




 مقدمة

الملكية  حقوق  وحماية  بتسجيل  المتعلقة  المسائل  جميع  على  الصناعية  الملكية  حماية  مديرية  تشرف          

والعالمات  االختراع  براءات   – الصناعية  الملكية  حقوق  إن  القائمة،  والتشريعات  يتماشى  بما  ا�ردن  في  الصناعية 

التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والتصاميم للدوائر المتكاملة – هي لحماية ا�بداع واالختراع البشري 

وضمان بيئة مواتية لالستثمار في الصناعة وا�نشطة التجارية ا�خرى. هذه الحقوق تلعب دورا حاسما في دعم 

الفكرية  الملكية  سياسة  تحديد  في  رئيسيا  دورا  المديرية  وتلعب  الثروات.  وتكوين  الوطنية  االقتصادية  التنمية 

وتشجيع االبتكار وا�بداع في ا�ردن. كما تشرف على نشر المعلومات المتعلقة بالبراءات وتوفر الوصول إلى قواعد 

بيانات الملكية الصناعية.

     في السنوات ا�خيرة توسعت إنجازات المديرية وانتشرت سمعتها كمقدم للخدمات ذات الجودة العالية وقد 

تم التركيز بشكل أكبر على أنشطة التثقيف والتوعية بحقوق الملكية الصناعية  بالتعاون مع شركائنا من القطاع 

الخاص.  كما تم اتاحة الحصول على المعلومات من خالل استحداث موقع المديرية جديد على االنترنت وقامت 

وتبادل  المراكز  هذه  لربط  لها  موقع  استحداث  الى  با�ضافة   (TISCs)واالبتكار التكنولوجيا  دعم  مراكز  بإنشاء 

الخبرات   وتم أيضا العمل  �طالق  حزمة من خدمات المديرية  الكترونيا وهذا يأتي انسجام¶ مع توجهات الحكومة  

بالخدمات  االرتقاء  خالل  من  الخدمة؛  لملتقى  للجمهور  المقدمة  الخدمة  مستوى  وتطوير  تحسين  إلى  الرامية 

ا�لكترونية فيما ينعكس إيجاب¶ على تسهيل عملية االتصال بالجمهور، وتحقيق التميز في الخدمة، وتوفير الوقت 

والجهد والكلفة ، وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة كما يأتي أيض¶ في اطار االستجابة لمتطلبات الخطة 

التواصل معه، حيث  للجمهور، وتعزيز  المقدمة  الخدمة  االرتقاء بمستوى  التي تضمن أحد محاورها  االستراتيجية 

ستشهد الفترات القادمة إطالق عدة خدمات إلكترونية متطورة جديدة.

 

   عقدت المديرية العديد من البرامج التدريبية المتنوعة المحلية وا�قليمية، لتعزيز فهم الملكية الصناعية ولتبادل 

الصناعية في  الملكية  المبادرات والتي تساعد على تعزيز منظومة  ا�فكار والخبرات والممارسات من خالل هذه 

ا�ردن . والهدف الرئيسي من عقد هذه ا�نشطة لتسليط الضوء على المديرية كمقدم للخدمات حقوق الملكية 

المديرية  ا�ردن يملك منظومة قوية لحمايتها. لقد حققت  بأن  المستثمرين  الصناعية ذات جودة عالية وطمأنة 

ضخمة  وخالقة  مبتكرة  إمكانيات  تسخير  على  قادرة  لتكون  القادمة  لÁجيال  الظروف  تهيئة  في  مطردا  تقدما 

لهم. 

  ما تزال طموحات وتطلعات المديرية المستقبلية كبيرة، وما زال الطريق امام المديرية متصال، وأملها دوما ان نصل 

الى تطلعات وامال قيادتنا الهاشمية في أردن مزدهر معطاء واننا اذ نتشرف بوضع هذا التقرير بين ايديكم والذي 

يعكس الجهود المبذولة للوصول الى الغايات المرجوة.



نبذة عن مديرية حماية الملكية الصناعية

الصناعة  وزارة  وادارة  تنظيم  نظام  من  الخامسة  المادة  بموجب   الصناعية  الملكية  حماية  مديرية  تأسيس  تم 

والتجارة رقم 94 لسنة 1998 والصادر بموجب المادة 93 من الدستور االردني وتعديالته لسنة 1952و المادة 120 من 

حماية  ومديرية  مختلفة  مسميات  ضمن  بمهامها  تقوم  سابقا  وكانت    1952 لسنة  وتعديالته  االردني  الدستور 

الملكية الصناعية هي الجهة المسؤولة عن اعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية 

الصناعية، اذ تعنى بحماية ا�بداع واالبتكار البشري في مجال العالمات التجارية وبراءات االختراع والرسوم والنماذج 

الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف زيادة االستثمارات المحلية واالجنبية في االردن 

وتشجيع النشاطات التجارية.

سبق وأن قامت الحكومة ا�ردنية بإصدار العديد من القوانين وا�نظمة المتعلقة بالملكية الصناعية والتي مرت 

في مراحلها الدستورية الالزمة وتم نشرها في الجريدة الرسمية و هي:

-  قانون العالمات التجارية رقم (33) لسنة  1952وتعديالته.

-  قانون عالمات البضائع رقم (19) لسنة 1953 وتعديالته.

  - قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديالته.

-   قانون براءات االختراع رقم (32) لسنة 1999 وتعديالته.

 -  قانون المنافسة غير المشروعة و ا�سرار التجارية رقم (15) لسنة 2000.

 -  قانون الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية رقم (4) لسنة 2000.

-   قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000.

-  قانون المؤشرات الجغرافية رقم (8) لسنة 2000.

-  قانون ا�صناف النباتية الجديدة رقم (4) لسنة 2000.

و هنا  ال بد من القول أن التطور الذي شهده النصف الثاني من القرن الماضي من حيث ظهور العديد من العالمات 

للدراسة  خصب¶  مجاًال  الصناعية  الملكية   حقوق  اعتبار  إلى  أدى   ، االختراع  وبراءات  الصناعية  والنماذج  والرسوم 

واالهتمام من جانب خبراء الملكية الفكرية، وذلك بهدف تحديد طبيعتها القانونية ووسائل حمايتها ومن هنا فإن 

قوانين الملكية الصناعية ومنها قانون حماية العالمات التجارية والبراءات يتعرض للتعديالت بين فترة و أخرى 

الصناعية  الملكية  لعناصر  الحماية  بمستوى  النهوض  الى  انشائها  منذ  المديرية  سعت  فقد  الصعيد  هذا  وعلى 

المختلفة عن طريق االنضمام الى االتفاقيات الدولية وتعديل التشريعات بما يتواءم معها والتعاون مع المنظمات 

الدولية المعنية بالملكية الفكرية ومكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية واالجنبية. وإننا نعمل جاهدين على 

المحلي  الصعيدين  على  لالستثمار  جاذبة  استثمارية  بيئة  خلق  بهدف  الحديثة  التكنولوجية  التطورات  مواكبة 



الهيكل التنظيمي لمديرية حماية الملكية الصناعية لعام 2017



المحتويات

الصفحةالموضوع

مقدمة ونبذة عن المديرية 

الهيكل التنظيمي 

                                                 إنجازات اقسام مديرية حماية الملكية الصناعية

اوًال: قسم االستقبال والتدقيق

ثاني¶ :قسم العالمات التجارية 

ثالث¶: قسم براءات االختراع

رابع¶ : قسم الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية

خامس¶ : قسم متابعة حقوق الملكية الصناعية

سادس¶: قسم قضايا الملكية الصناعية

سابع¶: وحدة االتفاقيات والمعاهدات الدولية 

ثامن¶: وحدة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار 

                                                            مبادرات المدير ية وانشطتها

أوًال: في مجال تأهيل الكوادر

ثاني¶ :  في مجال نشر الوعي والمعرفة بحقوق الملكية الصناعية 

ثالثا ً: إطالق جائزة حماية الملكية الصناعية للعالمات التجارية

رابع¶ :  أول طلب تسجيل براءة اختراع عن طريق معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) في ا�ردن  

خامس¶: في مجال تدريب وتأهيل المكاتب والكوادر في الدول العربية في المنطقة

سادس¶: في مجال أتمته اجراءات الملكية الصناعية.

- (.  سابعا ً: فوز المملكة برئاسة اللجنة الفنية العربية للملكية الفكرية 



قسم االستقبال والتدقيق



أوًال: قسم االستقبال والتدقيق:

إنجازات القسم للعام 2017 وهي على النحو التالي:

إنجازات قسم االستقبال والتدقيق خالل آخر أربع سنوات 

ان قسم االستقبال والتدقيق هو القسم المعني:

والنماذج  الرسوم  االختراع،  براءات  التجارية،  (العالمات  الطلبات  باستقبال  المتعلقة  االجراءات  بكافة  بالقيام   -1

الصناعية، وقضايا الملكية الصناعية))

2- باعمال الصادر والوارد في المديرية.

3- بتدقيق واصدار شهادات الموافقة المبدئية للعالمات التجارية.

4- بتدقيق واصدار شهادات التسجيل النهائي للعالمات التجارية.

5- بتدقيق البيانات بعد ادخالها. 

6- باعداد نماذج النشر للعالمات التجارية واصدار الجريدة الرسمية.

7- باعداد الكتب الرسمية والمخاطبات التي تخص العالمات التجارية.

8- بارشفة كافة الوثائق التي تضاف الى ملفات العالمات التجارية على نظام االرشفة االلكتروني الخاص.

9- بحفظ كافة ملفات المديرية وترميزها وترقيمها وارشفتها.



رسم بياني يوضح إنجازات قسم االستقبال والتدقيق خالل
 آخر أربع سنوات



قسم العالمات التجارية 



عدد الطلبات حسب الفئات من (1 - 34) بضائع للعام 2017

ثاني�: قسم العالمات التجارية 

 إنجازات القسم للعام 2017 وهي على النحو التالي:

      ان قسم تسجيل العالمات التجارية معني:

1- بدراسة طلبات تسجيل العالمات التجارية والتحري المبدئي. 

2- متابعة المراسالت المتعلقة بالطلبات واصدار القرارات بقبول او رفض او استرداد طلبات تسجيل العالمات

3- عقد جلسات سماع اقوال لطالبي التسجيل.



 رسم بياني يوضح عدد الطلبات حسب الفئات من (1-34) 
بضائع للعام 2017

- عدد الطلبات حسب الفئات من (45-35) خدمات للعام 2017



- رسم بياني يوضح عدد الطلبات حسب الفئات من (35 - 45) 
خدمات للعام 2017

 رسم بياني يوضح عدد الطلبات حسب الفئات من (35 - 45) خدمات للعام 2017



- رسم بياني يوضح عدد الطلبات حسب الفئات من (35 - 45) 
خدمات للعام 2017

جدول يبين اعداد الطلبات حسب الفئات (البضائع والخدمات) للعام 2017 

رسم بياني يبين اعداد الطلبات حسب الفئات (البضائع والخدمات) للعام 2017



عدد العالمات حسب الفئات من (1 - 34) بضائع للعام 2017



رسم بياني يوضح عدد العالمات حسب الفئات من (1 - 34) 
بضائع للعام 2017

- عدد العالمات حسب الفئات من (35 - 45) خدمات للعام 2017



- رسم توضيحي لعدد العالمات حسب الفئات من (35 - 45) 
خدمات للعام 2017

- أعداد العالمات المقدمة حسب الدول للعام2017    

رسم بياني يوضح أعداد العالمات المقدمة حسب الدول للعام 2017



رسم بياني يوضح أعداد العالمات المقدمة حسب الدول 
للعام2017  

- إنجازات قسم العالمات التجارية خالل آخر أربع سنوات

رسم بياني يوضح إنجازات قسم العالمات التجارية خالل آخر أربع سنوات



قسم براءات االختراع 



ثالث�: قسم براءات االختراع 

إنجازات القسم للعام 2017 وهي على النحو التالي:

يعنى قسم براءات االختراع بما يلي:

1- استقبال طلبات التسجيل

2- اجراء الفحص الشكلي والموضوعي 

3- التنسيب بالقبول و/أو الرفض لمسجل البراءات 

4- اعداد المراسالت والشهادات 

5- اعداد الجريدة الرسمية الخاصة بالبراءات 

6- ارشاد المخترع المحلي 

7- تسجيل وكالء الملكية الصناعية 



-إنجازات قسم البراءات خالل آخر أربع سنوات

رسم بياني يوضح إنجازات قسم البراءات خالل آخر أربع سنوات

انجازات قسم البراءات



قسم الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية



رابع�:  قسم الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية

انجازات القسم للعام 2017 وهي على النحو التالي:

إنجازات قسم الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية خالل آخر أربع سنوات

من مهام القسم:

1- استقبال طلبات التسجيل

2- اجراء الفحص الشكلي والموضوعي

3- التنسيب بالقبول و/او الرفض

4- اعداد المراسالت والشهادات

5- اعداد الجريدة الرسمية

6- توجيه العمالء والرد على استفساراتهم.

قسم الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية



رسم بياني يوضح إنجازات قسم الرسوم الصناعية والنماذج 
الصناعية خالل آخر أربع سنوات



قسم متابعة حقوق الملكية الصناعية



و إنجازات القسم للعام 2017 وهي على النحو التالي:

إنجازات قسم المتابعة  خالل آخر اربع  سنوات

خامس� :  قسم متابعة حقوق الملكية الصناعية

من مهام القسم:

1- تجديد العالمات التجارية وبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة

 2- متابعة إجراءات التعديالت ( تغيير عنوان ، تغيير اسم المالك  ،دمج.. الخ) على العالمات التجارية وبراءات االختراع 

والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والتدقيق 

3- ا�شراف على القيام بكافة ا�جراءات ا�خرى المترتبة على مواضيع عقود التراخيص والرهن والحجز

 4- إجراءات نقل ملكية العالمات التجارية وبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة .      



رسم بياني يوضح إنجازات قسم المتابعة خالل آخر أربع سنوات



قسم قضايا الملكية الصناعية



وإنجازات القسم للعام 2017 وهي على النحو التالي:

إنجازات قسم القضايا خالل آخر اربع  سنوات

سادس�: قسم قضايا الملكية الصناعية

يعنى قسم قضايا الملكية الصناعية بالقيام بالمهام التالية:

الصناعية  والنماذج  والرسوم  والبراءات  التجارية  العالمات  تسجيل  على  الواردة  االعتراض  طلبات  استقبال   -1

وتدقيقها.

2- تبادل اللوائح واستالم البينات وتدقيقها وتحديد جلسات لÁطراف المعنية وعقد جلسات سماع االقوال 

3- اعداد قرارات المسجل النهائية بخصوص االعتراضات ورفعها للتوقيع من قبل المسجل 

4- استقبال طلبات ترقين العالمات التجارية و طلبات شطب تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات االختراع

المعنية  الترقين والشطب وتحديد جلسات لÁطراف  البينات وتدقيقها ودراسة طلبات  اللوائح واستالم  تبادل   -5 

واعداد القرارات النهائية التي تخص طلبات الترقين والشطب ورفعها الى المسجل للتوقيع.

لدى  وتقديمها  الجوابية  اللوائح  وكتابة  التجارية  العالمات  مسجل  قرارات  على  الواردة  االستئناف  لوائح  وتبلغ   -6

العامة  النيابة  لرئيس  لتقديمها  االختراع  وبراءات  الصناعية  الرسوم  ملفات  وقائع  واعداد  االداري  القضاء  محاكم 

االدارية واالستجابة لمخاطبات ومراسالت المحاكم االردنية.



رسم بياني يوضح إنجازات قسم القضايا خالل آخر اربع سنوات 



وحدة المنظمات واالتفاقيات الدولية 



سابع�: وحدة المنظمات واالتفاقيات الدولية 

  تعنى وحدة المنظمات واالتفاقيات الدولية متابعة االتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة 

بالملكية الصناعية وموافقتها مع التشريعات المحلية.

وإنجازات الوحدة وهي على النحو التالي:

.(PCT) 1- تمام ا�وراق الخاصة لالنضمام لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

2- توقيع اتفاقية شراكة بين مديرية حماية الملكية الصناعية ومكتب االتحاد ا�وروبي للملكية الفكرية.

(ا�وروبي،  الشركة  مجالس  اجتماعات  بخصوص  الخارجية  التجارية  السياسات  مديرية  مذكرات  على  الرد   -3

ا�مريكي، ا�سترالي، التركي، المصري، العراقي).

4- استقبال المراسالت الخاصة من المستشار االقتصادي في جنيف (البعثة الدائمة في جنيف).



وحدة مراكز دعم االبتكار والتكنولوجيا



ثامنا: وحدة مراكز دعم االبتكار والتكنولوجيا

        وقعت وزارة الصناعة والتجارة و التموين / مديرية حماية الملكية الصناعية وبالتعاون مع المنظمة العالمية 
ويهدف   7/12/2016 بتاريخ   (TISCs) والتكنولوجيا  االبتكار  دعم  مراكز  إنشاء  مشروع  وثيقة  (الويبو)  الفكرية  للملكية 
هذا المشروع الذي تم توقيعه الى ايجاد مركز وطني مختص بدعم االبتكار والتكنولوجيا ا�ردنية والذي يخدم كل 
من المجتمع المحلي و القطاع الصناعي، والقطاع التجاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومراكز 
من  جزء   (TISCs)واالبتكار التكنولوجيا  دعم  مراكز  شبكة  إنشاء  ويشكل  العالقة  ذات  الجهات  وكافة  ا�بحاث 
استراتيجية وتحفيز االبتكار والبحث العلمي و نقل التكنولوجيا، ا�مر الذي يتوافق مع االستراتيجية الوطنية لالبتكار 

ورؤية االردن لعام 2025 .
      ونظرÐ للدور ا�ساسي الذي تقوم به المعلومات الفنية والعلمية في عمليات البحث والتطوير واالبتكار، ونظرÐ �ن 
تنمية عمليات الوصول إلى المعلومات الفنية والعلمية ومشاركتها في المؤسسات البحثية تعد من مفاتيح نجاح 
مشاريع ا�عمال، ونظرÐ لدور مديرية حماية الملكية الصناعية /وزارة الصناعة والتجارة والتموين في نشر المعلومات 
كأداة  االختراع  براءات  وبا�خص  الصناعية،  للملكية  المناسب  باالستخدام  يتعلق  فيما  الوعي  ونشر  التكنولوجية 
خاللها  من  يتم   (TISCs)واالبتكار التكنولوجيا  دعم  مراكز  من  وطنية  شبكة  تأسيس  تم  والتطوير  البحث  لدعم 

تنفيذ وسائل تحفيز االبتكار وتعزيز أسسه في ا�ردن.
      وتقع هذه الوحدة في مديرية حماية الملكية الصناعية وتتولى حسن تنفيذ مهام وانشطة وحدة مراكز دعم 

االبتكار والتكنولوجيا وتوجيه العاملين فيها وتحسين أدائهم.
 ومن بعض المهام التي تقوم بها الوحدة:

1. دعم المبتكرين والمخترعين.
2. تقديم خدمات للمواطنين المحليين تشمل المعلومات ا�ساسية عن قوانين وإجراءات حماية الملكية الصناعية 

وخاصة المتعلقة منها ببراءات االختراع.
جدة  من  للتأكد  الخاصة  البيانات  قواعد  في  والبحث  االختراع  براءات  بتسجيل  المتعلقة  المعلومات  تقديم   .3

وابتكارية وقابلية البراءة المراد تسجيلها للتطبيق الصناعي.
4. تقديم خدمات تدريب المستخدمين المحليين على استخدام قواعد البيانات التكنولوجية, وعقد ورشات عمل 

توعوية في هذا المجال.
العام  القطاعين  من  بمشاركة  المملكة  انحاء  مختلف  في  ستنشأ  والتي  االبداع  مراكز  مع  والتعاون  التنسيق   .5
والخاص ممثلة بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والغرف التجارية وغرف الصناعة وصندوق البحث العلمي 

والتي أبدت رغبة في انشاء مثل هذه المراكز لديها.
المراجعين  وارشاد  المراكز  لموظفين  الفني  والدعم  والقدرات  المهارات  لتطوير  المناسب  التدريب  تقديم   .6

والتوعية.
7. االعداد والتنسيق مع مراكز االبداع والتحضير لتوقيع اتفاقيات تعاون بينها وبين وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

ممثلة بمديرية حماية الملكية الصناعية وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
الصناعية  الملكية  سلطات  مع  المشترك  االلتزام  إطار  وفي  الوحدة  عمل  مجال  في  أخرى  مهام  بأية  القيام   .8

 .TISCs والتي تدعم تفعيل (WIPO) الوطنية وا�قليمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
ومن اهم إنجازات الوحدة:   

-1وقعت مديرية حماية الملكية الصناعية اتفاقيات مع العديد من الجامعات والجهات الحكومية �نشاء مراكز 
دعم التكنولوجيا واالبتكار وهي كاّالتي:

@ الجامعة ا�ردنية 
@ جامعة العلوم والتكنولوجيا

@ جامعة الزيتونة ا�ردنية
@ الجامعة ا�لمانية ا�ردنية



@ غرفة صناعة عمان 
@ المركز الوطني للبحث وا�رشاد الزراعي

@ جمعية المخترعين ا�ردنيين
@ وقعت مديرية حماية الملكية الصناعية مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبد اÔ الثاني للتصميم والتطوير.

المراكز  هذه  تطوير  على  الحرص  إلى  تهدف   (TISCs) والمعلومات  التكنولوجيا  دعم  مراكز  شبكة  ان  وحيث   -2
ونتائج البحث، وإلى تحسين إمكانية االستفادة من خدمات البحث في قواعد بيانات براءات االختراع ومصادر أخرى 
بالمنشآت ومواضيع  المتعلقة  الفنية  المسائل  المباشرة. وكذلك تحديد  المساعدة  الفنية عن طريق  للمعلومات 
المجاالت  مختلف  في  السابق  الفن  في  متاحة  معلومات  وتوفير  البحثية  والمؤسسات  الجامعات  في  ا�بحاث 
التكنولوجية وذلك من خالل المشاركة الفعالة بنشاطات تعنى بزيادة الوعي فيما يتعلق بحقوق الملكية الصناعية 

بشكل عام، وبراءات االختراع بشكل خاص من خالل الورشات والدورات:
Access to Technology for Innovation and on Estab-) حيث قامت مديرية حماية الملكية بعقد ورشة عمل بعنوان -

lishing a TISC network) بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وتم دعوة العديد من الجامعات 

بلغ  ا�ردنية  الشركات  وبعض  ا�ردن  في  واالبتكار  التكنولوجيا  دعم  عن  المسؤولة  والجهات  والخاصة  الحكومية 
عدد الحضور (30) مشارك ومن خالل الورشة تمت مناقشة ما يلي:

@ أهداف انشاء مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار.
@ دور مديرية حماية الملكية الصناعية والمتمثل بنقطة ارتكاز لكافة المراكز.

التكنولوجيا  دعم  مراكز  لكافة  والتدريب  بالدعم  والمتمثل   (WIPO) الفكرية  للمكية  العالمية  المنظمة  دور   @
واالبتكار.

@ الحد ا�دنى من المتطلبات لكل مركز دعم تكنولوجيا وابتكار.
باستخدام  والبحث   (Patentscope، Espacenet) المتوفرة  البيانات  قواعد  عن  تدريبية  دورة  إعطاء  الى  با�ضافة   @

.(IPC) التصنيف الدولي للبراءات
عقدها  تم  ورشات  سلسلة  ضمن  ا�ولى  هي  الورشة  وهذه  البراءات  بشأن  التعاون  لمعاهدة  االنضمام  ورشة   -
بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بهدف التدريب والتوعية والتثقيف بأهمية هذه االتفاقية 
التي تمكن من إيداع طلب براءة اختراع في عدة دول منضمة للمعاهدة باستخدام طلب واحد مع االستفادة من 

كافة المزايا التي توفرها هذه المعاهدة وبالتالي ا�ثر ا�يجابي على ا�بداع والنتاج العلمي والتكنولوجي.
- ورشة بعنوان "صياغة براءات االختراع" بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الملكية الفكرية وبراءات االختراع.

تم  عربية  دول   8 دعوة  تم  حيث  العربية  المنطقة  في  واالبتكار  التكنولوجيا  دعم  لمراكز  إقليمية  عمل  ورشة   -
عمان،  سلطنة  جيبوتي،  السعودية،  الجزائر،  المغرب،  (تونس،  بداخلها  واالبتكار  التكنولوجيا  دعم  مراكز  تأسيس 
مصر، موريتانيا) وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تمت مناقشة تجارب الدول المختلفة في انشاء 

هذه المراكز وأفضل الممارسات لتطبيق مشروع انشاء مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار
- ورشة عمل تدريبية محلية بعنوان: " البحث في قواعد بيانات البراءات وتطوير مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار في 
ا�ردن" وبحضور كافة المراكز التي تم توقيع اتفاقيات �نشاء مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار فيها با�ضافة الى 
الكادر ليكون قادرا  الدورة هو تدريب  المراكز في منشاتها وحيث أن الهدف من  بأنشاء تلك  جهات أخرى مهتمة 
على تقديم خدمة البحث في قواعد البيانات المختلفة حيث تم مناقشة نوعين من البحوث التي يقدمها مراكز 

دعم التكنولوجيا واالبتكار (حالة الفن السابق، جدة االختراع).  
في  ا�ردنية  والجامعات  الملكية  العلمية  والجمعية  الجذعية  للخاليا  العربي  للمركز  ومحاضرات  تدريبية  زيارات   -

مجال براءات االختراع.



3- تم العمل على انشاء موقع الكتروني مختص بوحدة دعم مراكز التكنولوجيا واالبتكار حيث يتم فيه الربط بين 
مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار بكافة انحاء المملكة وأيضا نقاط االتصال لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار في 

المنطقة العربية.
4- العمل على طباعة منشورات متعلقة بمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار باللغة العربية تبين من خاللها أهداف 

المراكز والخدمات المقدمة.
5- تم عمل استبانة لقياس رضا المشاركين في الورش لتقييم المدربين والبرنامج التدريبي

أثرها:
القوانين  الفكرية على مختلف االصعدة وخاصة  للملكية  العالمية  المنظمة  التي تجري في  التطورات  - مواكبة 
والمعاهدات التي تم تعديلها او اقرارها , واالستفادة من المشاريع التي تطرح للدول وخاصة مشاريع اجندة التنمية 
خالل  تقدم  التي  المقترحات  صعيد  على  االردن  دور  تفعيل  وبالتالي   ( واالبتكار  التكنولوجيا  دعم  مراكز  (كإنشاء 
اجتماعات الويبو(حيث تبنى ا�ردن في اخر اجتماع إقليمي ربط المراكز العربية واضافتها على الموقع االلكتروني 
المحلي  الصعيد  على  الدولية  لالتفاقيات  فعال  وتطبيق  الدولية),   الممارسات  وافضل  الخبرات  لتبادل  ا�ردني 
وبالتالي رفع كفاءة وفاعلية الخدمات والموارد البشرية لمديرية حماية الملكية الصناعية وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين .
- رفع كفاءة ا�داء لموظفي المديرية وكذلك المتعاملين الخارجيين (متلقي الخدمة، المجتمع المحلي، القطاع 
التدريب  ......الخ) من خالل  البحث،  الجامعات ومراكز  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  التجاري،  القطاع  الصناعي، 

المستمر  
- نشر الوعي لدى القطاع المعني وذلك من خالل:

بالخدمات  المتعلقة  والفنية  العلمية  المعلومات  وتنظيم  والتحفيز  الوعي  بزيادة  المتعلقة  النشاطات  تنظيم    .1
للملكية  العالمية  المنظمة  بمساندة  وذلك   (TISC) والمعلومات  التكنولوجيا  دعم  مراكز  شبكة  تقدمها  التي 

الفكرية.
التكنولوجيا  دعم  مراكز  شبكة  ضمن  معينة  خدمات  توفير  على  ا�عضاء  المعنية  الجهات  قدرة  من  التأكد   .2

.(TISC) والمعلومات
.(TISC) 3. تحضير وتنسيق نشرات تثقيفية حول على نشاطات شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والمعلومات

4. تصميم وإنشاء موقع إلكتروني مخصص لنشاطات الشبكة والتأكد من والتأكد من الحفاظ عليه وتحديثه.
5. التأكد من تطوير وسائل االتصاالت �عضاء الشبكة 

6. تحضير الوثائق المتعلقة بنشاطات الشبكة لتقييمها من قبل لجنة المراقبة.
7. تحضير تقرير سنوي حول نشاطات الشبكة

- اطالع الشبكة على اخر المستجدات في التشريعات (القوانين، ا�نظمة، االتفاقيات) ذات العالقة بحماية الملكية 
للملكية  وطنية  استراتيجية  وضع  في  اخراطهم  الى  با�ضافة  هذا  البراءات  بشأن  التعاون  كمعاهدة  الصناعية 
المحلية  والبراءات  العالمات  طلبات  عدد  وزيادة  الصناعية  الملكية  لحماية  قوي  تشريع  �يجاد  وذلك  الفكرية 

وا�جنبية.
- الترويج والتوعية والتثقيف بأهمية الملكية الصناعية وسبل حمايتها بالتالي ازدياد عدد التسجيالت المقدمة من 

القطاعات الصناعية والخدمية المحلية.
-  تبسيط ا�جراءات وتقديم خدمات كفؤة في مجاالت حماية حقوق الملكية الصناعية. 



أوًال: في مجال تأهيل الكوادر

ثاني� :  في مجال نشر الوعي والمعرفة بحقوق الملكية الصناعية 

لقد تم تدريب وعقد العدد من الورش العمل الداخلية والخارجية في العديد من مجاالت حقوق الملكية الصناعية 
�عداد وتأهيل وتدريب موظفي المديرية وكوادرها لتعكس بااليجاب على متلقي الخدمة 

- نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين / مديريه حماية الملكية الصناعية بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة ندوة 
التعريف  الى  العقبة  تجارة  غرفة  في  عقدت  التي  الورشة  ”وهدفت  الصناعية  الملكية  بحقوق  التوعية   " بعنوان 
الشكلية  الشروط  الى  إضافة  القانونية  العمل  والية  الصناعية  الملكية  حماية  مديرية  تقدمها  التي  بالخدمات 
والموضوعية التي يتطلبها القانون حيث تم بيان أهمية تسجيل حقوق الملكية الصناعية ومضار التعدي على هذه 
الحقوق كما تم شرح بعض المواضيع التي تهم الملكية الصناعية وتهدف الى زيادة النشاط االبداعي واالبتكاري 
وتم خالل الورشة مناقشة عدة مواضيع كان من أبرزها " دور مديريه حماية الملكية الصناعية، وتسجيل العالمات 
التجارية، وحماية براءات االختراع وحماية الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية با�ضافة الى دور الملكية الفكرية في 
التوعية  فعاليات  من  عدد  ضمن  الورشة  هذه  عقد  ويأتي   ." ا�ردن  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  دعم 

الموجهة للقطاع الخاص التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- تم طباعة أدلة الملكية الفكرية لقطاع االعمال (دليل جمال المظهر ودليل التعبير االبداعي) تم توزيعها لعدة 

جهات.
- تم طباعة أدلة الملكية الفكرية لقطاع االعمال (دليل براءات االختراع ودليل العالمات التجارية) تم توزيعها لعدة 

جهات.



البتراء  إقليم  سلطة  مع  وبالتعاون  الصناعية  الملكية  حماية  مديرية   / والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  نظمت 
ومنظمة جايكا اليابانية ورشة توعوية حول حقوق الملكية الصناعية في البتراء.

المنطقة  في  المنتجة  االهلية  القطاعات  لدى  الوعي  رفع  الى  البتراء  إقليم  في  عقدت  التي  الورشة  وهدفت 
لتحسين منتجاتها وخدماتها.

المتبعة في  االدارية  با�جراءات  المحلية وموظفي سلطة االقليم  الجمعيات  الى تعريف  الورشة كذلك  وهدفت 
العالمات  مسجل  ومهام  ودور  والتسجيل  والفحص  الطلبات  تقديم  وآليات  الصناعية  الملكية  حماية  مديرية 
لتوجيه  السلطة  في  الخدمات  مقدمي  دور  اهمية  وإظهار  الصناعية  النماذج  ومسجل  االختراع  وبراءات  التجارية 

المنتجين لتلك االجراءات من أجل تطوير منتجاتهم وخدماتهم..
التنظيمي بالمديرية ودورها في وزارة  ، كالتعريف بالهيكل  وقد تم خالل الورشة نقاش عدد من المحاور الهامة 
الصناعة والتجارة والخدمات التي تقدمها واهمية تسجيل حقوق الملكية الصناعية واالستخدام االمثل للعناصر ، 

كما تناولت سياسة الملكية الصناعية بشكل عام ودورها في تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
التعاطي معها واستخدامها  المنتجين والحرفيين وسبل  التي تهم قطاع  الورشة عددا من القضايا  تناولت  كما 
آليات  جانب  إلى  االختراع  براءات  وتسجيل  التقليدية  والمعارف  التجارية  العالمات  تسجيل  كقضايا  أمثل  بشكل 

تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ودور الملكية الفكرية في دعم المشاريع الصغيرة.
ويأتي عقد هذه الورشة من اجل تحفيز وتشجيع الجمعيات على ابتكار وتطوير عالمات تجارية فارقة وتسجيلها 

للحصول على المزيد من الثقة والجودة. 

- طباعة قوانين العالمات التجارية وبراءات االختراع واسئلة متكررة حول معاهدة التعاون بشأن البراءات.
- طباعة بروشورات توعية حول مراكز دعم التكنولوجيا االبتكار.

الخاليا  ومركز  والجمارك  الملكية  العلمية  والجمعية  الجنائي  البحث  في  توعوية  وورش  محاضرات  عقد  تم    -
الجذعية.

- عقد محاضرات وورش توعوية مديريات التربية والتعليم اربد، الكرك، العاصمة عمان.
- إعطاء محاضرات في الجامعات الحكومية والخاصة ومركز الملك عبدااÔ الثاني للتصميم والتطوير 



ثالثا ً: إطالق جائزة حماية الملكية الصناعية للعالمات التجارية 

مراحل المسابقة

 ان نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الصناعية  بين النشئ بشكل خاص والمجتمع بشكل عام كان أحد 
أهم ا�هداف والتي قد تمثلت باطالق  مسابقة بين طالب وطالبات المدارس يتنافسون من خاللها (بعمل أفضل 
المقلد)  الذي يحمل عالمة اصلية واالبتعاد عن  المنتج  التجارية واهمية شراء  العالمات  (بوستر) عن  ملصق اعالني 

وقد رافق تطبيق المسابقة عدد من الفعاليات المصاحبة تمثلت في محاضرات توعوية للمعلمين والمعنين .

مر تنفيذ المسابقة بعدة مراحل وصوًال إلى اختيار الفائزين على مستوى المملكة، وتمثلت هذه المراحل فيما يلي:
• المرحلة ا�ولى: تشكيل فريق عمل للتنظيم وا�شراف على تطبيق المسابقة

فقد تم التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التربية والتعليم لعقد اجتماعات تنسيقية لبحث الية 
تطبيق المسابقة وقد تم خالل االجتماع مناقشة إمكانية تطبيق المسابقة في مدارس المملكة واÞلية المقترحة 
حول  تصور  إعداد  يتم  أن  على  والتعليم،  التربية  ووزارة  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  من  كل  ودور  للتطبيق 

المسابقة وتم تشكيل فريق عمل للتنظيم وا�شراف على المسابقة.

المرحلة الثانية: تطبيق المسابقة
تم تعميم المسابقة على كافة المدارس في المملكة، ثم عقد فريق العمل لقاء  مع مندوبي مديريات التربية 

التعليم من المعلمين والمعلمات في كافة اقاليم المملكة الوسط والشمال والجنوب ، وتم التأكيد على :
تعريف  في  ودورهم  حمايتها،  وكيفية  الفكرية  الملكية  حقوق  بمفاهيم  المعلمين  لدى  الوعي  زيادة  اهمية   -

النشئ بهذه الحقوق.
- كما تم خالل التدريب توزيع المنشورات المتعلقة بالملكية الفكرية كالعالمات التجارية، وحقوق المؤلف وبراءات 
بوزارة  الصناعية  الملكية  حماية  مديرية  قبل  من  المعلمين  على  الصناعية  والنماذج  الصناعية  والرسوم  االختراع 
ومعايير  والجوائز  المسابقة  حول  المعلمين  استفسارات  على  الرد  الى  با�ضافة  والتموين،  والصناعة  التجارة 
 2017/ 28/11 التصاميم المطلوبة. وقد تم تحديد موعد نهائي الستالم جميع ا�عمال من المدارس ال يتجاوز شهر 

بحيث يتمكن فريق العمل من الفرز وتحديد االعمال المترشحة للتصفية النهائية. 
في المدارس

جوائز المسابقة
الصناعة والتجارة والتموين  الفائزين خالل حفل تحت رعاية كل من معالي وزير  2017 تم تكريم  بتاريخ 28ديسمبر 
وزارة  باسم  أخرى  وجوائز  وميداليات  قيمة  ونقدية  عينية  جوائز  تقديم  تم  حيث  العالي  التعليم  ووزير  ومعالي 

الصناعة والتجارة والتموين وباسم المنظمة العالمية للملكية الفكرية 



رابع� :  أول طلب تسجيل براءة اختراع عن طريق معاهدة التعاون بشأن البراءات
 (PCT) في ا°ردن  

 ضمن مبادرات وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتشجيع ودعم مجاالت االبداع واالبتكار، وعلى إثر انضمام المملكة 
إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات بتاريخ 9/3/2017 ودخولها حيز النفاذ بتاريخ 9/6/2017، التقى وزير الصناعة والتجارة 
والتموين م. يعرب القضاة صاحب أول طلب مقدم لتسجيل براءة اختراع عن طريق معاهدة التعاون بشأن البراءات 
بتاريخ  المعاهدة  بواسطة  ا�ردني  المكتب  خالل  من  دولي  اختراع  براءة  لتسجيل  طلب  أول  إيداع  تم  حيث   ،(PCT)

.6/10/2017
وتم التقدم بإيداع طلب التسجيل عن طريق ا�يداع ا�لكتروني على موقع الويبو ا�لكتروني (epct)، ويتعلق طلب 
براءة االختراع المقدم بأداة طبية لتطبيق العالج بطريقة سلسة وفعالة لتخفيف أعراض ا�مراض الجلدية كا�كزيما 
والتي تتمثل بالحكة وتهيج الجلد الشديد وال بد من ضرورة االستثمار في هذا الناتج الفكري على المستوى المحلي 

وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والصناعة المحلية مما يعود بالنفع على نمو االقتصاد المحلي.
 

يشار الى ان من ا�سباب التي شجعت  لتقديم الطلب عن طريق معاهدة (PCT) هو سهولة اجراء تقديم طلب 
واحد بلغة واحدة لجهة واحدة عبر الموقع ا�لكتروني الخاص بطلبات الـ(PCT)، وكما توفر المعاهدة ميزات ممثلة 
بتقرير الفحص الدولي والذي يقوم بإعطاء رؤية أوضح لتقييم البراءة وتحديد الجدوى االقتصادية منها والمساهمة 
نشر  خاصية  إلى  با�ضافة  المستهدفة،  الدول  في  الوطنية  الحماية  لطلب  قدم¶  بالمضي  الصحيح  القرار  باتخاذ 
الطلبات بمرور 18 شهر على تقديم البراءة مما يتيح فرصة للمستثمرين لالطالع على البراءة وفتح المجال لتسويقها 
 90à واالستفادة منها، كما أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تقدم لمقدمي الطلب ا�فراد من ا�ردن خصم

من رسم إيداع الطلب



خامس�: في مجال تدريب وتأهيل المكاتب والكوادر في الدول
 العربية في المنطقة :

سادس�: في مجال أتمته اجراءات الملكية الصناعية.

للدول  االول  ا�قليمي  االجتماع  الصناعية  الملكية  حماية  مديريه  والتموين/  والتجارة  الصناعة  وزاره  استضافت   
العربية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار.ويأتي هذا االجتماع 
التكنولوجيا  دعم  مراكز  بإنشاء  خاصة  اتفاقية  (ويبو)  الفكرية  العالمية  المنظمة  مع  وقعت  التي  العربية  للدول 
TISCsوناقش المشاركون في هذا االجتماع الذي انعقد على مدار يومين 14/11/2017-13 التجارب والممارسات الفضلى 

في مجال دعم االبتكار واليات التعاون على الصعيد ا�قليمي وبناء المهارات.

وأكدت مدير مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة زين العواملة اهميه الدور الذي تقوم به مكاتب الملكية 
الصناعية لنشر ثقافة االبتكار ودعم الباحثين والمخترعين في المنطقة العربية وتيسير حصولهم على المعلومات 
وقواعد البيانات المتعلقة بالبراءات وغيرها من الموارد العلمية والتكنولوجية.واكدت اهمية تفعيل العمل العربي 
المشترك حيث تدعم المملكة المبادرات المتعلقة بزيادة عدد وثائق البراءات باللغة العربية ويأتي ذلك من منطلق 
رعاية التفكير ا�بداعي في المملكة. وشارك في االجتماع عدد من الدول العربية منها: السعودية ومصر والجزائر 

وجيبوتي والمغرب وسلطنه عمان وتونس وموريتانيا.
 

-  ورشة عمل تدريبية محلية بعنوان: " البحث في قواعد بيانات البراءات وتطوير مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار 
في ا�ردن" وبحضور كافة المراكز التي تم توقيع اتفاقيات �نشاء مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار فيها با�ضافة 
الى جهات أخرى مهتمة بأنشاء تلك المراكز في منشاتها باالضافة الى دول عربية مجاورة سوريا وفلسطين وأيضا 
وحيث أن الهدف من الدورة هو تدريب الكادر ليكون قادرا على تقديم خدمة البحث في قواعد البيانات المختلفة 
جدة  السابق،  الفن  (حالة  واالبتكار  التكنولوجيا  دعم  مراكز  يقدمها  التي  البحوث  من  نوعين  مناقشة  تم  حيث 

االختراع).  

- أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية(ويبو) خدمة تطبيق  
النفاذ  إتاحة  على  الوطنية  المكاتب  مساعدة  بهدف  المنظمة  طورتها  التي  االنظمة  أحد  وهي   WIPO PUBLISH

االلكتروني الى الوثائق المنشورة وتسهيل تبادل البيانات والوثائق المنشورة مع االنظمة الدولية للملكية الفكرية 
مثل معاهدة التعاون بشأن البراءات ومع قواعد بيانات الملكية الفكرية االقليمية والدولية.

- بالتعاون مع الويبو تم تحديث االنظمة في كل من قسم براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية وقسم 
العالمات التجارية وذلك بأخذ نظام IPAS مطور من قبل الويبو ويهدف الى مساعدة مكاتب الملكية الفكرية على 
تقديم خدمات أفضل �صحاب المصلحة من خالل إجراءات عمل مؤتمتة وفعالة وموحدة �دارة الملكية الفكرية 



سابعا ً: فوز المملكة برئاسة اللجنة الفنية العربية للملكية الفكرية

انتخبت اللجنة الفنية للملكية الفكرية في جامعة الدول العربية باجتماعها المنعقد بالقاهرة بتاريخ (19-20/12/2017) 
مدير مديرية حماية الملكية الصناعية / وزارة الصناعة والتجارة والتموين / زين العواملة، رئيسا لها لمدة سنتين. وقد 
جاء انشاء هذه اللجنة تنفيذا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية رقم 
(97) على المستوى الوزاري لتعنى بوضع قواعد التعاون بين الدول العربية وتكون الجهة التنسيقية لتوحيد الجهود 
وفي  العربية  المنطقة  في  الفكرية  الملكية  مجال  في  المشترك  العربي  للعمل  استراتيجية  ووضع  العربية 
في  موحد  رأي  العربية  للدول  ليكون  الفكرية  الملكية  قضايا  فيها  تناقش  التي  الدولية  والمحافل  المؤتمرات 
المسائل المطروحة على االجندة الدولية الخاصة بهذا الشأن. ان انتخابها لرئاسة اللجنة يأتي تقديرا للجهود التي 
يبذلها ا�ردن لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجاالت حيث كانت المملكة من أوائل الدول العربية 
تطبيقا لالتفاقيات الخاصة بحماية الحقوق من خالل اصدار التشريعات الالزمة وانشاء جهات مختصة للتعامل مع 

القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية.

بهدف  والدولية  ا�قليمية  ا�نظمة  إلى  واالنضمام  وااليداع،  والتسجيل  البحث  أنظمة  فيها  بما  شبكية،  وخدمات 
التبادل ا�لكتروني للبيانات والوثائق.

- أطلقت مديرية حماية الملكية الصناعية /وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 10 تشرين االول 2017 خدمة تطبيق 
المحلية  الفكرية  الملكية  لمكاتب  الكلي  العدد  االخير  االصدار  "TMClass"ويضيف  الدولي  التصنيف  في  البحث 
والمكتب  الفكرية  للملكية  العالمية  والمنظمة  الفكرية  للملكية  ا�فريقية  المنظمة  ذلك  في  بما  واالقليمية 
ا�وروبي للملكية الفكرية إلى 65 مكتب¶ وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين البحث وترجمة البضائع والخدمات من و 
الى اي لغة من ال 43 لغة المتاحة ومنها اللغة العربية التي تم اضافتها مؤخرÐ. يعتبر دمج مديرية حماية الملكية 
مع  باالشتراك  الفكرية  للملكية  االوروبي  االتحاد  مكتب  مع  الدولي  التعاون  إطار  في  ملموسة  نتيجة  الصناعية 
شركائه الدوليين. وتعتبر هذه الخطوة استكماال للخطط التطويرية في مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين لتقديم مزيد من المعلومات لمجتمع البحث والتطوير ومجتمعات االعمال في االردن 

 http://euipo.europa.eu/ec2 والمستثمرين، ويمكن االستفادة من هذه الخدمة من خالل الرابط
-  قامت مديرية حماية الملكية الصناعية بالعمل على أتمته خدمات العالمات التجارية وخدمات براءات االختراع 

وذلك تمهيدا لعملية التحول االلكتروني  (ا�يداع االلكتروني والدفع االلكتروني  ) وتمهيدا لعملية االطالق .
- وقامت المديرية باستحداث مواقع الكترونية لكل من المديرية ومراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار 








