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I OMPIC تقرير عن األنشطة برسم سنة 2015

أنشطة و أرقام
ميزت سنة 2015

للرؤية   2015 أفق  أهداف  عقد  من  األخيرة  السنة  باعتبارها 
سنة  هي   2015 والتجارية،  الصناعية  للملكية  اإلستراتيجية 
سنوات  خمس  ملدة  امتدت  التي  اإلستراتيجية  هذه  اختتام  حصيلة 
الصناعية  امللكية  بيئة  الزبناء،  خدمات  محاور:  أربعة  حول  وتركزت 
والتجارية، تثمني واستغالل امللكية الصناعية والتجارية، القيادة، املوارد 

والبنيات التحتية. 

القانوني  اإلصالح  مثل:  الرائدة  املشاريع  بإجناز  احلصيلة  اتسمت  وقد 
اخلدمات  منصة  تنمية  املغرب،  في  الصناعية  امللكية  لنظام  اجلديد 
املقاوالت  مصاحبة  أنشطة  تعزيز   ،«directinfo.ma» االلكترونية 
امللكية  في  املستمر  التكوين  مركز  طريق  عن  خاصة  والباحثني 
الفكرية والتجارية «AMAPIC»، شبكة مراكز اإلعالم التكنولوجية 
املقاوالت  إلى  املوجه  مناذج   Namadij مشروع  وتنفيذ   ،«TISC»

املبتكرة للتصميم.
وموازاة مع هذه احلصيلة اخلتامية، تعتبر سنة 2015 السنة األولى 
هذه  في  ترجمته  متت  الذي  االختراع  لبراءات  اجلديد  اإلصالح  لتنفيذ 
أساس  على  تقييمها  مت  التي  االختراع  براءات  أولي  إصدار  إلى  السنة 
الدولية. وقد  براءات االختراع ووفقا للمعايير  معايير قابلية استصدار 
صاحب هذه املرحلة احلاسمة لعملية حتديث نظام امللكية الصناعية 
أول  إطالق  الصناعية  والنماذج  والرسوم  العالمات  إلى  امتدت  التي 

خدمة تكوين بالشهادة» شهادة منشط في امللكية الصناعية».

اجلديدة  اإلستراتيجية  تصميم  سنة   2015 سنة  كانت  وأخيرا، 
للملكية  البارز  الدور  تكريس  إلى  تطمح  التي   2016-2020
الصناعية والتجارية في تثمني اإلبداع واالبتكار لفائدة النمو االقتصادي 

والتنمية.

سنة  والتجارية،اخُتتِمت  الصناعية  بامللكية  املتعلق  النشاط  وعن 
التطور  رغم  التي،  العالمات  يخص  فيما  ايجابية  بحصيلة   2015
 37% ب  كبيرا  تطورا  عرفت  اجلديدة،  لإليداعات   2% ب  الطفيف 
بالنسبة للتجديدات والعالمات املغربية. أما بالنسبة للرسوم والنماذج 
مجال  وفى   . ب 13%  هام  تطور  معدل  تسجيل  مت  فقد  الصناعية، 
براءات االختراع ، فعلى الرغم من استقرار نشاط اإليداع حول 1000 
طلب براءة اختراع خالل السنوات اخلمس املاضية، متت مالحظة تطور ب 
6 نقاط في سنة 2015 بشان جودة الطلبات املغربية. وعن إنشاء 
اإلنشاء  لنوايا   2.5% ناهز  إجمالي  بتطور  النشاط  متيز  املقاوالت، 
اجلديدة  للمقاوالت   6% و  املعنويني  لألشخاص  الفعلية  واإلنشاءات 

الفردية.

وفيما يتعلق بالبيانات العاملية كما نشرتها املنظمة العاملية للملكية 
الرتبة 67 في  الفكرية (OMPI) في ديسمبر 2015، احتل املغرب 
مجال  في  إفريقيا  في  األولى  الرتبة  و  الوطنية  االختراع  براءات  مجال 
اخلام،  الداخلي  الناجت  حسب  املقيمون  قدمها  التي  البراءات  إيداعات 
والرتبة 46 بالنسبة للعالمات الوطنية والرتبة 9 في صنف البلدان 
ذات الدخل املماثل، والرتبة 22 بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية 

والرتبة 7 على املستوى العاملي فيما يخص إيداعات التصميمات
 املرتبطة بالناجت الداخلي اخلام.

6



I OMPIC تقرير عن األنشطة برسم سنة 2015

2
0

سنة 15
ت 

طة وأرقام ميز
ش

أن

7





بــــراءات
االختـــراع 



I OMPIC تقرير عن األنشطة برسم سنة 2015

بــــراءات
االختـــراع 

I. أنشطة اإليداع

2. إيداع طلبات براءات االختراع من أصل مغربي1. إيداع طلبات براءات االختراع

عرف نشاط تقدمي طلبات براءات االختراع انخفاضا بنسبة %7 خالل 
مقابل  اختراع  براءة  طلب   1021 تسجيل  مت  حيث   ،2015 سنة 

1096 طلب سنة 2014 .

عرفت  فيما  الفترة،  هذه  خالل  زيادة  األجنبية  اإليداعات  عرفت  وقد 
بالسنة  مقارنة   37% ب  انخفاضا  املغربي  األصل  ذات  اإليداعات 

املاضية.

التنفيذ  حيز  الدخول  مع  تزامن  االنخفاض  هذا  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
بحماية  املتعلق  للقانون 17-97  واملعدل  املكمل  للقانون 23-13 
في  يتمثل  جديدا  تعديال  القانون  هذا  ادخل  وقد  الصناعية.  امللكية 
إلزامية تقدمي وصف االختراع وقت اإليداع، وذلك وفقا للمعايير الدولية. 
إدخال مقتضيات جديدة متعلقة بفحص  ذلك، يُتوقع  إلى  وباإلضافة 
حتسني  إلى  يؤدي  مما  املتوقعة  االختراع  براءة  استصدار  قابلية  معايير 

نوعية البراءات املَسّلمة. 

املركز  املهنيني، ينظم  و  املودعني  الصدد، ومن اجل مساعدة  وفى هذا 
املغربي للملكية الفكرية والتجارية أنشطة لإلعالم والتكوين من اجل 
التعريف مبستجدات هذا القانون ومتكني اجلهات املعنية من استخدامه 

على نحو أفضل.

شمل االنخفاض املسجل في إيداعات طلبات براءات االختراع من أصل 
التي قدمها األشخاص  مغربي خالل سنة 2015 كل من اإليداعات 
املعنويون(%32) واألشخاص الذاتيون(%44) وذلك مقارنة مع سنة 

. 2014

وال بد من اإلشارة إلى أن نسبة إيداعات األشخاص املعنويني متثل 69% 
من مجموع اإليداعات من أصل مغربي.

التطور حسب األصناف إليداع طلبات براءات االختراع

يبني تطور إيداعات براءات االختراع من أصل مغربي املوزعة حسب صنف 
من  الواردة  اإليداعات  في  انخفاضا  عرفت   2015 سنة  أن  املودعني 
إيداعات  املغربية (%61-) شأنها شأن  اجلامعات (%31-) واملقاوالت 

األشخاص الذاتيني(%45-) باملقارنة مع السنة املاضية. 
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املودعون العشرة الرئيسيون (األشخاص املعنويني) من أصل مغربي

* سبعة طلبات براءات االختراع كانت باشتراك مع احتاد اخملترعني املغاربة

املودعني  طرف  من  املقدمة  الطلبات  شكّلت   2015 سنة  وخالل 
املغاربة العشرة الرئيسيني نسبة %62 من مجموع إيداعات طلبات 

براءات االختراع من أصل مغربي، منهم %75 صادرة عن اجلامعات.

ويحتل املراكز األربع األولى نفس املودعني للسنة املاضية. وتؤكد هذه 
النتيجة أن هؤالء املودعني يتبنون على نحو متزايد سياسة تثمني نشاط 
البحث واالبتكار بإيداع طلبات براءات االختراع . ومن جهة أخرى، جتدر 
اإلشارة إلى أن جزءا كبيرا من طلبات براءات االختراع من أصل مغربي 
تعود لعدد محدود جدا من املودعني، مما ميثل مؤشرا على ضعف النظام 

احلالي لالبتكار في املغرب.

3. إيداعات براءات االختراع من أصل اجنبى

أ. حتليل اإليداعات من أصل أجنبي حسب طريقة اإليداع

أجنبي خالل سنة  أصل  االختراع من  براءات  إيداعات طلبات  وتسجل 
2015 تقدما بنسبة %7 ، ب 797 طلبا في سنة 2015 مقابل 

743 في سنة 2014 .

وجتدر اإلشارة إلى أن دخول نظام املصادقة على البراءات األوروبية حيز 
التنفيذ في مارس 2015 مينح األن مساطر جديدة لإليداع للمودعني 
األجانب. كما ينبغي مراعاة األجال احملددة لتنفيذ نظام املصادقة قبل 
تسلك  التي  االختراع  براءات  لطلبات  احملدد  للعدد  الدقيقة  املعرفة 

مساطر هذا اإليداع.

سنة  في  قدمت  التي  األجنبية  االختراع  براءات  إيداعات  توزيع  ويبني 
بشأن  الدولية  للمعاهدة  وفقا  الدولية  املساطر  هيمنة   2015
األولوية  مساطر  تليها   ،94% بنسبة   (PCT) االختراع  مساطر 

بنسبة %4، ثم مساطر املصادقة بنسبة 2%.

ختـــراع
ت اال

 بــــراءا

11



I OMPIC تقرير عن األنشطة برسم سنة 2015

ب. تطور اإليداعات األجنبية للبلدان العشرة الرئيسية املودعة

إلى  استنادا  الفكرية  للملكية  العاملية  للمنظمة  العاملي  *التصنيف 
مجموع عدد الطلبات املقدمة حسب األصل (2014)

وتقدم املودعون من الواليات املتحدة األمريكية في سنة 2015 بأكبر عدد 
من طلبات براءات االختراع من أصل أجنبي بنسبة %24 من مجموع طلبات 
براءات االختراع من أصل اجنبى، لتأتي اإليداعات السويسرية في املرتبة الثانية 
التوالي  على  وأملانيا  فرنسا  من  الصادرة  بالطلبات  متبوعة  بنسبة 12%، 

بحصتي %11 و 10%.

أن هناك  اجنبى عموما  أصل  من  االختراع  براءات  إيداعات  تطور  ويبني حتليل 
تزايدا للنشاط في سنة 2014 باستثناء فرنسا ، ايطاليا وسويسرا واسبانيا 
وأملانيا حيث سجلت على التوالي معدالت تراجع ب %23 و %34 و 7% 

و 4%.

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

يتعلق التوزيع حسب اجملال التكنولوجي بالطلبات من أصل مغربي التي متت 
تسويتها وفحصها خالل سنة 2015. 

وتبني هذه األرقام أن طلبات براءات االختراع املعاجَلة تتوزع في جميع اجملاالت 
التكنولوجية وال تتبع اجتاه أو توجها قطاعيا محددا.

سجل عدد طلبات براءات االختراع من أصل مغربي املودعة لدى املكتب املغربي 
املكتب  تلقاها  والتي  املتلقي  املكتب  والتجارية بوصفه  الصناعية  للملكية 
زيادة   PCT االختراع براءة  بشأن  الدولية  للمعاهدة  للمساطر  وفقا  الدولي 

بنسبة %7 في سنة 2015.

إيداعها  مت  االختراع  براءة  طلب  أن 14  اإليداع  طبيعة  حسب  التوزيع  ويبني 
من طرف األشخاص الذاتيني و 45 إيداعا صدر عن األشخاص املعنويني (34 

إيداعا من اجلامعات، 9 إيداعات من مركز بحوث و 2 إيداعني من املقاوالت). 

5. اإليداعات على املستوى الدولي لطلبات براءات االختراع من أصل 
مغربي وفقا ملساطر املعاهدة الدولية بشأن براءة االختراع

12
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* مجموع العمليات التي يتم القيام بها بعد إيداع براءات االختراع والواردة 
في السجل الوطني لبراءات االختراع .

 ،2015 سنة  خالل  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  سجل 
110 تفويتا كليا، وتفويتا جزئيا واحدا، و34 اندماجا، و تنازال واحدا. وجتدر 
اإلشارة إلى أن جميع هذه العمليات تتعلق بطلبات براءات االختراع من أصل 

اجنبى. 

براءات  قابلية استصدار  والرأي حول  البحث  II. تقرير 
االختراع

املغربي  املكتب  يصدر  الصناعية،  بامللكية  املتعلق  اجلديد  للقانون  وفقا 
الرأي بشان  أولية ونهائية ويبدي  للملكية الصناعية والتجارية تقارير بحث 
براءات  طلبات  رفض  أو  إصدار  يقرر  لكي  االختراع  براءات  استصدار  قابلية 

االختراع. 

جديدا  تنظيما  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  تبنى  كما 
مهنية  تكتالت  ثالثة  إنشاء  على  يستند  االختراع  براءات  فحص  لنشاط 
تقنية، وهى: التكتل املهني للميكانيكوالهندسة، التكتل املهني للفيزياء و 
الكهرباء، التكتل املهني للكيمياء والصيدلة. والهدف من هذا التنظيم هو 

حتسني نوعية التقارير املَعدة من خالل تخصص أفضل للفاحصني.

استصدار  قابلية  بشان  الرأي  إبداء  مع  األولية  البحوث  تقارير  مجموع  وبلغ 
متعلقة   350  )  595  2015 سنة  خالل  أجنزت  التي  االختراع  براءات 

بطلبات من أصل اجنبى و 245 بطلبات من أصل مغربي).

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

أسفر تقييم طلبات براءات االختراع من أصل مغربي التي مت اجناز تقارير بحث 
وأراء بشأن قابليتها الستصدار البراءات على أن %23 من هذه الطلبات متتاز 
بتقدميها للجديد وبطابعها االبتكاري مقابل %17 في سنة 2014. وهو 

ما يدل على حتسن نوعية طلبات براءات االختراع من أصل مغربي.

االبتكاري  وبطابعها  للجديد  بتقدميها  متتاز  التي  الطلبات  مصادر  وتتوزع 
كالتالي: %26 من هده الطلبات قدمتها جامعات،و %50 قدمتها مراكز 
البحوث، و %17 قدمتها املقاوالت، بينما قدم األشخاص الذاتيون %13 من 

هذه الطلبات.

الطلبات  بتعديل  للمودعني  تسمح  مقتضيات  اجلديد  القانون  ادخل  كما 
املقدمة أوليا و/أو تقدمي مالحظات بعد اإلشعار بتقرير البحث األولى مع إبداء 
الرأي بشان قابلية استصدار براءة االختراع. وسوف يتيح إمكانية زيادة نسبة 

الطلبات التي متتاز بالطابع اجلديد واالبتكاري.

في  مبا  مغربي،  أصل  من  االختراع  براءات  طلبات  جودة  من  الرفع  اجل  ومن 
الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  ينظم  تفصيلية،  مذكرات  إعداد  ذلك 

والصناعية أنشطة للمساعدة، للمرافقة والتكوين لفائدة املودعني.

أسفر تقييم طلبات براءات االختراع من أصل أجنبي التي مت اجناز تقارير بحث 
وأراء بشأن قابليتها الستصدار البراءات على أن %43 من هذه متتاز بتقدميها 
اجلِّدة  بطابع  متتاز  الطلبات  هذه  من  و 35%  االبتكاري  وبطابعها  للجديد 

وغياب النشاط االبتكاري و %22 تتسم بغياب اجلِّدة والنشاط االبتكاري.

6. العمليات الالحقة

ختـــراع
ت اال

 بــــراءا
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III. نشر براءات االختراع

وفقا للقانون 97-17 كما مت تعديله وتتميمه بالقانون رقم 13-23، يتم 
إصدار كل طلب براءة اختراع لم يتم رفضه أو سحبه داخل أجل ثمانية عشر 

شهرا من تاريخ اإليداع أو األولوية. 

أصل  من  منها 263براءة   ) اختراع  براءة  نشر 481  سنة 2015  في  مت 
مغربي) و 17 طلب براءة اختراع مسّلمة على املنصة اخلاصة لنشر براءات 

 .http://patent.ompi.ma االختراع

Patentscope وهذه اإلصدارات متاحة أيضا من خالل خدمة البحوث
العاملية  للمنظمة   (/http://patentscope.wipo.int)
Espacenet منصة  وعلى   (OMPI) الفكرية  للملكية 
(http://worldwide.espacenet.com/) للمكتب األوروبي للبراءات 
ArabPat وكذلك املنصة اجلهوية لبراءات االختراع للدول العربية (OEB)
بني  التعاون  إطار  في  افُتتح  الذي   (.../http://www.arabpat.com)
البلدان األعضاء في اتفاق أغادير (مصر واألردن واملغرب وتونس) ومت دعمه من 
طرف املكتب األوروبي للبراءات (OEB) واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 

.(OMPIC) واملكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPI)

14



العــالمــات
املميــزة



I OMPIC تقرير عن األنشطة برسم سنة 2015

العــالمــات
املميــزة

I. العالمات التجارية

1. إيداعات الطلبات وفقا للمساطر الوطنية والدولية

أ. طلبات التسجيل

أ. تطور اإليداعات 

ب. حتليل اإليداعات األجنبية حسب بلد املودع

وتصدر أهم طلبات التسجيل األجنبية من فرنسا والواليات املتحدة األمريكية 
واالحتاد األوروبي.

ب 27%  لتركيا  بسنة 2014  مقارنة  املسجلة  التطورات  أفضل  وتعود 
واالحتاد األوروبي ب 14% .

ت. حسب طبيعة املودعني ( املساطر الوطنية )

وخالل سنة 2015 مت تقدمي %83 من طلبات التسجيل (املساطر الوطنية) 
من قبل األشخاص املعنويني.

الذاتيني ب %8،7 مقارنة بسنة 2014 حيث  وتطورت طلبات األشخاص 
انتقلت من 1176 إلى 1278 في حني عرفت طلبات األشخاص املعنويني 

انخفاضا ب 5%.

وقد مت سد االنخفاض في طلبات تسجيل العالمات التجارية وفقا للمساطر 
الوطنية التي يودعها األشخاص املعنويون والسيما األجنبية بتعيينات املغرب 
من خالل نظام مدريد. حيث أن املقاوالت األجنبية تختار بشكل متزايد نظام 

مدريد لتسجيل عالماتها وذلك نظرا لسهولة إجراءات النظام الدولي. 

العالمات خالل سنة 2015  لتسجيل  اجلديدة  التسجيل  بلغ عدد طلبات 
11980 مقابل 11711 مقارنة بسنة 2014 أي بزيادة تقدر ب 2%.

وقد بلغ عدد عمليات طلبات اإليداعات لتسجيل العالمات التجارية املودعة 
مباشرة في املغرب لدى املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية (وفقا 
في  احلماية  التمست  التي  الدولية  والطلبات  الوطنية 7549)  للمساطر 

املغرب وفقا للمساطر الدولية (نظام مدريد(1) : 4431 طلبا).

ويُظهر توزيع طلبات التسجيل حسب مصدر اإليداعات بأن عدد العالمات من 
أصل مغربي بقي مستقرا ب 6141 في سنة 2015 مقابل 6166 سنة 
2014 وهو ميثل %51 من مجموع اإليداعات متجاوزا حصة الطلبات من 

أصل اجنبى (5839 طلبا).

 5545 من  انتقلت  حيث   5،3% ب  زيادة  األجنبية  اإليداعات  عرفت  وقد 
سنة 2014 إلى 5839 في سنة 2015، منها 1408 طلبا (24%) 
مت إيداعها وفقا للمساطر الوطنية و 4431 طلبا (%76) مت إيداعها عبر 

نظام مدريد. 
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د. األصناف العشرة األولى األكثر تعيينا للطلبات من أصل مغربيج. التوزيع حسب أصناف العالمات التجارية

ويبني حتليل الطلبات حسب أصناف العالمات التجارية على أن 61% 
العالمة  تتبعها  املشتركة  بالعالمة  تتعلق  الوطنية  الطلبات  من 
االسمية بحصة %37،3. فسما ال تشكل أصناف العالمات (رمزية 

وثالثية األبعاد) األخرى سوى 1,6%. 

وجتدر اإلشارة إلى أن سنة 2015 عرفت إيداع 4 عالمات من الصنف 
ثالثي األبعاد.

ح. التوزيع اجلهوي لطلبات اإليداع

وعلى غرار سنة 2014 تبقى القطاعات األكثر تعيينا سنة 2015 
هي الصناعات الغذائية وخدمات اإلشهار والتجميل. بيد أن القطاعات 
الثالثة لم تسجل زيادة في سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014، 

فيما سجلت خدمات اإلشهار انخفاضا قدره 9%.

ومن جهة أخرى، سجل قطاع الصيدلة أفضل ارتفاع بنسبة 37%، 
وحقق قطاع الطعام اكبر قدر من التراجع ب 10%.

الصنف 9  قائمة  التحقت  سنة 2015  في  انه  إلى  اإلشارة  وجتدر 
األكثر  لألصناف  األوائل  العشر  بقائمة  اإلطفاء..)  أدوات  (احلواسيب، 

تعيينا على حساب الصنف 36 ( التامني، الشؤون املالية ...).

ي. العمليات الالحقة

يبني توزيع الطلبات الوطنية حسب مكان اإليداع هيمنة منطقة الدار 
البيضاء ب %51.4، تليها منطقة الرباط-سال-القنيطرة ب 6.3%، 
ب  التوالي  على  وطنجة-تطوان-احلسيمة  فاس-مكناس  ومنطقتي 

%4.4 و 3.7%.

منصة  خالل  من  االنترنيت  عبر  اإليداع  عمليات  وتستقطب 
directinfo العديد من مستخدمي نظام العالمات التجارية. حيث 
سنة  مع  مقارنة   38،6% بنسبة  تطورا   2015 سنة  سجلت 
من   25.4% حصة  االنترنت  عبر  الطلبات  تشكل  كما   .2014

مجموع طلبات إيداع العالمات التجارية. 

مقارنة   40% ب  اخملفضة  التعريفات  إلى  أساسا  األداء  هذا  ويعزى 
في  والبساطة   ergonomie إلى  وكذلك  الكالسيكي  باإليداع 

استخدام املنصة.

العمليات الالحقة املتعلقة بالعالمات هي التي تؤثر خاصة على امللكية 
أو التمتع باحلقوق التي متت بعد إيداع طلب تسجيل العالمة التجارية. 
العالمة.  هذه  وفائدة  استغالل  على  العمليات  هذه  تدل  أن  وميكن 
وهكذا خالل سنة 2015 ،أدرج املكتب املغربي للملكية الصناعية 
والتجارية في السجل الوطني للعالمات 742 من العمليات الالحقة 
مقابل 482 سنة 2014، أي بزيادة قدرها %54 .وهذه الزيادة هي 

مؤشر على قيمة العالمات التجارية.

التمتع  متس  التي  تلك  بني  تقريبا  بالتساوي  العمليات  هذه  وتتوزع 
ب  التوالي  على  املالك  هوية  بشان  بتغيرات  املتعلقة  وتلك  باحلقوق 
هي  اإلجمالي  التفويت  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  365 و 377 عملية. 

العملية التي متس التمتع باحلقوق ب 277 عملية.

ت املميــزة
العــالمــا
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ب. التجديدات

أ. التطورات في التجديدات

التجارية 8425 طلبا  العالمات  وخالل سنة 2015 بلغت طلبات جتديد 
مقابل 6163 خالل سنة 2014، أي تطورا ب %37. وتتعلق هذه التطورات 

بالتجديدات وفقا للمساطر الوطنية والدولية. 

ويبني هذا االجتاه نحو االرتفاع أن املقاوالت ازداد وعيها بأهمية تقنني عالماتها 
التجارية. 

ب. املساطر الوطنية

والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  تلقى   2015 سنة  وخالل 
3036 طلبا لتجديد العالمات مقابل 1120 طلبا خالل سنة 2014، أي 

بزيادة قدرها 171%. 

أصل مغربي 6221 طلبا مقابل 507 سنة  التجديد من  وبلغت طلبات 
من   53% الطلبات  هذه  متثل  حيث   .220% بنسبة  تطورا  أي   2014
طلبات التجديد الوطنية. كما عرفت طلبات التجديد من أصل أجنبي زيادة 
قدرها %158 من الطلبات منتقلة بذلك من 613 طلبا سنة 2014 إلى 

4141 سنة 2015 .

املنتهية  العالمات  جتديدات  بشان  التوعية  أنشطة  مختلف  ساهمت  وقد 
أجالها في حتقيق هذه النتائج.

ت. املساطر الدولية

سنة  خالل   7% بنسبة  تطورا  مدريد  نظام  عبر  التجديد  طلبات  سجلت 
2015 ع مقارنة بسنة 2014 منتقلة من 5043 طلبا سنة 2014 

إلى 3895 طلبا في سنة 2015.

ت. فحص األسباب املطلقة 

متيزت سنة 2015 بإنشاء النظام اجلديد للعالمات بعد تعديل (قانون23-13 
النظام  امللكية الصناعية. ويستند هذا  ) القانون 97-17 املتعلق بحماية 
وخاصة  التجارية  العالمات  تسجيل  لرفض  املطلقة  األسباب  فحص  على 
العالمات  مبستوى  االرتقاء  في  يساهم  مما  للعالمات.  املميز  الطابع  غياب 

التجارية املسّجلة.

 264 رفض  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  أعلن  وهكذا 
طلب تسجيل للعالمات (منها 29 رفضا جزئيا ال يتعلق إال بجزء من السلع 

واخلدمات) من مجموع 11980 ، أي ما يعادل معدل رفض ب 2,2%.

ميثل رفض طلبات تسجيل العالمات التجارية وفقا للمساطر الوطنية 95% 
من اإلصدارات.

2. اإليداعات وفقا للمساطر الدولية

أ. املغرب بلد املنشأ

أ. طلبات التسجيل الدولية

وبلغت طلبات التسجيل خالل سنة 2015 (املغرب بلد املنشأ) 89 مقابل 
76 في سنة 2014 بزيادة قدرها 17%.

البلدان األكثر تعيينا على مستوى طلبات التسجيل الدولي من أصل مغربي 
 (OAPI) ;هي: فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، املنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية

االحتاد األوروبي وأملانيا والصني.

ب. التعيينات الالحقة

املغرب 53 طلبا  الصادرة في  الالحقة  التعيينات  وفى سنة 2015 بلغت 
مقابل 41 سنة 2014 أي بزيادة قدرها 29% .

وجتدر اإلشارة إلى أن التعيني الالحق هو عملية مُتَكن صاحب العالمة التجارية 
من توسيع حمايته على أساس طلب دولي أول في الدول األخرى األعضاء في 

نظام مدريد الذي لم يتم تعيينه في الطلب األولي.

ت. التجديدات

مجموعه 56  ما  املنشأ)  بلد  (املغرب  الدولية  التسجيالت  جتديدات  بلغت 
طلبا مقابل 46 سنة 2014 أي بزيادة قدرها 22%.

األسواق  في  التجارية  العالمات  نشاط  على  مؤشرا  التجديدات  زيادة  وتعد 
الدولية.

ب. املغرب »بلد معني«

أ. طلبات التسجيل الدولية

وخالل سنة 2015 مت تعيني املغرب في 3708 طلب تسجيل دولي جديد عبر 
نظام مدريد مقابل 3112 في سنة 2014 أي بنسبة تطور بلغت 19%.
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ب. التعيينات الالحقة

وفيما يتعلق بالتعيينات الالحقة للمغرب، انتقلت الطلبات من 811 سنة 
2014 إلى 723 في سنة 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت 11%.

ت. التجديدات

أما جتديدات التسجيالت الدولية (املغرب «بلد معني») فقد بلغت خالل سنة 
2015، 5389 مقابل 5043 في سنة 2014 أي بنسبة زيادة بلغت 7%.

II. التعرضات

أ. التطورات في التعرضات

ج. طبيعة القانون السابق (املعترض) 

بلغ عدد التعرضات ، التي تعتبر عالماتها السابقة عالمات وطنية مسجلة 
خالل سنة 2015، 657 أي %73 من مجموع التعرضات.

كما بلغ عدد التعرضات ، التي تعتبر عالماتها السابقة عالمات دولية و التي 
استعملت كأساس للتعرض املسجل خالل سنة 2015، 245 أي 27% 

من مجموع التعرضات.

الدولية  التجارية  العالمات  التعرضات األخيرة (245)، بلغ عدد  وداخل هذه 
التي كانت أساس التعرض 218 مقابل 171 في سنة 2014 أي بزيادة 
قدرها %21 . وهذا يبني على أن نظام التعرض يُستخدم بوثيرة تصاعدية من 

طرف الشركات األجنبية ذات العالمات التجارية الدولية.

الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  عن  الصادرة  القرارات  ح. 
والتجارية

والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  أصدر   2015 سنة  وخالل 
830 قرارا مقابل 730 سنة 2014. ومتثل القرارات التي تبرر التعرضات 
الصادرة،  القرارات  مجموع  من   (2014 سنة  في   67% (مقابل   81%
في  (مقابل 10%  أن 15%  حني  في  التعرضات  قرارات  من  رفضت 4% 
سنة 2014) من القرارات تتعلق بتعرضات مبررة جزئيا( تسجيل العالمات 

التجارية لبعض املواد أو اخلدمات املعينة).

على  ردا   147 والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  تلقى  كما 
التعرض أي مبعدل استجابة بلغ 16%. 

وال بد من التأكيد على انه إذا كان املودع ال يرد على التعرض في غضون شهرين 
الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  فان  التعرض،  مهلة  انتهاء  تاريخ  من 

والتجارية يبث في التعرض.

النصف  الردود قد تطور على نحو متزايد: فخالل  أن عدد  بالذكر  ومن اجلدير 
األول من سنة 2015 تلقى املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية 
ناجت عن وعى  السنة. وهذا  الثاني من  النصف  59 ردا مقابل 90 ردا خالل 
الرد على التعرض مع احترام األجال اجلديدة  الفاعلني بجدوى النظام وفائدة 

وفقا لألحكام اجلديدة املنصوص عليها في القانون رقم 23-13.

سنة  خالل  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  أيضا  تلقى  وقد 
2015 68 طعنا ضد األحكام الصادرة مقابل 53 في سنة 2014.

كما تلقى املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية 9 طعون من محكمة 
االستئناف التجارية بالدار البيضاء حيث لم ترده بعد أحكاما بشأنها.

االتعرض 5 طلبات خالل سنة 2015  بلغ عدد طلبات متديد عملية   وقد 
مقابل 30 طلبا مسجال في سنة 2014.

ت. طلبات احلصول على عالمات التعرضات

وخالل سنة 2015 مت تقدمي 840 طلب تعرض ضد طلبات تسجيل العالمات 
التجارية املودعة وفقاً للمساطر الوطنية. وهكذا تشكل طلبات التسجيل 

الوطنية %93 من الطلبات موضوع التعرضات. 

وفيما يتعلق بالعالمات الدولية املعينة للمغرب خالل سنة 2015، شكل 
عدد الطلبات موضع التعرضات 62 طلبا ،أي بنسبة %7 من طلبات تسجيل 

العالمات التجارية الدولية. 

توصل املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية خالل سنة 2015 ب 
العالمات مقابل 898 سنة 2014 أي  تعرض على تسجيل  902 طلب 

بزيادة قدرها %1 مقارنة بسنة 2014 .

وقد بقي معدل التعرض بالنسبة جملموع طلبات تسجيل العالمات التجارية 
مقارنة  مستقرا  سنة 2015  خالل  املكتب  بها  توصل  التي   (11980)

بنفس الفترة من 2014 أي 8%.

الغذائية ومستحضرات  التعرضات أساسا قطاعات الصناعات  وقد شملت 
التجميل واملواد الصيدلية. 

ب. األصناف العشرة األولى األكثر تعيينا بالتعرضات

ت املميــزة
العــالمــا
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سنة 2015  خالل  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  وسجل 
23 تعليقا إلجراءات التعرض منها 15 تعليقا اعتمدت على طلبات تسجيل 

العالمات التجارية و 8 تعليقات اعتمدت على اتخاذ إجراءات قانونية.

وخالل سنة 2015 قرر املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية إنهاء 
إجراء80 تعرضا بناء على سحب التعرض من طرف املعترض أو السحب من 

طرف مودع طلب العالمة موضوع التعرض.

III. الرسوم والنماذج الصناعية

1. اإليداعات وفقاً للمساطر الوطنية والدولية

أ. طلبات التسجيل

أ. تطور اإليداعات

ب. توزيع الطلبات الوطنية

يبني التوزيع حسب مكان إيداع طلبات والرسوم والنماذج الصناعية املودعة 
تفاوتا كبيرا بني املناطق.حيث تتصدر منطقة الدار البيضاء-سطات املقدمة 
ب %71.8 من اإليداعات، تليها بعيدا منطقة فاس-مكناس ب %6.2 من 

اإليداعات. 

وينبغي أيضا مالحظة الزيادة في عدد الطلبات املودعة على مستوى منطقة 
سوس-ماسة بنسبة %88 مقارنة بسنة 2014.

وسجلت اإليداعات االلكترونية زيادة بنسبة %217 مقارنة بسنة 2014 
أي 130 إيداعا مقابل 41. و يدل هذا التطور على االستخدام الهام ملنصة 
والنماذج  الرسوم  لطلبات  االلكترونية  لإليداعات  بالنسبة   Directinfo
عن  فضال  تقدمها،  التي  اخلدمات  وسرعة  بساطة  إلى  بالنظر  الصناعية، 

التعريفات املقترحة.

ت. توزيع الطلبات من أصل اجنبى حسب بلد املودع

يضع توزيع طلبات التسجيل من أصل أجنبي املودعة وفقاً للمساطر الوطنية 
والدولية (حسب نظام الهاي) حسب البلد املودع سويسرا في املرتبة األولى 
منها %20 و  بحصة كل  األوروبي  واالحتاد  بفرنسا  بنسبة %45 متبوعة 
%16. ومن اجلدير بالذكر أن املودعني األمريكيني قدموا 21 طلب تسجيل 
تطور 320%.  بنسبة  أي  سنة 2014  في  مقابل 5  سنة 2015  في 
ايجابية، على  تغيرات  واسباني  الطلبات من أصل سويدي  أيضا  كما عرفت 

التوالي %250 و 225% .

الصناعية  والنماذج  الرسوم  تسجيل  طلبات  عدد  بلغ  سنة 2015  خالل 
1425 طلبا منهم 931 مت وفقاً للمساطر الوطنية أي بزيادة قدرها 10% 

مقارنة بسنة 2014.

الطلبات من أصل مغربي( 854 طلبا) زيادة بنسبة %8 باملقارنة  وعرفت 
بسنة 2014 ومتثل هذه الطلبات %92 من مجموع الطلبات الواردة على 

املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية وفقاً للمساطر الوطنية.

وعرفت الطلبات من أصل اجنبى أيضا زيادة بنسبة %22 لتنتقل من 466 
في سنة 2014 إلى 571 في سنة 2015 . 77 فقط من هذه الطلبات 

مت تقدميها وفقاً املساطر الوطنية (%8)، ومت تقدمي غالبيتها وفق نظام الهاي(2)
( 494 طلبا).

 23-13 القانون  مبوجب  وتعديله  تتميمه  مت  كما   17-97 القانون  مينح 
والنماذج  الرسوم  من   100 حتى  تضم  للتسجيل  طلبات  تقدمي  إمكانية 
الصناعية املنتمية إلى نفس صنف Locarno (3) . وهكذا بلغ عدد الرسوم 
والنماذج املودعة وفقاً للمساطر الوطنية في سنة 2015، 3989 مقابل 

3789 سنة 2014 أي بزيادة قدرها 5%.
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ج. األصناف العشرة األولى وفقا لتصنيف Locarno األكثر تعيينا 
في الطلبات من أصل مغربي

تسجيل  طلبات  إصدار  تأجيل  إمكانية  على  ينص  املذكور  القانون  أن  كما 
املودع.  بناء على طلب  أقصاها 18 شهرا  ملدة  الصناعية  والنماذج  الرسوم 
وفى هذا الصدد تلقى املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية 5طلبات 

تأجيل خالل سنة 2015.

ج. قرارات رفض طلبات التسجيل 

وفقا ألحكام القانون 97-17 املعدل واملكمل مبوجب القانون 13-23 بشأن 
الشروط التي يجب أن يلبيها طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، مت 
إصدار قراري رفض تام و قراري رفض جزئي في سنة 2015 لم يتلق املكتب 

املغربي للملكية الصناعية والتجارية أية مالحظات بشأنها من املودعني .

ح. تقسيم وسحب طلبات التسجيل 

للمودعني  ميكن  التي  و  القانون  على  أدخلت  التي  اجلديدة  األحكام  بني  من 
تسجيل  طلبات  وسحب  تقسيم  إمكانية  إلى  اإلشارة  جتدر  إليها  اللجوء 
الرسوم والنماذج الصناعية. وفى هذا الصدد تلقى املكتب املغربي للملكية 
الصناعية والتجارية 5 طلبات تقسيمية و 5 إعالنات سحب كلي لطلبات 

التسجيل. 

2. اإليداعات وفقاً للمساطر الوطنية والدولية

أ. طلبات التسجيل الدولية

والنماذج  والرسوم  الدولي  التسجيل  طلبات  عدد  بلغ  سنة 2015  وخالل 
الصناعية املعينة للمغرب حسب نظام الهاي 494 طلبا مقابل 466 سنة 
النظام  املودعة حسب هذا  الطلبات  بزيادة قدرها %22. ومتثل  2014 أي 

%35 من مجموع الطلبات املقدمة.

الدولي  التسجيل  طلبات  في  الواردة  الصناعية  والنماذج  الرسوم  عدد  وبلغ 
أي  سنة 2014  مقابل 1832  سنة 2015  للمغرب 2055  املعينة 

تغييرا ايجابيا بنسبة 12%.

ب. التجديدات الدولية

ح. العمليات الالحقة

في  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  أدرج   2015 سنة  في 
السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية 6 تفويتات كلية تخص الرسوم 

والنماذج الصناعية والتصميمات املغاربة و 7 تغييرات بشان هوية املالك.

ب. التجديدات

بلغت طلبات التجديد في سنة 2015 املغرب ( البلد املعني) عبر نظام الهاي 
633 طلبا مقابل 435 مقارنة بسنة 2014 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 

.46%

وخالل سنة 2015 بلغت طلبات جتديد الرسوم والنماذج الصناعية 201 
سجل  الذي   2014 بسنة  مقارنة   22% بنسبة  تطورا  مسجلة  طلبا، 

165 جتديدا.

ت. إصدار طلبات وغيرها من التطورات في القانون 17-97

ينشر   ،17-97 للقانون  واملعدل  املتمم   23-13 القانون  نفاذ  بدء  ومنذ 
تسجيل  طلبات  بانتظام  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب 
الرسوم والنماذج الصناعية املودعة اعتبارا من 18 ديسمبر 2015. وهكذا 
نشر املكتب 8 إعداد من الدليل الرسمي للرسوم والنماذج الصناعية خالل 

سنة 2015 في أول يوم خميس من كل شهر. 

الدليل الشهري معلومات بشان طلبات التسجيل املتاحة من  يتضمن هذا 
خالل موقع املكتب. وللتذكير فقد صدر العدد األول في 07 مايو 2015.

ت املميــزة
العــالمــا
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IV . البيانات اجلغرافية و تسميات املنشأ

التسميات  عرفت سنة 2015 تسجيل 11 بيانا جغرافيا (I.G.) و2 من 
الصناعية  للملكية  املغربي  للمكتب  الوطني  السجل  األصلية (A.O.) في 

والتجارية ليصل العدد اإلجمالي إلى 33 بيانا جغرافيا.

يتعلق األمر بالبيانات I.G. و التعيينات A.O التالية :

• I.G. جوز أزيالل
• I.G. كبَّار أسفي

• I.G. متور جيهل درعة
• A.O. زيت الزيتون الفائق أغمات ايالن

• A.O. الزيت األساسي خلزامى مكناس
• I.G. زبيب الدكالي

• I.G. لوز الريف
• I.G. حناء أيت وابيلي

• I.G. تني مجفف نابوت لتاونات
• I.G. فاصوليا زعير

Euphorbe عسل الصحراء; .I.G •
• I.G. زيت الزيتون اوطاط احلاج

• I.G. زيت الزيتون تافيرسيت

أنحاء اململكة ،  والتعيينات جميع  البيانات  لهذه  اجلغرافية  املناطق  تغطي 
ومتثل بذلك 10 جهات :

• طنجة - تطوان - احلسيمة
• املنطقة الشرقية

• فاس - مكناس
• الرباط - سال - القنيطرة

• يني مالل - خنيفرة
• الدار البيضاء - سطات

• مراكش - أسفي
• درعة - تافياللت
• سوس - ماسة

• كلميم - واد نون.

فهي صادرة عن  التسجيالت،  هذه  موضوع  الترابية  باملنتجات  يتعلق  وفيما 
اجملففة  أو  الطازجة  الفواكه  الزيتون،  زيت  معظمها  ويهم  الزراعة  قطاع 

(التمور،اللوز،اجلوز، ، ،الزبيب، التني،...)،العسل، الخ.
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األسـمــاء
التجــاريـة

التجارية 1. تطور نوايا خلق املقاوالت األسماء  طالبي  طرف  من  تقدميا  األكثر  القانونية  األشكال  تبقى 
«شركة محدودة املسؤولية» و «شركة محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد» 
التي متثل على التوالي %54 و %42.5 من نوايا إنشاء الشركات التجارية. 
نوايا اإلنشاء، مسجلة بذلك  و ال متثل «الشركات اجملهولة» سوى %9 من 

تراجعا طفيفا بنسبة %3 مقارنة بسنة 2014.

3. التوزيع حسب القطاعات

خالل سنة 2015 مثلت ثالثة قطاعات %93،5 من نوايا إنشاء املقاوالت، 
وهى اخلدمات، والتجارة والبناء واألشغال العمومية والعقار حيث حظيت كل 

منها على التوالي بنسبة %60 ، %18 ،%15 و 5%.

أما قطاع الصناعة فقد سجل زيادة بنسبة %7 عن السنة املاضية بنسبة 
%5 من مجموع نوايا اإلنشاء.

سّلم املكتب سنة 2015، 67297 اسما جتاريا يتعلق بنوايا خلق املقاوالت، 
أي بزيادة طفيفة بنسبة %2,4 مقارنة بسنة 2014.

حيث  املقاوالت.  إنشاء  نوايا  في  املعنويني  األشخاص  استحواذ  دائما  يتأكد 
تشكل التسميات %88 من نوايا اإلنشاء مقابل %12 بالنسبة للشعارات 

التجارية.

مع  مقارنة   27% بنسبة  زيادة  سجلت  التسميات  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
السنة املاضية. 

2. التوزيع حسب الشكل القانوني
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4. التوزيع حسب اجلهات

بنسبة  سطات   - البيضاء  الدار  جهة  هيمنة  اجلهات  حسب  التوزيع  يؤكد 
%32، تليها جهة الرباط - سال - القنيطرة بنسبة %14،4، فيما سجلت 
جهتا فاس - مكناس و طنجة - تطوان - احلسيمة نسبة %7,9 لكل منهما.

أما فيما يخص اإليداعات اإللكترونية لألسماء التجارية، فهي متثل 19.4% 
من مجموع اإليداعات التي سجلت في سنة 2015 محققة زيادة ملحوظة 
ب %38 باملقارنة مع السنة املاضية، حيث ارتفع عددها من 10630 طلبا 

سنة 2014 إلى 14711 في سنة 2015.

جــاريـة
سـمــاء الت

األ
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السجل التجاري
الـمـركـزي

1. املقاوالت: األشخاص املعنويون

1. إنشاء املقاوالت

تطورا   2015 سنة  في  املعنويون)  (األشخاص  املقاوالت  أنشطة  عرفت 
السابقة، أي 36644 شركة منشاة  السنة  مع  بنسبة %2.6 باملقارنة 

حديثا مقابل 35706 سنة 2014 .

أ. التوزيع حسب اجلهات

يبرز التوزيع حسب اجلهات للتسجيالت اجلديدة في السجل التجاري أن جهة 
األولى ب %37,3 من مجموع  الرتبة  دائما  البيضاء - سطات تتصدر  الدار 
 - مراكش   ،(15,9%) القنيطرة   - سال   - الرباط  جهة  تليها  التسجيالت، 

أسفي (%10.4)، و طنجة - تطوان - احلسيمة (10%).

السجل  في  املسجلة  للمقاوالت  القانوني  الشكل  حسب  التوزيع  يبني 
التجاري هيمنة املقاوالت محدودة املسؤولية (%49.9) واملقاوالت محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد (47,4%).

وجتدر اإلشارة إلى أن الشركات مجهولة االسم تسجل ركود منذ السنوات 
اخلمس املاضية بتغيير 0,6%.

ت. التوزيع حسب القطاعات

و «البناء  قطاعات «التجارة»  أن  املنشاة,  للشركات  القطاعي  التوزيع  يبني 
واألشغال العمومية و األنشطة العقارية» و «اخلدمات» تأتى في املرتبة األولى 
من حيث التصنيف. وهى متثل على التوالي 28,2% ، 24,1% ، 19,3% 

من مجموع التسجيالت.

ب. التوزيع حسب الشكل القانوني

28



I OMPIC تقرير عن األنشطة برسم سنة 2015

كزي
جارة املر

جل الت
س

ال

تغيرت  أن حصة قطاع «الصناعة» و «الفالحة» قد  إلى  اإلشارة  كما جتدر 
كثيرا في سنة 2015 باملقارنة مع سنة 2014 التي عرفت انخفاضا في 

حصصها. 

2. التعديالت

والتجارية ب 43541 تصريحا  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  توصل 
مقابل   2015 سنة  في  التجاري  السجل  في  التعديلية  للتسجيالت 

39142 سنة 2014 أي بنسبة تطور بلغت 6%.

التوزيع حسب نوع التعديل

يوضح اجلدول أسفله تصريحات التعديل في السجل التجاري

II. املقاوالت الفردية (األشخاص الذاتيون)

1. إنشاء املقاولة

مت تسجيل 32472 مقاولة جديدة فردية (األشخاص الذاتيون) في السجل 
التجاري خالل سنة 2015 بزيادة قدرها %6 مقارنة بسنة 2014.

أ. التوزيع حسب اجلهات

تأتى جهة «طنجة - تطوان - احلسيمة» في املقدمة (%16.6) من التوزيع 
املستمر  بالتطور  حصتها  تعززت  حيث  الفردية.  للمقاوالت  اجلهات  حسب 
للتسجيالت اجلديدة. وبالفعل فقد تطورت من %11.5 في سنة 2015 

باملقارنة مع سنة 2014.

كما تبوأت جهة الدار البيضاء - سطات املرتبة الثانية بحصة %12.6، حيث 
وقد  املاضية.  اخلمس  السنوات  خالل  الفردية  املقاوالت  إنشاء  عدد  انخفض 

سجل معدل تغيير ب %17.5- في سنتي 2011 و 2015.

وفضال عن ذلك، عرفت جهات أخرى تغيرات ايجابية في سنة 2015 مقارنة 
بسنة2014 ويتعلق األمر أساسا ب: 

التوزيع  تصنيف  في  الثالثة  الرتبة  حتتل  التي  الشرقية  للجهة   +22% •
حسب اجلهات. 

• %37+ جلهة العيون-الساقية احلمراء.
• %24.5 جلهة الداخلة-وادي الذهب.

القانونية  األحداث  من  العديد  بالتعديل  التصريح  يشمل  قد   : ملحوظة 
(مبعدل 3 عمليات قانونية للنموذج)

ازدادت التسجيالت التعديلية بشان تغيير النشاط بنسبة %10 في سنة 
النقصان)  أو  املال (بالزيادة  رأس  بتغيير  املتعلقة  التعديالت  أن  بيد   2015

انخفضت انخفاضا كبيرا خالل سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 .
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III. مركزية الوثائق القانونيةب. التوزيع حسب القطاعات

بإنشاءات  املتعلقة  القانونية  الوثائق  مبركزية  اخلاصة  األنشطة  إطار  في 
املغربي  املكتب  توصل  التجاري،  السجل  في  املسجلة  املقاوالت  وتعديالت 
 208430 يناهز  مبا   2015 سنة  في  والتجارية  الصناعية  للملكية 
وثيقة (أنظمة أساسية ،محاضر، مناذج إنشاء وتعديل) تتعلق بالتسجيالت 
التي متت سنة 2015. وباإلضافة إلى ذلك، قام املكتب خالل هذه السنة 
بالسنة  تتعلق  التي  التركيبية  القوائم  من   146000 من  أكثر  مبركزة 
عبر  سبتمبر 2015  من  ابتداء  االنترنت  على  نشرها  ومت  املالية 2014 

.www.directinfo.ma البوابة

إيداع القوائم التركيبية :

سنوات  اخلمس  خالل  مركزتها  متت  التي  التركيبية  القوائم  عدد  يتطور 
املاضية على مستوى املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية بشكل 
من 133858 إيداعا  ارتفعت  فقد  منتظم (حوالي %9 سنويا).وهكذا 

في سنة 2013 إلى 146458 في سنة 2014 .

القطاعي  التوزيع  في  األولى  املواقع  و «اخلدمات»  قطاعات «التجارة»  حتتل 
أكثر من  وحدها  أنشئت في سنة 2015 وعرفت  التي  الفردية  للمقاوالت 

%84 من مجموع التسجيالت.

أما قطاع الصناعة الذي يـأتي في الرتبة الثالثة، فقد عرف تطورا بنسبة 7% 
في سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 .

2. التعديالت

الذاتيني) التي متت خالل سنة  بالتجار (األشخاص  املتعلقة  التعديالت  أهم 
2015 أتت كما يلي :

وتطورت التسجيالت التعديلية بشان تغيير النشاط التجاري وتغير العنوان 
التعديالت بشان  التوالي ب %12،9 و %1،2. أما  في سنة 2015 على 

تغييرات الشعار التجاري فقد انخفضت في سنة 2014 ب 4،2%.

املتعلقة  التعديلية  التسجيالت  ارتفع عموما خالل سنة 2015 عدد  وقد 
باألشخاص الذاتيني املسجلني بالسجل التجاري مقارنة بالسنة السابقة, أي 
87418 تعديال مدونا في سنة 2015 مقابل 71818 في سنة 2014.

30



التنمية و التكوين
واخلدمـات اإلعالميـة

أنــشــطـــة



I OMPIC تقرير عن األنشطة برسم سنة 2015

التنمية و التكوين
واخلدمـات اإلعالميـة

أنــشــطـــة

I. البيئة القانونية

التشريعات واإلجراءات القانونية املتعلقة بحماية امللكية الصناعية

املتعلق  التنفيذ  حيز  للقانون 17-97  املعدل  القانون 23-13  دخول  بعد 
رقم  املرسوم  صدر   ،2014 ديسمبر   18 في  الصناعية  امللكية  بحماية 
يناير  بتاريخ 29  عليه  وصودق  القانون  هذا  تطبيق  اجل  من   2-14-316

2015 وصدر في 9 فبراير 2015 في اجلريدة الرسمية رقم 6333.

وال بد من اإلشارة إلى أن القرار الذي يحدد هيئة املصادقة صدر أيضا في 9 
فبراير 2015 في اجلريدة الرسمية رقم 6333.

وصدرت النسخ الفرنسية من القانون 13-23 ومرسوم التطبيق في اجلريدة 
الرسمية رقم 6358 في 7 مايو 2015.

الصناعية قد  امللكية  بتنظيم مهنة مستشار في  املرتبط  أن اإلصالح  كما 
القرار رقم 16664.15 في 28 سبتمبر 2015 في  اكتمل بعد صدور 
تتيح  التي  الشهادات  قائمة  يحدد  والذي   6399 رقم  الرسمية  اجلريدة 

إمكانية ممارسة هذه املهنة.

II. األنشطة املرتبطة باالبتكار 

التكنولوجية  املعلومات  مراكز  بشبكة  املرتبطة  األنشطة   .1
(TISC)

التكنولوجية  اليقظة   (TISC) التكنولوجية املعلومات  مراكز  شبكة  توفر 
من خالل إعالم براءة االختراع لفائدة 40 عضوا من أعضائها.

وحتتضن أعضاء الشبكة TISC (اجلامعات، ومراكز البحث والتنمية واملراكز 
التقنية ومتثيل املقاوالت) 54 نقطة اتصال في جميع أنحاء اململكة.

إجراءات تعزيز القدرات :

تنشيط  خلية  نظمت   ،TISC لشبكة   2015 العمل  خطة  إطار  وفى 
الشبكة TISC األنشطة التالية :

بشان   2015 نوفمبر   10 في  الشبكة،  اتصال  نقاط  لفائدة  التكوين   •
املقتضيات اجلديدة من قانون حماية امللكية الصناعية.

• التكوين حول اجلوانب اإلجرائية للبراءات لفائدة نقط اتصال TISC اجلديدة. 
EN- ،العليا -املغرب، املدرسة  والتنمي البحث  لهيئات  األمر مبمثلني  ةويتعلق 
طفيل  بن  جامعة  الثاني،  احلسن  جامعة   CTPC التقني  املركز   ،  SAM

وجامعة موالي إسماعيل.

حول  الشبكة  اتصال  نقاط  مع  بالتعاون  إعالمية  ورشة   13 تنظيم   •
مستجدات القانون اجلديد 13-23 الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 

.TISC 2014 فضال عن خدمات البحث

• مشاركة 17 من مسؤولي نقاط اتصال الشبكة في دورات تكوين عن بعد 
. OMPI ل

كما أنه مت عقد االجتماع السنوي للجنة املتابعة في 9 نونبر 2015في مقر 
املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية. وخالل هذا االجتماع مت فحص 
مشروع استمرارية أنشطة الشبكة. كما مت االتفاق على مشروع حتويل تنظيمي 

ومالي ومهني من اجل ضمان نقاط اتصال الشبكة على املدى الطويل.

• أبحاث شبكة TISC ونشاط إيداعات طلبات براءات االختراع : 
الشبكة  اتصال  نقاط  تؤديها  لشبكة TISCالتي  اإلعالمية  اخلدمات  بلغت 
88 بحثا في سنة 2015. أما إيداعات طلبات البراءات الصادرة عن أعضاء 

شبكة TISC، فقد سجلت 124 طلبا.

 TISC شبكة  بأنشطة  املتعلقة  واإلحصائيات  والتقارير  املعطيات  جميع 
ويتم نشرها من خالل   http://www.tisc.ma فهي متوفرة على املوقع

.TISC News الرسالة اإلعالمية
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2. األنشطة مع اجلامعات ومراكز البحوث و التكتالت املهنية 

في إطار تعزيز االبتكار واإلبداع وتنمية نتائج البحوث العلمية في اجلامعات 
والتجارية  املغربي للملكية الصناعية  البحوث، وقع املكتب  املغربية ومراكز 
في سنة 2015 اتفاقية الشراكة وتثمني البحث من خالل إيداعات البراءات 
مع جامعة محمد السادس ببنكرير ليصل بذلك مجموع االتفاقيات املوقعة 

مع اجلامعات ومراكز البحوث منذ سنة 2006 إلى 38 اتفاقية.
وفى إطار هذه الشراكات قام املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية 
خالل هذه السنة، مببادرات تكوين وإعالم وحتسيس لدى املؤسسات األكادميية 

ومراكز البحوث، ومنها:

• تنظيم 10 ورشات عمل بشان املستجدات التي حملها القانون اجلديد -23
13 في مجال براءات االختراع، لفائدة الباحثني والدكاترة الباحثني ومسؤولي 

هياكل البحث في اجلامعات.

الباحثني  والدكاترة  الباحثني  لفائدة  للمكونني  تكوينية  برامج  تنظيم   •
جلامعة محمد اخلامس بالرباط.

(TTO) مشروع إنشاء بنيات لنقل التكنولوجيا

في إطار مشروع إنشاء TTO داخل اجلامعات املغربية (جامعة محمد اخلامس 
كانت  بسطات)  األول  احلسن  وجامعة  للرباط  الدولية  اجلامعة  بالرباط، 

األنشطة املنجزة خالل سنة 2015 على النحو التالي :

اجلامعات»  داخل  الصناعية  امللكية  «تسويق  حول  تكوين  دورتي  تنظيم   •
لفائدة اجلامعيني.

• تنظيم ورشة عمل لفائدة رؤساء اجلامعات ومدارس املهندسني، حول إنشاء 
هيكل تثمني وتسويق نتائج البحث والتنمية و االختراعات.

III. األنشطة الترويجية

في إطار مهمته للتوعية وإشهار امللكية الصناعية والتجارية لدى الفاعلني 
االقتصاديني ولدى العموم، نظم املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية 

خالل سنة 2015 العديد من اإلجراءات، مبا في ذلك : 

MOROCCO-AWARDS 1. تظاهرة إشعاع العالمات

سنوي  حدث  املغربية،  التجارية  العالمات  وإشعاع   Morocco-Awards
«العالمات  السادسة  نسخته  شعار  كان  املغربية  العالمات  ويثمن  يتوج 

املغربية رافعة لإلقالع». 

النسخة بجوائز ومكافآت جديدة، منها جائزة عالمة من  اتسمت هذه  وقد 
السنة» اخملصصة ملكافئة العالمة التي عرفت تطورا ملحوظا خالل السنة 

املاضية على مستوى األداء و صورتها وابتكاراتها وتواصلها. 

كما مت تسليم اجلوائز التالية، «branding» ، «االبتكار»، «عالمة الغد» و 
«العالمة احمللية» إضافة إلى جائزة «لعالمة املغربية املتطورة على الصعيد 
العالمة  على  الرأي  استطالع  نتيجة  هي  التي  اجلمهور»  العاملي» و «جائزة 
من  حتكيم  هيئة  طرف  من  فائزين   7 مكافأة  مت  وقد  للمغاربة.  املفضلة 
املهنيني من بني 67 عالمة مرشحة على أساس معايير التقييم التي تشمل 
إستراتيجية تنمية العالمة، سياسة التسويق، ودرجة االبتكار وجودة املنتوج 

أو اخلدمة. 

وقد عقد حفل تسليم جوائز Morocco-Awards في مقر املكتب املغربي 
الشخصيات  من   400 من  أكثر  وحضره  والتجارية  الصناعية  للملكية 

الوطنية والدولية.

حفل توزيع جوائز موروكو أواردز في نسخته السادسة
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NAMADIJ 2. مشروع

للملكية  املغربي  املكتب  بني  مشترك  رائد  مشروع  هو   Namadij مشروع 
الفكرية (OMPI) لفائدة  للملكية  العاملية  واملنظمة  والتجارية  الصناعية 

املقاوالت الصغيرة واملتوسطة املغربية املنشئة لتصميم.

إستراتيجية  وضع  على  املقاوالت  مساعدة  إلى   Namadij مشروع  ويرمي 
وإدارتها  تنافسياتها  حتسني  من  متكن  الصناعية  امللكية  مجال  في  مالئمة 
املتعلقة  و  عامة  بصورة  الصناعية  بامللكية  املتعلقة  حلقوقها  بفعالية 

بالتصميم بصورة خاصة. 

منذ بدايته في أكتوبر 2014 عرف املشروع مشاركة 26 مقاولة مغربية 
تعمل في مختلف القطاعات مثل املنسوجات واأللبسة ،األثاث وأدوات التزيني، 

وصناعة السكاكني، املواد الكهربائية.

الشركاء  من  شبكة  تفعيل  مت  واستدامته،  املشروع  هذا  تشجيع  اجل  ومن 
تدعى «Namadij» من طرف املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية.
بإنشاء وحماية  املعنيني  واخلواص  العموميني  الفاعلني  من  الشبكة  وتتألف 
الصغيرة  املقاوالت  و  عامة  بصفة  املقاوالت  ومبرافقة  التصاميم،  وتعزيز 

واملتوسطة احلجم بصفة خاصة. 

وعلى الصعيد الدولي، عرف مشروع Namadij تنظيم نشاطني خالل هذه 
السنة :

• ورشة تبادل املعارف، التي مت تنظيمها في 16 نونبر في جنيف، بني املغرب 
واألرجنتني، البلدان الرائدان. وقد كان محور الورشة حول احلماية االستراتيجية 

.(DMI) للرسوم والنماذج الصناعية

الرابعة  الدورة  هامش  على  نونبر،   17 في  تنظيمه  مت   :  Sideevent  •
والنماذج  والرسوم  التجارية،  العالمات  حلقوق  الدائمة  للجنة  والثالثني 
تنظيم  اإلطار  هذا  في  ومت   OMPI ب   SCT اجلغرافية والبيانات  الصناعية 

معرض للمشروع وإنشاء املقاوالت املغربية املشاركة في املشروع.

3. أيام دراسية وإعالمية، معارض وصالونات

اجل  من  الصناعية  امللكية  قانون  تعديل  مستجدات  حول  إعالمي  لقاء   •
بدء تنفيذ  اإلعالن في 1 مارس 2015 عن  واالستثمار حيث جرى  االبتكار 
نظام  إطالق  مت  كما  املغرب.  في  األوروبية  االختراع  براءات  من  التحقق  نظام 

اإليداع االلكتروني لطلبات براءات االختراع املغربية.

• مت تنظيم منتدى «Focus : Maroc» في ميونيخ حول بدء تنفيذ اتفاق 
األوروبي  املكتب  مع  بالتعاون  املغرب  في  األوروبية  البراءات  على  املصادقة 
Haute- بدعم من غرفة التجارة والصناعة في ميونيخ و (OEB) للبراءات
الكامنة في  االستراتيجيات  لعرض  فرصة  املنتدى  Bavière. وقد كان هذا 
في  تطورات  عن  فضال  االختراع،  لبراءات  املغربي  للنظام  األخيرة  اإلصالحات 

التشريع املغربي في هذا اجملال.

• مؤمتر حتت شعار «امللكية الصناعية أصل المادي في خدمة منو املقاوالت» 
الذي عقد في إطار دورة املؤمترات جملموعة جريدة لوماتان بشراكة مع مجموعة 

جريدة لوماتان.

• مؤمتر حتت عنوان: ’‘كيف ننمي األصول الالمادية للمقاولة: العالمة كمثال‘‘. 
املنظمة  طرف  من  اجملال  هذا  في  املقاربات  لتقدمي  فرصة  املؤمتر  هذا  وشكل 
والرسوم  التجارية  للعالمات  األوروبي  املكتب  الفكرية،  للملكية  العاملية 
الوكالة  (فرنسا)،  الصناعية  للملكية  الوطني  املعهد  الصناعية،  والنماذج 
امللكية  املغرب  واملكتب  التجارية  والعالمات  االختراع  لبراءات  االسبانية 

الصناعية والتجارية .

• املنتدى الدولي بشان «التراث الثقافي الالمادي للمملكة : كميزة للمغرب 
الندوة  هدف  كان  السعد.  مفتاح  معهد  مع  بالتعاون  نظم  الذي  الناشئ» 
للمغرب. ومت  الالمادي  للتراث  األفضل  االستغالل  يتيحها  التي  الفرص  تقدمي 
تنظيم فضاءات عرض حول املؤهالت املغربية بني الفن التقليدي والتكنولوجيا 

املتقدمة لتوضيح ثروة هذا التراث.
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• منتدى الشراكة املغرب-فرنسا 2015 الذي عقد في باريس من الفترة 19 
إلى 21 مايو، كما مت تنشيط عرض حتت عنوان «اإلبداع وامللكية الصناعية، 
كيف ميكن للبراءة أن تكون رافعة النمو على املستوى الدولي» قام بتنشيطها 

املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية.

• تنظيم ورشة عمل بشان الرسوم والنماذج الصناعية في 27 أكتوبر في إطار 
.(OMPI) بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية Namadij مشروع
واملتوسطة فرصة إلظهار  الصغيرة  املقاوالت  لفائدة  العمل  ورشة  وقد كانت 
الصناعية في تنمية  والنماذج  الرسوم  الصناعية، مبا في ذلك  امللكية  أهمية 
املقاوالت، فضال عن قصص جناح املقاوالت املغربية الفرنسية في مجال التصميم.

واالبتكار» التي عقدت في 9  االختراع  وطنية بشان «براءات  دراسية  أيام   •
 .(OMPI) ) واملنظمة العاملية للملكية الفكريةR&D Maroc نوفمبر مع
البراءة  ذلك  في  مبا  الفكرية  امللكية  أهمية  إبراز  الدراسية  األيام  وكان هدف 
الدراسية  احللقة  هذه  شكلت  االبتكار.  لتعزيز  إستراتيجية  أداة  بوصفها 
الذي  البرنامج  هذا  ويهدف  املغرب  في   PROBONO برنامج إلطالق  فرصة 
العاملي  االقتصادي  واملنتدى  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  من  مببادرة 
بدعم ومساهمة بعض املقاوالت واملكاتب القانونية في العالم إلى مساعدة 
اخملترعني املغاربة على إيداع البراءات على الصعيد الدولي من خالل شراكات 

محددة مع مكاتب مفوضة معترف بها على الصعيد العاملي. 

• تنظيم ورشة عمل في 3 ديسمبر بالتعاون مع ASMEX حتت شعار : إيداع 
العالمة على الصعيد الدولي: ضرورة إستراتيجية للمقاوالت.

4. التشخيص القبلي للملكية الصناعية

يقدم املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية خدمة قبل التشخيص 
للملكية الصناعية ملساعدة املقاوالت على إدراج أدوات امللكية الصناعية في 

استراتيجياتها للتنمية وتثمني أصولها للملكية الصناعية.

والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  أجنز   ،2015 سنة  وخالل 
19 تشخيصا قبليا للملكية الصناعية. - 15 تشخيص قبلي ذوو طبيعة 
تكنولوجية و 4 ذوو طابع جتارى، منها 9 مت اجنازهم على املستوى اجلهوى 4) 

من فرع فاس، 3 من فرع أسفى و 2 من فرع بنسليمان).

مختلف  في  القبلي  التشخيص  من  استفادت  التي  املقاوالت  وتنشط 
الصناعات  ،و   NTIC واالتصال  لإلعالم  اجلديدة  التكنولوجيا  وهى  اجملاالت، 
الغذائية، واملنسوجات، واألمن االلكتروني، نظافة املدن، والتامني، والكيمياء-

 .parachimie

5. التعاون على الصعيد الدولي

حتقق العديد من مبادرات التعاون الدولي خالل سنة 2015 :

أ. التعاون الثنائي 

أ. املكتب الوطني للملكية الفكرية في جمهورية الصني الشعبية 
 (SIPO - CHINE)

ابريل  في 15   SIPO و والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  وقع 
2015 مبقر املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدار البيضاء 
التعاون  بروتوكول  ويخص   . الصناعية  امللكية  مجال  في  التعاون  بروتوكول 

هذا :

• تبادل اخلبرات في مجال إدارة وحماية امللكية الصناعية.

• التعاون بشان نظام وممارسات فحص براءات االختراع.

• تبادل املعلومات بشان االستراتيجيات الوطنية في مجال امللكية الصناعية.

• تعزيز امللكية الصناعية لدى املستخدمني في البلدين.

• التعاون في مجال التكوين والتوعية في مجال امللكية الصناعية.
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ت. املعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية 

مت توقع اتفاقية التعاون بني املغرب وفرنسا في 27 مايو 2015 في باريس، 
و ترمي هذه اإلتفاقية إلى تعزيز وتطوير امللكية الصناعية ومحاربة التزييف. 
وقد أبرمت هذه االتفاقية بني اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة 
التزييف).  حملاربة  الوطنية  (اللجنة  الفرنسية  ونظيرتها  (املغرب)  التزييف 
املغربي  املكتب  بني  التعاون  برنامج  إطار  في  االتفاقية  هذه  تنفيذ  ويتم 
للملكية الصناعية والتجارية واملعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية 

 .(INPI)

وقد مت انعقاد الدورة الواحدة والعشرين للجنة املشتركة في سبتمبر 2015 
في باريس بني املعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية و املكتب املغربي 
تطور  يعكس  تعاون  برنامج  صياغة  مت  حيث  والتجارية  الصناعية  للملكية 

مستوى التعاون الثنائي بني املؤسستني.

امللكية  في  منشط  «شهادة  التكوين  برنامج  إطالق  مت  الصدد،  هذا  وفى 
 3 في  الفرنسي  املعهد  مع  بتعاون  تطويره  مت  الذي   (CAPI) الصناعية» 
 .AMAPIC نوفمبر 2015 باألكادميية املغربية للملكية الفكرية والتجارية

ب. الهيئة الفلسطينية املكلفة بامللكية الصناعية 

الفلسطينية  والهيئة  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  وقع 
املكلفة بامللكية الصناعية يوم الثالثاء 26 مايو 2015 مبقر املكتب املغربي 
مجال  في  تفاهم  مذكرة  البيضاء،  الدار  في  والتجارية  الصناعية  للملكية 

امللكية الصناعية. وتهم باخلصوص :

• التعاون في مجال التكوين والتوعية في مجال امللكية الصناعية.

• تبادل املعلومات بشان االستراتيجيات الوطنية في مجال امللكية الصناعية.

• تبادل اخلبرات في اجملال التشريعي والتنظيمي.

• التعاون والتنسيق بشان االنضمام إلى املعاهدات الدولية املتعلقة بامللكية 
ج. املكتب االسباني للبراءات والعالمات التجارية (OEPM)الصناعية.

املغربي  املكتب  و  التجارية  والعالمات  للبراءات  االسباني  املكتب  واصال 
املشاركة  من خالل  التعاون  برنامج   OEPM والتجارية الصناعية  للملكية 
في األنشطة التي تنظمها كال املكتبني في مجال تعزيز امللكية الصناعية 

ومحاربة التزييف.

الصناعية  امللكية  حول  املغربية   - االسبانية  املشتركة  اللجنة  وعقدت 
OEPM-املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية دورتها الثامنة في 16 
سبتمبر 2015 في مدريد. وارتأى املكتبان لتبادل املعلومات بشان تقنيات 
التزييف. وفى إطار  براءات االختراع وتثمني البحث والتنمية ومحاربة  فحص 
نظاميهما  عن  عملية  معلومات  موقعيهما  على  املكتبان  نشر  تعاونهما، 

امللكية الفكرية.
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توقيع بروتوكول تعاون في مجال امللكية الصناعية بني املكتب املغربي للملكية الصناعية 
الصناعية، يوم اخلميس  بامللكية  املكلفة  الفلسطينية  التجارية ( OMPIC ) والهيئة  و 

البيضاء. 15 أبريل 2015 مبقر OMPIC بالدار 

املكتب  بني  الصناعية  امللكية  مجال  في  املشتركة  للجنة  الثامنة  الدورة  أشغال  عقد 
للملكية  املغربي  املكتب  و   (  OEPM  ) التجارية  العالمات  و  االختراع  لبراءات  اإلسباني 

الصناعية و التجارية ( OMPIC ) ، يومي 15 و 16 شتنبر 2015 مبدريد.

توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز وتطوير امللكية الصناعية ومكافحة التزييف بني الوزارة املغربية 
للصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، ونظيرتها الفرنسية، و ذلك يوم 27 مايو 

2015 بباريس.
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ب. التعاون اجلهوي

أ. املكتب األوروبي للبراءات

األوروبي  البراءات  ومكتب  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  تبادل 
(OEB) رسائل في 19 يناير2015 .وفى هذه املناسبة أعلن املكتبان بدء التنفيذ 

في1 مارس 2015 لنظام املصادقة على براءات االختراع األوروبية في املغرب.

الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  OEBو  بني  مشتركة  جلنة  وعقدت 
مت  حيث  البيضاء.  الدار  في   2015 أكتوبر   30 و   29 يومي  والتجارية 
أربعة محاور:  استعراض برنامج التعاون من طرف املكتبني، والذي يدور حول 
وتشجيع  املعلومات)  ونظام  (التكوين  القدرات  وتقوية  التصديق،  نظام 

االبتكار، والتعاون اجلهوي.

(OHMI) ب. املكتب االوروبي للعالمات و الرسوم و النماذج الصناعية

خالل سنة 2015 مت القيام مببادرات في إطار بروتوكول التعاون بني املكتب 
للعالمات  االوروبي  املكتب   .OHMIو والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي 
اجملاالت  في  اخلبرات  تبادل  على  تركزت  الصناعية ،حيث  النماذج  و  الرسوم  و 

التقنية والتكوين في مجال فحص العالمات والرسوم والنماذج الصناعية.

ت. مكاتب البلدان األعضاء في اتفاق في أغادير 

املتفق عليها بني  العمل  مببادرات طبقا خلطة  القيام  خالل سنة 2015 مت 
مكاتب البلدان أعضاء اتفاق أغادير. وشملت هذه املبادرات :

• تنظيم ورشة عمل لتبادل جتارب املكاتب في مجال فحص براءات االختراع، 
التي عقدت في القاهرة في 30 و 31 مارس 2015.

مع  بشراكة  مايو 2015  و 12  في 11  اليكانتى،  في  اجتماع  تنظيم   •
والوحدة  الصناعية  والنماذج  والرسوم  التجارية  للعالمات  األوروبي  املكتب 
التعاون بني املكتب  تبادل حول مشاريع  أغادير (UTA) من اجل  التقنية في 

ومكاتب بلدان اتفاق أغادير.

• تنظيم ورشة تكوينية في 3 و 4 يونيو في األردن في سنة 2015 حول 
الفحص والتعرضات في مجال العالمات.

• عقد االجتماع الرابع خلبراء مكاتب امللكية الصناعية في البلدان األعضاء 
مع  بشراكة  نوفمبر 2015  في 11  كوبنهاغن  في  أغادير  في  اتفاق  في 
من  الهدف  وكان  ألغادير.  التقنية  والوحدة   (OEB) لبراءات األوروبي  املكتب 
هذا االجتماع هو تتتبع مشروع ARABPAT وتقاسم جتارب OEB واملكتب 

املغربي للملكية الصناعية حول أدوات دراسة وثائق براءات االختراع.

ج. املنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية

اإلفريقية  املنظمة  و  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  عقد 
بشان  املشتركة  للجنة  الرابعة  الدورة  أعمال   (OAPI) الفكرية  للملكية 
امللكية الفكرية في 29 ابريل 2015 في ياوندى. ومتت صياغة خطة عمل 
للفترة 2016-2015 من اجل ضمان استمرار و التعاون بني املؤسستني. 
وعلى هامش أعمال هذه اللجنة املشتركة، مت تنظيم أيام دراسية حول موضوع 
«مسالة املصادقة على االختراعات: جتربة املكتب املغربي للملكية الصناعية 

والتجارية» من طرف املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وفى إطار هذا البرنامج مت تنظيم زيارة خلبراء OMPIC ملقر املنظمة OAPI من 
08 إلى 11 يونيو 2015 بهدف تبادل بشان املسائل ذات االهتمام املشترك: 

التكوين، نظام املعلومات، اإلطار القانوني للعالمات التجارية.
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املنظمة  بني  الفكرية  امللكية  مجال  في  املشتركة  للجنة  الرابعة  الدورة  أشغال  عقد 
 ) التجارية  و  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  و   (OAPI) الفكرية  للملكية  األفريقية 

OMPIC ) ، يوم29 أبريل 2015 في ياوندي (الكاميرون).

ت. التعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية.

ترأس املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية الدورتني 33 و 34 للجنة 
والبيانات  الصناعية  والنماذج  والرسوم  التجارية،  العالمات  حلقوق  الدائمة 
اجلغرافية التي عقدت في جنيف في الفترة من 16 إلى 20 مارس 2015 

ومن 16 إلى 18 نوفمبر 2015 .

وقد تابعت اللجنة املناقشات بشان: مشروع املعاهدة حول الرسوم والنماذج 
الصناعية، مسالة حماية أسماء البلدان، وأسماء اجملاالت واملؤشرات اجلغرافية. 

وفى إطار مشروع املنظمة العاملية للملكية الفكرية OMPI حول الرسوم 
والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  واصل  الصناعية  والنماذج 
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية أنشطتهما وفقا لبرنامج العمل املتفق 
عليه في سنة 2014. ومت تقدمي وضعية تقدم املشروع إلى الدول األعضاء في 
املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل اجتماع جلنة تنمية امللكية الفكرية 
(CDIP) الذي عقد في جنيف في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2015 الذي 

شارك فيه املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وفيما يتعلق بالتعاون التقني، بعد العمل وحتسني نظام إدارة براءات االختراع 
«IPAS» املصمم من طرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية، يجري تقييم 
مشاريع أخرى من طرف املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية؛ ويتعلق 

 .WipoPublish األمر السيما بنظام الرقمنة وأداة النشر

في  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  شارك،  ذلك  على  وعالوة 
املنظمة  األعضاء في  الدول  اجتماعات مجالس  االجتماع 55 من سلسلة 

العاملية للملكية الفكرية، من 05 إلى 14 أكتوبر 2015. 

على صعيد التعاون بني بلدان اجلنوب وبشراكة مع املنظمة العاملية للملكية 
زيارة عمل لفائدة وفد من كبار املسئولني على مستوى  الفكرية، مت تنظيم 
املكاتب وهياكل نقل التكنولوجيا في بوتسوانا، رواندا، تنزانيا، من 23 إلى 
27 نوفمبر 2015، من اجل االطالع على التجربة املغربية في مجال امللكية 

الصناعية واالبتكار.
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التكوين االلكتروني

وفيما يتعلق بالتكوين على االنترنت، مت وضع 6 وحدات جديدة بشان امللكية 
الفكرية والتجارية على منصة التعلم عن بعد elearning للمكتب املغربي 
هذه  وتهم   ،elearning.amapic.net  : والتجارية  الصناعية  للملكية 

الوحدات :

واملقاوالت  واملتوسطة  الصغيرة  للمقاوالت  الصناعية  وامللكية  احلرف   •
الصغيرة جدا

• األسماء التجارية،

• القانون 13-23 املتعلق بامللكية الصناعية وإجراءات اإليداع،

• امللكية الصناعية و الدعاوى القضائية،

• التدابير الوقائية حملاربة التزييف،

• مهمات املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية

وباإلضافة إلى ذلك، مت نشر الترجمة العربية ل 5 وحدات على االنترنت: براءات 
االختراع والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والسجل التجاري 

واملؤلف.

وخالل سنة 2015 ارتفع عدد الدورات التكوينية في مجال امللكية الفكرية 
بينهم  من  مشاركا  الدورات 530  هذه  وتابع  دورة.  إلى 1300  والتجارية 
املشاركني.  مجموع  من   38% أي  تعليمية،  شوهد  على  حصلوا   200
وفيما يتعلق بتوزيع هذه التكوينات حسب الوحدة، متحورت %23 حول لي 
وحدة» املفاهيم األساسية املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية» و %14 حول 
بشان  األساسية  «املفاهيم  على  و 13%  الصناعية»  والنماذج  «الرسوم 
براءات االختراع و %13 حول «املفاهيم األساسية في العالمات التجارية»، و 

%11 حول «حقوق املؤلف»، و %9 حول «السجل التجاري».

6. مراكز اخلدمات 

غرف  لدى  املفتوحة  والتجارية  الصناعية  للملكية  اخلدمات  مراكز  تسمح 
مجال  في  ألعضائها  القرب  خدمات  بتقدمي  واخلدمات  والصناعة  التجارة 
امللكية الصناعية والتجارية، كما تشكل واجهات للمكتب املغربي للملكية 

الصناعية والتجارية.

شهادة  طلب  و 644  للعالمات  طلبا  إيداع 145  سنة 2015مت  وخالل 
سلبية لدى أربعة مراكز للخدمات. وتتوزع هذه األنشطة كما يلي : 

• غرفة التجارة والصناعة واخلدمات للدار البيضاء: 44 طلبا للعالمة، 452 
طلبا للحصول على شهادة سلبية.

غرفة التجارة والصناعة واخلدمات للرباط: 16 طلبا للعالمة،133 طلبا   •
للحصول على شهادة سلبية. 

• غرفة التجارة والصناعة واخلدمات للجديدة: طلبان للحصول على شهادة 
سلبية. 

• الغرفة الفرنسية التجارة والصناعة في املغرب بالدار البيضاء: : 85 طلبا 
للعالمة، 57 طلبا للحصول على شهادة سلبية. 

الفكرية  للملكية  املغربية  األكادميية  أنشطة   .VI
(AMAPIC) والتجارية

 150 حوالي  لفائدة  حضوريا  تكوينا   12 تنظيم   2015 سنة  عرفت 
والتنمية، واملقاوالت،  البحث  اجلامعات، ومراكز  وأجنبيا، من  مشاركا مغربيا 
إفريقيا،  (شمال  الصناعية  للملكية  الوطنية  واملكاتب  املهنية،  واجلمعيات 
الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  ومن  إفريقيا)  وغرب  الوسطى  إفريقيا 

والتجارية. وشملت هذه التكوينات :

ممثلي  لفائدة  اجلامعات»،  داخل  الصناعية  امللكية  حول «تسويق  وحدتني   •
اجلامعات ومدارس املهندسني، ومراكز البحوث.

للمقاولة  األوروبي  املعهد  مع  بالتعاون  البراءة»  بفضل  «االبتكار  وحدة   •
وامللكية الفكرية (IEEPI) لفائدة ممثلي املقاوالت واجلامعات املغربية و ممثلي 
و  اجلزائري  املكتب  التونسي،  (املكتب  األجنبية  الصناعية  امللكية  مكاتب 

املنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية).

املستوى  على  التجارية  العالمات  حقوق  عن  والدفاع  «احلماية  عن  وحدة   •
املقاوالت  لفائدة  الدولي»،  الصعيد  وعلى  القانون 23-13  حسب  الوطني 

املغربية.

واملدارس  الكليات  طلبة  لفائدة  الصناعية  امللكية  مجال  في  التكوين   •
واالقتصادية واالجتماعية، واملدرسة احملمدية  القانونية  العلوم  العليا (كلية 

.(ARTCOM للمهندسني و
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ت اإلعالمية
خلدما

كوين و ا
طة التنمية والت

ش
أن بالنسبة للخدمات املؤدى عنها لالطالع على معلومات قانونية عن األشخاص 

املعنويني و الذاتيني ، ال بد من اإلشارة إلى أن استخدام هذه اخلدمات يواصل 
القانونية  املعلومات  االنخفاض, باخلصوص طلبات احلصول على  االجتاه نحو 

حول األشخاص املعنويني. 

منصة  عبر  املعلومات  هذه  ملعظم  اجملاني  بالتوفير  االنخفاض  هذا  ويفسر 
. Directinfo

الزيارات  لعدد  كبيرا  تطورا  منصة  هذهال  استخدام  مستوى  سجل  كما 
التي وصلت إلى 359324 في سنة 2015 مقابل 201265 في سنة 

2014 أي بزيادة قدرها 79%.

RC : FRONT OFFICE 3. معلومات عن

عملية   60684 والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  سجل 
الكترونية عن طريق املنصة www.directinfo.ma مقابل 55493 في 

سنة 2014 أي مبعدل تطور 9%.

واخلدمات التي عرفت تطورا هاما في تقرير سنة 2014 هي : 

• جتديدات العالمات : 465%+ 

• طلبات الشهادات السلبية : زيادة بنسبة 36% 

• إيداع والرسوم والنماذج الصناعية : 224%+

• إيداع العالمات التجارية : 13%+

2. االطالع على املعلومات القانونية

V. اخلدمات اإلعالمية

1. اخلدمات االلكترونية

تطور اخلدمات االلكترونية
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(CAPI) شهادة منشط في امللكية الصناعية

والتجارية AMAPIC بالتعاون  الفكرية  املغربية للملكية  أطلقت األكادميية 
مع املعهد الوطني للملكية الصناعية في فرنسا شهادة منشط في امللكية 
املؤلف من 7 وحدات يشمل عدة جوانب  التكوين  الصناعية (CAPI). وهذا 
حلقوق امللكية: العالمات التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية، براءات االختراع ، 
اإلعالم في مجال امللكية الصناعية، وكذلك استغالل وتثمني امللكية الصناعية.

وانطلقت شهادة منشط في امللكية الصناعية CAPI في نوفمبر 2015 
ومتتد حتى مايو 2016. و عرفت هذه الشهادة تسجيل 28 مرشحا موزعني 
على مجموعتني، تتألف اجملموعة األولى من 9 ممثلني للمقاوالت املغربية، 4 
تتألف  املغربي،فيما  البحث  و 1 ممثل مركز  الصناعية  امللكية  ممثلني ملهنيي 
اجملموعة الثانية من 14 من ممثلي مكاتب امللكية الصناعية(4 من املغرب، 2 

من اجلزائر 2 من الكاميرون، 2 من كوت ديفوار، 2 من السنغال و 2 تونس).

تبادل اخلبرات في مجال هندسة التكوين

فى إطار التعاون مع املنظمة اإلفريقية للملكية الصناعية (OAPI)، متت   •
من  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  للمكتب  مسئول  مهمة  برمجة 

اجل تبادل اخلبرات في مجال التكوين بني الهيئتني.

 (INPI) فى إطار التعاون مع املعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية •
والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  للمكتب  برمجة مهمة مسئول  متت 
من اجل االطالع عن كثب على التجارب الفرنسية في مجال هندسة التكوين، 

وال سيما تلك املتعلقة بشهادة منشط في امللكية الصناعية.

التكوين الداخلي

املوظفني  لفائدة  والتجارية  الصناعية  امللكية  تكوين في مجال  تنظيم  مت   •
اجلدد للمكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية 

• يتابع إطار من املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية دراسات املاستر 
في القوانني (LL.M)املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية التي نظمتها أكادميية 
للملكية  العاملية  واملنظمة  تورينو  جامعة  مع  بشراكة  لتورينو  التنمية 

الفكرية.

دراسات  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  من  مسؤول  يتابع 
البيضاء  للدار  املركزية  االبتكارية» للمدرسة  واملشاريع  املاستر في «القيادة 

.(ECC)



I OMPIC تقرير عن األنشطة برسم سنة 2015

VI. أنشطة نظام اإلعالم

1. تنمية نظام اإلعالم

وخالل سنة 2015،تواصلت مشاريع تطوير نظام اإلعالم ل املكتب املغربي 
للملكية الصناعية والتجارية وتركزت حول النقاط التالية :

• وضع منصة لإليداع االلكتروني لبراءات االختراع مبوجب املعايير الدولية. وقد 
مت إجناز هذا املشروع بالتعاون مع املكتب األوروبي للبراءات. 

• متديد منصة التخزين: وهي مبادرة تندرج في إطار جتديد املعدات التي تشكل 
البنية األساسية للوكالة (الهيكل، اخلوادم...) من اجل تعزيز نظامها احلالي 

والسماح بإنشاء بيئة افتراضية. 

تنفيذ منصة وسياسة حلماية بيانات املكتب املغربي للملكية الصناعية   •
والتجارية.

• إصالح منصة األمن بغية حتسني مستوى امن بنية شبكة النظام.

• تطوير نظام إدارة لتبادل البيانات من العالمات التجارية الدولية مع املنظمة 
جميع  اآللي  الطابع  إضفاء  اجل  من   OMPI الفكرية  للملكية  العاملية 

العمليات املتعلقة بإدارة السجالت الدولية.

البشرية  املوارد  عمليات  لتحسني  البشرية  املوارد  منصة  بتشغيل  البدء   •
املغربي  املكتب  وموظفني  البشرية  املوارد  خدمة  بني  االتصال  وتسهيل 
للملكية الصناعية والتجارية من خالل إدماج االستخدامات اإلضافية على 

النظام بشان أداء األجور، والعطل والتتبع الوظيفي

.DMI RCC استثمار نظام إدارة العالمات التجارية •

للملكية  املغربي  املكتب  التأسيسية  البوابة  من  اجلديدة  النسخة  نشر   •
منصة  إلثراء  اإلصالح  هذا  ويأتي   www.ompi.ma والتجارية  الصناعية 
القائمة من خالل اعتماد تكنولوجيات جديدة في مجال التصميم وبيئة العمل.

للملكية  املغربي  املكتب  في  االنترنت  خدمات  افتحاص  عملية  انطالق   •
الصناعية والتجارية

• تطوير اخلدمات اجلديدة ملنصة Directinfo : خدمة التأريخ

• تطوير اخلدمات االلكترونية للعمليات الالحقة لإليداع لفائدة مودعني براءات 
االختراع.

الصناعية  للملكية  الوطنية  اللجنة  أنشطة   .VII
 (CONPIAC) ومحاربة التزييف

التزييف سنة  الصناعية ومحاربة  الوطنية للملكية  اللجنة  متيزت أنشطة 
2015 بالتوقيع على اتفاقية التعاون بينها و بني CNAC (فرنسا) والهدف 
هو تعزيز وتطوير امللكية الصناعية ومحاربة التزييف في املغرب، وفرنسا في 

املنطقة األوروبية - املتوسطية.

كذلك في إطار التعاون الدولي مت تقدمي وتبادل جتربة اللجنة الوطنية خالل :

• تنظيم ورشة عمل إقليمية بشان حقوق امللكية الفكرية، التي عقدت في 
القاهرة يومي 26 و 27 مايو 2015 من طرف املنظمة العاملية للملكية 

الفكرية(OMPI) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

املنطقة  في  الغذائية  الصناعات  قطاع  «حماية  بشان  لقاءات  تنظيم   •
األوروبية - املتوسطية»، التي نظمتها املديرية العامة حملاربة التزييف (ايطاليا) 

بالتعاون مع معهد UNICRI في ميالنو في 27 أكتوبر 2015. 

التزييف  ومحاربة  الصناعية  للملكية  الوطنية  اللجنة  أنشطة  إطار  وفى 
للتكوين واإلعالم مت تنظيم ورشة عمل حول «تطبيق حقوق امللكية الفكرية» 
امللكي  املعهد  في  نوفمبر 2015  إلى 5  من 3  الفترة  في   USPTO مع

للشرطة لفائدة الشرطة واحملققني في أعمال التزييف.

ومحاربة  الصناعية  للملكية  الوطنية  اللجنة  أعضاء  نظم  فقد  كذلك 
العدل   ADII والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  (املكتب  التزييف 
األحداث  من  العديد  في  وشاركوا  املغربية)،  للمقاوالت  العامة  ،الفيدرالية 

حملاربة التزييف لفائدة القطاع اخلاص :

• ورشة دراسية عن «حماية امللكية الصناعية وتدابير محاربة التزييف»، التي 
نظمتها غرفة التجارة االيطالية في املغرب في 29 ابريل 2015؛

• «مؤمتر محاربة التزييف»، الذي نظمته مجموعة HP في 6 مايو 2015 
الذي يهدف إلى دراسة اثر االجتار غير املشروع للسلع املزورة على االقتصاديات 

اإلفريقية و معلومات عن املمارسات اجليدة في محاربة ظاهرة التزييف;

املغربي»  االقتصاد  وحتديات  رهانات   : موضوع «التزييف  حول  نقاش-فطور   •
الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في املغرب في 2 يوليو 2015؛

• ورشة عمل حول «تطبيق احلقوق في مجال الرسوم والنماذج الصناعية» 
أكتوبر   27 في  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  في  نظمت 

 .NAMADIJ 2015 لفائدة املقاوالت املشاركة في برنامج مرافقة

في إطار مهمتها لتقييم اآلثار االقتصادية للتزييف، ال بد من اإلشارة إلى إعداد 
مشروع مرجعي «دراسة عن التزييف في االقتصاد الرقمي» الذي يهدف إلى دراسة 
اآلثار املترتبة على هذا النوع من التزييف في املغرب في مجال خسائر املقاوالت 
ألنشطتها، واخلسائر االقتصادية للدولة واخملاطر على املستهلكني. واإلحصاءات 

: CONPIAC بشان تدابير محاربة التزييف متاحة على موقع الشبكة ل
www.stopcontrefacon.ma
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الـموارد و الهيـاكل
األساسيــة

I. املوارد البشرية 

متيزت بيانات املوارد البشرية في سنة 2015 فان التي بها : 

• معدل تأطير الذي انتقل من %87 من املوظفني;

• تطور طفيف في املناصفة بني اجلنسني الذي ارتفع من %53 إلى 55% 
في سنة 2015 ب 60 امرأة و 49 رجال;

تطور طفيف ملتوسط العمر الذي ارتفع إلى 36،3 سنة في نهاية سنة   •
2015 إلى 35،7 سنة في نهاية 2014.

أيضا في السنة 2015 عرف:

توزيع  أي  موظفا،   109 إلى  العدد  ليصير  أشخاص   (6) ستة  تعيني   •
للموظفني على النحو التالي :

II. املوارد املالية

إيرادات املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية

• 18 موظفا خارج إطار
• 57 إطارا من الصنف الثاني

• 20 إطارا من الصنف األول
• 5 درجة عالية من التمكن 

• 8 درجات التمكن
• 1 عون تنفيذ.

• ترقية 12 شخصا :

• 8 أطر إلى مناصب رؤساء وحدات
• 1 إطار من الصنف الثاني إلى درجة موظف خارج إطار

• 2 إطارين من الصنف األول إلى درجة من الصنف الثاني
• 1 عون تنفيذ إلى درجة عون.

42



I OMPIC تقرير عن األنشطة برسم سنة 2015

سيــة
سا

كل األ
هيـا

الـموارد و ال

وارتفعت إيرادات املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية املسجلة في 
سنة 2015 إلى 73.45 مليون درهم، ما يشكل نسبة اجناز %113 من 
التوقعات السنوية (مقدرة ب 65 مليون دوالر) مسجلة بذلك زيادة 19.5% 

في سنة 2014.

أهم التغيرات املسجلة خالل هذه الفترة أساسا :

• مداخيل الفوائد املتعلقة ببراءات اإلبداع : 60.9%+.

• مداخيل العالمات التجارية : 18.6%+ 

AMAPIC : +52% خدمات تكوين •

النتائج املالية للمكتب املغربي للملكية الصناعية و التجارية

حقق املكتب املغربي للملكية الصناعية و التجارية في نهاية السنة املالية 
2015 أداء ماليا إيجابيا :

التجارية  و  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  معامالت  حجم  سجل   •
تطورا بنسبة %20 مقارنة مع السنة الفارطة ليصل إلى 58,73 مليون 
درهم، و يعد هذا الرقم هو األفضل خالل اخلمس سنوات املاضية. يعتبر هذا 
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بالبراءات (57%+)،  املتعلقة  اخلدمات  الذي سجلته  للنمو  اإلجناز كنتيجة 
بامللكية  املتعلقة  املعلومات  وخدمات   ،(+25%) التجارية  والعالمات 

الصناعية والتجارية (11%).

عرف صافي الدخل منوا بنسبة %89 ليبلغ 6,14 مليون درهم، و يعزى   •
هذا االرتفاع على حد سواء لتطور حجم املعامالت والسيطرة على املصاريف 
وجتدر  بنسبة 11%.  منوا  عرفت  والتي  باالستغالل  املتعلقة  تلك  خصوصا 
اإلشارة إلى أن مصاريف املوظفني متثل نسبة %48 من مصاريف االستغالل 

وقد سجلت هذه السنة تطورا بنسبة 6%.

• سجل الفائض اخلام لالستغالل زيادة بنسبة %48 (17 مليون درهم خالل 
سنة 2015 مقابل 11,51 مليون درهم خالل سنة 2014).

• بلغ مجموع احلصيلة السنوية 99,12 مليون درهم مسجال تطور بنسبة 
.6.6%

• راكمت اخلزينة الصافية مبلغ 26.51 مليون درهم، وكان رأس املال العامل 
إيجابيا ب 36,05 مليون درهم.

فيما يلي النتائج األخرى املسجلة في نهاية السنة املالية 2015 :

III. االفتحاص

الداخلية للمكتب املغربي للملكية الصناعية  املراقبة  وبهدف تقييم نظام 
والتجارية مت إجراء عمليات افتحاص خالل السنة املالية 2015. وقد مت تقدمي 
النتائج املتعلقة بافتحاص النصف األول من طرف جلنة االفتحاص في املكتب 

املغربي للملكية الصناعية والتجارية خالل االجتماع 23 جمللس اإلدارة.

أعمال جلنة االفتحاص

والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  االفتحاص في  اجتمعت جلنة 
في 05 يونيو 2015 من اجل دراسة النقاط التالية : 

• قرار احلسابات املنتهية في 31/12/2014.

• التقرير املوحد للمدقق اخلارجي بشان املراقبة الداخلية. 

• حصيلة أنشطة االفتحاص الداخلية.

• تقرير افتحاص األسواق.

• تقرير مجلس احلسابات.

• جدول متابعة تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية. 
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افتحاص املراقبة و التدبير من طرف مجلس احلسابات 

مت اجناز عملية املراقبة اإلدارية من قبل مجلس احلسابات بغية تقييم نوعية 
التدبير في املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد بدأت في مارس 

2014 وشملت السنوات املالية من 2004 إلى 2014. 

وقد تركز التقرير النهائي الذي أجنز في مارس 2015 حول أربعة محاور : 

• األهداف اإلستراتيجية سنة 2015

PIC تقدم سير مشاريع عقد األهداف : مثال مشاريع احملور (3) تثمني واستغالل •

• السجل املركزي للتجارة 

• تنفيذ النفقات 

كما صاغ املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية في أكتوبر 2015 
النهائي  التقرير  في  الواردة  املالحظات  موجز  إدماج  مشروع  حول  تعليقاته 
حول مراقبة تدبير املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية في التقرير 

السنوي جمللس احلسابات والذي مت تلقيه في فبراير 2015 .

VI. اجمللس اإلداري

عرفت سنة 2015 انعقاد االجتماع 23 للمجلس اإلداري للمكتب املغربي 
لوزارة  العامة  الكاتبة  السيدة  رئاسة  حتت  والتجارية  الصناعية  للملكية 

الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي.

ركز هذا االجتماع الذي عقد في 22 يونيو 2015 على النقاط التالية :

• املوافقة على محضر االجتماع ال 22 جمللس اإلدارة.

• تقرير نشاط األسدس األول من سنة 2015 .

• تقدمي تقرير تدقيق حسابات السنة املالية السابقة.

• تقدمي أعمال جلنة االفتحاص.

• تقدمي تقرير املراقب املالي للدولة.

• مختلفات.
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افتحاص حسابات السنة املالية 2014

وككل سنة مت إسناد مهمة تدقيق حسابات حسابات املكتب املغربي للملكية 
الصناعية والتجارية إلى مدقق حسابات خارجي. وتتمثل مهمتها في تقييم 
وتقدير آلية املراقبة الداخلية فضال عن افتحاص البيانات املالية املعدة وفقا 

CGNC وافتحاص حالة تنفيذ امليزانية.

فهي  وبالفعل  حتفظ.  بدون  للحسابات  بشهادة  املهمة  هذه  اختتام  ومت 
الهامة، صورة صحيحة عن  منتظمة وحقيقية، وتقدم في جميع جوانبها 
وفقا  املكتب  وتراث  املالي  وضعها  عن  فضال  املاضية،  السنة  عمليات  نتائج 

ملرجع املكتب للدليل املرجعي احملاسباتي في املغرب.

وجتدر اإلشارة إلى أن حسابات القبض في 31/12/2014 هي على النحو 
: (Mdh ) التالي

افتحاص الفروع اإلقليمية

إجراء عمليات  اإلقليمية، مت  الوحدات  السنوي الفتحاص  البرنامج  إطار  وفى 
افتحاص خالل سنة 2015. وقد مت بالفعل افتحاص 8 فروع ، وهي :

 
• سطات • مراكش   

• ومكناس • فاس   
• ورززات • احملمدية   

• الداخلة • اجلديدة   

وكان هدف هذه العمليات : 

 front office التحقق من االمتثال لإلجراءات املتعلقة بتنظيم املداخيل و •
أحكام القانون ومقتضيات الدالئل املرجعية للمكتب.

• تسليط الضوء على مواطن الضعف احملتملة في املراقبة الداخلية. 

• حتديد سبل حتسني وتقدمي التوصيات.






