
 

      

 

 

 

 

 

 الجمهورية التونسية 

 والطاقة والمناجموزارة الصناعة 

 المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية 

 

 

 

 :الفكرية  الملكية أولمبياد         

               

 المستدامة التنمية  قاطرة                    

 

 



  : عام تقديم

  الجمهورية ب (  INNORPI)  الصناعية   والملكية   للمواصفات   الوطني  المعهد   بعثها  بادرة  هو:  الفكرية  الملكية   أولمبياد       
 .  الفكرية للملكية العالمية المنظمة من بدعم 2019  سنة منذ  التونسية
 الصنع   عالمات )  الفكرية  الملكية  جوانب   كل  حول  اسنوي  المعهد   ينظمها  العالم،  دول  كل  أمام  مفتوحة   تظاهرة  وهو         

   ....( ، المجاورة والحقوق  التأليف حقوق  االختراع، براءات  الصناعية، والنماذج الرسوم التجارية، والعالمات 
 والملكية  للمواصفات   الوطني  المعهد   بين   دائمة  شراكات   وإقامة  التعاون   تعزيز  في  الفكرية  الملكية  أولمبياد   ساهمو          

  التربية   وزارة)   المعنية  والوزارية  اإلدارية  والهياكل(  بتونس  الصناعية  الملكية  عن  المسؤول  الوطني  المكتب )  الصناعية،
  التعليم  وزارة  والمتوسطة،  الصغرى   والمؤسسات   الصناعة  وزارة   والرياضة،  الشباب   وزارة   الثقافية،  الشؤون   وزارة   الوطنية،

 . ...(العلمي، والبحث  العالي

  أهداف أولمبياد الملكية الفكرية: 
  مثل   المجتمعية  القضايا  مراعاة  خالل  من   المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  رائدة  فكرة الفكرية  الملكية  أولمبياد   يعتبر      
 . المشاريع وبعث  واالبتكار المستدامة والتنمية والصحة واالقتصاد  الثقافة
 الشخصي  األداء  تحسين  بهدف  لدى الناشئة  الفكرية  الملكية  ثقافة  ترسيخ  إلى  أساسا  الفكرية  الملكية  أولمبياد   هدفوي      

 .واإلبداع االبتكار  ملكتي تعزيز مع والمعرفة للتفكير( الجماعي أو)
 : كما يساهم في

 الفكري؛  اإلبداعي بالنشاط الشباب تعريف •
 الدوليين؛  والتواصل التعليمي لفضاءل  على النفاذ الشبابتشجيع  •
 الحياة  جوانب  جميع  في  الفكرية  بالملكية  االهتمام  على  العالم  دول  كل  ومن  والعربي  التونسي  الشباب  تحفيز •

 . لديهم والمبتكرة  اإلبداعية الروح وصقل اليومية
 .وطنيا ودوليا والمعرفي وإثرائه العلمي المجتمع توسيع •

 : الفكرية الملكية أولمبياد إجراء مراحل
 الدراسية وستكون مفتوحة لكل دول العالم. السنة  مسابقة أولمبياد الملكية الفكرية سنويا خالل نّظم  ت  

 .  ومرحلة النهائي مرحلة التأهل: األقل على  إلزاميتين مرحلتين على  وستشتمل
 . سنة كل من أفريل 26  الفكرية الموافق ليوم للملكية العالمي للفائزين خالل االحتفال باليوموائز الج منحت  و 

 . اإلنجليزية وأ  الفرنسية وأ العربية: التالية اللغات  باعتماد احدىومن قواعد المشاركة، السماح 

 : المستهدف الجمهور
هذه   تخصيص  ول  لتالميذ لالمسابقة  تم  واإلعدادي  االبتدائي  التعليم  ولطلبمن  العالي  التعليم  وباعثي  الجامعات    خريجية 

 . الدولياإلقليمي و على الصعيدين الوطني و ة في الترويج ألفكارهم المبتكر  من الراغبينالشركات الناشئة 



 :  الوطنية التحكيم لجنة
الفكرية من ممثلين الملكية  التحكيم الوطنية لمسابقة أولمبياد  بالتربية والتعليم  تتكّون لجنة    العالي   لعديد الوزارات الخاصة 

 .واالبتكار الفكرية الملكية مجال في الخاص  القطاع من إلى جانب خبراء...( والثقافة والشباب  والبحث العلمي والصناعة

  : الجوائز
المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية   قبل  ن في مسابقات أولمبياد الملكية الفكرية جوائز مسندة منو الفائز   منحي  

 .وجهات أخرى من القطاع الخاص  الفكرية للملكية العالمية والمنظمة
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 صال: لمزيد االرشادات والمعلومات الرجاء االت
 

 الصناعية  والملكية للمواصفات الوطني  المعهد             
 .التونسية لجمهوريةا -تونس  1003 الخضراء حي 57 ب ص -سفاري  االن عبر 8 عدد المؤازرة نهج 

  216+ 71806758: الهاتف               
 21+6 71807071 :الفاكس               

  innorpi.tn@contact :اإللكتروني بريدال                                   
                              innorpi.communication@gmail.com  

 
 www.innorpi.tn  موقع الواب:                                         
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