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ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ 1T}1T4Tقال تعالى:  َسيََرى هللاَّ  .1Tصدق اهللا العظيم1T4T{ 1Tَوقُِل اْعَملُوا َف
إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 1T} 1T4Tقال تعالى:

 .4Tصدق اهللا العظيم1T4T{ 1Tمنها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال
 السيد/ الوكيل 

 السيد/ المدعي العام
 السادة أعضاء المجلس االستشاري لوكيل وزارة العدل

 الموقرين
 ، و خطة 2013اليوم أضع بين أيديكم تقرير أداء إدارة مسجل عام الملكية الفكرية للعام 

، أرجو منكم بكل أمانة و صدق و تجرد أن تحكموا لنا أو علينا، فإذا أصبنا فهذا 2014اإلدارة للعام 
فضل من اهللا نشكره عليه كثيرا، ثم الفضل من بعد ذلك يعود لجميع العاملين باإلدارة من عمال و 
 موظفين و مستشارين لمست فيهم حبا للعمل و تفانيا و نكران للذات. من أجل تطوير هذه اإلدارة.

 أما إذا أخطأنا فنطلب  منكم أن تعينونا و تقومونا.

 
َها َما اْكَتَسَبْت رَبـََّنا الَ  قال تعالى:الَ ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

َنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَنا رَبـََّنا َوالَ  تـَُؤاِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبـََّنا َوالَ َتْحِمْل َعَليـْ
ُتَحمِّْلَنا َما الَ طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َأنَت َمْوالنَا فَانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم 

  صدق اهللا العظيم..اْلَكاِفرِين"

   
 عــادل خــالد هــالل
 مسجل عام الملكية الفكرية
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 مقدمة عن الملكية الفكرية:

إن السودان من الدول التي عرفت الملكية الفكرية منذ قديم الزمان، ولديه قاعدة قضائية قديمة 

تأسست على مبدأ استقرت عليه جميع التشريعات السماوية أال و هو إن اإلنسان يمتلك ما يبدع و هذا 

 األمر تقتضيه الفطرة السليمة و قواعد العدالة و اإلنصاف.

إن االهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية أمر أكدته المواثيق الدولية و القوانين الوطنية للدول و 

 على الصعيد الوطني فان دساتير السودان التي تعاقبت قد اهتمت باإلنتاج الفكري وقننته.

 لكل شخص حقه في الكسب من المال و الفكر و له 1998وجاء في دستور السودان سنة 

 منه لكل مواطن 39 المادة 2005خصوصية التملك لما كسب، كذلك جاء في الدستور االنتقالي لسنة 

حق ال يقيد في حرية التعبير و تلقي و نشر المعلومات و المطبوعات و الوصول إلى الصحافة دون 

مساس بالنظام والسالمة واألخالق العامة وذلك وفقا لما يحدده القانون كما يأتي االهتمام بالملكية الفكرية 

م و الذي يدعو في 1948انطالقا من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته األمم المتحدة عام 

الفقرة الثانية من المادة السابعة و العشرين إن لكل فرد الحق في حماية المصالح األدبية و المالية 

 المترتبة على إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفني.

 مفهوم الملكية الفكرية:

تعنى الملكية الفكرية بشكل عام الحقوق القانونية المتولدة عن النشاط الفكري في المجاالت 

 األدبية أو العلمية أو الفنية أو الصناعية.

م 1967كما تناول مفهوم الملكية الفكرية في نص واضح و محدد في اتفاقية ستوكهولم في يوليو 

) و قد سبق هذا الحدث WIPOتلك االتفاقية التي أسست بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (

صدور التشريعات من بعض الدول و توقيع معاهدات دولية كانت أساسا لهذا المفهوم الساند اآلن ووفق 

هذا المفهوم فان الملكية الفكرية تشمل الحقوق الفكرية و الصناعية و األعمال األدبية و الفنية و العلمية 

و حماية فناني األداء و منتجي التسجيل و هيئات اإلذاعة و حماية منتجي الفوتوغرافيا و االختراعات و 

الرسوم و النماذج الصناعية و العالمات التجارية و عالمات الخدمة و األسماء التجارية و البيانات 

 التجارية و منع المنافسة غير المشروعة.

و يمكن أن تعرف الملكية الفكرية بأنها تعتبر سلطة مباشرة يعطيها القانون للشخص على كافة 

منتجات عقله و تفكيره و تمنحه مكنة االستثمار و االنتفاع بما تدر عليه هذه األفكار من مردود مالي 

 للمدة المحددة قانونا و دون منازعة أو اعتراض من أحد.
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ووفقا لالهتمام المتزايد بأهمية الملكية الفكرية عامة والسودان خاصة فقد تم إنشاء إدارة تعني 

بتسجيل حقوق الملكية الفكرية , وكانت هذه اإلدارة قديما من إدارات المسجل التجاري الذي كان يتبع  

 لوزارة التجارة .

في بداية الثمانينات انتقلت هذه اإلدارة لوزارة العدل مع مسجل الشركات والشراكات وأسماء 

األعمال والتوكيالت التجارية ,ومهامها تسجيل جميع األسماء التجارية ,العالمات التجارية ,براءات 

 االختراع ,والنماذج الصناعية.

م أصدر السيد وزير العدل قرارا بفصل الملكية الفكرية من التسجيالت التجارية 2002في عام 

وهي  وصارت إدارة مستقلة, وحاليا هي اإلدارة التي تقوم بتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية,

نقطة ارتكاز للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(الوايبو) والمنظمة األفريقية اإلقليمية للملكية الفكرية 

 (األريبو) .

ومقر اإلدارة الحالي هو الخرطوم المقرن جنوب شرق البنك الزراعي وليست لها فروع في 

 م .2005الواليات ألنها شأن اتحادي وفقا  للدستور االنتقالي لسنة 

 المنظمات  التي انضم إليها السودان:

 م.1974في عام  )WIPOالتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو ( •

 .1976)  في عام ARIPOالمنظمة اإلقليمية اإلفريقية للملكية لفكرية أريبو ( •

 االتفاقيات اإلقليمية والدولية التي انضم إليها السودان: 

ووفقا لالهتمام المتزايد بأهمية الملكية الفكرية فقد انضم السودان إلي  العديد من االتفاقيات اإلقليمية 

 الدولية في مجال الملكية الفكرية منها:

 م.1984اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في العام  •

 م.1984اتفاقية التعاون بشأن البراءات  في العام  •

 م .1984برتوكول  هراري لتسجيل النماذج الصناعية والبراءات في العام  •

 م .1984اتفاق مدريد الخاص بتسجيل العالمات التجارية في العام  •

 م .2000اتفاق بيرن  لحماية المصنفات األدبية والفنية  •

 م.2000معاهدة التعاون بشأن  البراءات   •

م ودخل حيز النفاذ في فبراير 2009برتوكول مدريد  لتسجيل العالمات التجارية في العام  •

 م.2010
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  القوانين ذات الصلة بقوانين الملكية الصناعية :-

 قانون تسجيل أسماء األعمال. •

 قانون إيداع المصنفات . •

 قانون مركز البحوث واالستشارات الصناعية. •

 قانون الجمارك.  •

 قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي. •

 قانون تشجيع االستثمار. •

 قانون المركز القومي للبحوث لسنة. •

 قانون هيئة البحوث الزراعية لسنة. •

 قانون نقطة التجارة السودانية لسنة. •

 قانون جرائم المعلوماتية لسنة. •

 قانون المعامالت االلكترونية. •

 قانون منع االحتكار و المنافسة غير الشريفة. •

 قانون صحة البيئة. •

 قانون التقاوي. •

 الجهات ذات الصلة بالملكية الصناعية:

من المعروف أن الملكية الفكرية أصبحت اليوم تمس كل جوانب حياة اإلنسان، و نظرا إلى هذه 

األهمية المتزايدة للملكية الفكرية فإنها لم تقتصر على المبدعين و المخترعين وأصحاب األعمال بل 

 اتسعت لتشمل القطاعات اآلتية:

 وزارة  العلوم والتقانة •

 وزارة الصناعة •

 وزارة التجارة الخارجية  •

 وزارة التعليم العالي •

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني  •

 وزارة الصحة •

 وزارة الزراعة •

 شرطة الجمارك •
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 المركز القومي للبحوث •

  سهيئة المواصفات والمقايي •

 اتحاد الغرف الصناعية •

  وزارة الثقافة–المجلس االتحادي للمصنفات األدبية والفنية  •

 ناتحاد المخترعين السودانيي •

 مركز تطوير اإلدارة  •

 الجامعات والمعاهد العليا  •

 منظمات المجتمع المدني •

 آليات حماية حقوق الملكية الفكرية:

 هنالك جهات عدة تتولى حماية حقوق الملكية الفكرية وهي:

 مسجل عام الملكية الفكرية- وزارة العدل •

  وزارة الثقافة–المجلس االتحادي للمصنفات األدبية و الفنية  •

 الشرطة  •

 الجمارك •

 نيابة الملكية الفكرية •

 محكمة حقوق الملكية الفكرية •

 الهدف من التقرير:

يهدف هذا التقرير إلي عكس ما تم انجازه في إدارة مسجل عام الملكية الفكرية  في العام 

 م .2014م وخطة اإلدارة للعام 2013

 أهمية التقرير:

 يعد مصدرا من مصادر المعلومات وتوثيقا لألداء في الفترة المعنية. -1

 يعد أداة مراقبة وتقييم لألعمال واألنشطة خالل الفترة المعنية . -2

  التي طرأت في هذه الفترة ,والمشاكل والحلول .تيوضح المستجدا -3

  من أجل متابعة تنفيذها.2014يعكس خطة اإلدارة للعام  -4
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 مهام واختصاصات مكتب مسجل عام الملكية الفكرية :-

علي رأس إدارة مسجل عام الملكية الفكرية (مسجل عام) يتم تعينه بوساطة وزير العدل 

وتحدد اختصاصاته وفقا  لالئحة وزارة العدل و قوانين الملكية الفكرية, وااللتزامات اإلقليمية 

 والدولية وهي علي النحو األتي:

 التسجيل الوطني للعالمات التجارية وعالمات الخدمة. -1

 التسجيل الوطني لبراءات االختراع. -2

 التسجيل الوطني للنماذج الصناعية . -3

 التسجيل الدولي للعالمات التجارية و عالمات الخدمة وفقا لنظام مدريد (اتفاق + بروتوكول) -4

 التسجيل اإلقليمي لبراءات االختراع والنماذج الصناعية . -5

 ).PCTالتسجيل الدولي لبراءات االختراع وفقا التفاقية التعاون بشأن البراءات ( -6

 التمثيل الداخلي والخارجي في االجتماعات اإلقليمية والدولية الخاصة بالملكية الصناعية. -7

تسجيل جميع التصرفات الالحقة من تنازل, تراخيص استعمال  و غيرها من التصرفات الالحقة  -8

 األخرى بعد التسجيل واكتساب الحماية.

 إصدار شهادات تسجيل  العالمات التجارية ,براءات االختراع و النماذج الصناعية. -9

-تلقي طلبات الحماية اإلقليمية والدولية للعالمات التجارية وعالمات الخدمة ,براءات االختراع و 10

 النماذج الصناعية وفقا لالتفاقيات اإلقليمية والدولية التي يكون السودان عضوا  فيها.

 -إبداء المشورة   لوزير العدل وأجهزة الدولة في أي مسألة تتعلق بالملكية الفكرية.11

 الهيكل التنظيمي والوظيفي لإلدارة :

يعمل مكتب مسجل عام الملكية الفكرية وفقًا  لهيكل تنظيمي ووظيفي يقوم علي تسجيل 

العالمات التجارية وعالمات الخدمة الوطنية واإلقليمية والدولية,  وبراءات االختراع  الوطنية  والدولية 

والنماذج الصناعية الوطنية واإلقليمية  من خالل ثالثة أقسام رئيسية تنبثق منها أقسام فرعية, وباإلضافة 

 إلي وجود أقسام أخري  هي اإلدارة والسكرتارية وتقنية المعلومات.
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 ) يوضح الهيكل التنظيمي و الوظيفي إلدارة مسجل عام الملكية الفكرية1شكل (
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 أوال قسم العالمات التجارية :  

             
 

علي  رأس هذا القسم مستشار قانوني  إلي جانب الكادر القانوني و الكوادر المساعدة  وهو من 

م أي ألكثر من ثمانين عاما، وقد فاق 1931اكبر األقسام في اإلدارة فهو يعمل لتلقي الطلبات منذ العام 

  ألف طلب حتى اآلن.50عدد الطلبات ال

يختص القسم بتسجيل العالمات التجارية وعالمات الخدمة بناء علي الطلبات التي تقدم وفقا  

م ويتم الفحص للعالمة فحصا 1931م الذي الغي قانون 1969لقانون العالمات التجارية والئحته لسنة 

شكليا وموضوعيا مستخدمين في ذلك تصنيف  نيس  وفينا لتصنيف العالمات التجارية وعالمات الخدمة 

. 

:الذي يقوم بالبحث الوطني والدولي عبر نظام إداري وفنيو يتكون القسم  من مكتبين أحدهما 

 لتقديم الرأي القانوني في قانونيالكتروني ويدوي (إلي حين اكتمال حوسبة جميع العالمات ), و اآلخر 

 م.1969م والئحته لسنة 1969العالمات المقدمة وفقا  لقانون العالمات لسنة 

كما يقوم القسم بتلقي طلبات التسجيل الدولي وفقا  لنظام مدريد(االتفاق +البرتوكول) وقد بلغ 

  طلب. 7500عدد الطلبات في هذا الجانب  حوالي 

باإلضافة إلي طلبات التصرفات الالحقة الوطنية  والدولية مثل  التنازل,تغيير العنوان، ترخيص 

 االستعمال و غيرها.

تنشر العالمة التجارية المحلية المقبولة ,المشطوبة وبعض التصرفات الالحقة في الجريدة 

 الرسمية التي تصدرها اإلدارة .
 العالمات المسجلة السنة

2010 1968 

2011 1824 

2012 1552 

2013 2224 

 ).2010-2011-2012 مقارنة باألعوام (2013) يوضح إحصائيات العالمات المسجلة للعام 1جدول (
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 ).2010-2011-2012 مقارنة باألعوام (2013) يوضح إحصائيات العالمات المسجلة للعام 2شكل (

 

 اإليداعات قبول رفض تصرفات الحقة السنة

2010 1525 36 1030 1066 

2011 1650 57 565 652 

2012 1447 15 575 590 

2013 3148 102 1885 1987 

 ).2010-2011-2012 مقارنة باألعوام (2013) يوضح إحصائيات العالمات المسجلة للعام 2جدول (

 

 
 ).2010-2011-2012 مقارنة باألعوام (2013) يوضح إحصائيات العالمات الدولية للعام 3شكل (
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 ثانيا قسم البراءات :-

        
 

 على رأس هذا القسم مستشار قانوني إلى جانب الكادر القانوني والكوادر المساعدة .

يختص القسم بتسجيل البراءات الوطنية  واإلقليمية والدولية  بناءا على الطلبات التي تقدم وفقًا لقانون 

 باإلضافة إلى التصرفات الالحقة  من تنازل وتراخيص وغيرها من 1981م والئحته لسنة 1971البراءات 

 التصرفات القانونية.

 قانوني يقوم بتلقي الطلبات وفق القانون واآلخر  إداري فنييتكون القسم من مكتبين أحدهما

لتقديم الرأي  القانوني , ويتبع المكتب نظام الفحص الشكلي للطلب وقد فاق  عدد البراءات الوطنية  

  براءة.3500المحمية في السودان 

 م.1984 هراري لسنة لكما يقوم القسم بتلقي طلبات التسجيل اإلقليمية وفقا  لبرتوكو

  تنشر البراءات المقبولة و التي سقطت في الملك العام لعدم التجديد في الجريدة الرسمية التي 

 تصدرها اإلدارة.

) pctكما يقوم القسم بتلقي ودراسة طلبات التسجيل الدولي وفقا التفاقية التعاون بشأن البراءات (

  براءة .511وبلغ عدد البراءات الدولية المحمية في السودان وفقًا ألحكام هذه االتفاقية 
 الشهادات الصادرة  اإليداعات السنة

2010 207 103 

2011 183 114 

2012 192 105 

2013 282 190 

 ).2010-2011-2012 مقارنة باألعوام (2013) يوضح إحصائيات لطلبات براءات االختراع والشهادات الصادرة للعام 3جدول (
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-2012 مقارنة باألعوام (2013) يوضح إحصائيات لطلبات براءات االختراع المحلية والشهادات الصادرة للعام 4شكل (

2011-2010.( 

 

  اإليداعات الشهادات الصادرة السنة

2010 3 3 

2011 7 18 

2012 11 27 

2013 10 12 

 ).2010-2011-2012 مقارنة باألعوام (2013) يوضح إحصائيات لطلبات براءات االختراع الدولية و الشهادات الصادرة للعام 4جدول (

 
 ).2010-2011-2012 مقارنة باألعوام (2013) يوضح إحصائيات لطلبات براءات االختراع الدولية و الشهادات الصادرة للعام 5شكل (
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 ثالثا قسم النماذج الصناعية:-

             

 

 على رأس هذا القسم مستشار قانوني  إلى جانب  الكادر القانوني والكوادر المساعدة.

يختص القسم بتسجيل النماذج الوطنية واإلقليمية  بناءًا على الطلبات التي تقدم وفقًا لقانون والئحة   

 –م باإلضافة إلى التصرفات الالحقة من تنازل 1999م والئحته لسنة 1974النماذج الصناعية لسنة 

 ترخيص استعمال وغيرها.

 قانونييقوم بتلقي الطلبات وفق القانون واآلخر  أدارى فنييتكون القسم من مكتبين، أحدهما 

 لتقديم الدراسة القانونية والرأي.

يقوم القسم بالفحص الشكلي وفقًا ألحكام القانون وتصنف النماذج الصناعية عند اإليداع وفقًا 

 للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية (تصنيف لوكارنو).

 هراري الذي انضم له السودان في لكما يقوم القسم بتلقي طلبات التسجيل اإلقليمي وفقا  لبرتوكو

 م.1984عام 

تنشر النماذج الصناعية المقبولة وبعض التصرفات الالحقة  بالجريدة الرسمية التي تصدرها 

 اإلدارة.

   نموذجاً .1200وقد بلغ عدد النماذج الصناعية المسجلة حتى  اآلن   
  اإليداعات الشهادات الصادرة السنة

2010 89 112 

2011 94 111 

2012 40 98 

2013 100 115 

 ).2010-2011-2012 مقارنة باألعوام (2013) يوضح إحصائيات لطلبات النماذج الصناعية والشهادات الصادرة للعام 5جدول (
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-2012 مقارنة باألعوام (2013) يوضح إحصائيات لطلبات النماذج الصناعية والشهادات الصادرة للعام 6شكل (

2011-2010.( 

ة غى ئألخئذب ككعئل  ة عكو ئكةزجيإل هدئ 2013مإلحط ئكقفرب ئكةى ضذآ ب ه  لهئ ئكتإلت زئ  غى آف

لذجظ دكق ئكمطئل ئكدى ةل  هدن ئكفةذب ه  لك ئألخئذب غى ئكةزجيك غى  ا ع شئح ز ئكةضهذ ئكدى  يعق

ن  لئ ةل ئكقيئل ا م ائألخئذب ه  لكي ليظ ئكعئ ذ مئغدب هئحخب ه قدكق جههخ ج ة عا ن كةيزيذ ئألجذئ؟ئ ئمةهئج

م عكو  لمظ ةعخى ئيخذي ب ه  لئي م آجك ئكح ل ب ئكةزجيك  لي ه ب ه آ ب ئكفقذي لكقي ب ئك م مسذ تقئغ ل

 ئكحقهف. 

 مهام المستشار القانوني  :

دراسة الطلبات المقدمة في جميع األقسام الثالثة وفقا لمتطلبات القوانين باإلضافة إلي   -

 إعداد المذكرات  القانونية  من اعتراض وٕاعادة نظر بعد الدراسة

 مراجعة جميع أعمال الكادر الفني. -

  الظهور  في المحاكم فيما يتعلق بالقضايا في مجال الملكية الفكرية . -

المشاركة في جميع المحافل الوطنية اإلقليمية والدولية التي يدعي لها المسجل بحكم عضوية  -

 السودان في المنظمة اإلقليمية (األريبو) و الدولية (الوايبو).

 مهام الكادر الفني  واإلداري:

 يقوم الكادر الفني واإلداري بتلقي الطلبات الوطنية واإلقليمية والدولية . -

 إعداد السجالت. -

 فتح الملفات. -

 فحص الطلبات شكليا. -
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 البحث الوطني واإلقليمي والدولي الكترونيا . -

 استقبال مقدمي الطلبات. -

تسجيل وحوسبة جميع الطلبات الجديدة والتصرفات الالحقة من تنازل وتجديد وترخيص  -

 وغيرها .

 تجميع مواد النشر . -

 طباعة الجريدة الرسمية . -

 تسريك(تحريك) الملفات ومتابعتها. -

 إعداد اإلحصائيات الدورية. -

 صيانة أجهزة الحاسوب والشبكة (برامج +معدات)واإلشراف عليها. -

تسجيل الطلبات وطباعة الشهادات باللغة العربية واالنجليزية وأي أعمال أخري متعلقة  -

 باألعمال الفنية واإلدارية.

 :المشاركات الخارجية في المهام الرسمية

 بالعديد من المشاركات الخارجية الهامة منها ما كان على المستوى الوزاري  م2013حفل العام  •

واجتماعات  رؤساء  ) ARIPOواإلداري المنظمة اإلفريقية اإلقليمية للملكية الفكرية أريبو (

السمنارات، كورسات  إلدارة  لحضور االجتماعات،ا منالمكاتب  ومنها ما تعلق بإيفاد ممثلين 

  ورش العمل .والتدريب 

  في  سالمين سلمى رضوان/المستشار كانت  مشاركة 2013أولى المشاركات في العام  •

االجتماع  الدولي  لحماية  الموارد  الوراثية  والمعارف التقليدية والفلكلور والذي انعقد بمباني 

  وقد طرح في 2013 فبراير  8-4المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف في الفترة  من 

االجتماع عدد من النصوص والخيارات الالزمة لمواصلة  العمل بشأن  القاسم المشترك بين 

 نظام البراءات والموارد الوراثية.

 في الدورة   هالل خالد عادل/ مستشارال مسجل عام الملكية الفكرية  شارك 2013وفي مارس  •

 مارس والجهة الراعية 22-11المتقدمة للملكية الفكرية  للمسئولين الحكوميين في الفترة من 

 ومنظمة التجارة العالمية )WIPO(لمية للملكية الفكرية اللدورة  تمثلت في كل من المنظمة الع

)WTO واشتملت هذه الدورة علي المعاهدات التي تديرها الوايبو ومنظمة التجارة العالمية ,(

 والعالقة بين المنظمتين.
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في المؤتمر  األفريقي  بشان  محمد بشارة دوسة /وزير العدل السيد    شارك2013في مارس و •

أهمية سياسات  الملكية الفكرية وتعزيز االبتكار  وتكوين  القيمة والقدرة التنافسية  والذي انعقد 

 عبد /المستشار    وقد رافقه من إدارة الملكية الفكرية2013 مارس 14-12بتنزانيا في الفترة من 

  .الرازق محمد  عبد الرحمن

و من اجل تطوير وترقية العمل بقسم التسجيل الدولي للعالمات، و بناء على طلب من مسجل  •

عام الملكية الفكرية للسيد/مدير عام المنظمة العالمية (الوايبو),من اجل بناء القدرات للعاملين في 

   و بكر مناهل األمين أبو/ينتالمستشار كال من ت شاركقسم التسجيل الدولي للعالمات، فقد

  في ورشة عمل تدريبية بخصوص نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات رباب محجوب سعيد

 ابريل 19 -17التجارية  وذلك بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف  في الفترة من 

 وقد شمل البرنامج اإلجراءات  والجوانب القانونية  إلجراءات التسجيل ،دور المكتب 2013

   .الوطني كمكتب منشأ ومكتب تسجيل

على حرصا منا علي المشاركة في جميع المحافل اإلقليمية والدولية في مجال الملكية الفكرية و •

 ممثلة في ة فقد شاركت إدارة الملكية الفكريمن االضطرابات التي كانت ببغدادم غالر

 في حضور المؤتمر  الدولي األول للملكية الفكرية ببغداد والذي تزامن نادية أبو بكر/المستشار

 .  2013 ابريل 24-21تيار بغداد عاصمة للثقافة العربية وذلك في الفترة من خمع ا

  شاركت)، فقدWIPOبحكم عضوية السودان بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( •

 في اجتماعات  اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية  صفاء محمد سكيني /المستشار

 26-22والموارد الوراثية  والمعارف التقليدية  والفلكلور الدورة الرابعة والعشرون في الفترة من 

  بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.2013ابريل 

من اجل توحيد المواقف العربية في جميع المحافل اإلقليمية و الدولية تقدمت جامعة الدول  •

مسجل عام الملكية العربية بدعوة لمدراء مكاتب الملكية الفكرية بالوطن العربي، فقد شارك 

-12 في الفترة من  بمقر الجامعةالجتماع المنعقد بمصرباهالل خالد عادل / مستشارالفكرية ال

  لمناقشة إنشاء لجنة دائمة للملكية الفكرية بجامعة الدول العربية .و ماي13

السودان عضو في لجنة التنمية بالمنظمة العالمية وبناء علي دعوة مقدمة من  المنظمة ,  •

 في اجتماع لجنة التنمية والملكية الفكرية في سويسرا المنعقد  األمين سعاد / المستشارشاركت

 وقد تم في االجتماع مناقشة عملية التنمية في الدول 2013 مايو 17-13بجنيف في الفترة من 

 النامية  واألقل نموا وتقديم المساعدات الفنية والتقنية وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية.
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بناء على اتفاقية التعاون الموقعة  بين المنظمة اإلقليمية اإلفريقية للملكية الفكرية اريبو  •

(ARIPO)  تلقى السودان دعوة كريمة  للمشاركة 31/3/2011 وجمهورية الصين الشعبية في 

في السمنار التدريبي  بجمهورية الصين الشعبية في إطار التدريب للعاملين بالمنظمة والمكاتب 

الوطنية ألعضاء المنظمة برعاية وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية وقد مثل السودان من 

 /زينب  محمد إبراهيم الشامي  والمستشار/ المستشار إدارة الملكية الفكرية في هذا السمنار

 .2013/ 4/6/إلى  15/5  وذلك في الفترة من اب محجوب سعيدبر

) بالتعاون مع WIPOاستفاد السودان من الفرص التي توفرها  المنظمة  العالمية الوايبو ( •

 صفاء /المستشارشاركت المكتب السويدي بكورس تدريبي يشتمل علي ثالثة مراحل، فقد 

  الثالث، بعد مشاركتها في  الكورس األول في السويد والثاني داخل السودان في الكورسسكيني 

ل البرنامج الوكالة السويدية للتنمية والتعاون بمشاركة  مكتب البراءات السويدي والذي انعقد بنيب

 . 2013 مايو 27 إلى 23في الفترة من 

في إطار نشاط المكتب العربي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة الدول  •

  هالل خالدعادل/ مستشارمسجل عام الملكية الفكرية القد شارك العربية  وحكومة البرازيل، ف

 ن الجنوبية والبلداأمريكافي المنتدى اإلقليمي الثاني لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية في بلدان 

 م .2013 يونيو/ 27-25العربية والذي انعقد بالبرازيل في الفترة 

المستشار/سلمي  رضوان  م شاركت 2013 يونيو/ 27-25 الفترة من ،وفي نفس هذا التوقيت •

 ناميبيا) بمدينة ويندهوك بدولة PCT في سمنار حول اتفاقية التعاون بشأن البراءات (سالمين

 للملكية الفكرية (اريبو) اإلفريقيةوقد نظمت السمنار الوايبو بالتعاون مع المنظمة اإلقليمية 

ARIPO) يشكل السمنار منتدى لتبادل وجهات  , وبياي وحكومة نامالياباني) ومكتب البراءات

 .  جميع المشاركينأفاد الذي يء تطبيق نظامها الشوأهمية إلى االتفاقية االنضمامالنظر حول 

 شارك بحكم عضوية السودان في المنظمة اإلفريقية اإلقليمية للملكية الفكرية (األريبو)  •

 المعنى باإلجراءات اإلقليمي بحضور السمنار الرحمن الرازق محمد عبد المستشار /عبد

  وهرارياإلدارية وٕاجراءات تسجيل البراءات ونماذج المنفعة والعالمات التجارية وفقًا لبروتوكول 

اإلقليمية م بدعوة من المنظمة 2013 يوليو/ 12-10 في الفترة من بزيمبابويبانجول والذي انعقد 

  ).(ARIPO للملكية الفكرية اإلفريقية 

 في اجتماع اللجنة الحكومية  هالل خالدعادل/ مستشارمسجل عام الملكية الفكرية الكما شارك  •

الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفلكلور (الدورة الخامسة 



 

18 
 

 يوليو 24-15الفترة  والمنعقدة بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية  بجنيف في والعشرون)

 م.2013

 فقد  )،51تمت المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الدورة ( •

 في بكرأبو والمستشار/ نادية   هالل خالدعادل/ مستشارمسجل عام الملكية الفكرية الشارك 

. وقدم )51 الجمعية العامة للدول األعضاء في منظمة الملكية الفكرية االجتماع (أعمالافتتاح 

السودان بيانا مخاطبا الجمعية العامة عاكسا اهتمام الدولة بالملكية الفكرية و إستراتيجيتها للفترة 

 القادمة.

 من اجل تطوير وتحديث العمل بقسم التسجيل الدولي للعالمات التجارية , شاركت •

 في الدورة الحادية عشر لمجموعة العمل للتطورات القانونية المستشار/سلمي رضوان سالمين

والذي انعقد بمباني المنظمة العالمية للملكية لنظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات التجارية 

م ,وقد تم في االجتماع مناقشة التعديالت 1/11/2013-29/10 في الفترة من الفكرية في جنيف

المقترح إدخالها علي بعض قواعد اتفاق وبروتوكول مدريد, وعلي سبيل المثال قاعدة التراخيص 

 ) بتدوين التجديد واإلظهار في حالة  عدم التجديد.31والقاعدة (

 إقليمية في الندوة الشبه ي الشامإبراهيم المستشار/ زينب محمد  شاركت2013 وفي نوفمبر •

 نظمت بواسطة المنظمة العالمية للملكية والتي البيانات الجغرافية لشبونة  وٕادارةحول نظام 

 دولة 12 ممثلي بحضور ARIPO) (اإلقليمية اإلفريقية بالتعاون مع المنظمة WIPO)الفكرية(

م وقد تناول 2013 نوفمبر5-4 من بهراري في الفترةعضو باالريبو أقيمت بمقر المنظمة 

 في مجال المؤشرات الجغرافية وتسميات األخيرةالبرنامج العديد من الموضوعات منها التطورات 

 المنشأ والتنمية المستدامة والعالمات الجماعية.

 بإدارةمة ذات الطابع التدريبي مشاركة سنوية تمنح الفرصة للمستشارين  اومن المشاركات اله •

  والبرنامج  IP نموًا في مجال الاألقلالملكية الفكرية  باالشتراك في البرنامج التدريبي للدول 

برعاية الوكالة السويدية للتنمية والتعاون ومكتب البراءات السويدي والوايبو وقد شاركت 

م والبرنامج يحتوي علي 30/11/2013-9  في البرنامج في الفترة من المستشار /رباب محجوب

 تقارير عن قوانين الدول المشاركة وتقديم مشروع من كل دولة وٕاعدادمحاضرات وزيارات ميدانية 

 ومتابعة ذلك في الكورس التكميلي الالحق.

 في اجتماعات المجلس هالل خالد عادل / مستشارمسجل عام الملكية الفكرية الوقد شارك  •

 عمل منظمة من قبل المنظمة العالمية للملكية ة للمنظمة والتي بدأت بورشاإلداري
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-19)  في الفترة من ARIPO للملكية الفكرية (اإلفريقية اإلقليمية ة) والمنظمWIPOالفكرية(

 اإلداري نائب لرئيس المجلس هاللعادل السيد/ م بكمباال وقد تم  انتخاب 2013 نوفمبر 22

  عضو في لجنة التمويل والمراجعة .ه م  كما تم انتخاب2015م و 2014للمنظمة للعامين  

 في اجتماعات المجلس الوزاري بالمنظمة,وقد كان السيد /وزير العدل محمد بشارة دوسةشارك  •

 للملكية الفكرية للقدرة أفضل تحت شعار من اجل استخدام 14اجتماع المجلس الوزاري الدورة 

 م بكمباال  يوغندا  .2013ر نوفمب29-27 في الفترة من إفريقياالتنافسية والتنمية في 

الدورة الثانية عشرة   في أبو بكر األمينلمستشار /مناهل  اتم شارك2013وفي نهاية نوفمبر  •

م بمقر المنظمة 2013 نوفمبر 28-23للجنة المعنية بالتنمية و الملكية الفكرية في الفترة من 

  نموابجنيف وقد تم التأكيد علي الدعم الفني التقني للدول األعضاء وخاصة الدول النامية واألقل 

  في كافة مشروعات التنمية في مجال الملكية الفكرية التي تنفذها المنظمة .أوضاعهم ومراعاة 

 الدورة  فيهاللخالد عادل / مستشارمسجل عام الملكية الفكرية الوفي ديسمبر شارك  •

 في المنظمة العالمية للملكية الفكرية األعضاءجتماعات الجمعية العامة للدول االستثنائية  ال

 لتكملة م 2013ر ديسمب12-10) والذي  انعقد بجنيف بمقر المنظمة في الفترة من 52الدورة (

حيث انخرط السودان في فعاليات االجتماعات بالتنسيق مع المجموعة  .)51إجازة بنود الدورة (

 ). Development Agenda (أجندة) ومجموعة African Group(اإلفريقية 

 المنظمة العالمية للملكية إطار المشاركات السابقة تكشف عن مجهودات جبارة في إن •

)   من اجل تعزيز ARIPO للملكية الفكرية (اإلفريقية اإلقليمية ة ) والمنظمWIPOالفكرية(

النهوض بالملكية الصناعية , التي تعود علي السودان بالكثير من المكاسب ودور السودان 

المادية والتعليمية وتأهيل الكادر الوظيفي ونشر ثقافة الملكية الفكرية داخل السودان . 

 المشاركات  الداخلية  في المهام الرسمية:

إلى جانب مشاركاتنا في المحافل اإلقليمية و الدولية، كانت إلدارة الملكية الفكرية تواجد مستمر 

 في المشاركات الوطنية وذلك من أجل نشر الوعي و بناء القدرات

 – 24م روتانا في الفترة من  حضور (ملتقى الترويح وحقوق الملكية الفكرية) في فندق السال •

 Iقام بتنظيم الملتقى مركز الخرطوم لدراسات الملكية الفكرية بالتعاون مع (  2013 يونيو 25

net آي نت لإلعالن، ورعاية مجموعة دال وشركة كنانة .وذلك للترويج بمسئولية عن السلع (

 بحضور قاضي محكمة الملكية الفكرية ومستشاري النيابة الفكرية،والخدمات ونشر ثقافة الملكية 

التجارية ومكتب مسجل الملكية الفكرية والمحامين وممثلي وهيئات اإلذاعة والبث واإلنتاج 
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 المستشار /زينب الحضور  غفير من ممثلي الشركات و كانتواإلعالن وعدداإلعالمي والفني 

 .الشامي

المشاركة في ورشة عمل الشراكة مع الجمارك السودانية إلنفاذ قوانين حماية حقوق الملكية   •

 TLG (the legalبتنظيم اإلدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص (

Group تحت شعار (حماية المستهلك من البضائع المقلدة مسئولية الجميع)  المكان الخرطوم 

م ,وتمت مناقشة إجراءات التدابير الحدودية 2013/ابريل 22قاعة رئاسة اإلدارة العامة للجمارك 

الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوقف إجراءات التخليص الجمركي للبضائع الواردة التي 

تشكل تعديًا على حقوق الملكية الفكرية، وكذلك كانت هناك حلقة تدريبية عن حماية العالمات 

 Schaeffler ,Philips ,NGK ,BICلمجموعة شركات ومكافحة الغش التجاري للعالمات 

 .ربابك و هناء زيادةالمستشارين/ زينب الشامي و هدية وكان الحضور 

المشاركة في اللجان الفنية والتحكيم للجائزة الوطنية لألسر المنتجة/ مركز المرأة للسالم والتنمية/  •

/مارس من كل عام وتهدف 15وزارة الرعاية والضمان االجتماعي, وهي جائزة تقدم سنويًا في 

لتشجيع المرأة السودانية لتجويد وتطوير منتجاتها وصوًال إلي الجائزة العربية والتي تقام سنويًا 

على مستوى الدول العربية (الجائزة العربية لصاحبة السمو الملكي / األميرة سبيكة (بمملكة 

م 2013البحرين)) تحت شعار صنع في منزلي وكانت المرة األولى لتقديم هذه الجائزة في العام 

 ف بهذا الشعار لتشجيع صغار المنتجين على تجويد وتطوير وزيادة اإلنتاج,دبالسودان , كما ته

إعالء قيمة الكسب الحالل. وخلق ووتحويل مفهوم المجتمعات المستهلكة إلي مجتمعات منتجة 

 روح المنافسة بين المنتجين وصوًال لمنتج ينافس على المستوى اإلقليمي والعالمي.

تنظيم , م المكان قاعة الصداقة3/2013المشاركة بورقة عمل عن مفهوم الملكية الفكرية في / •

 أعمالهممركز المرأة لحقوق اإلنسان يهدف لتوعية النساء المشاركات في الجائزة لتسجيل 

 األصغرومنتجاتهم كملكية فكرية   وصاحب ذلك تقديم محاضرات عن الملكية الفكرية والتمويل 

 .الشامي المستشار/ زينب  لزيادة الوعي ونشر مفهوم الملكية الفكرية ,الحضورالمنتجةلألسر 

ة شندي في  ع محاضرة عن مفهوم الملكية الفكرية لطالب السنة الرابعة كلية القانون جامتقديم •

    المستشار/ صفاء محمد سكيني.م المشارك2013فبراير 

تقديم محاضرات عن مفهوم الملكية الفكرية في إطار برنامج تنمية زيادة األعمال وتشجيع  •

االستثمار بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وبنك التنمية اإلسالمي 
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م, قامت بتقديم الورقة 2013 /3/10-8/9جدة ,  بمباني  جامعة الخرطوم في الفترة من 

 .المستشار/رباب محجوب

 ورقة عادل هاللفي ندوة اتحاد المخترعين و المجلس الوطني قدم مسجل عام الملكية الفكرية  •

 عن الملكية الفكرية وفقا للتشريعات الوطنية و االتفاقيات اإلقليمية و الدولية.

 مع المركز القومي للبحوث و معهد أبحاث عادل هاللشارك مسجل عام الملكية الفكرية  •

النباتات الطبية و العطرية و الطب الشرعي في سمنار لتدريب المعالجين باألعشاب حول 

إجراءات حماية االختراعات و منح البراءة وفقا للتشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية منها 

 اتفاقية التعاون بشأن البراءات من أجل نشر الوعي.

 في إعداد منهج تدريبي من أجل نشر الوعي عادل هاللشارك مسجل عام الملكية الفكرية  •

 للباحثين بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

تمت المشاركة في ورشة عمل (تأثير االنترنت على الشباب) دراسة على طالب الجامعات  •

المستشار/  و كانت الحضور 2013السودانية أقامها مركز دراسات المجتمع (مدا) في يوليو 

 سلمى رضوان سالمين.

أيضا تمت المشاركة في ورشة عمل عن المياه و الحدود (الجزء األول عن القانون الدولي)  •

  التي أقامتها وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسة بالنك للسالم 2013 سبتمبر 19 -16بتاريخ 

 كما شاركت المستشار/ سلمى رضوان سالمينالعالمي و حكم القانون. و كان الحضور 

 .2013 نوفمبر 7 – 4المستشارة في الجزء الثاني من الورشة و الذي أقيم في الفترة 

 االجتماعات التي عقدها مسجل عام الملكية الفكرية :

من أجل تعزيز العالقة بجميع القطاعات المعنية بالملكية الفكرية، من أجل النهوض بالملكية 

 الفكرية بالسودان، فقد عقدت االجتماعات اآلتية:

 و قد تمت 2013عقدت عدة اجتماعات بغرض وضع خطة للملكية الفكرية في السودان للعام  -1

االستعانة ببعض الخبراء السودانيين بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، و وضعت الخطة و تم 

 .2013رفعها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، و أدرجت ضمن ميزانية المنظمة 

عقد مسجل عام الملكية الفكرية اجتماعا مع قضاة محكمة الملكية الفكرية  بحضور مسجل  -2

 العالمات بغرض تعزيز العالقة بجميع القطاعات المعنية.

هناك اجتماعات دورية يقوم بها المسجل لكل العاملين باإلدارة من أجل تطوير و ترقية العمل  -3

 والوقوف على المشاكل ووضع الحلول لها.



 

22 
 

 ز, المركء المخترعين, الوكالدتم عقد اجتماعات عدة مع سلطة الجمارك, النيابة التجارية، اتحا -4

 القومي للبحوث, المركز القومي للصيدلة والسموم بغرض التنسيق والتعاون بين هذه األجهزة.

 م:2013االنجازات التي تمت خالل العام 

من اجل تطوير وتحديث العمل باإلدارة فقد سعت اإلدارة لتحسين بيئة العمل ,حيث  •

انتقلت  من المبني الكائن بالعمارات إلي المبني  الحالي  بالمقرن جنوب  شرق البنك 

الزراعي , يمتاز بأنه يتكون من ثالثة طوابق تسع جميع األقسام والكوادر العاملة باإلدارة 

 ألف عالمة وأرشيف 50باإلضافة إلي أرشيف العالمات التجارية الذي يتجاوز ال

 البراءات والنماذج والتسجيل الدولي.

  إرشادية تقدم من خاللها الخدمات إلي طالبي  الخدمة عن تتم إنشاء  نافذة بلوحا •

طريق الوكالء أو المحامين أو بأشخاصهم بواسطة كوادر إدارية وفنية ممتازة وبإشراف 

مستشار قانوني (مناوب) وتتم هذه الخدمة بتنسيق تام  بين الكادر الفني والقانوني وقد 

أشاد جميع المتعاملين مع اإلدارة بهذه الخدمة التي تؤدي إلي سرعة اإلجراءات وجودتها 

 (مرفق اإلشادات).

أيضا تم عمل صندوق بريد (داخلي) لجميع الوكالء والمحامين الذين يتعاملون مع  •

اإلدارة إليداع جميع المكاتبات الصادرة الخاصة  بهم بالصندوق، و يستطيع كل واحد 

 منهم استالم المكاتبة خاصته دون تأخير.

 إنشاء غرفة للوكالء و المحامين وأصحاب الحقوق. •

 لتأسيس قاعة لالجتماعات بمواصفات عالمية تتوقيع عقد مع شركة زين  لالتصاال •

ومكتبة الكترونية وذلك من أجل استغاللها في نشر الوعي وبناء القدرات في مجال 

 الملكية الفكرية.

تم التنسيق بين اإلدارة وكل من محكمة الملكية الفكرية ,النيابة التجارية, وسلطات  •

الجمارك ,الوكالء, اتحاد المخترعين و المركز القومي البحوث من أجل تطوير الملكية 

 الفكرية في السودان باعتبارها أداة للتنمية.

تم تكوين قسم خاص بتقنية المعلومات, حيث قام بتصميم وتنصيب الشبكة وبدء   •

 استخدامها والعمل بها , واآلن يعمل  القسم بتصميم الموقع االلكتروني لإلدارة.
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وقع السودان  ممثًال في وزير العدل وبمشاركة وكيل وزارة العدل والمنظمة العالمية  •

م 23/9/2013للملكية الفكرية ممثلة في المدير العام للمنظمة، اتفاقية خطة التنمية في 

 ,وهذه االتفاقية تكرس لـ :

وضع أنظمة في مجال الملكية الفكرية تكون فعالة وموجهة نحو التنمية لتحقيق  -

 أقصى استفادة من النظام.

تسعى إلى تعزيز بنية المكتب الوطني للملكية الفكرية لتلبية احتياجات  -

 المستخدمين وتقديم المساعدة التقنية الضرورية في مجال الملكية الفكرية

تطوير الخدمات التي يقدمها مكتب الملكية الفكرية إلى المنتفعين بالملكية  -

 الفكرية .

تحديث أعمال مكتب الملكية الفكرية في مجال البراءات والعالمات التجارية   -

 والنماذج الصناعية 

 دعم  االبتكار . -

 إقامة شراكات فعالة بين الجامعات ومراكز البحث -

 تطوير مكاتب الملكية الفكرية لتعزيز االبتكار . -

 العمل علي نشر ثقافة الملكية الفكرية . -

تعتبر هذه االتفاقية من أهم االنجازات التي تمت وبتطبيق بنودها  فإن االستفادة ستكون كبيرة 

 بالنسبة لحكومة السودان بصفة عامة ومكتب الملكية الفكرية بصفة خاصة .

ومن اجل تحديث وتطوير تقنية المعلومات بمكتب الملكية الفكرية، فقد زار السودان خبراء من  •

المنظمة العالمية للملكية الفكرية للوقوف على الوضع الحالي للمكتب وقام الوفد بكتابة تقرير عن 

الوضع الحالي لتقنية المعلومات وكيفية النهوض بها , فقد وجه السيد الوزير بعد مقابلة الخبراء   

بشراء  أجهزة عن طريق إعالن عن مناقصات لشرائها وهذه تعتبر الخطوة األولى لتحديث 

وتطوير نظام الملكية الفكرية في السودان وفقًا التفاقية التنمية المتفق  عليها بين السودان 

 والمنظمة العالمية.

أيضا من اإلنجازات فقد تم اختيار السيد مسجل عام الملكية الفكرية (نائبا لرئيس المجلس  •

 2015-2014) للعامين ARIPOاإلداري) للمنظمة اإلقليمية اإلفريقية للملكية الفكرية أريبو (

وهذا بالطبع سوف يؤدي إلى تحقيق مكاسب جمة و تطوير مكتب الملكية الفكرية في السودان 

 من جميع النواحي.
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إنشاء سجالت لألقسام الثالثة حتى يتمكن الوكالء أو المحامين من االطالع عليها بدال من  •

 االطالع على الملفات. وذلك تفعيال و تطبيقا ألحكام القانون

 تم تنظيم العمل بقسم التسجيل الدولي للعالمات التجارية.  •

) و المنظمة اإلقليمية WIPOتوثيق العالقة بالمنظمتين (المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( •

 )). (مرفق المخاطبات).ARIPOاإلفريقية للملكية الفكرية (

الترويج الختراعات سودانية لعرضها بصورة إقليمية و دولية منها العربة المنتجة للكهرباء و الذي  •

تم بالتنسيق مع جامعة الدول العربية و عرضها في معرض في السعودية و معارض في أوربا و 

  دولة.23حازت على ثالثة جوائز برونزية و فضية و ذهبية وكانت المنافسة بين 

في إطار سياسة اإلدارة لبناء القدرات للعاملين باإلدارة مستشارين و موظفين، تم الحصول على  •

) بتمويل كورسات حول الملكية الفكرية لالتي WIPOموافقة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (

 أسماءهم و حصولهم على الشهادات بعد اكتمال الدراسة و االمتحان عبر االنترنت.

    المستشارين

 المستشار/ هدية زيادة     -

 المستشار/ هناء بابكر الصادق      -

 الموظفين

 آيات مبارك النور أحمد -

 أسيا حمزة -

 منتصر علي -

 مناهل عادل -

 هشام فقيري -

 القضايا أمام المحاكم:  •

 مباشرة اإلدارة للعديد من القضايا أمام محكمة الملكية الفكرية والتي بلغ عددها 2013شهد عام 

 قضية، و كان أبرز هذه القضايا، القضية التي شغلت الرأي العام و هي قضية شعار 20حوالي 

الهالل، و بحمد اهللا و بتوفيقه تم الفصل في هذه القضايا، و كانت كل القرارات تصب و تؤيد 

 قرارات مسجل العالمات التجارية. (مرفق إشادة نادي الهالل بدور اإلدارة).

  :-2014خطة العام 
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 بناء  مقر دائم إلدارة مسجل عام الملكية الفكرية. •

تحديث وتطوير القوانين لمواكبة المستجدات المحلية والدولية خصوصًا متطلبات االنضمام  •

 لمنظمة التجارة العالمية.

ربط قاعدة البيانات الخاصة بالملكية الفكرية بإدارة التسجيالت التجارية ليتم بحث العالمة  •

 ) التفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.8التجارية مع االسم  التجاري تنفيذا ألحكام المادة (

 إكمال كروت البحث الخاصة بالتصنيف الدولي للعناصر التصويرية وفقا التفاقية فينا. •

وتعود أهمية الموقع الحتوائه على كل  إلدارة الملكية الفكرية تصميم وٕانشاء الموقع االلكتروني •

القوانين واالتفاقيات ذات الصلة كما انه يساعد على التسجيل الكترونيًا في حالة اكتمال التقنية 

 ونشر ثقافة الملكية الفكرية.

إعداد خطه إعالمية ترمي إلى تنوير وتبصير كافة الفئات القانونية وغير القانونية بثقافة الملكية  •

 الفكرية  وأهميتها ونشر الوعي .

تفعيل النظام االلكتروني بدال عن النظام الورقي الذي يؤثر سلبًا علي سير العمل وتحديثه  •

 وتطويره. 

 .WIPOScanأرشفة جميع الملفات باستخدام نظام ال •

 المقدم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية في IPASحوسبة جميع الملفات باستخدام نظام ال •

 إطار تنفيذ اتفاقية خطة التنمية.

 تأهيل الكوادر  بإدارة الملكية الفكرية (الكوادر القانونية والكوادر المساعدة ). •

 تفعيل أعمال  اللجنة الوطنية   لوضع إستراتيجية   للملكية الفكرية  وٕايجاد التمويل  لتنفيذها. •

افتتاح قاعة نشر الوعي و بناء القدرات و العمل من خاللها على نشر ثقافة الملكية الفكرية لكل  •

 قطاعات المجتمع و الجهات ذات العالقة بالملكية الفكرية و طالب القانون بمختلف الجامعات.

استشرافا لمستقبل مشرق للملكية الفكرية بالسودان، و من أجل تعزيز العالقات بين المكاتب  •

اإلقليمية و النموذجية بالمكتب العربي، و المكتب السوداني تم االتفاق على توقيع اتفاقية تعاون 

) و ذلك من أجل تطوير الملكية OMPICمع المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية (

الصناعية و إسهاماتها  في التطور االقتصادي و االجتماعي بين البلدين، و التي سوف يتم 

 التوقيع عليها في هذا العام بعد موافقة قيادات الوزارة .

من أجل تكوين شراكات مع المكاتب األوربية، تم التنسيق مع مدير المكتب السويدي على توقيع  •

اتفاقية شراكة بين المكتبين (السويدي و السوداني)، بهدف تطوير العالقة بين المكتبين، خدمة 
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للمصالح و االستفادة من التجارب و تدريب العاملين في مجال الملكية الصناعية، خاصة 

براءات االختراع، حيث أن المكتب يعتبر من أفضل المكاتب األوربية، علما بأننا قد استفدنا 

منهم في تدريب عدد من المستشارين باإلدارة، و سوف يتم التوقيع على هذه االتفاقية بعد موافقة 

 قيادات الوزارة .  
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