
 

 

 مذآرة حول
17-97يقضي بتغيير القانون رقم ن قانومشروع   

31-05المعدل و المتمم بموجب القانون  المتعلق بحماية الملكية الصناعية   
 

 17- 97 رقم انونقالملكية الصناعية على المستوى الوطني بموجب مقتضيات الحقوق تنظم حماية 
  .31-05 رقم ثم تعديله وتتميمه بموجب القانون الصناعية آماالمتعلق بحماية الملكية 

مختلف  الدولية التي تتبناها وفقا للمعايير حقوق الملكية الصناعية حماية القانون على ينص هذا
وعلى  منظمة التجارة العالمية اتياتفاق بما في ذلك ،انضم إليها المغرب التيو المعاهدات الدولية

المنظمة  التي تديرها، واالتفاقات  الجوانب المتصلة بالتجارة بحقوق الملكية الفكريةاتفاق الخصوص 
 المغرب بين التبادل الحر اتفاق، باإلضافة إلى قانون العالمات معاهدةآ، الفكرية  العالمية للملكية

 .المتحدة األمريكية والواليات

 الرئيسية بشأن المعاهدات على االنضمام إلى اتفاقيات الشراآة، في عدد من ،أيضا  تعهد المغرب آما
 حقوق العالمات التجارية، ومعاهدة سنغافورة بشأن قانون البراءات معاهدة مثل الملكية الصناعية

 .الصناعية للرسوم والنماذج الدوليبشأن التسجيل  التفاق الهاي جنيف وقانون

 شير إلى ضرورةي، لمغربل من قبل االتحاد األوروبي الممنوح الوضع المتقدم، فإن باإلضافة إلى ذلك
 تمشيا مع لحقوق الملكية الصناعية من الحماية معين لضمان مستوى آال الطرفين منااللتزام المتبادل 
التوقيع  2010ديسمبر 17 بتاريخ تم، وفي هذا اإلطار .هذا المجال فيموعة األوروبية مكتسبات المج

 براءات االختراع بشأن المصادقة علىالمنظمة األوروبية للبراءات المغرب و على اتفاق بين
 .األوروبية

لمكافحة  اتفاقية التجارة علىالمغرب وقع ،  حقوق الملكية الصناعيةوفي إطار إنفاذ  عالوة على ذلك
 هذا االتفاق الذي تم التفاوض ، ويهدف. اليابان، بطوآيو في 2011أآتوبر  02 بتاريخ  التزييف
حقوق الملكية  إلنفاذ وضع معايير دوليةإلى  ،أربعين بلدا آخر إلى جانب المغرب من قبل هبشأن

 .ييفالتز أآثر فعالية لمكافحة والقيام بعمليات الفكرية،

صوص االبتكار ترمي إلى مراجعة النظام الوطني بشأن براءات وبالمثل، فإن اإلستراتيجية الوطنية بخ
 مع األخذ بعين االعتبار نظام الحماية وتعزيز ابتكارا لمقاوالتاالختراع من أجل الرفع من مستوى 

   .مجال الملكية الصناعية الحقوق في حماية الذي تتسم به التطور المستمر
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:النقاط التالية  حول المقترحالتعديل مشروع األهداف الرئيسية ل وتتمحور  

،براءات االختراع تحسين نظام )1  
،لعالمات التجارية الوطني المتعلق با النظام  توطيد )2  
رسوم والنماذج الصناعية،النظام الوطني لل إصالح )3  
،حقوق الملكية الصناعية ذتعزيز إنفا )4  
.سندات الملكية الصناعيةطلبات تحديث مسطرة إيداع  )5  

براءات االختراع تحسين نظام )1  

 بشأن المصادقة على على اتفاق وقع الجانبان، مع االتحاد األوروبي للمغرب الوضع المتقدم في إطار
 نظام تسجيلتطوير  إلى،من جهة، تهدف هذه الشراآةو. المغرب في ةاألوروبي براءات االختراع
إمكانية لمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ا اعطاء من خالل  المغرب في براءات االختراع

 مرض فحص ضمان من أجل براءات االختراعقابلية استصدار الرأي حول البحث و تقرير إعداد
المكتب  من قبل المنجز لفحصباعتراف النظام ا، وثانيا، اعتماد  مباشرةبطريقة  وطنيينال للمودعين

 وضع تفاديا ل وذلك ،المغرب نتعي لتيا مماثلة للطلبات األجنبيةمعالجة  لضمان األوروبي للبراءات
  .فاحصينال منثقيل  نظام

ملكية الصناعية المكتب المغربي لل المودعة لدى االختراع طلبات براءاتتشكل ملفات  ،وهكذا
 .براءات االختراعاستصدار  رأي بشأن يرافقه الذي البحث التمهيدي موضوع تقريروالتجارية، 

هذا  ذآري. الوصف والرسوم االعتبار بعينمع األخذ ، ودعةالم المطالب هذا التقرير على ويستند
آل  يحالو بالطلب ذات الصلة حالة التقنية الصناعية السابقةالتي تشكل ، الوثائقجميع تقرير ال

استصدار  معايير الرأي حول ينجز،  االستشهادات بناء على هذهو .ة بهتعلقالم على المطالب استشهاد
 .ة االختراعبراء

 المصادقة إنشاء نظام تنص على، 97/17 القانون مشروع تعديل، فإن مقتضيات وعالوة على ذلك
 ، يترتب عنولذلك. المغرب في األوروبية براءات االختراع بشأن المصادقة علىحكام االتفاق وفقا أل

 أو دولةل هيئة مكلفة بالملكية الصناعية عنصادرة براءة اختراع براءة االختراع و طلب الحصول على
طلب شروط نفس خضع وي نفس اآلثار، لباالط من طرف بناء على طلب مقدم، الدول من وعةممج
المكتب المغربي للملكية الصناعية  المودعة لدى االختراع براءةاالختراع و براءة لحصول علىا

   .والتجارية

 إذا آانت األوروبية براءات االختراع رفض يةنامكتيح إيس المصادقة نظام أن تجدر اإلشارة إلىو 
 براءات االختراع استصدار من ستثناءاتالوا النظام العام واآلداب مثلحكام القانون الوطني مخالفة أل

 )...جراحيةطرق العالج ال(

التعاون بشأن  ومعاهدةتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ال طبقا ينص مشروع التعديل أيضا
 هذا التقسيم ويمكن أن يتم. االختراع وحدة مبدأ انتهاك في حالة طلب البراءة تقسيم على، البراءات

 المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاريةبناء على دعوة  أو، صاحب الطلب بناء على مبادرة من
  .االختراع براءةحول استصدار  البحث التمهيدي تقرير جازبعد إن



الوطني المتعلق بالعالمات التجارية  توطيد النظام ) 2  

وفقا للمعايير الدولية، تنص مقتضيات مشروع التعديل المقترح على إنشاء نظام لرفض طلبات 
تسجيل العالمات التجارية لألسباب المطلقة، الشيء الذي من شأنه تحسين النظام الوطني الجاري به 

وهكذا، فإن مشروع التعديل يهدف إلى اعتماد . الذي يعد نظام تسجيل مع إمكانية التعرضوالعمل، 
 طلبات تسجيل العالمات التجارية رفضبنظام يسمح للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  

ل يضليتضح أن الشارة مجردة من الطابع المميز أو من شأنها ت عندما  السيمابموجب قرار معلل،
.ج أو الخدمةولمنتلالجغرافي ، جودة أو األصل جمهور بشأن طبيعةال  

الدولية  طبقا للمعايير وطنيةعالمات الاإلبداعي لل تحسين الجانبمن  سيمكن العمل بهذا النظام
.في سوق المنافسة تميزا لعالمةخاصة  سمعةصورة أو هوية، و وذلك من أجل بناء  

طلبات تسجيل تقسيم ب يتضمن مقتضيات تتعلق  المقترحالتعديل ، فإن مشروع وعالوة على ذلك
هذه المقتضيات  تسمحوس. قانون العالمات التجاريةمعاهدة سنغافورة بشأن ل طبقا العالمات التجارية

في  :على سبيل المثال. المعينةالخدمات  أو/ و  المنتجات مجموعة منعلى  عالمةال من تقسيم الجديدة
من  التقسيمطلب يمكن س، األولي في الطلب المعينة  الخدماتو المنتجات  على بعض التعرض حالة

 وسيمكن طلب التقسيم آذلك من. الخالف تسوية دون انتظار تسجيل الجزء الغير مشمول بالتعرض 
 .األولي الطلب تاريخ  االستفادة من

رسوم والنماذج الصناعيةالنظام الوطني لل إصالح) 3  

 وهكذا يعتبر غير قانوني. المقترح فرصة تقسيم الطلبات المتعلقة بالرسوم أو النماذجآما يتيح التعديل 
ذج تنتمي نماأو  اتآل إيداع يحتوي على رسوم من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

 التقسيمهذا يقوم . تقسيمهسوية  إيداعه من خالل الطلب ت صاحبيجب على . مختلفة أوأقسام إلى فئات
من أجل القيام بإيداع جديد خاص بكل رسم أو نموذج أو تجميع الرسومات و نماذج حسب األقسام  على

تاريخ   االستفادة من وسيمكن طلب التقسيم آذلك منتنتمي إلى قسم مختلف  مجموعة رسوم أو نماذج
  األولي الطلب

حقوق الملكية الصناعية تعزيز إنفاذ) 4  

ملكية الصناعية اللجنة الوطنية لل االعتبار توصيات وأخذا بعين التزييف ضداتفاقية التجارة تطابقا مع 
مكافحة ب المتعلق وطنيالنظام ال تعزيز التعديل مقتضيات من شأنهايتضمن مشروع ومكافحة التزييف، 

 .في هذا المجال مستوى الحمايةمن رفع العلى  ةساعدالمو التزييف

 عن طريق جعل تعزيز إنفاذ القانون هذا المشروع تروم إلى، فإن مقتضيات في هذا السياق
.المالية والزيادة في الغرامات السجنمدة عقوبات أآثر ردعا من خالل تمديد ال  

للدفاع عن  مدنية أو الجنائيةالدعوى ال في االختيار بين أمام صاحب الحق ،آما تفتح الباب أيضا
 ،االحتفاظ أومصادرة بأذن ي لرئيس المحكمة أنيجوز ، على ذلكوعالوة  .دون أي قيود حقوقه

.بالمس بالحق ةمرتبطال، أصول أو نسخ في شكلوثائقية الدلة األوالمواد و األدواتب  



سندات الملكية الصناعيةطلبات تحديث مسطرة إيداع ) 5  

بأحكام  05/31القانون  آما تم تعديله وتتميمه بموجب 97/17 القانون مشروع تعديل يتميز
ت تطلعا، وبالتالي تلبية بالملكية الصناعية المتعلقة الوثائقو المساطر تبسيط جديدة تشجع على

.الفاعلين االقتصاديين  

:باألساس  تهم هذه المقتضيات الجديدةو  
إجراءات إيداع السندات، -  
ستعادة الحقوقأجل ا تمديد -  
مسطرة التعرض -  
ريخ التأ  نظام -  
الرسوم والنماذج الصناعيةطلبات تسجيل ل االلكترونياإليداع  -  
الملكية الصناعيةمستشاري  مهنة تنظيم -  

: إجراءات إيداع السندات -  

 مسطرة مواصلة تخفيف من أجلينص مشروع التعديل على الخفض من عدد الوثائق المطلوبة 
  .الملكية الصناعية سندات طلبات الحصول على إيداع
المقتضيات، لكل  شخص، إمكانية اإلبداء بمالحظاته حول طلبات إيداع سندات الملكية هذه  أيضا توفر

.التسجيل لصحة الضرورية المعاييرويمكن أن تشمل هذه المالحظات . الصناعية  

الرسوم والنماذج الصناعية  نشر طلبات تسجيل ،مشروع التعديل يتضمن، باإلضافة إلى ذلك
الذين يرغبون  المودعين بناء على طلب من رهذا النش ويمكن تأجيل .التفاق الهاي جنيف لقانون طبقا
.ردون نش الصناعية اتهمتصميم رسومهم و الحفاظ على في  

تقديم مالحظاته بصدد قرارات الرفض المتخذة  من طرف المكتب المغربي  تيح للمودع إمكانيةآما أنه ي
.للملكية الصناعية والتجارية  

الحقوقستعادة أجل ا تمديد -  

 العمليات المعينة يتضمن مشروع التعديل المقترح إمكانية تمديد األجل المحدد إلجراء بعض
معاهدة  ، السيمافي هذا الباب للملكية الصناعية لمعايير الدوليةا عذر مقبولة  من أجل مطابقة  ألسباب

، واالتفاقية األوروبية بشأن التعاون بشأن البراءات معاهدةو قانون العالمات التجارية سنغافورة بشأن
  .البراءات

مسطرة التعرض -  

 97/17 رقم قانونللالمعدل والمكمل  05/31 رقم القانون من قبل لقد تم إقرار مسطرة التعرض
 تجنبمنخفضة وال التكلفةالسرعة، و بحيث تعتبر آبيرا نجاحا هذا اإلجراءوقد حقق  .أعاله المشار إليه

على  بعض التحسيناتتم التفكير في إضافة ، ومع ذلك .الرئيسية مميزاته إحدى القضائيةالدعاوى 
.بالمسطرة المعنية المتعلقة المواعيد النهائية إدارةب يتعلق خصوصا ما، اإلجرائي المستوى  



ريخ التأ  نظام -  

للمؤلفين  يسمح من شأنه أنالذي التأريخ  نظاممقتضيات متعلقة ب يتضمن مشروع التعديل
إيداع ملف ما مغلق لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية  تاريخعلى  قامة دليلبإالمبدعين و

.تجدر اإلشارة أنه لن يترتب عن هذا اإليداع أية حماية أو أي حق استئثاري. والتجارية  

الرسوم والنماذج الصناعيةطلبات تسجيل ل اإليداع االلكتروني -  

 طبقا الرسوم والنماذج الصناعيةطلبات تسجيل ل االلكتروني االيداع التعديل علىينص مشروع 
هذه تسمح و.رسوم والنماذج الصناعيةالتسجيل الدولي للتفاق الهاي بشأن وثيقة جنيف ال لمقتضيات
طلبات تسجيل ، لآمنة عبر واجهة، مباشرال ين باإليداعوطنيال القتصاديينا للفاعلين الجديدة المقتضيات

.الصناعيةالرسوم والنماذج   
ضمن اإلجراءات ، العديد من البلدان المتقدمة في المعمول بها االلكتروني تدخل مسطرة اإليداع
ه عدد اإليداعات التي سجلت من طرف المودعين الوطنيين والتي تطورت شهدالذي  المصاحبة للتطور

.في السنوات األخيرةبشكل ملحوظ    

الملكية الصناعيةمستشاري  مهنة تنظيم -  

 التعديل المقترح على تنظيم مهنةينص مشروع هات الدولية في هذا المجال، وجتتوافق مع الفي  
مستشاري الملكية الصناعية بهدف الرفع من جودة ونوعية الخدمات المقدمة لمصاحبة المخترعين 

.والمبدعين  
 05/31القانون آما تم تعديله وتتميمه بموجب   97/17مشروع تعديل القانون رقم آما يتميز أيضا 

 ةبارقمن خالل مبمزايا جديدة من شأنها المساهمة في تحسين النظام الوطني للملكية الصناعية 
.المعاهدات الدولية بمستجدات  التشريعات الوطنية في هذا المجال  

.أعاله المشار إليه 97/17القانون رقم  هذاتعديل موضوع مشروع تلكم    



 المتعلق بحماية الملكية الصناعية 17- 97بتغيير القانون رقم   ...- ...قانون رقم  مشروع

  
 22و 2.17و 1.17و 17و 15و 1.14و 13و 12و 8و7و 6و 4تغير أو تتمم على النحو التالي المواد  :المادة األولى 

و  47و  46و  45و 44و 43و 42و 41و  40و  37و 35و  34و 32و 31و  30و 29و  28و  27و 26و 25و  24و
و  88و  87و  86و  84و 82و 67و  65و  64و  63و  62و  61و  59و 58و  57و  56و  55و  50و  49و 48
و  135و  133و  132و  130و  127و  126و  125و  124و  122و  121و  120و  118و  115و  114و 105
 158و  157و  156و  152و  151و  150و 149و 148.5و  148.4و  148.3و  148.2و  148و  145و  144
   222و  221و  219و  216و  211و  207و  206و  205و  203و  202و  201و  176.6و  176.5و 176.1و

- 97من القانون رقم والفصل الثاني من الباب الثاني وآذا الباب السابع  237و 236و  227.1و  226و 225و   224و 
فبراير  15( 1420ذي القعدة  9في  1.00.19رقم المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  17

2000  :(  

  
، 1.4في المادة  اضمن الئحة مستشاري الملكية الصناعية المؤهلين المشار إليه الذي يدرج وآيليعتبر ال -. 4 المادة"
المنصوص عليها  في هذا القانون قصد انجاز جميع العمليات لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية  سلطعلى الال صحا"
  .باستثناء العمليات المتعلقة بوقف أو نقل حقوق الملكية الصناعية"
  
 ةمندمج ةرئاد)  اطبوغرافيـ(يتعلق ببراءة اختراع أو تصميم تشكل أول بإيداع طلب  بانتظام آل شخص قام -.6المادة "

……………………… .  
  )الباقي بدون تغيير(
  
شهرا بالنسبة إلى براءات االختراع وتصاميم  )12( ثني عشرفي إيحدد أجل األولوية المنصوص عليه أعاله  -. 7المادة "
  ..…………………المندمجة دوائرال) اطبوغرافيـ( تشكل "
  )الباقي بدون تغيير(
  
  …………-.  8 المادة"
أشهر من تاريخ اإليداع بالمغرب الوثائق التي تثبت  أربعةيقدم داخل أجل  على الشخص الذي يودع طلبه، أن يجب"
  .اإليداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي"
  
  )الباقي بدون تغيير(
 
 .……………………المندمجة الدوائر)  اطبوغرافي( براءات االختراع وتصاميم التشكل  -.12المـــــادة "
  
 .……………………المندمجة الدوائر)  اطبوغرافي( تعتبر براءات االختراع وتصاميم تشكل  -. 13 المـــــادة"
 
منصوص عليها بموجب هذا القانون، باستثناء األعمال القضائية، عندما يتم أو عملية عن آل عمل  -.1 -14المادة "
 :التعبير عن أجل"
وينتهي في السنة التالية  أو عمليةعمل  حدوثيبدأ اعتبارا من اليوم التالي لبسنة واحدة أو أآثر، فإن حساب األجل  -"
المعنية وفي الشهر الذي يطلق عليه االسم ذاته و في اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين "



ي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن األجل ينتهي و إذا لم يكن في الشهر التال. قد وقع فيهما المذآورين أو العمليةالعمل يكون "
 .الشهر في اليوم األخير من ذلك"
  
وينتهي في الشهر التالي  أو عمليةلحدوث عمل بشهر واحد أو أآثر، فإن حساب األجل يبدأ اعتبارا من اليوم التالي  -"
و إذا لم يكن في الشهر التالي . رينالمذآو أو العمليةلحدوث العمل المعني و في اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته "
  . المعني يوم بالرقم ذاته، فإن األجل ينتهي في اليوم األخير من ذلك الشهر"
وينتهي في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم األخير من  ،أو عمليةلحدوث عمل بعدد األيام، يبدأ اعتبارا من اليوم التالي  -" 
 .الحساب"
 
عدم احترام اآلجال المحددة في هذا القانون إلتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية، يمكن تقديم طلب  دعن"
من طرف المودع أو وآيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء اآلجال "
 .ت األنفة الذآرالمذآورة لمتابعة المسطرة المتعلقة بالعمليا"
 
  : غير أنه ال يمكن أن تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه أعاله، حاالت عدم التقيد بأجل"
  سبق و أن قدم في شأنه طلب لمتابعة المسطرة أو استرداد الرسوم؛ -"
الرسوم المستحقة لإلبقاء على يتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعـي أو عالمة أو بأداء  -"
  سريان العمل بالحقوق المتعلقة ببراءة اختراع؛"
  من هذا القانون؛ 5-148إلى  2-148المواد  ألحكاميتعلق بمسطرة التعرض طبقا  -"
  .من هذا القانون 14و 2.14و 8منصوص عليه في المواد  -"
  
  .تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي"
  
لبت فـي المنازعات الـمترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء  في الـمحاآم التجارية وحدها ا تختص - . 15المـــــادة "
  .المنصوص عليها فيه الجنائية والقرارات اإلدارية دعاويال"
  
حماية تستغرق عشرين  يحمي االختراعات هو براءة االختراع المسلمة لمدة الذيسند الملكية الصناعية  - .17المـــــادة"
  .من تاريخ إيداع الطلبابتداء سنة "
  
أعاله، تمدد مدة حماية براءة االختراع وفقا ألحكام الفقرة الثانية بعده إذا  17المـادة  استثناء من أحكام -.1 -17المادة "
  ...........................سلمت براءة االختراع"
ينقص من عدد األيام المذآورة أعاله آل . براءة االختراع المذآورة …………………مدة تمديد براءة االختراع  تساوي"
    .تأخير راجع للمودع"
  .الوطني للبراءات ......................يضمن تمديد مدة "
 
أعاله، تمدد مدة حماية براءة اختراع منتوج صيدلـي  17استثناء من أحكام المادة  - .2- 17المادة "
  .والتاريخ الفعلي لتسليمها …………………………….
  )الباقي بدون تغيير(
  
الميادين التكنولوجية، آل اختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا  جميعيعتبر قابال الستصدار البراءة، في  -.22المـــــادة "
  .يويكون قابال للتطبيق الصناع"
  
  :أعاله 22ال تعتبر اختراعات حسب مدلول المادة  - .23المادة "
 االآتشافات وآذا النظريات العلمية والمناهج الرياضية؛. 1"



 اإلبداعات الجمالية؛. 2"
 عروض المعلومات؛. 3"
التصاميم والمبادئ والمناهج المستعملة في ممارسة أنشطة فكرية وفي مجال األلعاب وفي مجال األنشطة االقتصادية . 4"
لالختراعات التي يتطلب تنفيذها استعمال حاسوب أو شبكة  غير أنه يمكن استصدار براءات. وآذا في برامج الحواسيب"
توفر على خاصية أو خاصيات ينجز آلها أو بعض منها بواسطة التي تمعلوماتية أو أي جهاز آخر قابل للبرمجة و"
، يجب أن يشكل ابتكارينشاط يكتسي اختراع تم تنفيذه بواسطة حاسوب صيغة ل و .برنامج أو عدة برامج حاسوب"
 .ة تقنيةإضاف"
  
ال تستثني أحكام هذه المادة العناصر المدرجة في األحكام المذآورة من استصدار براءة اختراع إال بحسب إذا آان طلب "
        .البراءة أو البراءة ال تهم إال أحد هذه العناصر المعتبرة بهذه الصفة"
  
 :ال تعتبر قابلة الستصدار البراءة  -. 24المـــــادة "
 للنظام العام أو اآلداب العامة؛ ةمنافيالاالختراعات ) أ "
لجسم اإلنسان أو الحيوان و مناهج تشخيص األمراض المطبقة على جسم  العالجيةأو  ةالجراحي الفحوصاتمناهج ) ب "
التي تستخدم في تنفيذ أحد المناهج  والسيما المواد أو المرآبات المنتجاتوال تطبق هذه القاعدة على . اإلنسان أو الحيوان"
  المذآورة؛"
أو  في معظمها للتحصيل على النباتاتالمستخدمة  و آذا الطرائق البيولوجية اتأو أجناس الحيوان النباتات أصناف ) ج "
  .بواسطة هذه الطرائق هاليعمحصل ال تطبق هذه القاعدة على الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات ال .اتالحيوان"
 
  -.25المـــــادة " أصناف ذات الصلة باالختراع  اتاستصدار براءأعاله، يمكن  24من المادة ) استثناء من أحكام ج 
 :تتعلق تإذا آان اتأجناس الحيوان أو اتالنبات"
 ؛مادة بيولوجية معزولة عن بيئتها الطبيعية أو منتجة بطريقة تقنية حتى ولو وجدت من قبل في الطبيعةب) أ"
 ؛النباتات أو الحيوانات إذا لم تقتصر إمكانية التطبيق التقني لالختراع على صنف نباتي أو جنس حيواني محددب) ب"
   أو إذا"
  .المعمول بها للنصوص التشريعيةلم يكن الصنف النباتي موضوع طلب للحصول على شهادة مستنبط نباتي طبقا ) ج"
  
  .حالة التقنية متضمنا فييعتبر االختراع جديدا إذا لم يكن  -26المادة "
آل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف آتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة  علىتقوم حالة التقنية "
المطالبة باألولوية في شأنه بوجه  وتمتقبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج  ،أخرى"
  .صحيح"
تاريخ إيداع سابق للتاريخ  المسجلة فيحالة التقنية محتوى طلبات البراءات المودعة بالمغرب،  متضمنا فيآما يعتبر "
 .التاريخ أو في تاريخ الحق هذاالمشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي نشرت في "
 تنفيذ"جل أحالة التقنية من  متضمن فيلمرآب  دون استصدار البراءة لمادة أو أعاله الفقرتين الثانية و الثالثة لال تحو"
، شريطة أال يكون استعماله ألي من هذه أعاله 24من الفقرة األولى من المادة  )المشار إليها في ب المناهجإحدى "
  .حالة التقنية متضمن في المناهج"
لكل الرابعة أعاله والثالثة دون استصدار البراءة لمادة أو لمرآب مشار إليه في الفقرة  آما ال تحول الفقرتان الثانية"
حالة  حكم ، شريطة أال يكون هذا االستعمال داخال فيأعاله 24المادة من  )ب مشار إليها فيالطريقة لل خاصاستخدام "
 .التقنية"
  
 بصـورة بديهية،إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا ناتجا  إذا لم يكن ،ابتكاريا ااالختراع نشاط يكتسي -. 28 المـــــادة"
  .رجل المهنة و دلك بالنسبة ،التقنية عن حالة"
أعاله، ال تأخذ هذه األخيرة  26إذا اشتملت حالة التقنية آذلك على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة "
  . باالعتبار حين تقدير النشاط اإلبداعي"



  .موثوقة يعتبر االختراع قابال للتطبيق الصناعي إذا آانت له  فائدة محددة وجوهرية و -. 29المـــــادة "
  
  :براءة االختراع على ايداع طلب طلب آل يشتمل -.30المـــــادة "
  اع؛براءة االختر استمارة إيداع طلب -"
  االختراع؛ وصف -"
  ؛الحماية مطلب أو مطالب -"
  ؛الحماية الرسوم التي يستند إليها الوصف أومطالب -"
  .االختراع موجز -"
  

  الباب الثاني
  إيداع طلب براءة االختراع وتسليم البراءة والتصديق

  :الفرع األول
  إيداع طلب براءة االختراع

  
  :طلب براءة االختراع على ايداع يشتمل ملف  -31المـــــادة "
  
  بنص تنظيمي؛ ايحدد مضمونهالتي طلب براءة االختراع استمارة إيداع ) أ"
طلب مودع سابقا شرط أن يكون االطالع عليه  على إحالةأو  آذلك، الذي يبدو هأو جزء من االختراع وصف )ب"
  .ممكنا"
  :تحدد بنص تنظيمي"
  ذه المادة؛من ه) المشار إليها في أ ةقيالشكليات والمستندات الواجب إرفاقها بالوث -"
  .من هذه المادة) على الوثائق المشار إليها في ب و امكانية االطالع آيفيات تطبيق اإلحالة -"
  .يجوز اإلدالء أثناء اإليداع بالوصف المذآور محررا في أي لغة"
ال و.  أعاله )و ب) المذآورة في أ المستنداتالتاريخ الذي قدم فيه المودع  فيتاريخ إيداع طلب براءة االختراع يحدد "
  .المذآورةبراءة االختراع الذي ال يشتمل على الوثائق  ملف طلب يقبل"
طلب البراءة في  يدأعاله وجب تقي) ب و) أ المشار إليها في  مستنداتإذا آان ملف طلب براءة االختراع مشتمال على ال"
  .أدناه مع بيان تاريخ ورقم اإليداع 58 السجل الوطني لبراءات االختراع المشار إليه في الفقرة األولى من المادة"
 
إذا آان ملف طلب البراءة ال يشتمل فـي تاريخ اإليداع، على واحدة أو أآثر من الوثائق الواجبة إضافتها  -. 32المـــــادة "
ملفه داخل أجل ثالثة  تتميمله ييجب على المودع أو وآ، أعاله 31من المادة ) ب ( و ) أ ( المشار إليها في  ائقإلى الوث"
 .من تاريخ إيداعه ابتداءأشهر، ) 3("
  .األصلي................................................................... يحتفظ ملف الطلب "
  .في هذه المادة الم تسو وضعيته داخل األجل المنصوص عليه ،يعتبر آأنه سحب آل ملف طلب براءة اختراع"
  
  :يتضمن وصف االختراع  -. 34المـــــادة "
"1-……………  
  ؛………………… -2"
"3- ……………………  
  ؛.………………………… -4"
  ؛……………………………-5"
"6- ………………………………………….  
 



 .براءة االختراع ...……………………………………… يجب أن يتناول الوصف االختراع بصورة واضحة وتامة"
  
إذا آان االختراع يخص استعمال آائن دقيق ال يمكن للجمهور اإلطالع عليه، وال يمكن وصفه بطريقة تمكن رجل المهنة "
تحدد آيفيات  .الهيئة المؤهلة لذلك مودع لدىالكائن الدقيق  آانال يعتبر آافيا إال إذا  ه، فإن وصفهذا االختراع من إنجاز"
  .تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي"
  
على مجرد إحاالت إلى الوصف أو .....................الحماية المطلوبة  الغرض من مطالبالحدد ت -.35المـــــادة "
  .الرسوم"
  .يجب أن تكون مطالب الحماية واضحة و موجزة وتستند آليا على الوصف"
يعد االختراع المطالب به مدعما بما فيه الكفاية بالمعلومات المفصـح عنها، إذا آانت هذه المعلومات تثبت بشكل معقول "
  .لرجل المهنة بأن الطالب آان يمتلك االختراع المطالب به في تاريخ إيداع طلب براءة االختراع"
  
السيما  ،أخرى ضألغرا اعتمادهوال يمكن  .لإلخبار ايالتقني لالختراع حصر موجز المحتوىيعد  -.36المـــــادة "
  .أو جدتها الحماية المطلوبة نطاقلتقدير "
  .برسم تلخيصي يمكن أن يرفقاو قتضباالموجز ميجب أن يكون "
  "أي تسمية خيالية............................. يجب أن يبرر العنوان "
  
  :ما يلييجب أال يتضمن طلب البراءة  -.37المـــــادة "
  النظام العام أو اآلداب العامة؛تتنافى مع عناصر أو رسوم  -1"
"2- ……………………..  
"3- ……………. .  
  
تصريح مكتوب، ابتداء ب أن يسحب طلبه يجوز لصاحب طلب براءة أو وآيله الـحامل لتفويض خاص، - . 40المـــــادة "
 :ةالتالي األحكاموقبل تاريخ نشره، مع مراعاة  إيداعهمن تاريخ "
  على ذلك الكتابة؛................قيدتاذا ) أ "
  .الشرآاء ...................اذا آان طلب  )ب"
  )الباقي بدون تغيير(
  
  :يرفض، آليا أو جزئيا، آل طلب براءة اختراع -. 41المـــــادة "
  ؛ ......................... -1"
  ؛ ......................... -2"
  ؛أعاله 28المادة  ........................................... ال يعتبر -3"
  أعاله؛ 28و  26حسب مدلول المادتين  االبتكاريبشكل واضح الجدة أو النشاط  ال تظهر فيهالذي  -4"
 أعاله؛ 1.38المادة تحديده حسب مدلول  أو يتم تقسيمهالذي لم  -5"
  .دناهأ 1.43من المادة  3حكام الفقرة ألغير مطابق  -6"
  
 .المتعلقة بهذا الجزءالحماية رفض طلب البراءة ال تمس إال جزءا منه، ال ترفض سوى مطالب  أسبابإذا آانت "
  .من الوصف والرسوماتالمعنية ، يتم حذف األجزاء أعاله  37المادة  أحكامفي حالة عدم تطابق أجزاء من الطلب مع "
يضمن بيان الرفض المذآور في السجل . يجب أن يكون رفض آل طلب براءة معلال وأن يبلغ إلى المودع أو وآيله"
  .أدناه 58الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة "
  



ة براءالطلب موضوع  اتو استغالل االختراع آشفمنع  ،الدفاع الوطني جل حاجاتيجوز أل - . 42المـــــادة "
  . بصفة نهائية أو مؤقتة"
بشكل  ،ولهذا الغرض يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني اإلطالع على آل طلب براءة اختراع"
يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب  15مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وذلك داخل أجل  في ،سري"
  .المذآور"
ابتداء من تاريخ إيداع الطلب يحتسب  أشهر، 5السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني داخل أجل تقرر "
واستغالل الطلب المذآور بصفة نهائية أو مؤقتة، وتبلغ قرارها إلى السلطة الحكومية  آشفالمذآور، في شأن "
  .    عيةالمكلفة بالتجارة والصناعة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصنا"
في المساطر  عشريآما ال  ،ختراع التي صدر في شأنها قرار بالمنع النهائي للعموماالنشر طلبات براءة تال "
  .أدناه 48إلى  43المنصوص عليها في المواد من "
في حالة صدور قرار بالمنع المؤقت داخل  ،أدناه 48إلى  43يشرع في المساطر المنصوص عليها في المواد من "
أشهر  ثمانية عشرصدور أي قرار بالمنع النهائي داخل أجل  ، إن لم يتمشهر المذآور أعالهاأل الخمسةأجل "
  . أدناه 44المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة "
  )الباقي بدون تغيير(
  
الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية،  لكل طلب براءة اختراع،  تقرير بحث أولي مع رأي عن القابلية  تعد -.43المـــــادة "
  .، مع أخذ الوصف والرسوم، إن وجدت، بعين االعتبارالحماية الستصدار براءة االختراع، على أساس مطالب"
ولعنوان  موجزالمضمون النهائي لل حصرة بتقرير البحث األولي، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعي إعدادعند "
  .االختراع"
  .يحدد محتوى وآيفية إصدار تقرير البحث األولي مع الرأي عن القابلية الستصدار براءة االختراع بنص تنظيمي"
  
بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ ، لم يتم رفضه أو سحبه إذا ،آل طلب براءة اختراع ينشر -. 44المـــــادة "
  .اإليداع أو من تاريخ األولوية األآثر قدما، في حالة المطالبة باألولوية"
  
عند  هذه الوثائق أو تعديلها ايداعإن وجدت، آما تم  ،والرسوم الحماية مطالبويتضمن نشر طلب براءة اختراع الوصف "
إذا . الرأي حول قابلية استصدار براءة االختراعب المرفقو تقرير البحث األولي  نهائيا حصرهآما تم  موجزالو، االقتضاء"
  .، يتم نشرهما بشكل منفصلتاريخ نشر الطلبفي نفس  موجزالو المذآور لم يتم نشر تقرير البحث األولي"
  
  .أدناه 51الحماية المذآورة في المادة  بصفة مؤقتة هذا النشر للمودع يمنح"
  
  .أدناه 89الطلب   في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة يشار إلى نشر "
  
موجب ب و ،االختراع براءة ، قبل تسليماختراع أو وآالئهم صحاب طلب براءةأل لصاحب أو فقط يجوز - . 45المـــــادة "
  .ختراعاالالحصول على نسخة رسمية من طلب براءة  ،طلب مكتوب"
  
تسلم براءة االختراع من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد انصرام أجل الثمانية عشر شهرا  - . 46 المـــــادة"
بعد أداء الرسوم ذلك و أعاله، 41و  3.14أعاله مع مراعاة المواد  44المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة "
 .المستحقة"
  
 .براءات االختراع باعتبار تاريخ إيداع طلباتها وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظيمي تسلم"
 
 مطالبو تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر براءة االختراع المسلمة والتي تتكون من الوصف -.47المـــــادة "
  .وتقرير البحث النهائي مرفوق بالرأي حول قابلية استصدار البراءة ،إن وجدت  ،الرسومو الحماية النهائية"



  .يسلم سند براءة االختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطلب من المودع أو وآيله"
 
المنصوص عليه في  ختراعاالفي السجل الوطني لبراءات  تسليمهاوتاريخ  ختراعاالرقم براءة يقيد  -.48المـــــادة "
  .أدناه 58الفقرة األولى من المادة "
 
، يجوز لكل شخص يعنيه األمر، عبر براءة اختراع تسليمأو  براءة اختراع طلب ابتداء من تاريخ نشر -.49المـــــادة "
  .المذآورة البراءةالمذآور أو طلب الاإلدالء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من "
  
 .أدناه 89في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة  براءة اختراع تسليمينشر بيان  -.50المـــــادة "
 
 :ال تشمل الحقوق التي تخولها براءة االختراع  -.55المـــــادة "
 .………………) أ"
 .…………………) ب"
  ؛…………………) ج"
على ترخيص لتسويق دواء، إضافة إلى األعمال الالزمة للقيام بهذه الدراسات  الالزمة للحصول تجاربال و الدراسات) د"
 .للحصول على الترخيص تجارب ووال"
بعرض  براءة اختراععنه هذه البراءة والمنجزة في التراب المغربي بعد أن قام مالك  المسلماألعمال المتعلقة بالمنتج ) هـ"
  فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة؛المنتج المذآور لالتجار "
  أو المياه اإلقليمية المغربية؛ ...................................................................................استعمال أشياء) و"
  .هو مرتبط بها ...............................................................................................األعمال) ز"
  
أعاله، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير  56ال يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة األولى من المادة  -.57المـــــادة "
  .أعاله 19أن تراعى في ذلك أحكام المادة قبل تاريخ النقل المذآور على "
  
 56تثبت آتابة تحت طائلة البطالن العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما  في الفقرتين األوليين من المادة "
  .أعاله"
 
  .على األغيار .....................................................................جميع العقود  -.58المـــــادة "
  .اآتساب الحقوق المذآورة .................................................................................أن  غير"
  .رفع الحجز.......................................................تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود الـمغيرة"
  .في السجل الوطني للبراءات اختراعأو براءة  اختراعيقيد آل تغيير في إسم أو عنوان مالك طلب براءة "
  .وممارستها ................................................................................ألجل تقييد البيانات المترتبة "
  .المفروض استيفاؤها و الوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد الشكلياتتحدد بنص تنظيمي "
   
ن يطلب مستخرجا من أعاله، يجوز لكل شخص يعنيه األمر أ 44بعد النشر المنصوص عليه في المادة  -.59المـــــادة "

  .االختراع لبراءاتالسجل الوطني 
  
  .و فعلية  استغالل االختراع بكيفية جدية ………………… جباريالترخيص االطلب يقدم  -.61المـــــادة "
  
  .الترخيص اإلجباري غير استئثاري  -. 62المـــــادة "
  .الترخيص االقتصادية .......................................................................................يمنح الترخيص "
  .المرخص له .................................................يمكن للمحكمة "



  
  .إذا استمرت الظروف المذآورة ........................................عندما  -.63المـــــادة "
  
جاز لمالك براءة ذا لم يتقيد صاحب الترخيص اإلجباري بالشروط الممنوح الترخيص من أجلها، ا -.64المـــــادة "
  .وعند االقتضاء للمرخص لهم اآلخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذآوراالختراع "
 

  .للحقوق المرتبطة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة وإال اعتبر باطال تفويتيتوقف آل 
  
يجب أن تقوم آتابة الضبط في الحال بتبليغ األحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة  تطبيقا  -.65المـــــادة "
  .االختراع لبراءاتية التي تضمنها في السجل الوطني ألحكام هذا القسم الفرعي إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناع"
  
  ........................................................................................يمكن أن تستغل تلقائيا  -.67المـــــادة "
  .مرتفعة بصورة غير عادية......................................................................................................."
  .بالصحة العمومية ...............................................................................................يصدر في شأن "
 
تطبق األحكام المشار إليها أعاله أيضا على األدوية الموجهة للتصدير إلى بلد ليست له القدرة على التصنيع أو قدرته "

  .المملكة قبلوالمصادق عليها من  ا الشأنآافية،  طبقا لالتفاقات الدولية الجاري بها العمل في هذ"غير 
 
تدفع الرسوم المستحقة لإلبقاء على سريان العمل ببراءة اختراع، للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية،  -.82المـــــادة "
لسقوط حقوقه إذا  االختراع براءةيتعرض صاحب . االختراع براءةا فيه سلمتبخصوص السنوات التي تلي السنة التي "
قبل انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة  من أجل الحفاظ على حقوقه المستحقة الرسوم لم يتم أداء"
  .السابقة"
  )الباقي بدون تغيير(
  
  .بواسطة نص تنظيمي............................................ يثبت سقوط الحق  -.84المـــــادة "
  
  .وآيله ..................................................................................................................يشار "
  
  .الرسوم المستحقة................................................................................................. غير أن "
  
  .الفقرة السابقة............................................................................................تصدر يمكن أن "
  
آذلك تاريخ دفع الرسوم  هالذي يبين في االختراعيشار إلى قرار إعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني لبراءات "
  .أو وآيله اختراع براءةق إلى صاحب ويبلغ قرار إعادة إقرار الحقو. المستحقة"
  
  .يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطالن إذا ما آانت له مصلحة في ذلك -.86المـــــادة "
  
ما، وأن تقدم  اختراع براءةيجوز للنيابة العامة أن تتدخل آطرف في آل دعوى ترمي إلى إعالن بطالن  -.87المـــــادة "
  .المطلق االختراع براءةطلبات للتصريح ببطالن "
  
  .يجوز لها آذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطالن"
 



حق عنه البراءة الذي سقط  المسلمةفي شأن االختراع  االختراع براءةال يمكن أن يودع مرة أخرى طلب  -.88المـــــادة "
  .الذي صرح ببطالن براءته فيه واالختراع صاحبه"
  
جديد إذا آان االنطباع البصري العام الذي وخاص  شكليعتبر الرسم أو النموذج الصناعي ذا ميزة أو  - .105المـــــادة "
ا يترآه رسم أو نموذج أخر آان قد اطلع عليه الجمهور معيترآه عند المالحظ الخبير يختلف "
  .المطالب بها بوجه صحيح ...................................................."
  
ثنى عشر شهرا يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي قد اطلع عليه الجمهور لمجرد تقديمه للمرة األولى خالل أجل اإل ال"
 .الملكية الصناعية.................................................السابقة لتاريخ إيداعه "
  
  .أو وآيله ............................................................................يجب على آل شخص  - .114المـــــادة "
  
يمكن أن يتم اإليداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط واإلجراءات المحددة بنص "
  .وصل من لدن الهيئة المذآورةيعتبر تاريخ اإليداع هو تاريخ الت ،وفي هذه الحالة. تنظيمي"
 
من واحد إلـى مائة مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية شرط أن تنتمي  يداعاإل نفسمل تيمكن أن يش"
  .هذه الرسوم أو النماذج الصناعية لنفس الصنف المذآور بالتصنيف الدولي للرسوم أو النماذج الصناعية"
  
  :تاريخ اإليداع من............................................... ملفيجب أن يشتمل "
 
  ؛.....................................) أ"
 
من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية أو المصورة  نظيران) ب"
  تقديم المستنسخات  بنص تنظيمي؛ تحدد آيفيات. وصف موجز و يمكن أن يضاف إلى هذا المستنسخ. المتعلقة بها"
 
  ...............................………… )ج"
  
  )الباقي بدون تغيير(
  
إذا آان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي ال يشتمل في تاريخ اإليداع على واحدة أو أآثر من  -.115المـــــادة "
أعاله، والمحددة قائمتها بنص 114  المادةمن ) ج(و ) ب(و ) أ(الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في "
  .المادة ، ضرب للمودع أو وآيله أجل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع قصد تتميم ملفهنفس ن م  5تنظيمي تطبيقا للفقرة"
  
   .جل المحدد أعالهلم يتم تتميمه في األ ذج صناعيرسم أو نموا آل طلب إيداع مسحوب يعتبر"
  
  .بتاريخ اإليداع األصلي المحدديحتفظ الملف المتمم داخل األجل "
  
 .غير أيام العمل وجب تمديد األجل إلى اليوم التالي من أيام العمل يوما منإذا صادف آخر يوم من األجل يوم عطلة أو "
 
  :جزئيا آل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا آانيرفض، آليا أو  - .118المـــــادة "
  ؛......…………-1"
  ؛ .…………… -2"
  .أعاله 1-114أحكام المادة ب يتقيد ال -3"



   .وآيله كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي معلال وأن يبلغ إلى المودع أوليجب أن يكون آل قرار رفض "
و يشار إلى الرفض المذآور في السجل الوطني للرسوم و النماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة االولى من المادة "
  .أدناه 126"
  
أعاله،  تحرر شهادة تسجيل الرسم أو النموذج    119بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة  -.120المـــــادة "
وتسلم أو تبلغ شهادة التسجيل إلى المودع . الصناعي مشفوعة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي"
  .أو وآيله"
  
النموذج الصناعي، يجوز لكل  وأتسجيل الرسم أو  النموذج الصناعي وأتسجيل الرسم  طلببعد نشر  - .121المـــــادة "
 النموذج الصناعي وأالرسم المذآور أو طلب الشخص يعنيه األمر، عبر اإلدالء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من "
  .المذآور"
  
ويمكن تجديده . تسري آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ اإليداع - .122المـــــادة "
مال لتفويض مع إثبات دفع الرسوم المستحقة لفترتين جديدتين متتاليتين من بطلب من المودع أو وآيله الذي يكون حا"
  .ويجب أن يتم تجديد التسجيل خالل ستة أشهر قبل انصرام مدة صالحيته.  خمس سنوات"
 
  .تحدد إجراءات التجديد بنص تنظيمي ........................................غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر "
  
  :صناعية......................... يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه - .124المـــــادة "
  
  ؛استغالله....................................استنساخ) أ"
  
  ؛  أو بيعه......................................  استيراد) ب"

        
  .أو بيعه ...............................................حيازة ) ج"
  
  .النموذج الصناعي المذآور ...........................................أعاله مشروعة) أ(ال تصير األعمال المشار إليها في "
 
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو المرتبطة بالرسوم  - .125المـــــادة "
  .أو النماذج الصناعية"
  
  )الباقي بدون تغيير(
  
الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر ..........................يجب أن تضمن جميع العقود - .126المـــــادة "
  .األغيار لدى ..............................................................................................فيها، "
  
  .الحقوق المذآورة.........................................................................................................غير أن"
  
ذج ام أو نمورس صناعي أورسم أو نموذج طلب تسجيل تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية "
  .ورفع الحجز .............................................................................................. مسجلة صناعية"
  
طلب رسم أو نموذج يلحق بسم أو عنوان مالك اذج الصناعية آل تغيير في للرسوم والنما يقيد في السجل الوطني"
  .الصناعي المسجلالرسم أو النموذج  الصناعي أو"



  ..................................................................ألجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائيا،"
  )الباقي بدون تغيير(

  
يجوز لكل شخص يعنيه األمر أن يطلب تسليمه  ،ذج صناعيوبعد نشر طلب تسجيل رسم أو نم -.127مـــــادة ال"
  .مستخرجا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية"
  
   ………………………………......................يجوز لمالك رسم أو نموذج الصناعي  - .130المـــــادة "
  
يقيد ، ..................................................................في الترخيص أو الرهن مقيدة عندما تكون حقوق عينية"
  .التصريح بالتخلي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية"
  
وفق من تاريخ تسجيله،  ابتداء يحتسب داخل أجل ستة أشهر نشر ملف إيداع رسم أو نموذج صناعيي - .132المـــــادة "
   .الكيفيات المحددة بنص تنظيمي"
  .اعشر شهر ةأقصاها ثمانيهذا النشر لمدة  جيلتأأثناء اإليداع يمكن للمودع أن يطلب "
  .جيلتأال أجل ءقضابعد ان ينشر الملف.  الملفعناصر النشر آل  جيلتأيجب أن يشمل "
  .النشر الفوري ،المدة المحددة أعاله داخل ،في أي لحظة يمكن للمودع أن يطلب"
 غاية انتهاء المدةبطلب التأجيل إلى  اسرية ملف اإليداع الذي يكون مرفق علىفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية اتح"
  .أعاله ةالمحدد"
وتبين فيه العقود . لةتقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية المسج"
  .أعاله 126المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة "
  
قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص  ....................... ،القانون في هذا يراد -.133 المـــــادة"
  .اعتباريطبيعي أو "
  
  :يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص"
  ؛ والمختصرات..................................................................  التسميات ) أ"
باألبعاد  واألشكال ذات األبعاد الثالثية والصورالمبرزات  ................................: الشارات التصويرية مثل)ب"
  ........)هولوآرام ( الثالثية "
  ؛ .………………) ج"
  .ةالشمي الشارات )د"
  
  :الشارة التيال يمكن أن تعتبر عالمة أو عنصر عالمة  - .135المـــــادة "
  
للمملكة أو لباقي الخاصة بالرقابة و الضمان الرسمية و الدمغات  الرموز واألعالم والشعارات.......................) أ"
وآذا آل تقليد يتعلق بالشعارات طبقا  .................................................. ،البلدان األعضاء في اتحاد باريس"
  .من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المكررة مرتينلمقتضيات المادة السادسة "
  .يمنع استعمالها قانونا....................................................تتنافى  )ب"
بيانهما  جغرافي أوال مصدرهما أوجودتهما أو المنتج أو الخدمة ال سيما في طبيعة و التي من شأنها مغالطة الجمهور، )ج"
  .هماتسمية منشأ الجغرافي أو"
  
  .يتم إيداع طلب تسجيل عالمة من قبل المودع أو وآيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية - .144المـــــادة "
 



المحددة بنص  والشكلياتيمكن أن يتم اإليداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط "
  .يعتبر تاريخ اإليداع هو تاريخ التوصل بملف إيداع العالمة من لدن الهيئة المذآورة .تنظيمي"
  :يجب أن يشتمل ملف إيداع العالمة في تاريخ اإليداع على"
  ....................)..أ"
  
  لنموذج العالمة باألسود واألبيض؛نسختان ) ب"
  
  لنموذج العالمة باأللوان في حالة المطالبة باأللوان؛ نسختان) ج"
  
  .إثبات دفع الرسوم المستحقة) د"
  
  .أعاله) دو )ج و) ب و )ملف إيداع العالمة الذي ال يشتمل على الوثائق المشار إليها في أيقبل ال "
  
) بو  )ا في أـار إليهـق المشـى الوثائـا إلـافتهـة إضـالواجب والمستنداتالمفروض استيفاؤها  الشكلياتتحدد بنص تنظيمي "
  .أعاله) د و) ج و"
  
أعاله، يقيد طلب تسجيل العالمة ) دو) جو )بو ) أ عندما يكون ملف إيداع العالمة مشتمال على الوثائق المشار إليها في"
بعده  157أعاله في السجل الوطني للعالمات المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة ) آما هو منصوص عليه في أ"
  .  مع إثبات تاريخ ورقم إيداع"
  
الواجبة  المستنداتإذا آان ملف إيداع العالمة ال يشتمل في تاريخ اإليداع على واحدة أو أآثر من  -.145المـــــادة "
من المادة  5تطبيقا ألحكام الفقرة بنص تنظيمي والمحددة قائمتها  أعاله 144ى الوثائق المشار إليها في المادة إضافتها إل"
  .، ضرب للمودع أو وآيله أجل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع قصد تتميم ملفهالمذآورة"
  .في اآلجال المحددة أعاله تسويته تتمعالمة لم  تسجيليعتبر مسحوبا آل طلب "
  
  .بتاريخ اإليداع األصلي المحدديحتفظ الملف المتمم داخل األجل "
  
  .إلى اليوم التالي من أيام العمل تمديد األجلغير أيام العمل وجب  يوما منوإذا صادف آخر يوم من األجل يوم عطلة أو "
 
  :يرفض، آليا أو جزئيا، آل طلب تسجيل عالمة - .148 المـــــادة"
  
  أعاله؛ 135و  134و  133اد والم أحكاميتقيد بال  -1"
  
  .مبررا ذا التعرضه اعتبروأدناه  2-148المادة  حسبتعرض إذا آان موضوع  -2"
  
يشار إلى الرفض المذآور في  و. يجب أن يكون آل قرار رفض تسجيل العالمة معلال وأن يبلغ إلى المودع أو وآيله" 
 .آما يتم نشره ،أدناه 157ولى من المادة السجل الوطني للعالمات المنصوص عليه في الفقرة األ"
 
يمكن التعرض على طلب تسجيل العالمة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خالل أجل  -.2- 148المادة "
محمي أو مودع أو تسمية منشإ محمية أو مودعة ، مع مراعاة أداء الرسوم  يمالك بيان جغراف.......................... "
  .المستحقة من طرف المتعرض"
  
  .يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغالل ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة"



 مكنيإضافة إلى المهن المنظمة التي يرخص لها القانون مساعدة األغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض، "
أعاله تقديم التعرض لحساب الغير لدى الهيئة المكلفة  1.4الملكية الصناعية المشار إليهم في المادة  يمستشارل"
  .بالملكية الصناعية"
  
  .تضمن اإلشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعالمات"
  
 .يحدد مضمون التعرض و إجراءات نشره بنص تنظيمي"
 
  :التعرض طبقا للمسطرة التالية يدرس -. 3-148المادة "
  
  ؛يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجيل أو وآيله عند االقتضاء -1"
 2-148إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بجواب داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء األجل المشار إليه في المادة  -2"

  أعاله، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض؛
ي حالة إدالء صاحب طلب التسجيل بجواب داخل األجل المشار إليه أعاله، يمكن للمتعرض أن يتقدم بمالحظاته ف -3"

داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف اآلخر، و يضرب لصاحب طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من 
  تاريخ تبليغ المالحظات المذآورة لإلدالء بجواب تكميلي؛

  لغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا آل جواب أو مالحظة تتوصل بها من أحد األطراف إلى الطرف اآلخر؛تب -4"
تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل ال يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء  -5"
  .أعاله 2-148أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة "
 بعد قبولهغير أنه يمكن تمديد هذا األجل لـمدة ثالثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد األطراف المعنية "
  .من طرف الهيئة المذآورة"
  .ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم مالحظاتهم يحتسب لألطراف أجل شهريضرب "
ابتداء من تاريخ  يحتسب رف اآلخر أن يتقدم بجواب داخل اجل شهرفي حالة إدالء أحد الطرفين بمالحظات، يمكن للط"
  ؛التبليغ"
بلغ الهيئة المذآورة هذا القرار إلى األطراف تو  .تعد الهيئة المذآورة قرارا بناء على التعرض والمالحظات الجوابية -6"
  .ابتداء من تاريخ التبليغ يحتسب داخل أجل خمسة عشر يوما ،عند االقتضاء ،أسسه حتهفي صقصد المنازعة "
  
  :الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نبقرار متقفل مسطرة التعرض  -7"
  ؛التصرف للصفة التي تخولهفي حالة سحب التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا األخير ) أ"
  التعرض نتيجة التفاق بين األطراف؛ الغرض من ينتفيحين ) ب"
  أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض؛في حالة سحب ) ج"
  ؛في حالة توقف آثار الحقوق السابقة) د"
  
  :يتم وقف األجل األولي البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعاله -8"
  عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل عالمة؛ )أ"
  بالملكية؛في حالة رفع دعوى البطالن أو سقوط الحق أو المطالبة  )ب"
بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من األطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة  )ج"
  .التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذآور"
  
  .إيداع طلب التمديد والتوقيف المشار إليه أعاله بنص تنظيمي آيفياتتحدد "
  
وتنشر وفق  3.148و  148تقيد مقررات الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادتين  - .4-148المادة "
  .الكيفيات المحددة بنص تنظيمي"



تختص محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من  - .5-148المادة "
 .قررات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعيةمالمقدمة ضد ال أعاله 3-148المادة "
 
أعاله، قامت الهيئة المكلفة بالملكية  148إذا لم يرفض طلب تسجيل العالمة تطبيقا ألحكام المادة  -.149 المـــــادة"
  .الصناعية بتسجيل العالمة"
  
  )الباقي بدون تغيير(
 
أعاله شهادة  149التسجيل المنصوص عليه في المادة  بعد المكلفة بالملكية الصناعيةتحرر الهيئة  -.150المـــــادة "
  .تسلم شهادة التسجيل أو تبلغ إلى المودع أو وآيله. تسجيل العالمة مشفوعة بنموذج العالمة المسجلة"
 
أن يحصل على و بناء على طلب مكتوب  شخص يعنيه األمريجوز لكل بعد نشر طلب تسجيل العالمة  - .151 المـــــادة"
 .نسخة من طلب تسجيل العالمة آما تم نشره أو العالمة آما تم تسجيلها"
 
ويمكن  .للتجديد إلى ما ال نهاية ..........................................................تسري آثار تسجيل  - .152 المـــــادة"
 آيفياتتحدد . الرسوم المستحقة أداءآل عشر سنوات بطلب من مالك العالمة أو وآيله مصحوبا بوآالة مع إثبات  تجديده"
  .صالحيته ................................ويجب أن يتم تجديد . التجديد بنص تنظيمي"
  
  .التسجيل ................................................................................غير أن "
  
  .تجديد سوى العالمة آما هي مبينة في آخر حالة في السجل الوطني للعالماتال يهمال "
  
 .الـمـعنية ..............................................................................................يجب أن يكون "
 
  .نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل عالمة أو بعالمة مسجلة يجوز - .156 المـــــادة"
  
  )الباقي بدون تغيير(
  
جميع العقود التي تقيد أو العالمات المسجلة،  ةباستثناء عقود تراخيص استغالل طلبات تسجيل العالم - .157 المـــــادة"
  .األغيار ..…….............…و تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل عالمة أ"
  
  .الحقوق المذآورة ..………………................................................غير"
  
أو عالمة  لملكية طلب تسجيلالصناعية، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة  تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية"
 .ورفع الحجز.......................................مسجلةلعالمة "
عالمة الأو العالمة يقيد في السجل الوطني للعالمات آل تغيير السم صاحب الطلب أو عنوانه يلحق بطلب تسجيل "
  .مسجلةال"
  .وممارستها .……………………………ألجل "
  
   . إضافتها إلى طلبات التقييد فروض استيفاؤها و الوثائق الواجببنص تنظيمي اإلجراءات الم تحدد"
 
يجوز، بعد نشر طلب تسجيل عالمة، لكل شخص يعنيه األمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل  - .158المـــــادة "
  .الوطني للعالمات"



 ............................................................................................يمكن إلدارة  - .1- 176المادة "
، أن توقف التداول الحر لسلع مستوردة أو عابرة أو مصـــــــدرة مشكوك في آونها سلعا ............................"
  ...........................................................مزيفة "
  
  .الضرائب غير المباشرة..............................................  يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعاله "
 
يمكن إلدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة أن تطلب، إضافة إلى عناصر اإلثبات المذآورة أعاله، أي وثيقة "
  .المذآور وآذا أي رسم مستحقأو معلومة ضرورية لدراسة الطلب "
  
  .بإجراء التوقيف المتخذ.........................................................................يتم فورا إخبار الطالب "
  
  .سنة آانت تقل عن ..............................................................................يبقى طلب التوقيف "
  
محمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من يستفيد أيضا من هذه التدابير مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ "
  .الباب الرابع من هذا القانون"
  
في هذه الحالة، يتحمل المزيف مصاريف .  استثنائية ...........................................يتم إتالف  - .5- 176المادة "
  . اإلتـالف و آذا آل المصاريف ذات الصلةوالتخزين "
  .في حاالت استثنائية ........................................................................و ال يمكن بأي حال من األحوال "
طراف ينهي إجراء التوقيف، يجب أن يتضمن هذا االتفاق بنودا تنص على في حالة التوصل إلى اتفاق ودي بين األ"
  .إتالف السلع"
 .المتخلى عنها بناء على أمر من قاضي المستعجالت سلعيجوز إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إتالف ال"
   

  الباب السابع
  

  المكافـآت الصناعيـةالحماية المؤقتة في المعارض و
  التأريخو نظام 

  
المندمجة  الدوائر) طبوغرافية(أو تصميم تشكل   اختراعيعتبر  تزييفا  آل مساس بحقوق مالك براءة  - .201 المـــــادة"
 53على التوالي في المواد  ةمعرف يآما ه مسجلة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل  أو عالمة صنع أو تجارة أو خدمة"
  .أعاله 155و 154و  124و 123و  99و 54و "
 
ال يتحمل مسؤولية أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة  للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو "
أو لديه أسباب معقولة  أمرهابارتكبها وهو على علم  لمعرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج إال "
  . لمعرفتها"
  
المندمجة أو الدوائر ) طبوغرافية(لتزييف مالك البراءة أو االختراع أو شهادة تصميم تشكل يقيم دعوى ا - .202المادة "
  .ةاتية أو خدميأو تجار يةعاعالمة صنرسم أو نموذج الصناعي مسجل أو "
  
غير أنه يجوز للمستفيد من حق استغالل حصري أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى، بعد إعذار يوجهه "
  .له المستفيد المذآور، ما لم ينص على خالف ذلك في عقد الترخيص"
  
     .)الباقي بدون تغيير(



يجوز لرئيسها بصفته قاضي   ،إلى المحكمةأو منافسة غير مشروعة عندما ترفع دعوى تزييف  -.203 المـــــادة"
منافسة غير  مواصلة األعمال المدعى أنها تزييف أو تهديديةالمستعجالت أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة "
أو للمستفيد  يوقف مواصلتها على وضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعيةأو  مشروعة"
  .استغالل حصريمن حق "
  
يتم إصدار هذا المنع ضد طرف مارس التزييف أو إن اقتضى الحال، ضد طرف ثالث لمنع التزييف ، وعلى وجه "
  .الخصوص، للحيلولة دون دخول السلع المقلدة في القنوات التجارية"
  
 ثالثين يوما أقصاهاخل أجل جدية في موضوعها وأقيمت د أن الدعوىال يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إال إذا تبين "
   .من اليوم الذي علم فيه المالك باألفعال التي أسس الطلب بناء عليهاابتداء  يحتسب"
  
  )الباقي بدون تغيير(
  
ة ـالـي حـدا فـاعـشكوى من الطرف المتضرر مناء على ال يجوز أن تقام الدعوى العمومية إال ب -.205 المـــــادة"
  .فيها للنيابة العامة تختصالتي و، أعاله) ب(و ) أ 135و 113و ) أ 24واد ـفي الم المنصوص عليهاام ـفة لألحكـمخال"
  
في حالة رفع المدعى عليه دعوى مدنية سابقة إلثبات الضرر أو دعوى بالبطالن أو بالمطالبة بالملكية أو بسقوط "
  . نهائي إال بعد  صدور حكم   شكوى الطرف المتضررال يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت  في الحقوق، "
  
والجنائية  المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثالث سنوات على األفعال  ةتتقادم الدعاوي المدني -.206 المـــــادة"
  .التي تسببت  في إقامتها"
  
   .الجنائيةالدعوى  تقادمأعاله  205المدنية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة  توقف الدعوى -.207المادة "
  
  .يجوز لصاحب طلب براءة أو صاحب براءة، أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له -.211المادة "
ويحق له من جهة أخرى أن يعمل بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف في دائرتها الترابية للقيام "
. لمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها، سواء من خالل حجز هذه األخيرة أو بدونهبواسطة عون قضائي بوصف مفصل ل"
  .يمكن أن ينجز هذا اإلجراء بمساعدة خبير مؤهل"

  
  .يمكن أن يوقف تنفيذ األمر المذآور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان"
  
قيام بمؤازرة خبير مؤهل بأي معاينة مفيدة ألجل يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بموجب نفس األمر لعون قضائي، في ال"
  .تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه"

  
  )الباقي بدون تغيير(
  
) طبوغرافية( بيانات أو أوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع أو تصاميم تشكل معلومات أو.............. -. 216المـــــادة "
  .....................الـمندمجة  تم الدوائر"
 
  )الباقي بدون تغيير(
  
  .يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له - .219المـــــادة "
  



ويحق له من جهة أخرى أن يعمل بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف في دائرتها الترابية للقيام "
  . بواسطة عون قضائي بوصف مفصل للمنتجات المدعى تزييفها، سواء من خالل حجز هذه األخيرة أو بدونه"
  
  .يمكن العمل على إنجز هذا الوصف بمساعدة خبير مؤهل"
  
  .يمكن أن يوقف تنفيذ األمر المذآور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان"
  
األمر لعون قضائي، في القيام بمؤازرة خبير مؤهل بأي معاينة مفيدة ألجل  يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بموجب نفس"
  .تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه"
  
  )الباقي بدون تغيير(
  
أو  درهم 500000إلى  50000 من بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر و بغرامةيعاقب  -.221المـــــادة "
  .مالك رسم أو نموذج صناعي متعمد بحقوقآل مساس على  بإحدى هاتين العقوبتين"
  
  .يمكن مضاعفة العقوبات في حالة العود"
  
  .  يقصد بالعود في مدلول هذه المادة إذا أدين المحكوم عليه خالل السنوات الخمس السابقة بحكم نهائي بسبب أفعال مشابهة"
ن الظنين في حالة عود آما لو صدر فـي حقه خالل تطبق آذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا آا"
  .الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة"
  .)الباقي بدون تغيير(
  
عالمة مسجلة أو للمستفيد من حق استغالل استئثاري أن طلب تسجيل عالمة، أو مالك يحق لمالك  -.222المـــــادة "
القيام إما بالوصف المفصل سواء أآان ذلك بأخذ  فييحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لعون قضائي، "
عينات أم بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على "
  .حسابه خرقا لحقوقه"
  .ساعدة خبير مؤهليمكن أن ينجز الوصف الـمذآور بم"
الحجز أو شكل آخر من أشكال الحبس لألدوات والمواد واألدلة الوثائقية، في  ،أن يأذن بنفس األمر لرئيس المحكمةيجوز "
  .شكل أصول أو نسخ، مرتبط بتحقيق وأية نتائج مفيدة إلنشاء أصل المخالفة وطبيعتها ومداها"
  
  ...........المذآوريمكن أن يوقف تنفيذ االمر "
   
  )الباقي بدون تغيير(
  
يجوز للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان منع مواصلة  -.224المـــــادة "
ما عدا  المنع حيز التنفيذ األشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخولبإتالف التزييف، أن تأمر "
  .التزييف خصيصا إلنجاز األجهزة أو الوسائل المعدة بإتالفوإن اقتضى الحال  حاالت استثنائية،في "
  
يجوز لمالك الحقوق االختيار بين التعويض عن األضرار التي لحقت به فعـال، باإلضافة إلى آل األرباح المترتبة عن "
آور، أو التعويض عن األضرار المحدد سلفا في  ذالمالنشاط الممنوع والتي لم تأخذ بعين االعتبار في حساب التعويض "
  .درهم آحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادال لجبر الضرر الحاصل 500.000درهم على األقل و  50.000"
  



درهم أو  1.000.000 إلى 100.000  وبغرامة من سنة إلى  من شهريعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس  - .225المـــــادة "
  :هاتين العقوبتين فقطبإحدى "
  ؛ ................................... -1"
  ؛........................................... -2"
  ؛.................................................. -3"
"4- ....................................................  
"5- .......................................................  
الذين استوردوا أو استعملوا على نطاق تجاري عن قصد  التسميات المستخدمة أو التعبئة والتغليف الذي وضعت  -6"
 عليه دون ترخيص عالمة تجارية مماثلة لعالمة صناعية أو تجارية مسجلة، أو ال يمكن أن تكون متميزة وموجهة"
  .ع أو خدمات مطابقة للسلع أو الخدمات التي تسجل فيها تلك العالمة أو االسم التجاريلالستخدام التجاري في سل"
  
درهم أو بإحدى   500.000إلى  50.000إلى ستة أشهر وبغرامة من شهرين يعاقب بالحبس من  -. 622 المـــــادة"
  :هاتين العقوبتين فقط"
  
  )الباقي بدون تغيير(
  
تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائيا بأمر من أعاله،  205استثناء من أحكام الفقرة األولى من المادة  -. 1.227 المـــــادة"
انتهاك لحقوق صاحب العالمة التجارية أو التجارة أو الخدمة المسجلة آما هي محددة على التوالي النيابة العامة عند أي "
  .الحاجة لتقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من مالك الحقوقأعاله،  دون  226و  225و  155و  154في المواد "
  
براءات االختراع والمودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا  الحصول علىتبحث طلبات  - .236 المـــــادة"
  ………………………ألحكام"
  
  )الباقي بدون تغيير(
  
يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أثر براءات االختراع  -.237المـــــادة"
ابتداء من  ..……………………)1916يونيو  23( 1334من شعبان  21المسلمة وفقا ألحكام الظهير الشريف بتاريخ "
  .تاريخ إيداعها"
  
  

و  3.14و 2.14إليه أعاله المتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمواد المشار  17- 97يتمم القانون رقم : المـــــادة الثانية
و  1.114و  1.110و  6.50و  5.50و 4.50و  3.50و  2.50و  1.50و  2.43و  1.43و 2.38و  1.38و 4.14
  : التالية 2.200و 1.200و  1.147و 1.146و  1.124و  1.117

  
 الهيئة طرف من المتخذ الرفض قرار تبليغ تاريخ من ابتداء شهرين أجل في وآيله، أو للمودع يمكن -.2.14المـــــادة "
  .المذآور القرار بصدد مالحظاته إبداء الصناعية، بالملكية المكلفة"
  .المذآورة المالحظات على بناء جديد قرار إعداد يتم فإنه الرفض، قرار تغيير عنها المعبر المالحظات شأن من آان إذا"
   

  
 تاريخ من ابتداء شهرين أجل في الصناعية بالملكية المكلفة الهيئة األغيار لدى مالحظات تقديم يجوز -.3.14 المـــــادة"
  .التسجيل للمصادقة على الالزمة المعايير المالحظات هذه تشمل أن يمكن. الصناعية الملكية سند  تسجيل طلب نشر"
 عند أجوبة لتقديم شهرين أجل على يتوفر الذي وآيله أو المودع بذلك فورا الصناعية بالملكية المكلفة تخبر الهيئة"
 .االقتضاء"



  
 المكلفة طلب التسجيل أو مالك سند ملكية صناعية الذي لم يحترم اآلجال بالنسبة  للهيئة يجوز لمودع -. 4.14 المـــــادة"
رفض  إذا آان يترتب مباشرة عن ذلكالصناعية، تقديم طلب استرداد الحقوق في حالة تقديم عذر مشروع أو  بالملكية"
  .   الطلب أو سقوط الحق أو فقدان أي حق آخر"
  :الصناعية في واحد من األجلين التاليين بالملكية المكلفة يجب أن يقدم طلب استرداد الحقوق للهيئة"
  المناسب؛    شهرين يحتسب ابتداء من حذف سبب عدم التقيد باآلجال المخصصة للقيام بالعمل -"
إثني عشر شهرا لتشغيل يحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة المحددة إلنجاز هذا العمل، أو التي تتعلق بطلب عدم  -"
  .دفع الرسوم من أجل الحفاظ على الحقوق، واثني عشر أشهر من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذا القانون"
 
 : اد الحقوق المشار إليها في الفقرة أعاله عدم التقيد بأجلغير إنه ال يمكن أن يخضع لمسطرة طلب استرد"
 سبق وقدم في شأنه طلب متابعة المسطرة أو استرداد الحقوق؛ -"
  أداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو عالمة تجارية؛ -"
  من هذا القانون؛ 5.148و  2.148 للمادتينمتعلق بإجراءات التعرض وفقا  -"
 14.3و   14.2و  8آما هو منصوص عليه في المادتين  -"
  
  .تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي"

أو تحديده وذلك قبل  وليالطلب األ تقسيمأو وآيله، بمبادرة منه،  طلب براءة االختراعيمكن لصاحب  -.1.38المـــــادة "
  .ةالبراء تسليمأداء الرسوم المستحقة عن "

أعاله، تدعو الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية صاحب الطلب  38ال يستجيب ألحكام المادة االختراع براءة  طلب آانإذا "
 3طلبه داخل أجل  تقسيميجب على صاحب الطلب أو وآيله . األصلي أو تحديدهطلب براءة االختراع  تقسيمأو وآيله إلى "
  .ابتداء من تاريخ التبليغ شهرأ"

  .األول آما تم إيداعه طلبالطلبات الجزئية إال بشأن العناصر التي ال تتجاوز مضمون ال ودعال ت - .2.38المادة "
و  ، وتخضع لنفس اإلجراءاتالطلب األول من تاريخ أولوية وعند االقتضاء، الطلبات الجزئية من تاريخ اإليداع،  تستفيد"
  .الشروط"
  
، إلى المودع إعداده، بمجرد براءة االختراع تسليم عن قابليةالرأي ب المرفق األوليتقرير البحث  تبليغيتم  -.1.43المادة "
  .بشكل نهائي ماحصرهآما تم  وجزعنوان االختراع والم معأو وآيله "
 
عن الرأي ب المرفق األوليبتقرير البحث  التبليغمن تاريخ  ابتداءايحتسب  ثالثة أشهر على أجلالطلب  يتوفر صاحب"
مطالب الحماية المحتفظ  لدعمإبداء المالحظات ، وعند االقتضاء ، الحماية براءة االختراع، لتغيير مطالب تسليمقابلية "
 .بها"
  
 .تم إيداعه في األصلاالختراع يتجاوز مضمون الطلب آما  موضوعيجعل بشكل  الحماية مطالبال يمكن تغيير "
 
 مطالبآخر مع مراعاة، عند االقتضاء،  األوليضوء تقرير البحث  علىنهائي البحث التقرير  حصريتم  -.2.43المادة "
المالحظات و  مطالب الحماية المحتفظ بهالدعم  المودعة المحتملةالطلب  صاحب مالحظات و آذا ،المودعة الحماية"
  .الغيرمن طرف  المحتملة"
 
، جاز للشخص الذي تعاقديطلب تسجيل إما اختالسا لحقوق الغير وإما خرقا اللتزام قانوني أو إذا  - .1.110 المادة"
  .المطالبة بملكيته عن طريق القضاء الرسم أو النموذج الصناعييعتبر أن له حقا في "
  



ذج الصناعي ومتاريخ تسجيل الرسم والن علىثالث سنوات تتقادم دعوى االسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي "
 .أدناه 126في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية وفقا للفقرة األولى من المادة "
  
يجوز للمودع أو وآيله قبل تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يقسم طلبه األصلي بعد أداء الرسوم  - ..1141 المادة"
  .المستحقة"
  
 الطلب األصلي و بحق األولوية، إن وجد، و تخضع لنفس الشروط و اإلجراءاتتحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع "
   .تقسيم طلب التسجيل إال الرسوم و النماذج الصناعية المكونة للطلبأن يشمل ال يمكن "
 
طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو وآيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب،  لصاحبيجوز  - .1.117 المادة"
ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، طلبه آليا أو جزئيا بتصريح مكتوب مع "
  :ةالتالي األحكاممراعاة "
  
أدناه حقوق  126إذا قيدت في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة ) أ"
الحقوق "ترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب ال يقبل إال إذا آان مشفوعا بما يثبت موافقة أصحاب عينية تتعلق بال"
  المذآورة على ذلك آتابة؛"
إذا آان طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ملكية مشترآة، فإن سحب الطلب ال يمكن أن يتم إال إذا طلبه جميع ) ب"
  .المشترآينالمالك "
  
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية "
  .أدناه 126المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة "
 
  :ذج الصناعيوالنم وأال تشمل الحقوق التي يمنحها الرسم  -.1.124 المادة"
  
 خاص و من أجل غايات غير تجارية؛العقود المبرمة في إطار  )أ"
  ذج الصناعي؛والنم وأالعقود المبرمة ألغراض تجريبية تتعلق بموضوع الرسم ) ب"
المرآبات األرضية أو سفن البلدان األعضاء في االتحاد أو  الطائرات متن ذج الصناعي علىوالنم وأاستخدام الرسم ) ج"
األرضي أو في المياه اإلقليمية  أو كل مؤقت أو عرضي في المجال الجويلتي تدخل بشاالدولي لحماية الملكية الصناعية "
  المغربية؛"
 
األولوية التي على أساسها ب في حالة المطالبةفي تاريخ اإليداع، أو عن حسن نية، التي يقوم بها أي شخص  عمالاأل )د"
استعدادات جدية وفعلية  جرىتالرسم أو النموذج الصناعي أو  ستخدميذج الصناعي بالمغرب، والنم وأيتم تسجيل الرسم "
ال  .قبتالفعلي السابق أو المراالستخدام  عن الستخدامه ، ما دامت هذه األعمال ال تختلف في طبيعتها أو الغرض منها"
  .المرتبط بها قاولةإال مع المحق المستعمل السابق يمكن نقل "
  
  .عالمة أن يقسم طلبه األصلي بعد أداء الرسوم المستحقةاليجوز للمودع أو وآيله قبل تسجيل  -.1.146المـــــادة "
  
  .ية بتاريخ إيداع الطلب األصلي و بحق األولوية ، إن وجد، و تخضع لنفس الشروط و اإلجراءاتجزئتحتفظ الطلبات ال"
 
  .ت و الخدمات المتعلقة بالطلب المذآورال يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل األصلي إال على الئحة المنتجا"
  
 .منتجات و خدمات الطلب األصلي التي تكون موضوع تعرض أو رفضب تعلقال يقبل طلب التقسيم إذا "
 



يجوز لمودع طلب تسجيل العالمة أو وآيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع  -.1.147 المادة"
  :ةالتالي األحكامطلبه وقبل تاريخ تسجيل العالمة، طلبه آليا أو جزئيا بتصريح مكتوب مع مراعاة "
  
أدناه حقوق عينية تتعلق  157إذا قيدت في السجل الوطني للعالمات المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة ) أ"
شفوعا بما يثبت موافقة أصحاب الحقوق المذآورة على بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب ال يقبل إال إذا آان م"
  ذلك آتابة؛"
  .مشترآينإذا آان طلب تسجيل العالمة ملكية مشترآة، فإن سحب الطلب ال يمكن أن يتم إال إذا طلبه جميع المالك ال) ب"
  
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للعالمات المنصوص عليه في "
  .أدناه 157الفقرة األولى من المادة "
 
  

  :يضاف الفصل األول التالي إلى الباب األول المتعلق باألحكام العامة :الثالثةالمادة 
  

  مستشاري الملكية الصناعيةشروط ممارسة مهنة : الفصل األول"
  
 
 تقديم االستشارةيتولى مستشار الملكية الصناعية تقديم خدمات اعتيادية ومؤدى عنها للعموم من أجل  - .1.4 المـــــادة"
  .لملكية الصناعية والحفاظ عليها واستغاللهاتمثيلهم بغية الحصول على حقوق ا غيار أو مساعدتهم أوألل"
  
  :التاليمستشار الملكية الصناعية يشترط في المرشح لمهنة  -.2.4المـــــادة "
في القانون أو في العلوم أو في (التوفر على إحدى الشهادات الجامعية التي تسلمها مؤسسات التعليم العمومي المغربي ) أ"
 تنظيمية المعمول بها؛أو أي شهادة أخرى أجنبية يعترف بمعادلتها ألحد الشهادات المذآورة وفق النصوص ال) التقنيات"
قل في مجال الملكية الصناعية تصادق عليها لجنة اختيار األثالث سنوات على  لمدةممارسة مهنية فعلية وجدية  إثبات) ب"
  .أدناه 7.4المشار إليها في المادة  مستشاري الملكية الصناعية"
الهيئة المكلفة بالملكية  تي تمسكهاال مستشاري الملكية الصناعية المؤهلين قائمةفي المحددة لشروط ليقيد المرشح المستوفي "
   .الصناعية"
  
  :يمنع من التسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية المؤهلين - .3.4المادة "
اآلداب تأديبي أو إداري بسبب ارتكابه أفعاال مخلة بالشرف أو النزاهة أو  قرار حكم قضائي أوصدر في حقه آل من ) أ"
 ؛العامة"
 آل من أعلن إفالسه إال إذا رد إليه اعتباره؛) ب"
منها بإجراء تأديبي، سواء أعلن  هبيشطتم تانتمائه إلى هيئة أو مؤسسة مهنية مغربية أو أجنبية أو تم تعليق آل من )   ج"
  .تشطيبهأو تعليق انتمائه بسبب خطأ جسيم أو أي سبب آخر أدى إلى عنه أم لم يعلن، "
  
يدين في قائمة مستشاري الملكية الصناعية باستعمال صفة مستشار الملكية الصناعية أو قال يسمح لغير الم - .4.4المادة "
يخضع آل انتحال لصفة مستشار الملكية الصناعية إلى المقتضيات  .أي صفة أخرى مماثلة أو من شأنها أن تسبب التباسا"
  . التشريعية الجاري بها العمل"
  
يجوز للمستشار في الملكية الصناعية ممارسة مهنته سواء بصفة شخصية أو مع مستشارين آخرين في نطاق  - .5.4المادة "
  .آة أو بصفته مساعدااالشر"
  .شارين الشرآاء أن يزاولوا مهامهم في أآثر من مكتب واحدغير أنه ال يجوز للمستشار أو المست"
  . أو شرآائه هشريك اسميشار في القائمة إلى جانب آل مستشار إلى "



التهاون عن يغطي مسؤوليته المدنية المهنية أن يبرم تأمينا  المؤهلين مستشار الملكية الصناعيةيجب على  -.6.4المادة "
  .وآذا ضمانة تخصص لسداد األموال أو السندات أو القيم التي يتلقاها بمناسبة القيام بمهامه ترتكبالتي قد  واألخطاء"
  
 :سنوات وتتألف من ستة أعضاء آما يلي 5تعين لجنة الختيار مستشاري الملكية الصناعية لمدة  -.7.4المادة "
  ممثلي السلطات الحكومية المعينين بنص تنظيمي؛       -1"
  المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية؛الهيئة        -2"
  ممثل المنظمة العمالية األآثر تمثيلية؛      -3"
  .المؤهلين ممثل مستشاري الملكية الصناعية       -4"
  
تجتمع لجنة اختيار مستشاري الملكية الصناعية بناء على دعوة من الرئيس آلما دعت الضرورة إلى ذلك  -.8.4المادة "
  .آل ستة أشهروعلى األقل مرة "
يجوز للجنة أن  في حالة عدم اآتمال النصاب،. تجتمع اللجنة بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائها إضافة إلى واحد"
يوما  30خالل اجتماع ثاني يدعى إليه لهذا الغرض بعد  ،تتداول بشكل صحيح بغض النظر عن عدد األعضاء الحاضرين"
  .في حال تعادل األصوات، يرجح صوت الرئيسو. ة األعضاء الحاضرينتتخذ القرارات بأغلبي. من االجتماع األول"
ها الهيئة المكلفة المؤهلين تمسك ملفاتهم تلقائيا في قائمة مستشاري الملكية الصناعيةاللجنة المرشحون الذين تقبل  يقيد"
  .بالملكية الصناعية"
  .مع إشعار بالتوصلتعلل قرارات رفض التقييد وتبلغ إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة "
  .إلى الشهادات المحصل عليها والممارسة المهنية المكتسبة وفقالتخصص إلى ايشفع التقييد بإشارة "
  
يعاقب آل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس مهنة مستشار الملكية الصناعية بإجراء تأديبي عن آل مخالفة  -.9.4المادة "
ة وممارساتها، أو إخالل بقواعد النزاهة والشرف حتى ولو تعلق األمر بأفعال ألحكام القانون أو األنظمة أو قواعد المهن"
  .ارتكبها خارج المجال المهني"
يحق للجنة إصدار اإلجراءات التأديبية بعد استشارة قاضي يرأس لجنة فرعية تشكل لبحث األعمال المشار إليها في الفقرة "
  .األولى من هذه المادة"
  
يقيد األشخاص الذاتيون أو االعتباريون الممارسون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تلقائيا في  -.10.4 المادة"
على هذا التقييد التلقائي بعد المؤهلين الملكية الصناعية اللجنة اختيار مستشاري ويجب أن تصادق . القائمة المذآورة أعاله"
  . دراسة طلب التقييد"
  

السالف الذآر والمتعلق بحماية الملكية  17-97من القانون رقم  ثانىالباب الالفصل الثاني من يتمم : الرابعةالمادة 
  :اآلتي  ثالثال قسمالصناعية بال

  
  :الثالث  القسم"

 
 ختراعاالأو براءات  ختراعبراءة االالمصادقة على طلبات "
 
بناء على طلب من المعني باألمر، يترتب عن طلب براءة االختراع وبراءة االختراع الصادرين عن  -.1.50المادة "
باسم هيئة   و المسماة فيما يلي  آما عينت بنص تنظيمي دول ، مجموعةلدولة أو ل مكلفة بالملكية الصناعية،  يئةه"
على  الصناعية ةلدى الهيئة المكلفة بالملكيختراع المودعين االختراع أو براءة االالمصادقة، نفس آثار طلب براءة "
 .تراعي في ذلك األحكام التالية  أن"
 
  .داء الرسوم المستحقةأل  هذا الطلب يخضع. لدى هيئة المصادقة  طلب المصادقة إيداعيجب  -.2.50المادة "
 ،من تاريخ اإليداع  عشر شهراثمانية   انصرام أجل  بعد   تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا آل طلب للمصادقة"



بأداء الرسوم  تخبرها هيئة المصادقة ، بعد أنةمطالبة باألولويال في حالةمن تاريخ األولوية األقدم  ابتداء  أو"
  .المنصوص عليها في الفقرة أعاله المستحقة"
  
باللغة   وآيله، مطالب الحمايةبناء على طلب من المودع أو  ،تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية - .3.50 المادة"
 .لطلب براءة االختراع المصادق عليه، بعد أداء الرسوم المستحقةالعربية أو الفرنسية "
  .أدناه 51 المنصوص عليها في المادة  الحماية و بشكل مؤقت للمودعأعاله،  44 يخول هذا النشر ، طبقًا للمادة"
اعتبر مسحوبًا أو عندما ترفض إذا عديمة األثر منذ البداية عندما يسحب طلب المصادقة، أو   تعتبر الحماية المذآورة"
 .طلب براءة االختراع هيئة المصادقة"
 
من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على المودع أو وآيله تقديم مطالب الحماية   لالستفادة -.4.50 المادة"
للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ  باللغة العربية أو الفرنسية و أداء الرسوم المستحقة"
  .من طرف هيئة المصادقة المسلمةنشر براءة االختراع "
المذآور أو   لها الطلباالختراع في لغة الترجمة حماية أقل من تلك التي يخو  يخول طلب براءة االختراع أو براءة عندما"
إال في حالة  تعتمد الترجمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، البراءة المذآورة في لغة المسطرة أمام هيئة المصادقة،"
 .لبطالن حيث تعتبر لغة المسطرة أمام هيئة المصادقةادعوى "
المنصوص عليها في الفقرة أعاله، طبقا للمادة و  تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية براءة االختراع المصادق عليها"
 .من هذا القانون  47"
أعاله   في الفقرة  المشار إليها إذا تم إبطال براءة االختراع المصادق عليها اثر مسطرة أمام هيئة المصادقة، فإن الحماية"
 .عديمة األثر منذ البداية"
 
لإلبقاء على سريان العمل لبراءة اختراع مصادق عليها لدى الهيئة المكلفة  تؤدى الرسوم المستحقة -.5.50ة الماد"
 .من هذا القانون 82بالملكية الصناعية طبقا للمادة "
 
  .الثالث من هذا الباب على براءة االختراع المصادق عليها أحكام الفصل  تطبق - .6.50 المادة"
  

 ثالثال بالفصلالسالف الذآر المتعلق بحماية الملكية الصناعية  17- 97من القانون رقم لسابع يتمم الباب ا :المادة الخامسة
  :اآلتي

  
  :الفصل الثالث"
 مسطرة تأريخ إبداع يدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية"
  
يجب على آل شخص يرغب في االستفادة من ثبوت التاريخ رسميا المتعلق بإبداع أن يودع لدى  -.1.200المـــــادة "
  .الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملف طلب التأريخ"
  :ويشمل ملف طلب التأريخ عند تاريخ اإليداع"
 طلب التأريخ؛) أ"
 لب التأريخ مشهودا لمطابقتهما لألصل؛نظيرين من الوثيقة التي تشكل الدعامة الكتابية لإلبداع موضوع ط )ب"
  .إثبات دفع الرسوم المستحقة )ج"
 
واإلجراءات المحددة بنص  طيتم اإليداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على شكل إليكتروني وفقا للشرو"
  .وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ اإليداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذآورة.تنظيمي"
  



 .يخول نظام التأريخ للمودع إثبات حق األسبقية صالح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب 2.200المـــــادة "
تقدم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية للمحكمة المختصة ملف طلب التأريخ في إطار الدعوى القضائية المتعلقة باالحتجاج "
  .على تاريخ اإلبداع"
  
  
 
 
 
  
 


