الرسمي للمغاربة املقيمني 
Maroc In Mode /« النسيج  ومعرض   »J EXPO« باخلارج 

.»Maroc Sourcing

4. التشخيص القبلي للملكية الصناعية

في   2014، سنة  برسم  الصناعية،  للملكية  املغربي  املكتب  أجنز 
املبتكرة في وضع  املقاوالت  التي يقدمها قصد مواكبة  إطار اخلدمات 
قبليا  تشخيصا   31 يعادل  ما  الصناعية،  للملكية  إستراتيجية 

للملكية الصناعية. 

أخرى  و4  تكنولوجية،  طبيعة  ذات  هي  التشخيصات  هذه  من   27
بفاس  والتجارة  الصناعة  لوزارة  اإلقليمية  املندوبية  وتولت  جتارية. 
بإجناز 8 تشخيصات، بينما مندوبية بأسفي تولت إجناز 3 تشخيصات 
التدبير  عملية  إطار  في  وذلك  تشخيصان  مالل  بني  مندوبية  وأجنزت 

اجلهوي لهذه اخلدمة.

من  مجموعة  إلى  اخلدمة  هذه  من  املستفيدة  املقاوالت  وتنتمي 
واالتصال  لإلعالم  احلديثة  التكنولوجيا  النسيج،  أهمها:  القطاعات 
الصناعة  الفالحة،  الغذائية،  الصناعات  امليكانيك،   – والكهرباء 

التقليدية، وقطاعات أخرى.
 

وقد شهدت سنة 2014 توقيع اتفاقية شراكة مع املعهد الفرنسي 
باملغرب  والصناعة  للتجارة  الفرنسية  والغرفة  الصناعية  للملكية 

حول مواكبة املقاوالت في مجال امللكية الصناعية.

5. التعاون على املستوى الدولي

تهم  الدولي  التعاون  برامج  من  العديد  إجناز  سنة 2014  برسم  مت 
باخلصوص :

أ. التعاون الثنائي

1. املعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية
 

الوطني  املعهد  و  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  عقد 
الفرنسي للملكية الصناعية الدورة العشرين للجنتهما اخملتلطة حول 
امللكية الصناعية، من 19 إلى 21 ماي 2014 بالدار البيضاء. وقد 
األنشطة  من  العديد  في  املؤسستني  مسؤولو  املناسبة  بهذه  شارك 

منها على اخلصوص :

مبدينة  التزييف«  محاربة  ووسائل  الصناعية  »امللكية  حول  ندوة   •
طنجة.

• زيارة مصنع السيارات رونو بطنجة.

مع  شراكة  الصناعية  امللكية  مجال  في  املقاوالت  اتفاقية  توقيع   •
للتجارة  الفرنسية  والغرفة  الصناعية  للملكية  الفرنسي  املعهد 

والصناعة باملغرب.

 OEPM)2. املكتب االسباني لبراءات االختراع والعالمات )إسبانيا

عقد املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية واملكتب االسباني 
حول  اخملتلطة  للجنتهما  السابعة  الدورة  والعالمات  االختراع  لبراءات 
امللكية الصناعية، بالدار البيضاء في أيام 02 و03 من 19 إلى 21 

أبريل 2014. 

على هامش  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  نظم  وقد 
هذا اللقاء ندوة حول »دور العالمات في تنمية املقاوالت«، بشراكة مع 
وبتعاون  البيضاء  بالدار  واملالحة  والصناعة  للتجارة  اإلسبانية  الغرفة 

مع املكتب االسباني لبراءات االختراع والعالمات.

كما شارك املكتب أيضا في أشغال اليوم العاملي حملاربة التزييف املنعقد 
اللقاء اإلسباني- اجلزيرة اخلضراء )إسبانيا( وفي  في 02 يونيو مبدينة 
املغربي املشترك حول امللكية الصناعية الذي مت تنظيمه في 18 من 

نونبر 2014 مبدينة أليكانتي بإسبانيا. 

3. املعهد الوطني للملكية الصناعية )البرتغال(

وقع املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية مع نظيره البرتغالي 
 2014 نونبر   27 في  الصناعية  امللكية  مجال  في  تعاون  اتفاقية 

بلشبونة.
أجل  فمن  املؤسستني  بني  التعاون  تعزيز  إطار  في  االتفاق  هذا  ويندرج 
تطوير أنظمة امللكية الصناعية في البلدين، وهي تهدف باألساس إلى:

• املساهمة في حتسني نظلم امللكية الصناعية في البلدين.

• حتسني املساطر ووسائل العمل والرفع من جودة القرارات التي تتخذه 
املؤسستني.

• تاهيل الكفاءات في مجال امللكية الصناعية والنهوض باستعمالها.

• تعزيز التدابير الرامية على محاربة تقليد العالمات.
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وعلى إثر هذا اللقاء اتفق الطرفان على وضع برنامج يتضمن النشطة 
التالية :

املؤسستان  تقدمها  التي  اخلدمات  تطوير  أجل  من  التجارب  تبادل   •
خصوصا اخلدمات االلكترونية.

• تبادل اخلبرات في مجال دراسة براءات االختراع.

البلدان  لفائدة شركائهما في  التكوين  املشترك ألنشطة  • التنظيم 
األفريقية الناطقة بالفرنسية والبرتغالية.

4. املكتب السعودي لبراءات االختراع

في إطار اتفاق التعاون الذي يجمع املكتب املغربي للملكية الصناعية 
في  مسطر  هو  وكما  االختراع  لبراءات  السعودي  باملكتب  والتجارية 
برنامج التعاون، قام املكتب املغربي بتنظيم زيارة ملقر نظيره السعودي 
في  واخلبرات  التجارب  تبادل  قصد   2014 شتنبر  و16   15 أيام 

اجملاالت التالية :

• املنصة االلكترونية » Arabpat « لنشر براءات االختراع في البلدان 
العربية.

االلكتروني  التدبير  ونظام  االلكترونية  واخلدمات  املعلومات  نظام   •
للوثائق.

• التكوين في اجلوانب املتعلقة بالبراءات.

• تبادل املعلومات بني شبكتي البلدين اخلاصة باإلعالم التكنولوجي.

ببراءات  املتعلقة  املعلومات  عن  البحث  مجال  في  اخلبرات  تبادل   •
االختراع وحتليلها.

 

توقيع إتفاقية تعاون بني املكتب املغربي ونظيره البرتغالي

5. املعهد الوطني للمواصفات وامللكية الصناعية )تونس(

قام املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية، على هامش الزيارة 
مع  الصناعية،  امللكية  حول  تعاون  برتوكول  بتوقيع  لتونس،  امللكية 
املعهد الوطني للمواصفات وامللكية الصناعية، في 30 ماي 2014. 

وقد عقد املكتبان الدورة الثالثة للجنتهما اخملتلطة بتونس في أيام 16 
مشاريع  تقدمي  على  املؤسستان  اطلعت  حيث  أكتوبر 2014،  و17 
لسنة  عمل  برنامج  وضع  أيضا  مت  كما  بينهما،  املشتركة  التعاون 

.-2015 2014

USPTO 6. املكتب األمريكي لبراءات االختراع والعالمات

عقد املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية و املكتب األمريكي 
تسطير  قصد  االجتماعات  من  العديد  والعالمات  االختراع  لبراءات 

برنامج تعاون في مجال امللكية الصناعية بني البلدين.

وقد مت في هذا الصدد، تنظيم زيارة للعاصمة األمريكية واشنطن في 
الفترة املمتدة من 27 إلى 30 ماي 2014 لفائدة القضاة املغاربة 

اخملتصني في القانون اجلنائي.

باإلضافة إلى ذلك، نظمت املؤسستان ورشة لفائدة رجال اجلمارك حول 
التدابير املتعلقة بامللكية الصناعية في احلدود في الفترة املمتدة من 

15 إلى 17 دجنبر 2014 بالدار البيضاء.

ب. الشراكة املتعددة األطراف

1. املنظمة العاملية للملكية الفكرية

الواحدة  الدورتان  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  ترأس 
والرسوم  العالمات  حلقوق  الدائمة  للجنة  والثالثون  والثانية  والثالثون 
على  بجنيف  انعقدت  التي  اجلغرافية  والبيانات  الصناعية  والنماذج 
التوالي من الفترات املمتدة من 17 إلى 21 مارس 2014 ومن 24 

إلى 26 نونبر 2014.

في  جتريبي  كمكتب  املغربي  املكتب  اختارت  املنظمة  هذه  أن  كما 
الذي يهدف إلى  والنماذج الصناعية  بالرسوم  املتعلق  إطار مشروعها 
في  محوريا  دورا  تلعب  التي  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  تشجيع 
في مجال إنشاء وتسويق هذه الرسوم والنماذج، على استعمال نظام 

امللكية الفكرية من أجل حماية وتثمني ابتكاراتها. 
 

ويسعى هذا املشروع إلى بلورة إستراتيجية وطنية في مجال الرسوم 
واملتوسطة في وضع  الصغرى  املقاوالت  ومواكبة  الصناعية  والنماذج 

سياسة خاصة حلماية الرسوم والنماذج الصناعية.

على املستوى التقني، قام املكتب بإجناز وإنتاج أولي لنظام تدبير براءات 
 .»IPAS« االختراع

2. املنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية

عقد املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية و املنظمة اإلفريقية 
البيضاء من 12 إلى 14  بالدار  الفكرية جلنتهما اخملتلطة  للملكية 

مارس 2014.
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في  العالمات  »دور  حول  ندوة  املؤسستان  نظمت  ذلك،  مع  باملوازاة 
التنمية على مستوى افريقيا الوسطى والغربية واملغرب« والتي تهدف 
إلى التعريف بأهمية امللكية الصناعية خصوصا العالمات الصناعية 
وإقالعها  املقاوالت  منو  إستراتيجية  في  باخلدمات  واملتعلقة  والتجارية 

على املستوى الدولي مبا فيها على مستوى القارة اإلفريقية.
 

ملؤسسات  املمثلة  الوفود  من  العديد  املغربي  املكتب  استقبل  كما 
امللكية الفكرية لكل من : البنني، بوركينافاسو، ساحل العاج، الغابون، 

غينيا، مالي، موريتانيا، السنغال، والطوغو.

3. املكتب األوروبي للعالمات والرسوم والنمادج الصناعية

األوروبي  املكتب  و  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  عقد 
للعالمات والرسوم والنمادج الصناعية جلنتهما اخملتلطة الثانية بالدار 

البيضاء في 02 يونيو 2014.

حول  املؤسستني  هاتني  بني  للتعاون  املشترك  البرنامج  ويتمحور 
األنشطة التالية :

مت  التي  الصناعية  والنماذج  الرسوم  حول  املعطيات  قاعدة  إدماج   •
التابعة   DesignView املنصة  في  املغربي  املكتب  لدى  إيداعها 

للمكتب األوروبي للعالمات والرسوم والنمادج الصناعية 

• مشاركة املؤسستان في مشروع وضع النسخة العربية للتصنيف 
الدولي لنيس.

أشطة  من  مجموعة  اقتراح  أجل  من  املؤسستان  بني  التنسيق   •
التعاون لفائدة الدول األعضاء في اتفاقية أكادير.

كل  قامت  التي  املعلوماتية  واألنظمة  الوسائل  حول  اخلبرات  تبادل   •
العالمات  ومعاجلة  إيداع  أنشطة  تدبير  أجل  من  بتطويرها  مؤسسة 

والرسوم والنماذج الصناعية ومحاربة التزييف.

• املشاركة في أنشطة التكوين والتحسيس.

4. بلدان اتفاقية أكادير

في إطار التعاون بني البلدان األعضاء في اتفاقية أكادير )املغرب، مصر، 
البيضاء  الدار  في  عقدها  مت  التي  لالجتماعات  وتبعا  وتونس(،  األردن 
باإلضافة   ،2014 يونيو  و23  أبريل   24 في  التوالي  على  وعمان 
للدول  العامة  اجلمعيات  هامش  على  بجنيف  املنعقدة  اللقاءات  إلى 
األعضاء في املنظمة العاملية للملكية الصناعية، نظم املكتب املغربي 
التفاقية  التقنية  الوحدة  مع  بتنسيق  والتجارية  الصناعية  للملكية 
حول  البلدان  لهذه  الوطنية  املؤسسات  بني  جهويا  اجتماعا  أكادير 

مشاريع التعاون في مجال امللكية الصناعية.

 2014 دجنبر  من  العاشر  في  جهوي  اجتماع  تنظيم  أيضا  مت  كما 
منصة  وإطالق  املؤسسات  هذه  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  أجل  من 

.Arabpat

توقيع مذكرة تفاهم بني مكاتب امللكية الصناعية بالبلدان األعضاء بإتفاقية أغادير
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5. االحتاد األوروبي 

رئيس  باعتباره  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  شارك 
التبادل  اتفاق  الرابعة ملفاوضات  الدورة  الفكرية في  امللكية  مجموعة 
أبريل 2014  من  السابع  في  األوروبي  واالحتاد  املغرب  بني  املوسع  احلر 

ببروكسيل.

6. مراكز اخلدمات

في إطار تطوير واجهات من شأنها متكني الولوج إلى خدماته، قام املكتب 
املغربي للملكية الصناعية والتجارية بتوقيع 3 اتفاقيات شراكة مع 
ووجدة  واجلديدة  واخلدمات لكل من احلسيمة  والصناعة  التجارة  غرف 
من أجل إنشاء فضاءات للقرب من أجل تقدمي خدمات املتعلقة بامللكية 

الصناعية والتجارية.

IV. أنشطة األكاديية املغربية للملكية الفكرية والتجارية

 375 لفائدة  تكوينية  دورة   17 تنظيم   2014 سنة  شهدت 
مستفيد مغربي وأجنبي ينتمون إلى اجلامعات ومراكز البحث والتطوير، 

واملقاوالت، واملؤسسات واجلمعيات املهنية.

متبوعة  نسبة 50%،  الدليل  وفقا  إجنازها  مت  التي  التكوينات  بلغت 
ثم   ،30% بنسبة  املكتب  موظفي  لفائدة  املُنجزة  بالتكوينات 
التكوينات املنجزة خصيصا لفائدة األجانب واملغاربة )%10 لكل فئة(. 

التكوين عبر االنترنت )التكوين عن بعد(

فيما يخص التكوين عن بعد، مت تطوير 12 وحدة للتكوين حول امللكية 
الصناعية والتجارية عن بعد من قبل مجموعة من الشركات اخملتصة 

في هذا اجملال. فيما يلي عناوين هذه الوحدات :

• مفاهيم أساسية حول براءات االختراع

• مفاهيم أساسية حول العالمات

• مفاهيم أساسية حول امللكية الفكرية )بالفرنسية( 

• مفاهيم أساسية حول امللكية الفكرية )بالعربية( 

• الرسوم والنماذج الصناعية

• السجل التجاري

• أهمية امللكية الصناعية بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة

• دروس حول اخلدمات االلكترونية للملكية الصناعية

• تثمني البحث واالبتكار

• اإلعالم في مجال براءات االختراع

• قاعدة البيانات املتعلقة ببراءات االختراع

• حماية حقوق امللكية الصناعية.

توزيع دروس التكوين عبر األنترنيت

البد من اإلشارة على أن عدد الذين قاموا بالتسجيل في دروس التكوين 
في  انطالقها  منذ  والتجارية  الصناعية  امللكية  مجال  في  بعد  عن 
اجلامعي  للوسط  ينتمون  شخص  عدد 1000  فاق  شتنبر 2013 
إلى  بوحدة »مدخل  الدروس  والقطاع اخلاص. وتتعلق %40 من هذه 
التالية:  التكوين  وحدات  من  بكل  تتعلق  و 10%  الفكرية«  امللكية 
براءات االختراع« و »مفاهيم أساسية حول  »مفاهيم أساسية حول 

العالمات« و »حقوق املؤلف«.

يوضح هذا التوزيع على أن %40 من هذه التكوينات خصصت لوحدة 
التكوين حول العناصر األساسية للملكية الفكرية، متبوعة بوحدات 
املرتبطة بها بنسبة 25%  براءات االختراع واملعلومات  التكوين حول 

لكل وحدة، ثم وحدة تكوين حول حترير البراءات ب 16%.
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توزيع املستفيدين من التكوين

وصلت نسبة املستفيدين من وحدات التكوين عن بعد %60، يليهم 
الذين حصلوا على شهادة والذين قاموا فقط بإنشاء حساب بنسبة 

%20 لكل فئة.

كما قام ما يناهز 20 مشارك في سنة 2014 مغربي بالتسجيل في 
دروس التكوين عن بعد التي توفرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
وقد عرفت أيضا سنة 2014 إجناز العديد من األنشطة املتعلقة ب 

األكادميية املغربية للملكية الفكرية والتجارية، منها على اخلصوص :

• نشر صفقة عمومية من أجل تطوير وحدات جديدة للتكوين عن بعد 
خصوصا حول القانون اجلديد للملكية الصناعية، الدعاوى القضائية 
و األسماء التجارية، باإلضافة إلى تعريب خمس وحدات للتكوين تهم: 
والسجل  الصناعية  والنماذج  الرسوم  و  والعالمات  االختراع  براءات 

التجاري و حقوق املؤلف.

سجل املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية في سنة 2014 
ما يناهز 55.488 عملية من خالل اخلدمة عبر االنترنيت

سنة  في  عملية  مقابل 41.223  في   ،  )www.directinfo.ma(
2013، بزيادة تقدر ب 35%.

أهم التغيرات التي عرفتها هذه السنة تخص باألساس الزيادات التالية:

• %447+ جتديد العالمات 

• %110+ ايداع طلبات الرسوم والنماذج الصناعية 

• %102+ الشهادات السلبية

• %35+ طلبات االطالع على القوانني األساسية واحملاضر

• %30+ إيداع العالمات

• %25+ االطالع على القوائم التركيبية.

حول  »ماستر«  اجلامعي  للتكوين  شهادة  إحداث  مشروع  إطالق   •
امللكية الفكرية باملغرب.

الصناعية قصد  للملكية  الفرنسي  الوطني  املعهد  من  زيارة خبير   •
في  بالتكوين  والنهوض  الهندسة  مجال  في  املمارسات  أحسن  تبادل 
امللكية  مجال  في  للتنشيط  شهادة  إحداث  إلى  باإلضافة  اجملال،  هذا 

الصناعية باملغرب.

• إطالق املكتب اإلسباني لبراءات االختراع لدورة تكوينية عن بعد لفائدة 
املكونني لفائدة بعض نقاط اتصال شبكة اإلعالم التكنولوجي وبعض 

موظفي املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وبعض  اجلامعيني  األساتذة  بعض  لفائدة  بعد  عن  تكوين  تنظيم   •
املنظمة  توفرها  التي  بعد  عن  التكوين  وحدات  حول  املكتب  موظفي 

العاملية للملكية الفكرية.

• القيام بزيارة ألكادميية التكوين حول امللكية الفكرية التونسية قصد 
تبادل اخلبرات في مجال التكوين. 

• توقيع اتفاقية شراكة مع جامعة احلسن األول بسطات.

V. اخلدمات املعلوماتية

اخلدمات املقدمة عبر األنترنيت

االطالع على املعلومات ذات الطابع القانوني

عرفت طلبات االطالع على املعلومات القانونية انخفاضا هاما منذ سنة 
2012. ويرجع هذا االنخفاض باألساس إلى جتديد البوابة االلكترونية 
directinfo، حيث متكن املستعملني من االطالع مجانا على مجموعة 
من املعلومات املتعلقة باملقاوالت من قبيل الرأسمال، النشاط ووضعية 

السجل التجاري.

بشكل  ارتفع  االلكترونية  البوابة  زوار  عدد  أن  إلى  اإلشارة  يجب  كما 
في سنة  قفز من 974537 زائر  في سنة 2014، حيث  ملحوظ 

2013 إلى 2576208 زائر سنة 2014.
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مكتب االستقبال )معلومات حول السجل التجاري(

االستقبال  مكتب  في  تقدميها  مت  التي  املعلومات  نسبة  سجلت 
بالدرالبيضاء برسم سنة 2014 ارتفاعا بنسبة %2 مقارنة بسنة 
إلى  سنة 2013  من 4764  الطلبات  عدد  انتقل  حيث   .2013

4869 سنة 2014.

فيما تقدر عدد طلبات املعلومات التي مت توجيهها من الفروع اجلهوية 
REPIC ب4690 سنة 2014، مقابل 6515 في سنة 2013، 

بانخفاض يقدر ب 29%.

VI. تطور املنظومة املعلوماتية

عرفت سنة 2014 إجناز عمليات لتطوير النظام املعلوماتي للمكتب 
املغربي للملكية الفكرية تتعلق مبا يلي :

األخير من  الدولية، حيث سيمكن هذا  العالمات  لتدبير  نظام  • وضع 
الفكرية  العاملية للملكية  واملنظمة  املغربي  اآللي بني املكتب  التبادل 
تعني  التي  تلك  أو  املغربية  املقاوالت  بإيداعها  قامت  التي  للعالمات 
املغرب. وقد مت تقدمي هذا النظام لفائدة مجموعة العمل اخلاصة بنظام 

مدريد في 23 و 24 أكتوبر 2014 بجنيف.

• البدء في تشغيل نظام IPAS لتدبير براءات االختراع. وقد مت منح هذه 
النظام في إطار برنامج التعاون بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية، 

مما سيمكن املكتب املغربي من عصرنة نظام تدبيره لبراءات االختراع. 

هذا  إجناز  مت  حيث  االختراع.  لبراءات  االلكتروني  للإليداع  تظام  وضع   •
املشروع بتعاون مع املكتب األوروبي لبراءات االختراع OEB . حيث ميكن 
هذا النظام إيداع طلبات براءات االختراع عبر االنترنت مع ضمان آليات 

السالمة وفقا للمعايير الدولية.

موجهة  والتجارية  الصناعية  امللكية  حول  إلكترونية  بوابة  إطالق   •
لعموم الناس، حيث تقدم معطيات إحصائية ومؤشرات حول السجل 

التجاري املركزي. 

في  املغربية  الصناعية  والنماذج  بالرسوم  اخلاصة  املعطيات  إدماج   •
املنصة االلكترونية DesignView وهي عبارة عن منصة للبحث حول 
الرسوم والنماذج الصناعية قام بتطويرها املكتب األوروبي للعالمات و 

: OHIM الرسوم والنمادج الصناعية
https://www.tmdn.org/tmdsview-web

للملكية  املغربي  للمكتب  املؤسساتي  االلكتروني  املوقع  جتديد   •
الصناعية والتجارية www.ompic.ma. حيث مكن عملية التجديد 
مبحركات  وتصنيفه  املوقع  بهندسة  تتعلق  جديدة  تقنيات  إدخال  من 

البحث، باإلضافة إلى حتسني مظهره. سيتم إطالق النسخة اجلديدة 
لهذا املوقع مبناسبة دخول القانون رقم 13-23 حيز التنفيذ. 

• وضع منصة افتراضية ومنصة حلفظ املعلومات، مما سيمكن املكتب 
املغربي من التوفر على بنيات حتتية وعتاد معلوماتي فعال وذو جاهزية 

عالية.

عبر  اللقاءات  لتنظيم  معلوماتي  حل  ووضع   TOIP املنصة تأهيل   •
الفيديو، حيث مت استعمال هذه األخيرة في العديد من االجتماعات مع 

شركاء وطنيني وأجانب.

• وضع حل معلوماتي مندمج مخصص لتدبير املوارد البشرية. باإلضافة 
املوظفني  مع  والتواصل  البشرية  للموارد  مخصصة  بوابة  إجناز  إلى 
املتعلقة  الوظائف  من  مجموعة  البوابة  هذه  تقدم  حيث  باملكتب، 
باملوارد البشرية منها : أداء األجور، متابعة املسيرة املهنية للموظفني، 

تتبع التكوين، تدبير العطل، تدبير وتخطيط املناصب والكفاءات...

• وضع حل معلوماتي للتدبير احلسابات العامة.

• إجناز نظام إلكتروني لتدبير البريد، مما سيمكن من متابعة البريد الوارد 
والبريد الصادر، باإلضافة تدبير مختلف التدفقات املرتبطة بكل نوع من 

أنواع البريد على حدة.

• القيام بعمليتني الفتحاص سالمة أنظمة املعلومات والشبكات. وقد 
نتج عن التوصيات الناجتة عن هذا االفتحاص إطالق طلبات عروض من 
أجل تأهيل نظام السالمة اخلاص باملكتب املغربي للملكية الصناعية 

والتجارية.

جودة  من  الرفع  إلى  الرامية  التحسني  عمليات  من  بالعديد  القيام   •
من  العمليات  هذه  مكنت  حيث  التركيبية.  القوائم  معاجلة  نظام 

خفض مدة معاجلة احلصيلة وحتسني جودة املعطيات. 
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ومحاربة  الصناعية  للملكية  الوطنية  اللجنة  أنشطة   .VII
)CONPIAC( التزييف

بتاريخ  اللجنة  لهذه  الرئيسي  االجتماع  عقد   2014 سنة  عرفت 
28 فبراير 2014 مبقر وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
اللجنة  هذه  أجنزتها  التي  األنشطة  حصيلة  تقدمي  مت  حيث  الرقمي. 
هذه  عمل  برنامج  على  املصادقة  أيضا  مت  كما  سنة 2013،  برسم 

اللجنة برسم سنة 2014. 

من  مجموعة  اللجنة  هذه  أجنزت  املسطر،  عملها  لبرنامج  ووفقا 
األنشطة منها على اخلصوص :

الذي   www.stopcontrefacon.ma االلكتروني  املوقع  إطالق   •
يتناول أهم املعلومات حول عمل اللجنة واألسئلة اخلاصة بالتزييف.

املوجه  ومحاربتها«  التزييف  من  احلماية  حول  املساطر  نشر »دليل   •
للمقاوالت.

• تنظيم لقاءات جهوية حول وموضوع : »امللكية الصناعية ووسائل 
الشمال  ملقاوالت جهة  بالنسبة  واآلفاق  التحديات   : التزييف  محاربة 
واجلهة الشرقية« بطنجة في 19 و20 ماي 2014 وبوجدة في 13 

نونبر 2014، تبعتها بعد ذلك ورشات تطبيقية. 

للملكية  املغربي  املكتب  مبقر  التزييف  حملاربة  العاملي  اليوم  تنظيم   •
حتت  يونيو 2014  اخلامس  في  البيضاء  بالدار  والتجارية  الصناعية 

منتوج  شراء  األفضل  من  غاليا،  يكلفك  قد  املزيف  »املنتوج   : شعار 
وعموم  االقتصاديني  الفاعلني  حتسيس  اللقاء  هذا  ويهدف  أصلي«. 
الناس حول مسألة تزييف املنتوجات وتأثيرها على النسيج االقتصادي 
لبالدنا، باإلضافة إلى خطورتها على صحة وسالمة املستهلكني. كما 
شكل هذا اللقاء أيضا مناسبة تقدمي تدابير محاربة التزييف من خالل 
عرض سلبيات هذه الظاهرة واإلجراءات املتخذة بشأنها من قبل كافة 

املتدخلني في إطار هذه اللجنة.

إلى  الرامية  النشطة  العديد من  اللجنة في  أعضاء هذه  كما شارك 
محاربة التزييف منها على اخلصوص :

هذه  خالل  من  التزييف  محاربة  مجال  في  املغربية  التجربة  تقدمي   •
اللجنة في االجتماع الثاني جملموعة العمل حول التجارة غير املشروعة 
التي نظمته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بفرنسا في مارس 

.2014

• االجتماع بني هذه اللجنة و USPTO حول محاربة التزييف باملغرب 
املنعقد بالدار البيضاء في 12 مارس 2014.

• املساهمة في أشغال االجتماع األورومتوسطي الثالث لللجن الوطنية 
حملاربة التزييف CNACS الذي مت تنظيمه ب روما في 25 نونبر 2014 

والتوقيع على إعالن مشترك بهذه املناسبة. 

األنشطة املرتبطة بالتطوير والتكوين واخلدمات املعلوماتية
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الـمـوارد والبنيـات
التـحـتيــة

I. املوارد البشرية

متيزت املؤشرات املعلقة باملوارد البشرية برسم سنة 2014 مبا يلي :

اإلجمالي  العدد  من   86% نسبة  في  التأطير  معدل  استقرار   •
للموظفني

• تغير طفيف في املناصفة بني النساء والرجال من %50 إلى 53% 
في سنة 2014، حيث يعمل باملكتب 57 امرأة مقابل 51 رجل.

• ارتفاع طفيف في متوسط عمر املوظفني : 35,7 سنة.

و عرفت هذه السنة أيضا :

• توظيف 6 اشخاص، حيث أصبح العدد اإلجمالي للموظفني 108 
موظف يتوزعون كالتالي :

- 17 موظف خارج اإلطار
- 56 إطار من الدرجة الثانية
- 21 إطار من الدرجة األولى

- 5 أعوان عالي
- 8 اعوان

- عوني تنفيذ

كما مت أيضا في سنة 2014 ترقية 8 أشخاص :

- إطارين من الدرجة الثانية إلى رتبة خارج اإلطار
- 3 أطر من الدرجة األولى إلى رتبة إطار من الدرجة الثانية

- عون عالى إلى رتبة إطار من الدرجة األولى
- عوني تنفيذ إلى رتبة عون.

كما مت أيضا إجناز العديد من عمليات التكوين املستمر لفائدة موظفي 

املكتب :

مع  الشراكة  اتفاقية  إطار  في  بالشهادات  التكوين  برامج  تنفيذ   •
نسبته  ما  التكوين  إمتام  معدل  حقق  )حيث  الثاني  احلسن  جامعة 

%94 في نهاية نونبر 2014(.

• توقيع اتفاقية تكوين مع املعهد العالي للتجارة وإدارة املقاوالت.

• إمتام برامج التكوين وتعزيز القدرات والكفاءات املهنية، باإلضافة إلى 
تنظيم دورات تكوينية بتعاون مع املنظمة الدولية للملكية الفكرية 
واملكتب األوروبي لبراءات االختراع واملعهد الوطني للملكية الصناعية.

• التكوين في اللغة اإلجنليزية. 

كما مت أيضا في هذه السنة مراجعة ثالث قرارات تهم القانون األساسي 
للموظفني في املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية وهي :

• الرفع من الغالف املالي اخملصص ملنح األداء اجليد من %8 إلى 12% 
من الزائد اخلام لالستغالل من ميزانية املكتب.

• الرفع من املبلغ العام اخملصص للمنحة السنوية من %5 إلى 8% 
من مجموع كتلة األجرة. 

• وضع نظام للترقية من خالل امتحان للقدرة املهنية، سيمكن ترقية 
%13 من مجموع املوظفني في رتبة معينة بعد حصولهم على األقل 
به في  بدل 10 سنوات كما كان معموال  أقدمية  على ست سنوات 

نظام الترقية السابق.
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II. املوارد املالية 

ارتفعت مداخيل املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية برسم 
سنة 2014 إلى 61.47 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر 

ب 9,33 مقارنة مع سنة 2013.

من   36% ب  تقدر  بحصة  األول  الصف  العالمات  مداخيل  واحتلت 
التجارية  باألسماء  اخلاصة  املداخيل  ب  متبوعة  املداخيل،  مجموع 

بنسبة 23 % ومداخيل براءات االختراع بنسبة 18%.  

وشملت أهم التغييرات التي عرفتها سنة 2014 ما يلي :

والتجارية  الصناعية  امللكية  • مداخيل خدمات تقدمي معلومات حول 
بزيادة تقدر ب 27%

• مداخيل اخلدمات حول براءة االختراع بزيادة بنسبة 21%

• مداخيل األسماء التجارية بزيادة بنسبة 5%

• مداخيل عالمة الصناعة، أو التجارة أو اخلدمات بزيادة تقدر ب 3%
 

III. تدقيق احلسابات

املالية 2014  السنة  برسم  التدقيق  عمليات  من  العديد  إطالق  مت 
قصد احلكم على آلية املراقبة الداخلية. وقد مت تقدمي خالصاتها للجنة 
التدقيق التابعة للمكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية خالل 

اجتماع الدورة الواحدة والعشرين للمجلس اإلداري.

أشغال جلنة تدقيق احلسابات

الصناعية  للملكية  املغربي  للمكتب  التابعة  التدقيق  اجتمعت جلنة 
والتجارية، التي تتولى مهمة تسهيل اتخاذ القرار من قبل اجمللس اإلداري 
في ثالث مجاالت : احلسابات واملعلومات املالية للمكتب، باإلضافة إلى 
واخلارجي، في 11 يونيو  الداخلي  والتدقيق  الداخلية  واملراقبة  اخملاطر 

2014 من اجل دراسة النقط التالية :
• تقارير املدقق اخلارجي للحسابات.

• تقرير املفتشية العامة للمالية.

• وضعية تنفيذ توصيات اجمللس اإلداري.

• الشروط املرجعية من أجل وضع خريطة توزيع اخملاطر.

تدقيق حسابات السنة املالية 2013

ككل سنة مت إسناد مهمة تدقيق احلسابات إلى مدقق حسابات خارجي 
مع  احلسابات  على  التأشير  املهمة،  هذه  نهاية  في  مت  وقد  ومستقل. 

حتفظ حول النقط التالية :

• إجناز حسابات حول رقم املعامالت اخلاص بالتصدير

بنظام  اخلاصة  الفاهم  عملية  إطار  في  مت  الذي  بالعملة  التعويض   •
مدريد من أجل التسجيل الدولي للعالمات.

املوارد والبنيات التحتية
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تدقيق حسابات املكاتب اجلهوية

في إطار البرنامج السنوي الفتحاص اخلاليا اجلهوية، مت إطالق مجموعة 
من عمليات افتحاص التدبير. حيث مت خالل سنة 2014، افتحاص 12 
والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  للمكتب  تابعة  جهوية  خلية 
القنيطرة،  فاس،  الراشيدية،  اجلديدة،  الداخلة،  أكادير،   : من  كل  وهي 

اخلميسات، مراكش، مكناس، الرباط، وجدة، آسفي، طنجة، تازة.

وللتذكير، تهدف هذه العمليات إلى :

• التحقق من مطابقة مساطر املعتمدة في مراكز االستقبال واملساطر 
اخلاصة بإيداع طلبات املكلية الصناعية والتجارية ملقتضيات القانون 
للمكتب  املرجعي  الدليل  في  املتضمنة  وااللتزامات   17-97 رقم 

املغربي للملكية الصناعية والتجارية. 

املتعلق  الداخلية  املراقبة  نظام  في  املمكنة  الضعف  نقط  • توضيح 
بتطبيق املساطر.

• تدقيق حسابات املداخيل.

• دراسة مقترحات التحسني وإصدار توصيات بشأنها.

عملية االفتحاص التي جتريها مؤسسات املراقبة

املكتب  تدبير  نظام  الفتحاص  مهمة  للحسابات  األعلى  اجمللس  أجرى 
تهدف   2014 سنة  برسم  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي 
العملية  املكتب. انطلقت هذه  تدبير  إلى احلكم على جودة  باألساس 

في مارس 2014 وتهم السنوات املالية 2013 و 2014.

IV. مجلس اإلدارة

للمكتب  اإلداري  للمجلس  دورات  ثالث  سنة 2014  برسم  انعقدت 
الصناعة  وزير  ترأس  حيث  والتجارية،  الصناعية  للملكية  املغربي 
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي الدورتان 20 و21، بينما تراست 

السيدة الكاتبة العامة لنفس الوزارة الدورة 23 لهذا اجمللس اإلداري.

اجمللس في 31 يناير 2014 وتطرقت  الدورة 20 من هذا  وانعقدت 
للمواضيع التالية :

• املصادقة على محضر الدورة 19 للمجلس اإلداري.

• تقرير أنشطة سنة 2013.

بامللكية  • حصيلة املشاريع املسجلة في »عقد األهداف« اخلاص 
الصناعية والتجارية »أفق 2015« برسم سنة 2013.

يونيو 2012  في 21  الصادر  رقم 06-2012  القرار  تعديل   •
املتعلق بتحديد أسعار خدمات املكتب املتعلقة بامللكية الصناعية 

والتجارية.

• ميزانية وبرنامج عمل سنة 2014.

• مواضيع أخرى مختلفة. 

 2014 يونيو   23 في  اجمللس  هذا  من   21 الدورة  انعقدت  بينما 
وتطرقت للمواضيع التالية :

• املصادقة على محضر الدورة 20 للمجلس اإلداري.

• تقرير أنشطة األسدس األول من سنة 2014.

• تقدمي تقرير تدقيق حسابات سنة 2013.

• تقدمي أشغال جلنة االفتحاص التابعة للمكتب.

• تقدمي تقرير املراقب املالي للدولة.

• مواضيع أخرى مختلفة. 

أما الدورة األخيرة فقد انعقدت في 17 دجنبر 2014 وتناولت النقط 
التالي :

• املصادقة على محضر الدورة 21 للمجلس اإلداري.

• تقرير أنشطة األحد شهرا األولى من سنة 2014.

بامللكية  • حصيلة املشاريع املسجلة في »عقد األهداف« اخلاص 
الصناعية والتجارية »أفق 2015« برسم سنة 2014.

• ميزانية وبرنامج عمل سنة 2014.

الصناعية  امللكية  إلستراتيجية  األساسية  التوجهيات  تقدمي   •
والتجارية )2016-2020(.

• مواضيع أخرى.

املوارد والبنيات التحتية




