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المـــادة 4
ال ميكن أن يفرض عىل رعايا الدول األعضاء يف االتحاد الدويل 

لحامية امللكية الصناعية أي التزام يتعلق باملوطن أو بوجود 

مؤسسة باملغرب عندما تطلب حامية امللكية فيه.

ال  الذين  املعنويني  أو  الطبيعيني  األشخاص  عىل  يجب 

يتوفرون عىل موطن أو مقر اجتامعي باملغرب أو ال ميلكون 

لدى  يعينوا موطنهم  أن  تجارية  أو  فيه مؤسسة صناعية 

وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتامعي باملغرب ويقوم نيابة 

عنهم بالعمليات املراد إنجازها لدى الهيئة املكلفة بامللكية 

الصناعية.

يف  بانتظام  املقيمني  واألجانب  املقيمني  للمواطنني  يجوز 

املغرب سواء أكانو أشخاصا طبيعيني أم معنويني، أن يودعوا 

شخصيا طلباتهم املرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيال 

يتوفر عىل موطن أو مقر اجتامعي باملغرب.

يعترب الوكيل املقيد يف الئحة مستشاري امللكية الصناعية 

جميع  النجاز  مؤهال  أدناه،  الثاين  الفصل  يف  إليها  املشار 

الصناعية املنصوص عليها  يف  العمليات املتعلقة بامللكية 

هذا القانون لدى الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية، باستثناء 

تلك املتعلقة بوقف أو نقل حقوق امللكية الصناعية.

الفصل الثاني
�رشوط ممار�صة مهنة م�صت�صاري �مللكية �ل�صناعية

المـــــادة 1.4
خدمات  تقديم  مهنة  الصناعية  امللكية  مستشار  ميارس 

اعتيادية ومؤدى عنها من أجل توفري االستشارة واملساعدة 

ومتثيل األغيار بغية الحصول عىل حقوق امللكية الصناعية 

والحفاظ عليها واستغاللها.

المـــــادة 2.4
يشرتط يف املرتشح ملهنة مستشار امللكية الصناعية التايل:

تسلمها أ.  التي  الجامعية  الشهادات  إحدى  التوفر عىل 
بنص  املغريب تحدد الئحتها  العايل  التعليم  مؤسسات 
وفق  مبعادلتها  يعرتف  أخرى  شهادة  أي  أو  تنظيمي 

النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

الفصل األول 
نطاق �حلماية

المـــادة 1
تشمل حامية امللكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون 

الدوائر  )طبوغرافية(  تشكل  وتصاميم  االخرتاع  براءات 

املندمجة والرسوم والنامذج الصناعية وعالمات الصنع أو 

الجغرافية  والبيانات  التجاري  واالسم  الخدمة  أو  التجارة 

وتسميات املنشأ وزجر املنافسة غري املرشوعة.

المـــادة 2
يراد بلفظة امللكية الصناعية ما تفيده يف أوسع  مفهومها 

الرصفة  والتجارة  الصناعة  عىل  فقط  ليس  وتطبق 

والخدمات، ولكن أيضا عىل كل إنتاج  يف مجال الصناعات 

الفالحية واالستخراجية وكذا عىل جميع املنتجات املصنوعة 

أو الطبيعية مثل األنعام واملعادن واملرشوبات.

المـــادة 1.2
يراد بلفظ الجمهور العموم. 

المـــادة 3
االتحاد  يف  املشرتكة  البلدان  من  بلد  كل  رعايا  يستفيد 

الدويل لحامية امللكية الصناعية من حامية حقوق امللكية 

الصناعية املنصوص عليها يف هذا القانون برشط  استيفاء 

الرشوط واإلجراءات املقررة فيه.

كل  يف  املشرتكة  البلدان  رعايا  الحامية  نفس  من  يستفيد 

معاهدة أخرى مربمة يف مجال امللكية الصناعية يكون املغرب 

طرفا فيها وينص فـي أحكامها بالنسبة لرعاياه عىل معاملة ال 

تقل عن املعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان املعنية.

قانون رقم 23-13
بتغيري وتتميم �لقانون رقم 97-17 يتعلق  بحماية 

�مللكية �ل�صناعية

البـــاب األول
نطاق �حلماية و �رشوط مز�ولة مهنة م�صت�صار �مللكية �ل�صناعية  

و �أحكام عامة
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إثبات مامرسة مهنية منتظمة ملدة ثالث سنوات عىل ب. 
لجنة  عليها  تصادق  الصناعية  امللكية  مجال  يف  األقل 
انتقاء مستشاري امللكية الصناعية املشار إليها يف املادة  

7.4 أدناه.
قامئة  يف  املحددة  للرشوط  املستويف  املرتشح  يقيد 
املكلفة  الهيئة  متسكها  التي  الصناعية  امللكية  مستشاري 

بامللكية الصناعية. 

المـــادة 3.4
مينع من التسجيل يف قامئة مستشاري امللكية الصناعية:

كل من صدر يف حقه حكم قضايئ أو قرار تأديبي أو أ. 
إداري بسبب ارتكابه أفعاال مخلة بالرشف أو النزاهة 

أو اآلداب العامة؛
كل من أعلن إفالسه إال إذا رد إليه اعتباره؛ب. 
كل من تم تعليق انتامئه إىل مؤسسة أو هيئة مهنية ج. 

مغربية أو أجنبية أو تم التشطيب عليه منها بإجراء 
تأديبي، سواء أعلن عنه أم مل يعلن.

المـــادة 4.4
امللكية  مستشاري  قامئة  يف  املقيدين  لغري  يسمح  ال 
الصـناعية  املـلكية  مستشار  صفة  باستعامل  الصناعية 
أو أي صفة أخرى مامثلة أو من شأنها أن تسبب التباسا. 

الصناعية  امللكية  مستشار  صفة   انتحل  من  كل  يعاقب 
وفقا للمقتضيات الترشيعية الجاري بها العمل. 

المـــادة 5.4
 يجوز للمستشار يف امللكية الصناعية مامرسة مهنته سواء 
بصفة فردية أو مع مستشارين آخرين يف نطاق الرشاكة 
أو بصفته مساعدا مستويف لرشوط مامرسة املهنة كام هي 

محددة يف هذا القانون.
أن  الرشكاء  املستشارين  أو  للمستشار  يجوز  ال  أنه  غري 

يزاولوا مهامهم يف أكرث من مكتب واحد.
يشار يف القامئة  بجانب اسم كل مستشار إىل اسم رشيكه 

أو رشكائه.
 

المـــادة 6.4
تأمينا  الصناعية أن يربم  يجب عىل كل مستشار للملكية 

يغطي مسؤوليته املدنية واملهنية. 

ما  الصناعية،  بامللكية  املكلفة  الهيئة  لدى  تودع كل سنة 
يثبت إبرام التأمني عن املسؤولية املدنية واملهنية.

المـــادة 7.4
مهنة  مامرسة  طلبات  بدراسة  إليها  يعهد  لجنة  تحدث 

مستشار امللكية الصناعية تسمى بعده باللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر عىل 

األقل و كل ما دعت الرضورة إىل ذلك. 
أعضائها.  أغلبية  بحضور  صحيحة  بكيفية  اللجنة  تجتمع 
يف حالة عدم اكتامل هذا النصاب، يجوز للجنة أن تتداول 
بكيفية صحيحة بغض النظر عن عدد األعضاء الحارضين، 
خالل اجتامع ثان يدعى إليه لهذا الغرض بعد 30 يوما من 

تاريخ االجتامع األول.
تتخذ القرارات بأغلبية األعضاء الحارضين. ويف حال تعادل 

األصوات، يرجح صوت الرئيس.

المـــادة 8.4
 يقيد مبارشة املرشحون املقبولة ملفاتهم من طرف اللجنة 
الهيئة  التي متسكها  الصناعية  امللكية  قامئة مستشاري  يف 

املكلفة بامللكية الصناعية.
بواسطة  الطالب  إىل  وتبلغ  التقييد  رفض  قرارات  تعلل 
بأية وسيلة أخرى  بالتوصل أو  رسالة مضمونة مع إشعار 

ثتبث التوصل.

المـــادة 9.4
سنوات   5 ملدة  الصناعية  امللكية  مستشاري  لجنة  تعني 

وتتألف من األعضاء التايل بيانهم:
قاض تعينه السلطة الحكومية املكلفة بالعدل؛. 1
ممثلو اإلدارة؛. 2
ممثل الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية؛. 3
ممثيل املنظامت املهنية للمشغلني األكرث متثيلية؛. 4
ممثل مستشاري امللكية الصناعية.. 5

يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة و كيفية تسيريها. 
 

المـــادة 10.4
القانون  مقتضيات هذا  مخالفة  بالنظر يف  اللجنة  تختص 
املرتكبة من طرف  وأعرافها  املهنة  وأخالقيات  األنظمة  و 
امللكية  مستشار  مهنة  ميارس  معنوي  أو  ذايت  كل شخص 
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الطلب  إيداع  تاريخ  من  ابتداء  اآلجال  وترسي  الخدمة. 
األول  يف أحد بلدان االتحاد من غري احتساب  يوم اإليداع 
فيها. وإذا صادف آخر يوم من األجل يوم عطلة أو يوما 
األول  اليوم  إىل  األجل  متديد  وجب  العمل  أيام  غري  من 

التايل من أيام العمل.

المـــادة 8
إيداع  أولوية  من  االستفادة  يريد  شخص  كل  عىل  يجب 
أولوية  بترصيح  يديل  أن  االتحاد  بلدان  أحد  يف  سابق 
مكتوب يتضمن تاريخ اإليداع ورقمه وبلد منشإه. ويجب 

اإلدالء بالترصيح املذكور يف تاريخ إيداع الطلب باملغرب.
يجب عىل الشخص الذي يودع طلبه، أن يقدم داخل أجل 
قدما  األكرث  األولوية  أجل  انتهاء  تاريخ  من  أشهر  أربعة 
التي  الرشوط  وفق  السابق  اإليداع  تثبت  التي  الوثائق 

تحدد بنص تنظيمي.
و2   1 الفقريت  يف  املبينة  واآلجال  اإلجراءات  نفس  تطبق 
من هذه املادة عىل كل شخص طبيعي أو معنوي يطالب 

بحقوق أولوية متعددة يف نفس طلب اإليداع باملغرب.

المـــادة 9
ال  قانوين،  وجه  عىل  به  مطالبا  أولوية  حق  يكون  عندما 
ميكن إلغاء اإليداعات بسبب أعامل منجزة خالل اآلجال 
إيداع  أعاله وال سيام بسبب  املادة 7  املنصوص عليها يف 
تشكل  تصميم  أو  اخرتاع  براءة  استغالل  أو  نرش  أو  آخر 
)طبوغرافية ( دائرة مندمجة أو عرض نسخ من الرسم أو 

النموذج الصناعي للبيع أو استعامل العالمة.

المـــــادة 10
نية  عن حسن  الغري  بها  يقوم  التي  األعامل  عن  ينشأ  ال 
داخل أجل األولوية أي حق بعد تاريخ إيداع الطلب عىل 
تقام بسبب هذه  أن  املغرب. وال ميكن  األولوية يف  وجه 

األعامل أي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الرضر.

المـــــادة 11
يف  املقررة  واإلجراءات  باآلجال  التقيد  عدم  عىل  يرتتب 
األولوية  من حق  االستفادة  فقدان  أعاله   8 و   7 املادتني 

يف املغرب.

دراسة  تتوىل  فرعية  لجن  إحداث  وميكن  الصناعية. 
األفعال املذكورة يف الفقرة األوىل واقرتاح التدابري املالمئة. 
يرأس هذه اللجنة قاض عضو يف لجنة مستشاري امللكية 

الصناعية.
املعنويني  و  الذاتيني  األشخاص  شأن  يف  اللجنة  تتخذ 

املخالفني تدابري تأديبية.

المـــادة 11.4
يقيد مبارشة األشخاص الذاتيون أو املعنويون املامرسون يف 
تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يف القامئة املذكورة 
واملصادقة  القيد  طلبات  دراسة  بعد  أعاله.   8.4 املادة  يف 
عليها من طرف الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية و يعطون 

أجل ثالثة أشهر لتقديم طلباتهم.

الفـصــل الثالث
�أحكـــام عامـة

المـــادة 5
الدويل  االتحاد  يف  املشرتكة  غري  البلدان  رعايا  يستفيد 
لحامية امللكية الصناعية من أحكام هذا القانون إذا كانوا 
فيه  يزاولون  كانوا  أو  االتحاد  بلدان  أحد  بأرايض  قاطنني 

نشاطا صناعيا أو تجاريا بصورة فعلية وجدية.

المـــادة 6
األول(  )الطلب  لطلب  بإيداع  بانتظام  قام  شخص  كل 
يتعلق برباءة اخرتاع أو تصميم تشكل )طبوغرافيـة( دائرة 
مندمجة أو رسم أو منوذج صناعي أو عالمة صنع أو تجارة 
أو خدمة يف بلد من بلدان االتحاد الدويل لحامية امللكية 
اإليداع  يخص  فيـام  يستفيد،  حقوقه  ذوي  أو  الصناعية 
حق  من  الالحق(  )الطلب  املغرب،  فـي  به  يقوم  الذي 

أولوية طوال اآلجال املنصوص عليها يف املادة 7 بعده.

المـــادة 7
عرش  اثني  يف  أعاله  عليه  املنصوص  األولوية  أجل  يحدد 
تشكل  وتصاميم  االخرتاع  براءات  إىل  بالنسبة  شهرا   )12(
) طبوغرافيـة( الدوائر الـمندمجة وستة أشهر بالنسبة إىل 
الرسوم والنامذج الصناعية وعالمات الصنع أو التجارة أو 
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المـــــادة 12
براءات االخرتاع وتصاميم التشكل ) طبوغرافيـة ( الدوائر 
الصنع  وعالمات  الصناعية  والنامذج  والرسوم  املندمجة 
أو التجارة أو الخدمة املودعة مع االستفادة من األولوية 
يخص  فيام  املقررة  املدة  تساوي  حـامية  مبدة  تتمتع 

اإليداعات املنجزة دون مطالبة باألولوية.

المـــــادة 13
 ) طبوغرافية   ( تشكل  وتصاميم  االخرتاع  براءات  تعترب 
وعالمات  الصناعية  والنامذج  والرسوم  املندمجة  الدوائر 
الصنع أو التجارة أو الخدمة املطلوبة داخل أجل األولوية 
مستقلة متام االستقالل عن السندات املحصل عليها يف أحد 
بلدان االتحاد عن  نفس الغرض سواء تعلق األمر بأسباب 

البطالن وسقوط الحق أو مبدة الحامية.

المـــــادة 14
امللكية  سندات  طلبات  إيداع  عمليات  جميع  تقيد 
يف  املذكورة،  بالسندات  يتعلق  إجراء  كل  وكذا  الصناعية 
بامللكية  املكلفة  الهيئة  الغرض  لهذا  متسكها  سجالت 
الصناعية. وتحدد بنص تنظيمي قامئة ومضمون السجالت 
ال  ما  إىل  الذكر  األنفة  الهيئة  بها  تحتفظ  التي  املذكورة 

نهاية.
تحتفظ الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بأصول أو بنسخ 
وثائق امللفات املتعلقة بطلبات سندات امللكية الصناعية 
الحقوق  النقضاء  التالية  سنوات  العرش  أجل  نهاية  إىل 

املرتبطة بها.

المـــــادة 1-14
القانون،  عليها يف هذا  منصوص  عملية  أو  عمل  كل  عن 
أجل: عن  التعبري  يتم  عندما  القضائية،  األعامل   باستثناء 
سنة واحدة أو أكرث، فإن احتساب األجل يبدأ اعتبارا من 
اليوم التايل لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي 
يف السنة التالية  املعنية ويف الشهر الذي يطلق عليه االسم 
ذاته و يف اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته من 
الشهر ذاته اللذين يكون العمل أو العملية املذكورين قد 
وقع فيهام. و إذا مل يكن يف الشهر التايل املعني يوم بالرقم 

ذاته، فإن األجل ينتهي يف اليوم األخري من ذلك الشهر؛

شهر واحد أو أكرث، فإن احتساب األجل يبدأ اعتبارا من 	 

اليوم التايل لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي 

يف الشهر التايل املعني و يف اليوم الذي يكون رقمه هو 

رقم اليوم ذاته لحدوث العمل أو العملية املذكورين. و 

إذا مل يكن يف الشهر التايل املعني يوم بالرقم ذاته، فإن 

األجل ينتهي يف اليوم األخري من ذلك الشهر؛

هذا 	  لحدوث  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يبدأ  األيام،  عدد 

العمل أو هذه العملية، وينتهي يف اليوم الذي يتم فيه 

بلوغ اليوم األخري من احتساب األجل.
إلمتام  القانون  هذا  يف  املحددة  اآلجال  احرتام  عدم  عند 
ميكن  الصناعية،  امللكية  سندات  طلبات  إيداع  عمليات 
تقديم طلب من طرف املودع أو وكيله لدى الهيئة املكلفة 
تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل  داخل  الصناعية  بامللكية 
انتهاء اآلجال املذكورة ملتابعة املسطرة املتعلقة بالعمليات 

األنفة الذكر رشط أداء الرسوم املستحقة.
غري أنه ال ميكن أن تكون موضوع طلب ملتابعة املسطرة 
التقيد  عدم  حاالت  أعاله،  الثانية   الفقرة  يف  إليه  املشار 

بأجل: 

أو 	  املسطرة  ملتابعة  طلب  شأنه  يف  قدم  أن  و  سبق 

اسرتداد الرسوم؛

رسم 	  تسجيل  لتجديد  املستحقة  الرسوم  بأداء  يتعلق 

أو منوذج صناعـي أو عالمة أو بأداء الرسوم املستحقة 

لإلبقاء عىل رسيان الحقوق املتعلقة برباءة اخرتاع؛

يتعلق مبسطرة التعرض طبقا ألحكام املواد 2.148  إىل 	 

5.148 من هذا القانون؛

كام هو منصوص عليه يف املواد 8 و2.14  و 3.14 من 	 

هذا القانون.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بنص تنظيمي.

المـــــادة 2.14
ميكن للمودع أو وكيله، يف أجل شهرين ابتداء من تاريخ 
تبليغ قرار الرفض املتخذ من طرف الهيئة املكلفة بامللكية 

الصناعية، إبداء مالحظاته بصدد القرار املذكور.
إذا كان من شأن املالحظات املعرب عنها تغيري قرار الرفض، 

فإنه يتم إعداد قرار جديد بناء عىل املالحظات املذكورة.
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المـــــادة 15
تختص الـمحاكم التجارية وحدها يف البت فـي املنازعات 

الدعاوي  باستثناء  القانون  هذا  تطبيق  عن  الـمرتتبة 

الجنائية والقرارات اإلدارية املنصوص عليها فيه.

البـــاب الثانــي
بر�ء�ت �الخرت�ع

الفصل األول
 نطاق �لتطبيق

المـــــادة 16
صناعية  ملكية  سند  محل  اخرتاع  كل  يكون  أن  ميكن 

مسلم من الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية، ويخول السند 

إستئثاريا الستغالل  أو ذوي حقوقه حقا  املذكور صاحبه 

االخرتاع. وميلك الحق يف سند امللكية الصناعية املخرتع أو 

ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام املادة 18 أدناه. 

إذا قام عدة أشخاص مستقلني عن بعضهم البعض بإنجاز 

للشخص  الصناعية  امللكية  سند  يف  الحق  كان  االخرتاع، 

الذي يثبت إيداعه يف أقدم تاريخ.

المـــــادة 17
سند امللكية الصناعية الذي يحمي االخرتاعات هو براءة 

االخرتاع املسلمة ملدة حامية تستغرق عرشين سنة ابتداء 

من تاريخ إيداع الطلب.

المـــــادة 1-17
إستثناء من أحكام املـادة 17 أعاله، متدد مدة حامية براءة 

االخرتاع وفقا ألحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة 

االخرتاع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب 

مع  الصناعية،  بامللكية  املكلفة  الهيئة  لدى  االخرتاع  براءة 

مراعاة أحكام املادة 42 بعده.

تساوي مدة متديد براءة االخرتاع عدد األيام املنرصمة بني 

تاريخ انتهاء مدة أربع سنوات املشار إليها يف الفقرة األولـى 

املذكورة.  االخرتاع  براءة  لتسليم  الفعيل  التاريخ  و  أعـاله 

ينقص من عدد األيام املذكورة أعاله كل تأخري راجع للمودع.  

المـــــادة 3.14
بامللكية  املكلفة  الهيئة  لدى  األغيار  مالحظات  إبداء  يجوز 

الصناعية يف أجل شهرين ابتداء من تاريخ نرش طلب تسجيل 

سند امللكية الصناعية. ميكن أن تشمل هذه املالحظات املعايري 

الالزمة للمصادقة عىل التسجيل.
املودع  بذلك  فورا  الصناعية  بامللكية  املكلفة  الهيئة  تخرب 
أو وكيله الذي يتوفرعىل أجل شهرين لتقديم أجوبة عند 

االقتضاء.

المـــــادة 4.14
يجوز ملودع طلب التسجيل أو مالك سند ملكية صناعية 
بامللكية  املكلفة  الهيئة  تجاه   اآلجال  أحد  يحرتم  الذي مل 
تقديم  حالة  يف  الحقوق  اسرتداد  طلب  تقديم  الصناعية، 
يرتتب  األجل  هذا  احرتام  عدم  كان  إذا  أو  مرشوع  عذر 
عنه  مبارشة رفض الطلب أو سقوط الحق أو فقدان أي 

حق آخر.   
املكلفة  للهيئة  الحقوق  اسرتداد  طلب  يقدم  أن  يجب 

بامللكية الصناعية داخل أحد األجلني التاليني:

أجل شهرين يحتسب ابتداء من انتفاء السبب الناتج 	 

باإلجراء  للقيام  املخصصة  باآلجال  التقيد  عدم  عنه 

الالزم ؛   

أجل إثني عرش شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء 	 

املهلة املحددة إلنجاز اإلجراء الالزم  أو يحتسب  ابتداء 

الرسوم  دفع  بعدم  يتعلق  طلب  تقديم   تاريخ  من 

تاريخ  أو يحتسب من  الحقوق  الحفاظ عىل  من أجل 

انقضاء املهلة املنصوص عليها يف هذا القانون.
غري أنه ال ميكن أن تشكل إحدى الحاالت التالية موضوع 

طلب اسرتداد الحقوق:

أو 	  املسطرة  متابعة  طلب  شأنه  يف  وقدم  سبق  أجل 

اسرتداد الحقوق؛

أو 	  رسم  تسجيل  لتجديد  املستحقة  الرسوم  أداء  أجل 

منوذج صناعي أو عالمة تجارية؛

أجل يتعلق بإجراءات التعرض وفقا للامدتني 2.148 و 	 

5.148  من هذا القانون؛

إحدى اآلجال املنصوص عليها يف املواد 8 و 2.14 و 3.14 	 

من هذا القانون.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بنص تنظيمي.	 
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يضمن متديد مدة حامية براءة االخرتاع يف السجل الوطني 

للرباءات.

المـــــادة 2.17
حامية  مدة  متدد  أعاله،   17 املادة  أحكام  من  استثناء 

دواء،  بصفته  خاضع،  صيدلـي  منتوج  اخرتاع  براءة 

لرتخيـص بعرضه يف السـوق طبقا للمقتضيات الترشيعية 

بناء عىل  الشأن،  العمل يف هذا  بها  الجاري  التنظيمية  و 

طلب من مالك براءة االخرتاع أو وكيله بعد أداء الرسوم 

تاريخ  بني  املنرصمة  األيام  عدد  تساوي  بفرتة  املستحقة، 

انتهاء األجل املحدد للحصول عىل رخصة العرض يف السوق 

والتاريخ الفعيل لتسليمها.

يجب أن يودع طلب التمديد املشار إليه يف الفقرة األوىل 

أعاله من طرف مالك الرباءة أو وكيله لدى الهيئة املكلفة 

من  ابتداء  أشهر  ثالثـة  أجل  داخل  الصناعية  بامللكية 

التاريخ الذي حصل فيه املنتوج، بصفته دواء، عىل رخصة 

العرض يف السوق اآلنفة الذكر.

تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد املشار إليه يف الفقرة 

األوىل أعاله بنص تنظيمي.

المـــــادة 3.17
األوىل  الفقرة  يف  إليه  املشار  الحامية  مدة  متديد  ينتج 

املدة  انتهاء  تاريخ  ابتداء من  أثره  أعاله  املادة 2-17  من 

هذا  يتجاوز  أن  دون  االخرتاع،  براءة  لحامية  القانونية 

التمديد سنتني ونصف.

شهادة  موضوع  االخرتاع  براءة  حامية  مدة  متديد  يكون 

صادرة عن الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية، تسلم للمودع 

الوطني  السجل  يف  التمديد  هذا  إىل  ويشار  وكيله.  أو 

للرباءات. 

براءة  تخولها  التي  الحقوق  نفس  الشهادة  هذه  تخول 

االخرتاع وتخضع لنفس الحدود وااللتزامات. 

المـــــادة 4.17
ال تسلم شهادة متديد مدة براءة االخرتاع املشار إليها يف الفقرة 

الثانية من املادة 17-3 أعاله، إال إذا كان املنتوج يف تاريخ إيداع 

طلب التمديد املشار إليه يف الفقرة األوىل من املادة 2-17:

محميا بصفته دواء برباءة اخرتاع صالحيتها سارية؛أ. 
دواء ب.  بصفته  السوق  يف  للعرض  ترخيص  موضوع 

تكون صالحيته سارية وفقا للمقتضيات الترشيعية و 
التنظيمية الجاري بها العمل يف هذا الشأن؛

مل يسبق أن كان من قبل موضوع شهادة متديد؛ج. 
و أن يكون الرتخيص املشار إليه يف البند ب( هو أول د. 

ترخيص للعرض يف السوق.

مع مراعاة حدود الحامية التي توفرها براءة اخرتاع سارية 

املنصوص  الشهادة  توفرها  التي  الحامية  متتد  املفعول، 

إىل  فقط  أعاله   3-17 املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  عليها 

املنتوج املشمول بالرتخيص للعرض يف السوق.

مدة  متديد  شهادة  عىل  بعده   50 املادة  أحكام  تطبق 

صالحية براءة االخرتاع.

المادة 5.17
ال تنتج الشهادة املشار إليها يف الفقرة 2 من املادة 17- 3 

أعاله أثرها:
إذا تخىل عنها مالكها؛أ. 
إذا مل يدفع صاحبها الرسوم املستحقة طبقا للامدة 82 ب. 

بعده؛
بالشهادة ج.  املشمول  املنتوج  يعد  مل  التي  الفرتة  أثناء 

لسحب  نتيجة  السوق  يف  بعرضه  مرخصا  املذكورة 
ترخيص العرض يف السوق بصفة مؤقتة أو نهائية. 

المـــــادة 6.17
تعترب الشهادة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 

17-3 باطلة:
إذا مل يدفع صاحبها الرسوم املستحقة طبقا للامدة 82 أ. 

بعده؛
إذا تم إبطال براءة االخرتاع املرتبطة بها أو وضع حدود ب. 

املنتوج الذي سلمت من أجله  لها بشكل أصبح معه 
غري محمي مبطالب براءة االخرتاع.

المـــــادة 18
إذا كان املخرتع أجريا فإن الحق يف سند امللكية الصناعية 
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يعيق كليا أو جزئيا مامرسة الحقوق التي يخولها هذا 
الباب.

كل اتفاق مربم بني األجري ومشغله يف شأن اخرتاع قام به 
األجري يجب أن يثبت كتابة وإال اعترب باطال.

المـــــادة 19
إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اخرتاع اختلس من 

املخرتع أو ذوي حقوقه وإما خرقا اللتزام قانوين أو اتفاقي 

مبلكية  املحكمة  أمام  يطالب  أن  املترضر  للشخص  جاز 

السند املسلم.

تاريخ  عىل  سنوات  ثالث  مبيض  املطالبة  دعوى  تتقادم 

تقييد السند يف السجل الوطني للرباءات املنصوص عليه 

يف املادة 58 )الفقرة األوىل( أدناه.

غري أن أجل التقادم يحدد بثالث سنوات من انرصام مدة 

السند يف حالة ثبوت سوء نية حني تسليم السند أو متلكه.

المـــــادة 20
يشار إىل املخرتع أجريا كان أم ال بهذه الصفة يف الرباءة. 

وله كذلك أن يعرتض عىل هذه اإلشارة.

المـــــادة 21
تطبيق  وكل  وطرائق  منتجات  االخرتاع  يشمل  أن  ميكن 

جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إىل نتيجة غري 

معروفة بالنسبة إىل حالة التقنية.

أو  صيدلية  تركيبات  االخرتاع  يشمل  أن  كذلك  ميكن 

فيها  مبا  نوعها  كان  كيفام  أدوية  أو  صيدلية  منتجات 

الطرائق واألجهزة املستعملة للحصول عليها.

المـــــادة 22
امليادين  جميع  يف  الرباءة،  الستصدار  قابال  يعترب 

إبداعيا  نشاطا  يستلزم  جديد  اخرتاع  كل  التكنولوجية، 

ويكون قابال للتطبيق الصناعي.

المـــــادة 23
ال تعترب اخرتاعات حسب مدلول املادة 22 أعاله :

يحدد وفقا للقواعد التالية ما مل ينص عىل رشط تعاقدي 

أكرث فائدة بالنسبة إىل هذا األجري:
األجري أ.  حققها  التي  االخرتاعات  للمشغل  ملكا  تعترب 

إبداعية  مهمة  يتضمن  عمل  لعقد  إما  تنفيذه  خالل 
تطابق مهامه الفعلية وإما لدراسات وأبحاث مسندة 
الجامعية  االتفاقيات  يف  وتحدد  العبارة.  برصيح  إليه 
يستفيد ضمنها  التي  الرشوط  الفردية  الشغل  وعقود 

األجري صاحب االخرتاع من أجرة إضافية.

يعرض عىل املحكمة كل نزاع يتعلق باألجرة اإلضافية 

التي ميكن أن يتقاضاها األجري عىل اثر اخرتاعه.
غري ب.  لألجري.  ملكا  األخرى  االخرتاعات  جميع  تعترب 

أثناء  يف  إما  االخرتاعات  من  باخرتاع  أجري  قام  إذا  أنه 
قيامه مبهامه وإما يف إطار نشاط املنشأة أومبعرفة أو 
استعامل تقنيات أو وسائل خاصة باملنشأة أو بفضل 
فورا  يخرب  أن  األجري  عىل  وجب  له،  وفرتها  معطيات 
رسالة  يف  يوجه  مكتوب  ترصيح  يف  بذلك  مشغله 

مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. 

ميكن يف حالة تعدد املخرتعني، أن يقدم ترصيح مشرتك من 

لدن جميع املخرتعني أو من لدن بعضهم فقط.

يحدد مضمون الترصيح املذكور بنص تنظيمي.

للمشغل أجل ستة أشهر من تاريخ تسلم الترصيح املكتوب 

مجموع  ملكية  عىل  للحصول  السعي  قصد  الذكر  اآلنف 

بها  االنتفاع  أو  أجريه  باخرتاع  املرتبطة  الحقوق  بعض  أو 

عن طريق إيداع طلب براءة لدى الهيئة املكلفة بامللكية 

الصناعية.

القانون إىل األجري إذا مل يقم  عىل أن االخرتاع ينسب بقوة 

املشغل بإيداع طلب الرباءة داخل األجل املشار إليه أعاله.

يجب أن ينال األجري عن ذلك مثنا عادال تتوىل املحكمة  تحديده 

إذا مل يحصل يف شأنه اتفاق بني الطرفني، وتراعي املحكمة جميع 

العنارص التي ميكن أن يقدمها إليها بوجه خاص املشغل واألجري، 

قصد تحديد الثمن العادل  باعتبار املساهامت األولية املقدمة 

من كال الطرفني ورعيا ملا يعود به االخرتاع من منفعة صناعية 

وتجارية.
اآلخر ج.  يطلع  أن  املشغل  و  األجري  من  كل  عىل  يجب 

عىل جميع املعلومات املفيدة حول االخرتاع املقصود، 
ويلزمان معا باالمتناع من أي كشف عن االخرتاع قد 
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االكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات؛1. 
اإلبداعات التجميلية؛2. 
كيفية تقديم املعلومات؛3. 
التصاميم واملبادئ واملناهج املتبعة يف مامرسة أنشطة 4. 

األنشطة  مجال  يف  أو  األلعاب  مجال  يف  أو  فكرية 
ميكن  أنه  غري  الحواسيب.  برامج  يف  وكذا  االقتصادية 
تنفيذها  يتطلب  التي  إخرتاعات  براءات  استصدار 
استعامل حاسوب أو شبكة معلوماتية أو أي جهاز آخر 
خاصيات  أو  خاصية  عىل  تتوفر  والتي  للربمجة  قابل 
تنجز كلها أو بعض منها بواسطة برنامج أو عدة برامج 
حاسوب. و ليكتيس اخرتاع تم تنفيذه بواسطة حاسوب 

صيغة نشاط ابتكاري، يجب أن يشكل إضافة تقنية.

الرباءة  استصدار  قابلية  املادة دون  أحكام هذه  ال تحول 

الحدود  ضمن  إال  املذكورة  األحكام  يف  الواردة  للعنارص 

التي يتعلق فيها طلب الرباءة أوالرباءة نفسها بأحد هذه 

العنارص املعتربة بهذه الصفة.

المـــــادة 24 
 ال تعترب قابلة الستصدار الرباءة :

االخرتاعات املنافية للنظام العام أو اآلداب العامة؛أ. 
لجسم ب.  العالجية  أو  الجراحية  الفحوصات  مناهج 

اإلنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص األمراض املطبقة 
عىل جسم اإلنسان أو الحيوان. ال تطبق هذه القاعدة 
عىل املنتجات والسيام املواد أو املركبات التي تستخدم 

يف تنفيذ أحد املناهج املذكورة؛
أصناف النباتات أو سالالت الحيوانات و كذا الطرائق ج. 

البيولوجية املستخدمة أساسا إلنتاج النباتات أو اختيار 
سالالت الحيوانات. ال يطبق هذا املقتىض عىل الطرائق 
بواسطة  عليها  املحصل  واملنتجات  امليكروبيولوجية 

هذه الطرائق.

المـــــادة 25
 استثناء من أحكام البند )ج( من املادة 24 أعاله، ميكن 

استصدار براءات االخرتاع ذات الصلة بأصناف النباتات أو 

سالالت الحيوانات إذا كانت تتعلق:
مبادة بيولوجية معزولة عن الصنف النبايت أو الساللة أ. 

الحيوانية أو منتجة بطريقة تقنية؛

بالنباتات أو الحيوانات إذا مل تقترص إمكانية التطبيق ب. 
ساللة  أو  محدد  نبايت  صنف  عىل  لالخرتاع  التقني 

حيوانية محددة؛ 
بنوع نبايت مل يكن موضوع طلب للحصول عىل شهادة ج. 

بها  الجاري  الترشيعية  للنصوص  طبقا  نبايت  مستنبط 

العمل يف مجال حامية املستنبطات النباتية.

المـــــادة 26
التقنية  حالة  يف  داخال  يكن  مل  إذا  جديدا  االخرتاع  يعترب 

الصناعية.

التقنية عىل كل ما أصبح يف متناول الجمهور  تقوم حالة 

عن طريق وصف كتايب أو شفوي أو استعامل أو أي وسيلة 

طلب  أو  باملغرب  الرباءة  طلب  إيداع  تاريخ  قبل  أخرى، 

براءة تم إيداعه بالخارج ومتت املطالبة باألولوية يف شأنه 

بوجه صحيح.

كام يعترب متضمنا يف حالة التقنية محتوى طلبات الرباءات 

للتاريخ  إيداع سابق  تاريخ  املسجلة يف  باملغرب،  املودعة 

املشار إليه يف الفقرة الثانية من هذه املادة والتي نرشت 

يف هذا التاريخ أو يف تاريخ الحق.

استصدار  دون  أعاله  والثالثة  الثانية  الفقرتان  تحول  ال 

التقنية من أجل  الرباءة ملادة أو ملركب متضمن يف حالة 

تنفيذ إحدى املناهج املشار إليها يف البند )ب( من الفقرة 

األوىل من املادة 24 أعاله، رشيطة أال يكون استعامله ألي 

من هذه املناهج متضمنا يف حالة التقنية.

كام ال تحول الفقرتان الثانية والثالثة دون استصدار الرباءة 

لكل  أعاله  الرابعة  الفقرة  يف  إليه  مشار  ملركب  أو  ملادة 

من  )ب(  البند  يف  إليها  املشار  للطريقة  خاص  استخدام 

املادة 24 أعاله، رشيطة أال يكون هذا االستعامل داخال يف 

حكم حالة التقنية.

المـــــادة 27

استثناء من أحكام 26 أعاله، ال يعتد بالكشف عن االخرتاع 

يف الحاالت التالية:

إذا وقع خالل االثني عرش شهرا السابقة لتاريخ إيداع . 1
طلب براءة االخرتاع و تم هذا الكشف أو رخص به أو 
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المـــــادة 31
يجب أن يشتمل ملف طلب براءة االخرتاع عىل ما ييل:

مضمونها أ.  يحدد  االخرتاع  براءة  طلب  إيداع  استامرة 
بنص تنظيمي؛

اعتباره يف حد ب.  ميكن  منه  جزء  و  أو/  االخرتاع  وصف 
ذاته اخرتاعا، أو / و إحالة عىل طلب مودع سابقا رشط 
أن يكون االطالع عليه ممكنا. يجوز اإلدالء أثناء اإليداع 

بالوصف املذكور محررا بأي لغة؛
مطلب أو مطالب الحامية؛ج. 
الرسوم التي يستند إليها الوصف أومطالب الحامية؛د. 
موجز االخرتاع.ه. 

الذي  التاريخ  االخرتاع يف  براءة  إيداع طلب  تاريخ  يحدد 

قدم فيه املودع أو وكيله املستندات املذكورة يف البندين 

)أ( و )ب( أعاله.  وال يقبل ملف طلب براءة االخرتاع الذي 

ال يشتمل عىل الوثائق املذكورة.

إذا كان ملف طلب براءة االخرتاع مشتمال عىل الوثائق املشار 

إليها يف البندين  )أ( و )ب( أعاله، يقيد طلب الرباءة املشار 

إليه يف البند  )أ( أعاله يف السجل الوطني لرباءات االخرتاع 

املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 58 أدناه مع بيان 

تاريخ ورقم اإليداع.

تحدد بنص تنظيمي :

الشكليات واملستندات الواجب إرفاقها بالوثيقة املشار 	 

إليها يف البند )أ( من هذه املادة؛

الوثائق 	  اإلطالع عىل  وإمكانية  اإلحالة  تطبيق  كيفيات 

املشار إليها يف البند )ب( من هذه املادة. 

المـــــادة 32
إذا كان ملف طلب الرباءة ال يشتمل فـي تاريخ اإليداع، 
إىل  إضافتها  الواجب  الوثائق  من  أكرث  أو   واحدة  عىل 
الوثائق املشار إليهام يف البندين )أ( و )ب( من املادة 31 
أعاله، يتوفر املودع أو وكيله لتتميم ملفه عىل أجل ثالثة 
)3( أشهر تبتدئ من تاريخ اإليداع، مع مراعاة مقتضيات 

الفقرة 2 من املادة 8 أعاله.

يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل 

األجل املرضوب بتاريخ اإليداع األصيل.
يعترب كأنه سحب كل طلب براءة اخرتاع، مل تسو وضعيته 

داخل األجل املنصوص عليها يف هذه املادة.

حصل عليه من مالك طلب  براءة االخرتاع، 
إذا كان ناتجاً عن نرش طلب براءة االخرتاع سابق، بعد . 2

تاريخ اإليداع املذكور، وكان ناتجاً بصورة مبارشة أو غري 
مبارشة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة االخرتاع أو 

سلفه الذي له الحق يف ذلك،
عن كون طالب براءة االخرتاع أو سلفه الذي له الحق . 3

يف ذلك سبق أن قدم االخرتاع للمرة األوىل يف معارض 
أرايض  يف  منظمة  رسمياً،  بها  معرتف  أو  رسمية  دولية 

إحدى دول االتحاد الدويل لحامية امللكية الصناعية.

االخرتاع  بعرض  أن يرصح  يجب  الحالة،  هذه  أنه يف  غري 

حني إيداع الطلب.

المـــــادة 28 
إذا مل يكن يف نظر رجل  ابتكاريا،  االخرتاع نشاطا  يكتيس 

املهنة ناتجا بصـورة بديهية، عن حالة التقنية. 

إذا اشتملت حالة التقنية كذلك عىل الوثائق املشار إليها 

يف الفقرة الثالثة من املادة 26 أعاله، ال تؤخذ هذه األخرية 

باالعتبار عند تقييم النشاط اإلبداعي. 

المـــــادة 29 
يعترب االخرتاع قابال للتطبيق الصناعي إذا كانت له  فائدة 

محددة و مقنعة و موثوقة.

الفصل الثاني
�إيد�ع طلب بر�ءة �الخرت�ع وت�صليم �لرب�ءة و �مل�صادقة

القسم األول:
�إيد�ع طلب بر�ءة �الخرت�ع

المـــــادة 30
يتم إيداع طلب براءة االخرتاع بناء عىل طلب مقدم من 

طرف املودع أو وكيله إىل الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية. 

والبحث  اإليداع  رسوم  أداء  الطلب  هذا  عن  يرتتب 

املستحقة يف غضون شهر من تاريخ إيداعه. عند عدم أداء 

الرسوم املستحقة يف األجل املشار إليه أعاله، يعترب طلب 

الحصول عىل براءة االخرتاع كأنه سحب.
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المـــــادة 33
يسلم يف الحني بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع 

الوثائق املشار إليها يف الفقرتني 2 و4 من املادة 31 أعاله 

إىل املودع أو وكيله.

المـــــادة 34
يتضمن وصف االخرتاع :

بيان امليدان التقني الذي يتعلق به االخرتاع؛. 1
الطالب . 2 قبل  من  املعروفة  السابقة  التقنية  حالة  بيان 

واملمكن اعتبارها مفيدة لفهم االخرتاع؛
عرض لالخرتاع، كام هو محدد يف املطالب، يساعد عىل . 3

فهم املشكل التقني والحل املـوجد له، وتبني إن اقتىض 
الحال منافع االخرتاع بالنسبة إىل حالة التقنية السابقة؛

وصف موجز للرسوم إن وجدت؛. 4
إنجاز . 5 طرائق  من  األقل  عىل  لطريقة  مفصل  عرض 

االخرتاع، ويشفع العرض مبدئيا بنسخ و مراجع للرسوم 
إن وجدت؛

للتطبيق . 6 قابال  االخرتاع  بها  يكون  التي  الطريقة  بيان 
بصورة  ينتج  ال  املذكور  التطبيق  كان  إذا  الصناعي 

بديهية عن وصف االخرتاع أو طبيعته.

وتامة،  واضحة  بصورة  االخرتاع  الوصف  يتناول  أن  يجب 

املهنة،  لرجل  تتيح  كافية  معلومات  عن  باإلفصاح  وذلك 

االخرتاع  ينفذ  أن  مفرط،  بشكل  تجارب  إجراء  دون 

املعروف لدى املخرتع يف تاريخ إيداع الطلب.

ميكن  ال  دقيق  كائن  استعامل  يخص  االخرتاع  كان  إذا 

للجمهور اإلطالع عليه، وال ميكن وصفه بطريقة متكن رجل 

املهنة من إنجاز هذا االخرتاع، فإن وصفه ال يعترب كافيا إال 

لذلك.  مؤهلة  هيئة  لدى  مودعا  الدقيق  الكائن  كان  إذا 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة بنص تنظيمي.

المـــــادة 35
بيان  املطلوبة مع  الحامية  الغرض من  املطالب  تحدد يف 

املطلب،  ينبني  أن  ميكن  وال  التقنية.  االخرتاع  مميزات 

إىل  إحاالت  القصوى، عىل مجرد  الرضورة  ماعدا يف حالة 

الوصف أو الرسوم للتعبري عن مميزات اإلخرتاع التقنية.
يجب أن تكون مطالب الحامية واضحة و موجزة وتستند 

عىل الوصف.
يعد االخرتاع املطالب به مدعام مبا فيه الكفاية باملعلومات 
بشكل  تثبت  املعلومات  هذه  كانت  إذا  عنها،  املفصـح 
االخرتاع  ميتلك  كان  الطالب  بأن  املهنة  لرجل  معقول 

املطالب به يف تاريخ إيداع طلب براءة االخرتاع.

المـــــادة 36
وال  لإلخبار.  لالخرتاع حرصيا  التقني  املحتوى  موجز  يعد 
ميكن اعتامده ألغراض أخرى، السيام لتقدير نطاق الحامية 

املطلوبة أوجدتها.

برسم  يرفق  أن  وميكن  مقتضبا  املوجز  يكون  أن  يجب 

تلخييص. 

يجب أن يربز العنوان مميزات الغرض من االخرتاع. ويلزم 

وأال  لالخرتاع  التقني  اإلسم  وإيجاز  بوضوح  فيه  يبني  أن 

يتضمن أية تسمية خيالية.

المـــــادة 37
يجب أال يتضمن طلب الرباءة ما ييل :

عنارص أو رسوم تتناىف مع النظام العام أو اآلداب العامة؛. 1
أو . 2 للغري  طرائق  أو  مبنتجات  تتعلق  مغرضة  تصاريح 

الغري.  براءات  أو  الرباءات  طلبات  أو صحة  باستحقاق 
يف  مغرضة  التقنية  حالة  مع  مقارنات  مجرد  تعترب  وال 

حد ذاتها؛
عنارص يتجىل أن ال صلة لها بوصف االخرتاع.. 3

أو  أو رشوط  قيود  أية  الرباءة  يتضمن طلب  أن  يجوز  ال 

تحفظات.

المـــــادة 38
أو  واحد  باخرتاع  إال  الرباءة  طلب  يتعلق  أن  ميكن  ال 

اخرتاعات متعددة مرتبطة فيام بينها بحيث ال تشكل إال 

تصورا إبداعيا عاما.

المـــــادة 1.38
 ميكن لصاحب طلب براءة االخرتاع أو وكيله، مببادرة منه، 
أداء  قبل  وذلك  تحديده  أو  األويل  الرباءة  طلب  تقسيم 

الرسوم املستحقة عن تسليم الرباءة.
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إذا كان طلب الرباءة ملكية مشرتكة، فإن سحب الطلب ب. 
ال ميكن أن يتم إال إذا طلبه جميع املالك الرشكاء.

تقوم الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بتضمني بيان الطلب 

للرباءات املنصوص عليه يف  الوطني  السجل  املسحوب يف 

الفقرة األوىل من املادة 58 أدناه.

المـــــادة 41
يرفض، كليا أو جزئيا، كل طلب براءة:

ال يعترب اخرتاعا حسب مدلول املادة 23 أعاله؛. 1
2 . 24 املادة  مدلول  حسب  الرباءة  الستصدار  قابل  غري 

أعاله؛
اإلبتكاري . 3 والنشاط  الجدة  واضح  بشكل  فيه  تنعدم 

حسب مدلول املادتني 26 و 28 أعاله؛
ال يعترب اخرتاعا قابال للتطبيق الصناعي حسب مدلول . 4

املادة 29 أعاله؛
الذي مل يتم تقسيمه أو تحديده حسب مدلول املادة . 5

1.38 أعاله؛
غري مطابق ألحكام الفقرة 3 من املادة 1.43 أدناه.. 6

إذا كانت أسباب رفض طلب الرباءة ال متس إال جزءا منه، ال 

ترفض سوى مطالب الحامية املتعلقة بهذا الجزء.

يف حالة عدم تطابق أجزاء من الطلب مع أحكام املادة 37 

أعاله، يتم حذف األجزاء املعنية من الوصف والرسومات.

يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معلال وأن يبلغ إىل 

السجل  يف  املذكور  الرفض  بيان  يضمن  وكيله.  أو  املودع 

الوطني للرباءات املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 

58 أدناه.

المـــــادة 42
يجوز ألجل حاجات الدفاع الوطني، منع كشف و استغالل 

االخرتاعات موضوع طلب الرباءة بصفة نهائية أو مؤقتة.

بإدارة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  يجوز  الغرض،  ولهذا 

الدفاع الوطني اإلطالع عىل كل طلب براءة اخرتاع، بشكل 

وذلك  الصناعية  بامللكية  املكلفة  الهيئة  مقار  يف  رسي، 

إيداع  تاريخ  من  ابتداء  يحتسب  يوما،   30 أجل  داخل 

الطلب املذكور.

الوطني  الدفاع  بإدارة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تقرر 

املادة  ألحكام  يستجيب  ال  االخرتاع  براءة  طلب  كان  إذا 

38 أعاله، تدعو الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية صاحب 

األصيل  االخرتاع  براءة  تقسيم طلب  إىل  وكيله  أو  الطلب 

أو تحديده. يتوفر صاحب الطلب أو وكيله لتقسيم هذا 

الطلب عىل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه.

المـــــادة 2.38
ال تودع الطلبات املقسمة إال بشأن العنارص التي ال تتجاوز 

مضمون الطلب األويل كام تم إيداعه.

وعند  اإليداع،  تاريخ  من  املقسمة  تستفيد الطلبات 

االقتضاء، من تاريخ أولوية الطلب األويل، وتخضع لنفس 

الرشوط و الشكليات.

المـــــادة 39
يلتمس  أن  مربر  طلب  عىل  بناء  وكيله  أو  للمودع  يجوز 

قبل تسليم الرباءة تصحيح أخطاء التعبري أو النقل واألغالط 

املادية الواردة يف الـمستندات  والوثائق املودعة.

أو  املطالب  أو  بالوصف  يتعلق  التصحيح  طلب  كان  إذا 

نفسه  فرض  إذا  إال  به  يرخص  ال  التصحيح  فإن  الرسوم، 

أو  نص  أي  استخدام  الطالب  يستطع  ومل  بديهية  بصورة 

مخطط آخر.

يقدم طلب التصحيح املشار إليه يف الفقرة األوىل من هذه 

املادة كتابة ويتضمن نص التغيريات املقرتحة.

يبت يف طلب التصحيح من طرف الهيأة املكلفة بامللكية 

وضع  تاريخ  من  يوما  أجل خمسة عرش  داخل  الصناعية 

الطلب.

المـــــادة 40
لتفويض  الـحامل  وكيله  أو  براءة  طلب  لصاحب  يجوز 

خاص، أن يسحب طلبه بترصيح مكتوب، ابتداء من تاريخ 

إيداعه وقبل تاريخ نرشه، مع مراعاة األحكام التالية:
إذا قيدت يف السجل الوطني للرباءات املنصوص عليه   أ. 

عينية  حقوق  أدناه   58 املادة  من  األوىل  الفقرة  يف 
تتعلق بالرتخيص أو الرهن، فإن الترصيح بالسحب ال 
يقبل إال إذا كان مشفوعا مبا يثبت  موافقة أصحاب 

الحقوق املذكورة عىل ذلك كتابة؛
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إيداع  تاريخ  من  ابتداء  يحتسب  أشهر،   5 أجل  داخل 

الطلب  واستغالل  كشف  منع  شأن  يف  املذكور،  الطلب 

املذكور بصفة نهائية أو مؤقتة، وتبلغ قرارها إىل السلطة 

املكلفة  الهيئة  وإىل  والصناعة  بالتجارة  املكلفة  الحكومية 

بامللكية الصناعية. 

ال تنرش للعموم طلبات براءة االخرتاع التي صدر يف شأنها 

يف  يرشع  ال  كام  واالستغالل،  للكشف  النهايئ  باملنع  قرار 

املساطر املنصوص عليها يف املواد من 43 إىل 48 أدناه.

إىل   43 من  املواد  يف  عليها  املنصوص  املساطر  يف  يرشع 

املؤقت داخل أجل  باملنع  أدناه، يف حالة صدور قرار   48

الخمسة أشهر املذكور أعاله، ومل يتم صدور أي قرار باملنع 

يف  عليه  املنصوص  أشهر  عرش  مثانية  أجل  داخل  النهايئ 

الفقرة األوىل من املادة 44 أدناه. 

الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية كتابة إىل  يجب أن تبلغ 

املودع أو وكيله كل قرار متخذ تطبيقا لهذه املادة.

اخرتاع  عن  الكشف  من  املؤقت  أو  النهايئ  املنع  يخول 

مع  باتفاق  مبلغه  يحدد  تعويض  يف  الحق  واستغالله 

صاحب أو أصحاب طلب الرباءة أو وكالئهم.

اإلدارية  املحكمة  إىل  بالتعويض  يتعلق  نزاع  كل  يرفع 

بالرباط.

المـــــادة 43
طلب  لكل  الصناعية،  بامللكية  املكلفة  الهيئة  تعد 

القابلية  عن  رأي  مع  أويل  بحث  تقرير  اخرتاع،   براءة 

الحامية،  مطالب  أساس  عىل  االخرتاع،  براءة  الستصدار 

االعتبار. بعني  وجدت،  إن  والرسوم،  الوصف  أخذ   مع 

املكلفة  الهيئة  تقوم  األويل،  البحث  تقرير  إعداد  عند 

بامللكية الصناعية بحرص املضمون النهايئ للموجز وتحديد 

عنوان االخرتاع.

يحدد محتوى وكيفية إعداد تقرير البحث األويل مع الرأي 

عن القابلية الستصدار براءة االخرتاع بنص تنظيمي.

المـــــادة  1.43
قابلية  عن  بالرأي  املرفق  األويل  البحث  تقرير  تبليغ  يتم 

تسليم براءة االخرتاع، مبجرد إعدادهام، إىل املودع أو وكيله 

مع عنوان االخرتاع واملوجز كام تم حرصهام بشكل نهايئ.

من  ابتداءا  يحتسب  أشهر  ثالثة  أجل  عىل  املودع  يتوفر 

عن  بالرأي  املرفق  األويل  البحث  بتقرير  التبليغ  تاريخ 

قابلية تسليم براءة االخرتاع، لتغيري مطالب الحامية، وعند 

االقتضاء، إبداء املالحظات لدعم مطالب الحامية املحتفظ 

بها.

موضوع  يجعل  بشكل  الحامية  مطالب  تغيري  ميكن  ال 

االخرتاع يتجاوز مضمون الطلب كام تم إيداعه يف األصل.

المـــــادة 2.43
البحث  تقرير  النهايئ عىل ضوء  البحث  تقرير  يتم حرص 

الحامية  مطالب  آخر  االقتضاء،  عند  مراعاة،  مع  األويل 

املودعة، و كذا مالحظات صاحب الطلب املحتملة املودعة 

لدعم مطالب الحامية املحتفظ بها و املالحظات املحتملة 

من طرف الغري.

المـــــادة 44
ينرش كل طلب براءة اخرتاع، إذا مل يتم رفضه أو سحبه، 

اإليداع  تاريخ  من  شهرا  عرش  مثانية  أجل  انرصام  بعد 

املطالبة  حالة  يف  قدما،  األكرث  األولوية  تاريخ  من  أو 

باألولوية.

ومطالب  الوصف  اخرتاع  براءة  طلب  نرش  يتضمن 

هذه  إيداع  تم  كام  وجدت،  إن  والرسوم،  الحامية 

الوثائق أو تعديلها عند االقتضاء، واملوجز كام تم حرصه 

قابلية  حول  بالرأي  مرفقا  األويل  البحث  وتقرير  نهائيا 

البحث  تقرير  نرش  يتم  مل  إذا  االخرتاع.  براءة  استصدار 

يتم  الطلب،  نرش  تاريخ  نفس  يف  واملوجز  املذكور  األويل 

نرشهام بشكل منفصل.

مينح هذا النرش للمودع بصفة مؤقتة الحامية الواردة يف 

املادة 51 أدناه.

إليه يف  املشار  الرسمي  الفهرس  الطلب يف  إىل نرش  يشار 

املادة 89 أدناه.

المـــــادة 45
أو  اخرتاع  براءة  طلب  ألصحاب  أو  لصاحب  فقط  يجوز 
وكالئهم، قبل تسليم براءة االخرتاع، و مبوجب طلب مكتوب، 

الحصول عىل نسخة رسمية من طلب براءة االخرتاع.
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القسم الثالث:
�مل�صادقة على طلب بر�ءة �الخرت�ع �أو بر�ءة �الخرت�ع

المـــادة 1.50
براءة  عن طلب  يرتتب  باألمر،  املعني  من  بناء عىل طلب 
االخرتاع أو براءة االخرتاع الصادرين عن هيئة مكلفة بامللكية 
بنص  محددة  دول، كام هي  ملجموعة  أو  الصناعية، لدولة 
تنظيمي و املسامة فيام ييل  بهيئة املصادقة، نفس آثار طلب 
براءة االخرتاع أو براءة االخرتاع املودعني لدى الهيئة املكلفة 
بامللكية الصناعية وتخضع لنفس الرشوط، مع مقتضيات املواد 

التالية أدناه .

المـــادة 2.50
يجب إيداع طلب املصادقة لدى هيئة املصادقة. ويخضع 

هذا الطلب ألداء الرسوم املستحقة.
الصناعية مبارشة كل طلب  الهيئة املكلفة بامللكية  تنرش 
تاريخ  للمصادقة بعد انرصام أجل مثانية عرش شهرا من 
حالة  يف  األقدم  األولوية  تاريخ  من  ابتداء  أو  اإليداع، 
بأداء  املصادقة  هيئة  تخربها  أن  بعد  باألولوية،  املطالبة 
الرسوم املستحقة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله.

المـــادة 3.50
طلب  عىل  بناء  الصناعية،  بامللكية  املكلفة  الهيئة  تنرش 
أو  العربية  الحامية باللغة  مطالب  وكيله،  أو  املودع  من 
الفرنسية لطلب براءة االخرتاع املودع لدى هيئة املصادقة، 

بعد أداء الرسوم املستحقة.
يخول نرش هذه املطالب، طبقاً للامدة 44 أعاله، للمودع و 
بشكل مؤقت الحامية املنصوص عليها يف املادة 51 أدناه.

تعترب هذه الحامية عدمية األثر من األصل عندما يسحب 
طلب املصادقة، أو إذا اعترب مسحوباً أو عندما ترفض هيئة 

املصادقة طلب براءة االخرتاع .

 
المـــادة 4.50

القانون،  عليها يف هذا  املنصوص  الحامية  لالستفادة من   
يجب عىل صاحب براءة االخرتاع أو وكيله تقديم مطالب 
الرسوم  أداء  و  الفرنسية  أو  العربية  باللغة  الحامية 

القسم الثاني
 ت�صليم بر�ءة �الخرت�ع

المـــــادة 46
بامللكية  املكلفة  الهيئة  طرف  من  االخرتاع  براءة  تسلم 

املنصوص  شهرا  الثامنية عرش  أجل  انرصام  بعد  الصناعية 

مراعاة  مع  أعاله   44 املادة  من  األوىل  الفقرة  يف  عليه 

مقتضيات املادتني 3.14 و 41 أعاله، وذلك بعد أداء الرسوم 

املستحقة.

وفق  طلباتها  إيداع  تاريخ  باعتبار  االخرتاع  براءات  تسلم 

جدول زمني وفرتات تحدد بنص تنظيمي.

المـــــادة 47
تقوم الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بنرش براءة االخرتاع 

الحامية  ومطالب  الوصف  من  تتكون  والتي  املسلمة 

النهائية والرسوم، إن وجدت، وتقرير البحث النهايئ مرفوقا 

بالرأي حول قابلية استصدار الرباءة.

يسلم سند براءة االخرتاع من لدن الهيئة املكلفة بامللكية 

الصناعية بطلب من املودع أو وكيله.

المـــــادة 48
يقيد رقم براءة االخرتاع وتاريخ تسليمها يف السجل الوطني 

لرباءات االخرتاع املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 

58 أدناه.

المـــــادة 49
بعد نرش طلب براءة اخرتاع أو تسليم براءة اخرتاع، يجوز 

لكل شخص يعنيه األمر، عرب اإلدالء بطلب مكتوب، الحصول 

عىل نسخة من الطلب املذكور أو الرباءة املذكورة.

المـــــادة 50
ينرش بيان تسليم براءة اخرتاع يف الفهرس الرسمي املشار 

إليه يف املادة 89 أدناه.
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ثالثة  أجل  الصناعية يف  بامللكية  املكلفة  املستحقة للهيئة 
من  املسلمة  االخرتاع  براءة  نرش  تاريخ  من  ابتداء  أشهر 

طرف هيئة املصادقة.
عندما يخول طلب براءة االخرتاع أو براءة االخرتاع يف لغة 
الرتجمة حامية أقل من تلك التي يخولها الطلب املذكور 
هيئة  أمام  املسطرة  لغة  يف  املذكورة  الرباءة  أو 
املصادقة، تعتمد الرتجمة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل، 
املسطرة  لغة  تعتمد  حيث  البطالن  دعوى  حاالت  يف  إال 

املتبعة أمام هيئة املصادقة.
براءة  مطالب  الصناعية  بامللكية  املكلفة  الهيئة  تنرش 
االخرتاع املصادق عليها و املنصوص عليها يف الفقرة األوىل 

أعاله.
إجراء  إثر  عليها  املصادق  االخرتاع  براءة  إبطال  تم  إذا 
مسطرة أمام هيئة املصادقة، فإن الحامية املشار إليها يف 

الفقرة األوىل أعاله تعترب عدمية األثر من األصل.

المـــادة 5.50
االخرتاع  براءة  املستحقة لإلبقاء عىل رسيان  الرسوم  تؤدى 

املصادق عليها لدى الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية طبقا 

للامدة 82 من هذا القانون.

الفصـــل الثالــث
�حلقوق �ملرتبطة برب�ء�ت �الخرت�ع

القســـم 1
حق �ال�صتغالل �ال�صتئثاري

المـــــادة 51
ترسي آثار الحقوق املرتبطة بطلب براءة أو برباءة اخرتاع 

أو ذوي  الرباءة، وتخول ألصحابها  إيداع طلب  تاريخ  من 

يف  عليه  املنصوص  االستئثاري  االستغالل  حق  حقوقهم 

الفقرة األوىل من املادة  16 أعاله.

المـــــادة 52
يحدد نطاق الحامية املخولة بالرباءة استنادا إىل محتوى املطالب، 

إال أنه ميكن استعامل الوصف والرسوم لتأويل املطالب.

الحامية  فإن  ما،  بطريقة  يتعلق  الرباءة  موضوع  كان  إذا 

مبارشة  عليها  املحصل  املنتجات  تشمل  بالرباءة  املخولة 

بهذه الطريقة.

المـــــادة 53
مينع القيام مبا ييل يف حالة عدم موافقة مالك الرباءة عىل 

ذلك:
تقدميه أ.  أو  أو عرضه  الرباءة  عنه  املسلمة  املنتج  صنع 

حيازته  أو  استرياده  أو  استعامله  أو  فيه  لالتجار 
لألغراض السالفة الذكر؛

عرض ب.  أو  الرباءة  عنها  مسلمة  طريقة  استعامل 
أو  يعلم  الغري  كان  إذا  املغريب  الرتاب  يف  استعاملها 
املذكورة  الطريقة  استعامل  أن  تؤكد  الظروف  كانت 

ممنوع دون موافقة مالك الرباءة؛
املسلمة ج.  بالطريقة  مبارشة  عليه  املحصل  املنتج  عرض 

أو  استعامله  أو  فيه  لالتجار  تقدميه  أو  الرباءة  عنها 
استرياده أو حيازته لألغراض السالفة الذكر.

المـــــادة 54
مينع كذلك يف حالة عدم موافقة مالك الرباءة علـى ذلك  أن 

تسلم أو تعرض قصد تسليمها يف الرتاب املغريب إىل شخص 

غري األشخاص املؤهلني الستغالل االخرتاع املسلمة عنه الرباءة 

الرتاب  هذا  يف  املذكور  االخرتاع  الستخدام  املعدة  الوسائل 

الغري  كان  إذا  االخرتاع  عنارص  من  هام   بعنرص  واملتعلقة 

يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن الوسائل املذكورة صالحة 

ومعدة لهذا االستخدام.

وسائل  تكون  عندما  السابقة  الفقرة  أحكام  تطبق  ال 

إذا  اعتيادية ماعدا  يتاجر فيها بصورة  االستخدام منتجات 

قام الغري بتحريض الشخص املسلم إليه عىل ارتكاب أفعال 

ممنوعة مبوجب املادة 53 أعاله.

للفقرة  وفقا  االخرتاع  الستغالل  مؤهلني  أشخاصا  يعترب  ال 

األوىل أعاله األشخاص الذين يقومون باألعامل املشار إليها 

يف املادة 55 بعده.

المـــــادة 55
ال تشمل الحقوق التي تخولها براءة االخرتاع :

األعامل املنجزة يف إطار خاص وألغراض غري تجارية؛أ. 
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أن تكون محل رهن.

ميكن االحتجاج بالحقوق املخولة بطلب الرباءة أو بالرباءة 

عىل كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه املفروض 

عمال بالفقرة السابقة.

المـــــادة 57
من  األوىل  الفقرة  يف  إليها  املشار  الحقوق  نقل  ميس  ال 

املادة 56 أعاله، بالحقوق املكتسبة من لدن األغيار قبل 

تاريخ النقل املذكور عىل أن تراعى يف ذلك أحكام املادة 

19 أعاله.

تثبت كتابة تحت طائلة البطالن العقود املتضمنة للنقل 

أو الرتخيص املشار إليهام  يف الفقرتني األوىل والثانية من 

املادة 56  أعاله.

المـــــادة 58
جميع العقود التي تنقل أو تغري مبوجبها الحقوق املرتبطة 

فيها، يجب أن تضمن يف  تؤثر  أو  أو برباءة  براءة  بطلب 

الهيئة  متسكه  للرباءات«  الوطني  »السجل  يسمى  سجل 

عىل  بها  االحتجاج  يتأىت  يك  الصناعية  بامللكية  املكلفة 

األغيار.

الذين  األغيار  عىل  تقييده  قبل  به  يحتج  العقد  أن  غري 

اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند 

اكتساب الحقوق املذكورة.

الـمغرية  العقود  العقد،  أطراف  أحد  من  بطلب  تقيد، 

مللكية طلب الرباءة أو الرباءة أو االنتفاع بالحقوق املرتبطة 

بها مثل البيع أو الرتخيص أو إنشاء أو بيع حق الرهن أو 

التخيل عنه أو الحجز أو التصحيح أو رفع الحجز. 

أو  إسم  يف  تغيري  كل  للرباءات  الوطني  السجل  يف  يقيد 

عنوان مالك طلب براءة اخرتاع أو براءة اخرتاع مسجلني.

ألجل تقييد البيانات املرتتبة عن حكم قضايئ صار نهائيا، 

من  يوما  عرش  خمسة  أجل  داخل  الضبط  كتابة  توجه 

صدور الحكم إىل الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية نسخة 

الحقوق  بوجود  املتعلقة  األحكام  من  وباملجان  كاملة 

املرتبطة بالحامية املنصوص عليها يف هذا الباب ونطاقها 

ومامرستها.

استيفاؤها  املفروض  اإلجراءات  تنظيمي  بنص  تحدد 

األعامل املنجزة عىل سبيل التجربة واملتعلقة مبوضوع ب. 
االخرتاع املسلمة عنه الرباءة؛

يف ج.  وحدة  كل  وبحسب  حينه  يف  األدوية  تحضري 
الصيدليات بناء عىل وصفة طبية أو األعامل املرتبطة 

باألدوية املحرضة بهذه الطريقة؛
ترخيص د.  للحصول عىل  الالزمة  الدراسات و التجارب 

لتسويق دواء، إضافة إىل األعامل الالزمة للقيام بهذه 
الدراسات والتجارب و للحصول عىل الرتخيص؛ 

الرباءة ه.  هذه  عنه  املسلم  باملنتج  املتعلقة  األعامل 
واملنجزة داخل الرتاب املغريب بعد أن قام مالك براءة 
أو  باملغرب  فيه  لالتجار  املذكور  املنتج  بعرض  اخرتاع 

وافق عىل ذلك برصيح العبارة؛
إستعامل أشياء مسلمة الرباءة عنها عىل منت طائرات و. 

أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان أعضاء يف االتحاد 
مؤقتاً  تدخل  عندما  الصناعية  امللكية  لحامية  الدويل 
أو عرضياً يف املجال الجوي أو الرتاب املغريب أو املياه 

اإلقليمية املغربية ؛   
األعامل التي ينجزها كل شخص يقدم، عن حسن نية ز. 

ما  بأولوية  يطالب  عندما  أو  الطلب  إيداع  تاريخ  يف 
يف تاريخ أولوية الطلب املسلمة الرباءة عىل أساسه يف 
الرتاب املغريب، عىل استعامل االخرتاع أو يقوم بأعامل 
هذه  مادامت  الستعامله  وجدية  فعلية  تحضريية 
األعامل غري مخالفة بطبيعتها و الغاية منها لالستعامل 
الفعيل السابق أو املزمع القيام به. وال يجوز نقل حق 

املستعمل السابق إال مع املنشأة التي هو مرتبط بها.

القســم 2
�نتقـال �حلقـوق وفقد�نـها

القســم الفرعــي 1
�أحكـــام عـــامـــة

المـــــادة 56
ميكن نقل جميع أو بعض الحقوق املرتبطة بطلب براءة 

أو برباءة.

ترخيص  بعضها   أو  مجموعها  شأن  يف  مينح   أن  ميكن 

باالستغالل  يكتيس أو ال يكتيس طابعا استئثاريا كام ميكن 
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والوثائق الواجبة إضافتها إىل طلبات التقييد.

المـــــادة 59
بعد النرش املنصوص عليه يف املادة 44 أعاله، يجوز لكل 

السجل  من  مستخرجا  يطلب  أن  األمر  يعنيه  شخص 

الوطني لرباءات االخرتاع.

القســـم الفـــرعــي 2
�لرت�خيــ�ص �الإجباريـــة

المـــــادة 60
يجوز لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أن 

يحصل من املحكمة عىل ترخيص إجباري لهذه الرباءة بعد 

مرور ثالث سنوات عىل تسليم الرباءة أو أربع سنوات عىل 

تاريخ إيداع طلب الرباءة وفق الرشوط املنصوص عليها يف 

املادتني 61 و 62 أدناه إذا مل يقم مالك الرباءة أو خلفه  مبا 

ييل حني تقديم العريضة ما مل تكن هناك أعذار مرشوعة:
القيام أ.  أو  الرباءة  محل  االخرتاع  استغالل  يف  الرشوع 

تراب  يف  الستغالله  وجادة  فعلية  تحضريية  بأعامل 
اململكة املغربية؛

لتلبية ب.  كافية  بكمية  الرباءة  محل  املنتج  تسويق  أو   
حاجات السوق املغربية؛

أو إذا وقع التخيل عن استغالل أو تسويق الرباءة يف ج. 

املغرب منذ أكرث من ثالث سنوات.

المـــــادة 61
أن  . ويجب  املحكمة  إىل  اإلجباري  الرتخيص  يقدم طلب 
يشفع مبا يثبت أن الطالب مل يستطع الحصول من مالك 
الرباءة عىل ترخيص باالستغالل عن طريق الرتايض وال سيام 
برشوط وإجراءات تجارية معقولة وأنه قادر عىل استغالل 

فعيل لالخرتاع.

المـــــادة 62
الرتخيص اإلجباري غري استئثاري .

والسيام  املحكمة،  تحددها  رشوط  وفـق  الرتخيص  مينح 

ينحرصان  يف  اللذين  تطبيقه  مجال  و  يتعلق مبدته  فيام 

األتاوى  مبلغ  وكذا  أجلها،  من  الرتخيص  املمنوح  األغراض 

املذكورة  بحسب كل حالة  األتاوى  املرتتبة عليه. وتحدد 

رعيا لقيمة الرتخيص االقتصادية.

ميكن للمحكمة أن تغري الرشوط املذكورة بطلب من املالك 

أو املرخص له.

المـــــادة 63
الرتخيص  منح  إىل  أدت  التي  الظروف  تنتهي  عندما 

سحب  يجوز  أخرى  مرة  حدوثها  يتوقع  وال  اإلجباري 

الرتخيص باالستغالل برشط أن تكون مصالح املرخص لهم 

املرشوعة محمية حامية مالمئة. وميكن للمحكمة أن تعيد 

النظر بناء عىل طلب معلل من كل طرف له مصلحة يف 

ذلك، إذا استمرت الظروف املذكورة.

المـــــادة 64
اذا مل يتقيد صاحب الرتخيص اإلجباري بالرشوط املمنوح 
الرتخيص من أجلها، جاز ملالك براءة االخرتاع وعند االقتضاء 
للمرخص لهم اآلخرين الحصول من املحكمة عىل سحب 

الرتخيص املذكور.
يتوقف تحت طائلة البطالن كل تفويت للحقوق املرتبطة 

برتخيص إجباري عىل إذن من املحكمة.

المـــــادة 65
األحكام  بتبليغ  الحال  يف  الضبط  كتابة  تقوم  أن  يجب 
القضائية التي صارت نهائية والصادرة تطبيقا ألحكام هذا 
القسم الفرعي الثاين إىل الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية 

التي تضمنها يف السجل الوطني لرباءات االخرتاع.

المـــــادة 66
املس  دون  برباءة  محمي  اخرتاع  استغالل  يتأت  مل  إذا 

الرتخيص  مالكها  يرفض  سابقة  برباءة  املرتبطة  بالحقوق 

باستغاللها وفق رشوط  و إجراءات تجارية معقولة، جاز 

عىل  الـمـحـكمـة  من  يحصل  أن  الالحقة  الرباءة  ملالك 

عليها يف  املنصوص  الرشوط  نفس  إجباري ضمن  ترخيص 
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السجل الوطني للرباءات.

المـــــادة 69
ترخيص  منحه  يطلب  أن  مؤهل  شخص  لكل  يجوز 

استغالل يسمى  » الرتخيص التلقايئ « ابتداء من يوم نرش 

القرار اإلداري الصادر يف شأن االستغالل التلقايئ لرباءة من 

الرباءات.

املحددة  الكيفيات  وفق  ومينح  املذكور  الرتخيص  يطلب 

بنص تنظيمي.

مينح الرتخيص التلقايئ وفق رشوط محددة و ال سيام فيام 

يتعلق مبدته ونطاق تطبيقه.

تحدد األتاوى املرتتبة عليه باتفاق بني األطراف وإال تولت 

املحكمة تحديد مبلغها.

يرسي أثر الرتخيص التلقايئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر 

مبنحه إىل األطراف. ويضمن هذا القرار تلقائيا يف السجل 

الوطني للرباءات.

تكون  أن  يجوز  وال  استئثاري.  غري  التلقايئ  الرتخيص 

الحقوق املرتبطة به محل بيع أو نقل أو رهن.

المـــــادة 70
إما  الرتخيص  بنود  التغيريات املطلوب إدخالها عىل  تقرر 

من لدن مالك الرباءة وإما  من لدن صاحب هذا الرتخيص 

وعندما  الرتخيص،  ملنح  املقررة  اإلجراءات  وفق  وتنرش 

تتعلق مببلغ األتاوة، تقرر وفق اإلجراءات املعينة لتحديد 

مبلغها األولـي.

يسحب الرتخيص، املطلوب من لدن مالك الرباءة بسبب 

عدم الوفاء بااللتزامات املفروضة عىل صاحب الرتخيص، 

وفق اإلجراءات املحددة  بالنص التنظيمي املشار إليه يف 

املادة 69.

المـــــادة 71
براءات  إىل مالك  إعذارا  توجه  أن  املختصة  لإلدارة  يجوز 

االخرتاع غري املشار إليها يف املادة 67 أعاله قصد الرشوع  

االقتصاد  حاجات  تلبية  معها  تتأىت  بكيفية  استغاللها  يف 

الوطني.

املواد 60 و61 و62 أعاله برشط :

الرباءة أ.  يف  به  املطالب  االخرتاع  يف  يفرتض  أن 
الالحقة تقدم تقني هام ينطوي عىل مصلحة 
املطالب  بالنسبة إىل االخرتاع  اقتصادية هائلة 

به يف الرباءة السابقة؛
يف ب.  الحق  السابقة  الرباءة  لصاحب  يكون  أن 

ألجل  معقولة  رشوط  وفق  مامثل  ترخيص 
استعامل االخرتاع املطالب به يف الرباءة الالحقة؛

أن يكون الرتخيص املرتبط بالرباءة السابقة غري ج. 
الالحقة  الرباءة  بيعت  إذا  ماعدا  للبيع  قابل 

كذلك.

القســـم الفـرعـــي 3
�لرت�خيـ�ص �لتلقائيــة

المـــــادة 67
ميكن أن تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية 

طرائق  عن  أو  األدوية  عن  املسلمة  الرباءات  ذلك  إىل 

للحصول عىل أدوية أو عن منتجات رضورية للحصول عىل 

هذه األدوية أو طرائق لصنع مثل هذه املنتجات يف حالة 

ما إذا مل توضع األدوية املذكورة رهن ترصف الجمهور إال 

بصورة غري  مرتفعة  بأمثان  أو  كافية  أو جودة غري  بكمية 

عادية.

من  بطلب  إداري  قرار  التلقايئ  االستغالل  شأن  يف  يصدر 

اإلدارة املكلفة بالصحة العمومية.
تطبق األحكام املشار إليها أعاله أيضا عىل األدوية املوجهة 
للتصدير إىل بلد ليست له القدرة عىل التصنيع أو قدرته 
غري كافية،  طبقا لالتفاقات الدولية الجاري بها العمل يف 

هذا الشأن واملصادق عليها من قبل اململكة املغربية.

المـــــادة 68
إىل  أعاله   67 املادة  يف  إليه  املشار  اإلداري  القرار  يبلغ 

صاحب الرباءة وأصحاب الرتاخيص إن اقتىض الحال و إىل 

يف  تلقائيا  تضمنه  التي  الصناعية  بامللكية  املكلفة  الهيئة 
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المـــــادة 72
يجب أن يكون قرار توجيه اإلعذار املنصوص عليه يف املادة 

اقتىض  وإن  الرباءة  إىل صاحب  يبلغ  وأن  معلال  أعاله   71

الوطني  السجل  يف  املقيدة  الرتاخيص  أصحاب  إىل  الحال 

للرباءات أو إىل وكالئهم.

المـــــادة 73
أعاله عديم  املادة 71  عليه يف  املنصوص  اإلعذار  إذا ظل 

الجدوى خالل أجل سنة من يوم تسلم تبليغه وكان من 

االستغالل  يف  املالحظ   النقص  أو  االستغالل  عدم  شأن 

رضر  إلحاق  الكمية  أو  الجودة  حيث  من  فيه  املرشوع 

أن  جاز  العامة  واملصلحة  االقتصادية  بالتنمية  جسيم 

تستغل بصفة تلقائية الرباءات املوجه اإلعذار يف شأنها.

يصدر يف شأن االستغالل التلقايئ قرار إداري.

ميكن أن ميدد أجل السنة املنصوص عليه يف الفقرة األوىل 

أعاله بقرار إداري تصدره السلطة اإلدارية املختصة عندما 

ومتطلبات  تتالءم  مرشوعة  أعذارا  الرباءة  صاحب  يقدم 

االقتصاد الوطني.

يرسي أثر األجل اإلضايف املنصوص عليه يف الفقرة السابقة 

القرار  ويتخذ  املذكورة.  السنة  أجل  انرصام  من  ابتداء 

الصادر مبنح هذا األجل ويبلغ وفق اإلجراءات والكيفيات 

املقررة فيام يتعلق بقرار توجيه اإلعذار.

المـــــادة 74
مبوجب   للرباءات  التلقائـي  الرتخيص  اعتامد  يتم  حينام 

أحكام الفقرتني األولـى و الثانية من املادة 73 أعاله، تطبق 

أحكام املواد 68 و69 و70 أعاله.

المـــــادة 75
ميكن أن تحصل الدولة تلقائيا ويف أي وقت من األوقات 

ألجل حاجات الدفاع الوطني عىل ترخيص باستغالل اخرتاع 

االستغالل  هذا  أكان  سواء  برباءة  أو  براءة  بطلب  يتعلق 

منجزا من لدنها أو لحسابها.

من  طلب  عىل  بناء  إداري  بقرار  التلقايئ  الرتخيص  مينح 

اإلدارة املكلفة بالدفاع الوطني.

تحدد يف القرار املذكور رشوط الرتخيص باستثناء الرشوط 

املتعلقة باألتاوى املرتتبة عليه. ويرسي أثر الرتخيص ابتداء 

من تاريخ طلب الرتخيص التلقايئ.

األتاوى  مبلغ  تحديد  بالرباط  اإلدارية  املحكمة  تتوىل 

الرباءة  مالك  بني  بالـمراضاة  عليه  االتفاق  عدم  حالة  يف 

واإلدارة املعنية.

القســم الفـرعــي 4
�حلـجــــــز

المـــــادة 76
يتم حجز الرباءة بناء عىل أمر رئيس املحكمة بصفته قاضيا 

الهيئة  وإىل  الرباءة  صاحب  إىل  يبلغ  املستعجلة  لألمور 

املكلفة بامللكية الصناعية واألشخاص الذين ميلكون حقوقا 

يف الرباءة.

يحول تبليغ الحجز دون االحتجاج عىل الدائنني الحاجزين 

بكل تغيري الحق يطرأ عىل الحقوق املرتبطة بالرباءة.

يجب عىل الدائن الحاجز أن يرفع إىل املحكمة داخل أجل 

بالحجز دعوى  األمر  تاريخ صدور  يوما من  خمسة عرش 

اعترب  وإال  للبيع  الرباءة  وبعرض  الحجز  بتصحيح  املطالبة 

الحجز باطال.

القســم الفــرعــي 5
�مللكيــة �مل�صتـركــة للبــر�ء�ت

المـــــادة 77
تطبق القواعد التالية عىل امللكية املشرتكة لطلب براءة أو 

لرباءة مع مراعاة أحكام املادة 80  أدناه:
يجوز لكل واحد من املالك الرشكاء استغالل االخرتاع أ. 

لفائدته برشط أن يدفع تعويضا عادال عن ذلك للمالك 
الذين ال يقومون شخصيا باستغالل االخرتاع  اآلخرين 
أو مل مينحوا تراخيص باستغالله، ويف حالة عدم حصول 
التعويض  مبلغ  تحديد  املحكمة  تتوىل  ودي،  اتفاق 

املذكور؛
دعوى ب.  يقيم  أن  الرشكاء،  املالك  من  مالك  لكل  يجوز 

دعوى  مقال  يبلغ  أن  ويجب  لصالحه وحده،  تزييف 
التزييف إىل الرشكاء اآلخرين، ويؤجل البت يف الدعوى 
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المـــــادة 79
يجوز للرشيك يف ملكية طلب براءة أو يف ملكية براءة أن 

يشعر املالك الرشكاء اآلخرين بتخليه لهم عن حصته. وتربأ 

املالك  نحو  التزام  كل  من  املذكور  الرشيك  الـاملك  ذمة 

الرشكاء اآلخرين يف حالة قبولهم هذا التخيل  ابتداء من 

املالك  ويقسم  للرباءات.  الوطني  السجل  يف  قيده  تاريخ 

الرشكاء املذكورون الحصة املتخىل عنها عىل أساس ما لهم 

خالف   عىل  يتفق  مل   ما  املشرتكة  امللكية  يف  حقوق  من 

ذلك.

المـــــادة 80
ينص عىل  مل  ما  أعاله،  املواد 77 و78 و79  أحكام  تطبق 

متى  عنها  الحياد  الرشكاء  للمالك  يجوز  مخالفة.  رشوط 

شاؤوا بناء عىل نظام للملكية املشرتكة.

القســـم الفــرعــي 6
�أحكــــام متفـرقــة

المـــــادة 81
االخرتاع  برباءة  املرتبط  االستئثاري  االستغالل  ينقيض حق 

املحمية مبوجب هذا الباب عند انتهاء مدة صالحيتها.

إما  شاء  متى  عنه  التخيل  املذكور  الحق  لـاملك  يجوز 

أو  واحد  إىل  بالنسبة  وإما  االخرتاع  مجموع  إىل  بالنسبة 

أكرث من مـطالـب الرباءة.

يقدمه  مكتوب  ترصيح  يف  التخيل  عن  اإلعراب  يجب 

صاحب الرباءة أو وكيله. ويف هذه الحالة األخرية، يلزم أن 

يرفق الترصيح املذكور بتفويض خاص للتخيل.

إذا تعلق األمر برباءة مشرتكة ملكيتها فإن التخيل عنها ال 

ميكن أن يتم إال إذا طلبه جميع املالك الرشكاء.

عندما تكون حقوق عينية يف الرتخيص أو الرهن مقيدة يف 

السجل الوطني للرباءات،  ال يقبل الترصيح بالتخيل إال إذا 

وافق عليه أصحاب الحقوق املذكورة.

الوطني للرباءات، ويعمل به من  التخيل يف السجل  يقيد 

تاريخ التقييد املذكور.

ما مل يقع اإلدالء مبا يثبت التبليغ املذكور؛
الغري ج.  مينح  أن  الرشكاء  املالك  من  واحد  لكل  يجوز 

أن  برشط  لفائدته  استئثاري  غري  باستغالل  ترخيصا 
الذين  اآلخرين  للمالك  ذلك  عادال عن  تعويضا  يدفع 
مينحوا  مل  أو  االخرتاع  باستغالل  شخصيا  يقومون  ال 
تراخيص باستغالله. ويف حالة عدم حصول اتفاق ودي، 

تتوىل املحكمة تحديد مبلغ التعويض املذكور.

املالك  إىل  يبلغ  أن  يجب  الرتخيص  منح  مرشوع  أن  غري 

مقابل  الحصة  لتفويت  بعرض  مشفوعا  اآلخرين  الرشكاء 

مثن معني.

يجوز ألي واحد من املالك الرشكاء خالل أجل ثالثة أشهر 

منح  يتعرض عىل  أن  أعاله  إليه  املشار  التبليغ  تاريخ  من 

الرتخيص برشط أن يتملك حصة املالك الرشيك الذي يريد 

منح الرتخيص املذكور.

إذا مل يحصل اتفاق داخل األجل املبني أعاله، حدد الثمن 

للطرفني أجل ثالثني يوما من  من لدن املحكمة. ويرضب 

الرتخيص  منح  عن  للتخيل  القضايئ  الحكم  تبليغ  تاريخ 

مبا  إخالل  دون  متلكها  عن  أو  املشرتكة  امللكية  حصة  يف 

ميكن أن يستحق من تعويضات، ويتحمل الطرف املتخيل 

مصاريف الدعوى؛
استئثاري إال مبوافقة د.  باستغالل  ال يجوز منح ترخيص 

جميع املالك الرشكاء أو بإذن قضايئ؛
يجوز لكل مالك رشيك أن يفوت حصته متى شاء. ه. 

ويتمتع املالك الرشكاء بحق شفعة خالل أجل ثالثة أشهر 

من تاريخ تبليغ مرشوع التفويت. وإذا تعذر االتفاق عىل 

من  يوما  ثالثني  أجل  وللطرفني  املحكمة،  حددته  الثمن 

تاريخ تبليغ الحكم القضايئ للتخيل عن بيع أورشاء الحصة 

أن يستحق من  املشرتكة دون إخالل مبا ميكن  امللكية  يف 

تعويضات ويتحمل الطرف املتخيل مصاريف الدعوى.

المـــــادة 78
الظهري  من   981 إىل   960 من  الفصول  أحكام  تطبق  ال 

الرشيف املتعلق بااللتزامات والعقود عىل امللكية املشرتكة 

لطلب براءة أو لرباءة.
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المـــــادة 82
برباءة  العمل  لإلبقاء عىل رسيان  املستحقة  الرسوم  تدفع 
اخرتاع للهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بخصوص السنوات 
يتعرض  براءة االخرتاع.  فيها  التي سلمت  السنة  التي تيل 
صاحب براءة االخرتاع لسقوط حقوقه إذا مل يؤد يف اآلجال 

املحددة الرسوم املستحقة من أجل الحفاظ عليها. 
غري أن دفع الرسوم املستحقة ميكن أن يتم بوجه صحيح 

خالل أجل إضايف مدته ستة أشهر من تاريخ حلول أجله.

أجله،  حلول  تاريخ  يف  املستحقة  الرسوم  دفع  يتم  مل  إذا 

رسالة  يف  إنذارا  الصناعية  بامللكية  املكلفة  الهيئة  وجهت 

الرباءة  صاحب  إىل  بالتسلم  إشعار  مع  الوصول  مضمونة 

أو وكيله، تخربه فيه أنه قد يتعرض لسقوط حقوقه إذا مل 

يتم األداء قبل انرصام أجل الستة أشهر املنصوص عليه يف 

الفقرة السابقة.

ال يلقي عدم توجيه اإلنذار املسؤولية عىل الهيئة املكلفة 

الصناعية وال يكون سببا من أسباب إعادة إقرار  بامللكية 

حقوق صاحب الرباءة.

المـــــادة 83    
الرسوم  يدفع  مل  إذا  حقوقه  من  الرباءة  صاحب  يجرد 

املستحقة عند انرصام أجل الستة أشهر املنصوص عليه يف 

الفقرة الثانية من املادة 82 أعاله.

المـــــادة 84
الهيئة  من  ومعلل  مكتوب  بقرار  الحق  سقوط  يثبت 

املكلفة بامللكية الصناعية يبلغ إىل صاحب الرباءة أو وكيله 

وفق اإلجراءات املحددة بنص تنظيمي.

يرسي أثر سقوط الحق ابتداء من تاريخ حلول أجل الدفع 

غري املنجز.

يقيد يف السجل الوطني للرباءات البيان الـمتعلق بالقرار 

الصادر بإثبات سقوط الحق.

التالية  أشهر  الثالثة  خالل  الرباءة  لصاحب  يجوز  أنه  غري 

تقديم  أعاله،  الفقرة  يف  إليه  املشار  القرار  تبليغ  لتاريخ 

طعن إىل الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية قصد إعادة إقرار 

حقوقه إذا قدم عذرا مرشوعا لعدم دفع الرسوم املستحقة.

من  مكتوب  بقرار  الحقوق  إقرار  إعادة  تصدر  أن  ميكن 

الرسوم  تكون  أن  الصناعية برشط  بامللكية  املكلفة  الهيئة 

الثالثة  أجل  انرصام  قبل  دفعت  قد  املذكورة  املستحقة 

أشهر املنصوص عليه يف الفقرة السابقة.

الوطني  السجل  يف  الحقوق  إقرار  إعادة  قرار  إىل  يشار 

للرباءات الذي يبني فيه كذلك تاريخ دفع الرسوم املستحقة. 

ويبلغ قرار إعادة إقرار الحقوق إىل صاحب براءة اخرتاع 

أو وكيله.

المـــــادة 85
أي  من  طلب  علـى  بناء  الرباءة  ببطالن  املحكمة  ترصح 

شخص له مصلحة يف ذلك:
إذا كان االخرتاع غري قابل الستصدار براءة وفقا ألحكام أ. 

املواد من 22 إىل 29 من هذا القانون؛
لتمكني ب.  تكفي  بصورة  االخرتاع  الوصف  يتناول  مل  إذا 

رجل املهنة من إنجازه؛
كام ج.  الطلب  حدود  يتجاوز  االخرتاع  موضوع  كان  إذا 

وقع إيداعه؛
إذا كانت الـمطالب ال تحدد نطاق الحامية املطلوبة.د. 

عندما ال تتعلق أسباب البطالن إال بجزء من الرباءة يرصح 

بالبطالن يف شكل تحديد مطابق للمطالب.

المـــــادة 86
يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطالن إذا ما كانت له 

مصلحة يف ذلك.

المـــــادة 87
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف يف كل دعوى ترمي 

إىل إعالن بطالن براءة اخرتاع، وأن تقدم طلبات للترصيح 

بالبطالن املطلق لرباءة االخرتاع.

للترصيح  أصلية  دعوى  مبارشة  تقيم  أن  كذلك  لها  يجوز 

بالبطالن.

المـــــادة 88
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من قطعة من املادة و / أو عليها، يف شكله النهايئ أو 

وظيفة  أداء  منه  الغرض  يكون  و   ، الوسط  شكله  يف 

إليكرتونية.

المـــــادة 91
القانون  الحامية املنصوص عليها يف هذا  ميكن أن تشمل 

تصاميم تشكل ) طبوغرافية ( الدوائر املندمجة التي تكون 

أصلية أي إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بذله مبدعوها 

وكانت وقت إبداعها غري معروفة بالنسبة ملبدعي تصاميم 

التشكل ) الطبوغرا فيات( وصانعي الدوائر املندمجة.

إذا كان تصميم تشكل ) طبوغرافية ( الدوائر الـمندمجة 

ميثل تركيبة عنارص أو وصالت معروفة، فإنه ال يستفيد من 

الرتكيبة يف مجملها مستوفية  كانت هذه  إذا  إال  الحامية 

الرشوط املنصوص عليها يف الفقرة السابقة.

المـــــادة 92
تشكل  تصميم  منها  يستفيد  التي  الحامية  تشمل  ال 

تشكل  تصميم  إال  املندمجة  الدائرة  )طبوغرافية( 

كل  ماعدا  ذاته  حد  يف  املندمجة  الدائرة  )طبوغرافية( 

مرموزة  معلومة  أو  تقنية  أو  نظام  أو  طريقة  أو  مفهوم 

مدمجة يف تصميم التشكل املذكور.

الفصــــل الثانـــي
�أحكـــام متفرقـــة

المـــــادة 93
بهذا  الثاين  الباب  والثالث من  الثاين  الفصلني  أحكام  تطبق 

القانون عىل تصاميم تشكل ) طبوغرافية ( الدوائر املندمجة  

مع مراعاة األحكام الخاصة الواردة بعده.

المـــــادة 94
كل تصميم تشكل ) طبوغـرافـيـة ( الـدوائـر املـندمجـة 

أن يكـون محـل سنـد ملكيـة صناعيـة يسمـى »  ميكـن 

شهـادة تصميـم تشكـل ) طبوغرافية ( الدوائر املندمجة«.

ال ميكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة االخرتاع يف شأن 

االخرتاع املسلمة عنه الرباءة الذي سقط حق صاحبه فيه 

واالخرتاع الذي رصح ببطالن براءته.

المـــــادة 1.88
تطبق أحكام هذا الفصل عىل براءة االخرتاع املصادق عليها 

هذا  من  الثاين  الفصل  من  الثالث  القسم  يف  إليها  املشار 

الباب.

الفصــل الرابــع
ن�صـر بـر�ء�ت �الختـر�ع

المـــــادة 89
تقوم الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بنرش فهرس رسمي 

لرباءات االخرتاع املسلمة. ويشار فيه إلـى العقود املنصوص 

عليها يف الفقرة األوىل من املادة 58 أعاله.

البـــاب الثالـــث
ت�صاميـم ت�صكــل ) طبوغر�فية (

�لــدو�ئر �ملندجمة

الفصــــل األول
نطــاق �لتطبـيق

المـــــادة 90
يراد يف هذا القانون :

مبصطلح « التصميم » ) طبوغرافية (: أي ترتيب ثالثـي 	 

األبعاد للعنارص، عىل أن يكون أحد العنارص عىل األقل 

عنرصا نشطا، و لبعض الوصالت أو كلها لدائرة مندمجة،  

الـمعد لدائرة مندمجة  أو ذلك الرتتيب ثالثـي األبعاد 

بغرض التصنيع؛

و مبصطلح « الدائرة الـمندمجة » : كل منتوج  تكون 	 

األقل  العنارص  عىل  أحد  يكون  أن  العنارص، عىل  فيه 

عنرصا نشطا،  و بعض الوصالت أو كلها جزءا  ال يتجزأ 
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تحدد مدة حامية تصاميم تشكل ) طبوغرافية ( الدوائر 

املندمجة بعرش سنوات من تاريخ إيداع الطلب بشأنها.

المـــــادة 95
يكون الحق يف السند للمبدع أو ذوي حقوقه مع مراعاة 

أحكام املادة 18 أعاله.

تطبق أحكام املادتني 19 و20 أعاله عىل تصاميم  تشكل ) 

طبوغرافية ( الدوائر الـمـندمجة.

المـــــادة 96
أن يشفع طلب شهادة تصميم تشكل )طبوغرافية(   يجب 

الدوائر املندمجة  وقت االيداع بنسخة  أو رسم لتصميم تشكل 

)طبوغرافية( الدوائر املندمجة، وعندما تكون الدائرة املندمجة 

قد تم استغاللها تجاريا، بعينة منها، وكذا مبعلومات تحدد 

الوظيفة االلكرتونية املعدة الدائرة املندمجة للقيام بها.

المـــــادة 97
ال ميكن أن يتم إيداع الطلب املنصوص عليه يف املادة 96 

عادي  تجاري  استغالل  أول  عىل  سنتني  مرور  بعد  أعاله، 

للتصميم يف أي مكان من العامل كام  ال ميكن إيداعـه بعد 

مرور خمسة عرش سنة عىل  تحديد أو ترميز الطوبوغرافية 

النهائية  أو الوسيطة للدائرة املندمجة ألول مرة إذا مل تكن 

قد استغلت من قبل.

المـــــادة 98
 ( تشكل  تصميم  بشهادة  يتعلق  طلب  كل  يرفض 

طبوغرافية( الدائرة املندمجة ال يستويف أحكام املادة 96 

الثاين من هذا  الباب  الثاين من  بالفصل   1 والقسم  أعاله 

القانون.

المـــــادة 99
مينع ، يف غياب  موافقة حائز الحق يف تصميم تشكل ) 

طبوغرافية ( الدائرة املندمجة :
 . طبوغرافية أ  ( تشكل  تصميم  مجموع  ستنساخ  ا

( محمي أو جزء منه سواء كان ذلك بإدماج يف دائرة 

مندمجة أو غريه ماعدا إذا تعلق األمر باستنساخ جزء 
ال يستجيب ملتطلبات األصالة املشار إليها يف املادة 91 

أعاله؛
القيام ألغراض تجارية باسترياد أو بيع أو توزيع بأية ب. 

طريقة أخرى لتصميم تشكل ) طبوغرافية ( محمي أو 
دائرة  مندمجة يضم إليها تصميم تشكل )طبوغرافية 
( مـحمـي أو عنرص يضم هذه الدائرة فقط فيام إذا 
 ( تشكـل  تصميم  علـى  مشتمال  املذكور  العنرص  ظل 

طبوغرافية( مستنسخ بصورة غري مرشوعة.

المـــــادة 100
ال تعترب األعامل التالية أعامال غري مرشوعة:

األعامل املشار إليها يف ) أ ( من املادة 99 أعاله املنجزة أ. 
ألغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث 

أو التعليم فقط؛
القيام انطالقا من التقييم أو التحليل أو البحث املذكور ب. 

حاميتها  تطلب  أن  ميكن  مستقلة  طبوغرافية  بإبداع 
وفقا ألحكام هذا القانون؛

يف ج.  عليها  املنصوص  األعامل  من  ما  عمل  أي  إنجاز 
تصميم  تضم  مندمجة  دائرة  يخص  أعاله   99 املادة 
تشكل  ) طبوغرافية(  مستنسخ بصورة غري مرشوعة 
أو أي عنرص يضم مثل هذه الدائرة املندمجة إذا كان 
الشخص الذي أنجز أو أمر بإنجاز األعامل املذكورة ال 
يعلم أو مل يكن له داع معقول لالعتقاد عند حصوله 
الذي  العنرص  أو  املذكورة  املندمجة   الدائرة  علـى 
يضمها أنه أدمج فيها تصميم تشكل مستنسخ بصورة 
غري مرشوعة. ويجوز لهذا الشخص، بعد الوقت الذي 
تشكل  تصميم  أن  يكفي  مبا  يخربه  إعالما  فيه  تسلم 
من  عمل  بأي  القيام  مرشوعة،  غري  بصورة  مستنسخ 
املخزونات  إىل  بالنسبة  أعاله  إليها  املشار  األعامل 
املذكور،  الوقت  التي طلبها قبل  أو  يتوفر عليها  التي 
مبلغا  الحق  حائزي  إىل  بدفعه  يلزم  أن  ميكن  ولكنه 
يعادل إتاوة معقولة مثل اإلتاوة التي قد تستحق يف 
إطار ترخيص متفاوض فيه بكل حرية ألجل مثل هذا 

التصميم.

المـــــادة 101
تشكل)  تصميم  عن  استئثاري  حق  أي  ينشأ  أن  ميكن  ال 
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المـــــادة 105
يتميز الرسم أو النموذج الصناعي بالجدة أو بشكل خاص 

أو  الرسم  البرصي ملجموع هذا  االنطباع  كان  إذا  وجديد 

النموذج الصناعي الذي يرتكه عند املالحظ الخبري يختلف 

عام يرتكه رسم أو منوذج آخر كان قد اطلع عليه الجمهور 

إيداعه  تاريخ  قبل  أخرى  أي وسيلة  أو  النرش  عن طريق 

أو إن اقتىض الحال قبل تاريخ األولوية املطالب بها بوجه 

صحيح. 

عليه  اطلع  قد  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  يعترب  ال 

الجمهور ملجرد تقدميه للمرة األوىل خالل أجل اإلثنى عرش 

أو  رسمي  دويل  معرض  يف  إيداعه  لتاريخ  السابقة  شهرا 

معرتف به رسميا منظم بأرايض أحد بلدان االتحاد الدويل 

لحامية امللكية الصناعية.

الفصـــل الثانــي
�حلـــق فـي �حلمايـــة

المـــــادة 106
ذوي  أو  أبدعه  ملن  ملك  الصناعي  النموذج  أو  الرسم 

النموذج  أو  للرسم  األول  املودع  أن  يعترب  ولكن  حقوقه، 

الصناعي املذكور هو املبدع له ما مل يثبت خالف ذلك مع 

مراعاة أحكام املادة 107 بعده.

المـــــادة 107
والنامذج  الرسوم  عىل  أعاله   18 املادة  أحكام  تطبق 

الصناعية.

المـــــادة 108
إذا أمكن اعتبار يشء واحد يف نفس الوقت اخرتاعا قابال 

الستصدار الرباءة ورسام أو منوذجا صناعيا جديدا وكانت 

العنارص التي تقوم عليها جدة الرسم أو النموذج الصناعي 

املذكور  اليشء  فإن  نفسه  االخرتاع  عنارص  عن  تنفصل  ال 

براءات  عىل  املطبقة  لألحكام  وفقا  إال  حاميته  متكن  ال 

االخرتاع.

طلب  إيداع  يبارش  مل  إذا  مندمجة  دائرة   ) طبوغرافية 

شهادة التصميم  داخل أجل خمس عرشة سنة تبتدئ من 

تاريخ إبداعه.

المـــــادة 102
ميكن أن ترصح املحاكم  بناء عىل طلب كل شخص يهمه األمر 

ببطالن تصاميم تشكل ) طبوغرافية (  الدوائر الـمندمجة التي 

ال تعترب أصلية حسب مدلول املادة 91 من هذا القانون  و ال 

تتوفر فيها الرشوط املنصوص عليها يف املادة 97 أعاله.

المـــــادة 103
يجوز لكل شخص يعنيه األمر طلب تسليمه مستخرجا من 

السجل يثبت التقييدات املدرجة يف سجل يسمى » السجل 

الدوائر   ) الوطني لشهادات تصاميم تشكل ) طبوغرافية 

املندمجة« متسكه الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية.

البـــاب الرابــع
�لر�صوم و�لنماذج �ل�صناعية

الفصـــــل األول
نطــاق �لتطبيـق

المـــــادة 104
يعترب رسام صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع 

صورة  كل  صناعيا  منوذجا  ويعد  األلوان  أو  للخطوط 

ألوان، برشط  تشكيلية تخالطها أو ال تخالطها خطوط أو 

أن يعطي التجميع أو الصورة املذكورة مظهرا خاصا ألحد 

املنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأىت استخدامه منوذجا 

لصنع منتج صناعي أو حريف.

يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي املذكور مختلفا 

عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيرس التعرف عليه ويعطيه 

التي  الخارجية  اآلثار  أو أكرث من  الجدة وإما بواحد  طابع 

تضفي عليه شكال جديدا خاصا به.
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المـــــادة 109
جامعية  بصورة  أشخاص  عدة  أو  شخصان  أبدع  إذا 

الحامية  الحصول عىل  أو منوذجا صناعيا رجع حق  رسام 

إىل  أو  املذكورين  األشخاص  إىل  جامعية  بصفة  القانونية 

ذوي حقوقهم. غري أن الشخص الذي قدم فقط مساعدته 

إلبداع الرسم أو النموذج الصناعي دون أن يقدم مساهمة 

إبداعية ال يعترب مبدعا أو رشيكا يف اإلبداع.

المـــــادة 110
الرسوم  عىل  أعاله   80 إىل   77 من  املواد  أحكام  تطبق 

والنامذج الصناعية.

المـــــادة 111
خرقا  وإما  الغري  لحقوق  اختالسا  إما  تسجيل  طلب  إذا 

اللتزام قانوين أو تعاقدي، جاز للشخص الذي يعترب أن له 

املطالبة مبلكيته عن  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  حقا يف 

طريق القضاء.

نية،  سوء  للمودع  يكن  مل  ما  االسرتداد،  دعوى  تتقادم 

أوالنموذج  الرسم  تاريخ تسجيل  مبيض ثالث سنوات عىل 

الصناعية  والنامذج  للرسوم  الوطني  السجل  يف  الصناعي 

املشار إليه يف الفقرة األوىل من املادة 126 أدناه.

المـــــادة 112
املودعة  الصناعية  النامذج  أو  الرسوم  وحدها،  تستفيد، 

بصورة قانونية والـمسجلة من لدن الهيئة املكلفة بامللكية 

الصناعية من الحامية املمنوحة مبوجب هذا القانون ابتداء 

من تاريخ إيداعها.

يرتتب عىل تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إعداد سند 

ملكية صناعية يسمى » شهادة تسجيل الرسم أو النموذج 

والرشوط  اإلجراءات  وفق  ويسجل  يودع  الصناعي« 

املنصوص عليها يف الفصل الثالث من هذا الباب.

المـــــادة 113
الرسوم  القانون  هذا  يف  املقررة  الحامية  من  التستفيد 

أوالنامذج الصناعية التي تخل باآلداب العامة أو النظام العام 

وكذا الرسوم أو النامذج الصناعية التي متثل الصور و الشارات 

والعمالت  والشعارات  واألوسمة  والتسميات  واملخترصات 

والدمغات الرسمية الخاصة باملراقبة والضامن للمملكة أو 

لباقي البلدان األعضاء يف اتحاد باريس، املنصوص عليها يف 

البند )أ( من املادة 135 أدناه ماعدا بإذن يف استعاملها متنحه 

السلطات املختصة.

الفصــــل الثالــث
م�صطـرة �إيـد�ع وت�صجيـل �لر�صوم و�لنماذج �ل�صناعية

المـــــادة 114
شهادة  عىل  الحصول  يف  يرغب  شخص  كل  عىل  يجب 

الهيئة  لدى  يودع  أن  صناعي  منوذج  أو  رسم  تسجيل 

النموذج  أو  الرسم  الصناعية ملفا إليداع  بامللكية  املكلفة 

الصناعي وفق الرشوط املقررة يف هذا الفصل وميكن أن 

يتم اإليداع من قبل املودع أو وكيله.

ميكن أن يتم اإليداع لدى الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية 

املحددة  والشكليات  للرشوط  وفقا  إليكرتونية  بطريقة 

اإليداع هو  تاريخ  يعترب  الحالة،  تنظيمي. ويف هذه  بنص 

تاريخ التوصل من لدن الهيئة املذكورة.

إلـى مائة رسم  ميكن أن يشتمل نفس اإليداع من واحد 

أو منوذج صناعي رشط أن تنتمي هذه الرسوم أو النامذج 

الدويل  التصنيف  يف  املذكور  الصنف  لنفس  الصناعية 

للرسوم أو النامذج الصناعية.

يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي 

يف تاريخ اإليداع من:
يتضمن أ.  الصناعي،  النموذج  أو  الرسم  إليداع  طلب 

موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ويحدد مضمونه 
بنص تنظيمي؛

أو ب.  للرسوم  مصور  أو  خطي  مستنسخ  من  نظريان 
الخطية  املستنسخات  وعنوان  الصناعية  النامذج 
هذا  إىل  يضاف  أن  وميكن  بها.  املتعلقة  املصورة  أو 
تقديم  كيفيات  تحدد  موجز.  وصف  املستنسخ 

املستنسخات  بنص تنظيمي؛
إثبات دفع الرسوم املستحقة.ج. 
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المـــــادة 116
يسلم يف الحني بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم 

الوثائق املشار إليها يف الفقرتني 3 و5 من املادة 114 أعاله 

إىل املودع أو وكيله.

المـــــادة 117
يلتمس  أن  بناء عىل طلب مربر  وكيله  أو  للمودع  يجوز 

داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ إيداع الرسم أو النموذج 

واألغالط   النقل  أو  التعبري  أخطاء  تصحيح  الصناعي 

باستثناء  املودعة  واملـستندات  الوثائق  الواردة يف  املادية 

النامذج  أو  للرسوم  املصورة  أو  الخطية  املستنسخات 

الصناعية املودعة التي ال ميكن تغيريها. 

إليه  املشار  األجل  بعد  فيام  بأي تصحيح  القيام  ال ميكن 

أعاله.

يقدم طلب التصحيح املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من 

هذه املادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات املقرتحة.

المادة 1.117
يجوز لصاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي 

من  ابتداء  يسحب،  أن  لتفويض خاص  الحامل  وكيله  أو 

تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج 

الصناعي، طلبه كليا أو جزئيا بترصيح مكتوب مع مراعاة 

األحكام التالية:
والنامذج أ.  للرسوم  الوطني  السجل  يف  قيدت  إذا 

املادة  من  األوىل  الفقرة  يف  إليه  املشار  الصناعية 
126 أدناه حقوق عينية تتعلق بالرتخيص أو الرهن، 
كان مشفوعا  إذا  إال  يقبل  بالسحب ال  الترصيح  فإن 

مبوافقة كتابية  ألصحاب هذه الحقوق ؛
الصناعي ب.  النموذج  أو  الرسم  تسجيل  طلب  كان  إذا 

ملكية مشرتكة، فإن سحب الطلب ال ميكن أن يتم إال 
إذا طلبه جميع املالك املشرتكني.

بيان  بتضمني  الصناعية  بامللكية  املكلفة  الهيئة  تقوم 
والنامذج  للرسوم  الوطني  السجل  يف  املسحوب  الطلب 
الصناعية املشار إليه يف الفقرة األوىل من املادة 126 أدناه.

الرسم  إليداع  ملف  كل  إيداعه،  وقت  نفس  يف  يقبل،  ال 

أو النموذج الصناعي غري املشتمل عىل الوثائق املنصوص 

عليها يف )أ( و )ب( و )ج( أعاله.

استيفاؤها  املفروض  اإلجراءات  تنظيمي  بنص  تحدد 

والوثائق الواجبة إضافتها إىل )أ( و )ب( و )ج( أعاله.

الصناعي  النموذج  أو  الرسم  إيداع  ملف  يكون  عندما 

مشتمال عىل الوثائق املشار إليها يف )أ( و )ب(    و )ج( 

الصناعي  النموذج  أو  الرسم  إيداع  طلب  يقيد  أعاله، 

الزمني  الرتتيب  أعاله وفق  )أ(  كام هو منصوص عليه يف 

لإليداعات  يف السجل الوطني للرسوم والنامذج الصناعية 

املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 126 بعده مع 

إثبات تاريخ ورقم إيداع.

المـــــادة 1.114 
النموذج  أو  الرسم  تسجيل  قبل  وكيله  أو  للمودع  يجوز 

الصناعي أن يقسم طلبه األصيل بعد أداء الرسوم املستحقة.

األصيل  الطلب  إيداع  بتاريخ  املقسمة  الطلبات  تحتفظ 

الرشوط  لنفس  تخضع  و  وجد،  إن  األولوية،  وبحق 

واإلجراءات.

الرسوم  إال  التسجيل  طلب  تقسيم  يشمل  أن  ميكن  ال 

أوالنامذج الصناعية املشمولة بهذا الطلب. 

المـــــادة 115
إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي ال يشتمل، 
يف تاريخ اإليداع، عىل واحدة أو أكرث من الوثائق الواجب 
إرفاقها بالوثائق املشار إليها يف البنود )أ( و )ب( و )ج( من 
تطبيقا  تنظيمي  بنص  قامئتها  واملحددة  114أعاله،  املادة 
للفقرة 5 من نفس املادة، حدد للمودع أو وكيله أجل ثالثة 

أشهر من تاريخ اإليداع قصد تتميم ملفه.

يعترب مسحوبا كل طلب تسجيل رسم أو منوذج صناعي مل 

يتم تتميمه يف األجل املحدد أعاله. 

يحتفظ امللف املتمم داخل األجل املحدد بتاريخ اإليداع 

األصيل.

إذا صادف آخر يوم من األجل يوم عطلة أو يوما من غري 

أيام  من  املوايل  اليوم  إىل  األجل  العمل وجب متديد  أيام 

العمل.
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المـــــادة 118
أو  رسم  بإيداع  يتعلق  طلب  كل  جزئيا،  أو  كليا  يرفض، 

منوذج صناعي إذا كان:
غري مطابق ألحكام الفقرة األوىل من املادة 104 أعاله؛. 1
غري مطابق ألحكام املادة 113 أعاله ؛. 2

بإيداع  يتعلق  لكل طلب  قرار رفض  كل  يكون  أن  يجب 
رسم أو منوذج صناعي معلال وأن يبلغ إىل املودع أو وكيله. 
و  للرسوم  الوطني  السجل  يف  املذكور  الرفض  إىل  ويشار 
من  األوىل  الفقرة  يف  عليه  املنصوص  الصناعية  النامذج 

املادة 126 أدناه.

المـــــادة 119
الصناعي  النموذج  أو  الرسم  إيداع  ملف  يرفض  مل  إذا 

املكلفة  الهيئة  قامت  أعاله،   118 املادة  ألحكام  تطبيقا 

الصناعي  النموذج  أو  الرسم  بتسجيل  الصناعية  بامللكية 

دون فحص سابق له من حيث الـموضوع. 

تاريخ التسجيل هو تاريخ اإليداع.

والنامذج  للرسوم  الوطني  السجل  يف  اإليداع  يضمن 

الصناعية املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 126 

أدناه.

المـــــادة 120
بعد التسجيل املنصوص عليه يف املادة 119 أعاله،  تسلم 
مرفقة  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  تسجيل  شهادة 
باملستنسخ الخطي أو املصور للرسم أو النموذج الصناعي 

أو تبلغ إىل املودع أو وكيله.

المـــــادة 121
أو  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  تسجيل  طلب  نرش  بعد 
شخص  لكل  يجوز  الصناعي،  النموذج  أو  الرسم  تسجيل 
عىل  الحصول  مكتوب،  بطلب  اإلدالء  عرب  األمر،  يعنيه 
نسخة من الطلب املذكور أو الرسم أو النموذج الصناعي 

املذكورين.

الفصل الرابع
�أثار ت�صجيل �لر�صم و �لنموذج �ل�صناعي

المـــــادة 122
طوال  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  تسجيل  آثار  ترسي 
خمس سنوات من تاريخ اإليداع. وميكن تجديده بطلب 
من املالك أو وكيله الذي يكون حامال لتفويض مع إثبات 
خمس  من  متتالية  فرتات  ألربع  املستحقة  الرسوم  دفع 
سنوات. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خالل ستة أشهر 

قبل انرصام مدة صالحيته.

غري أن املودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ 

انتهاء مدة الصالحية قصد إنجاز التجديد املذكور. ويرسي 

أثر التجديد من تاريخ انرصام مدة صالحية التسجيل.
وال ينصب التجديد إال عىل الرسم أو النموذج الصناعي يف 
حالته النهائية التي تم بها قيده يف السجل الوطني للرسوم 

والنامذج الصناعية.
تحدد إجراءات التجديد بنص تنظيمي.

المـــــادة 123
يكون لكل من يبدع رسام أو منوذجا صناعيا أو لذوي حقوقه 

حق استغالل استئثاري للرسم أو النموذج الصناعي املذكور 

أو بيعه أو عرضه للبيع وفق األحكام الـمنصوص عليها  يف 

الحصول  ميكنهم  التي  بالحقوق  إخالل  دون  القانون  هذا 

النصوص  والسيام  أخرى  قانونية  أحكام  مبقتضـى  عليها 

الترشيعية املتعلقة بحامية املؤلفات األدبية والفنية.

المـــــادة 124
حق  صاحبه  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  تسجيل  يخول 

التالية  القيام مبا ييل عندما تكون األعامل  الغري من  منع 

متخذة ألغراض تجارية أو صناعية:
استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي ألجل استغالله؛أ. 
استرياد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي ب. 

املحمي أو عرضه للبيع أو بيعه؛
حيازة هذا املنتج ألجل عرضه للبيع أو بيعه.ج. 

أعاله مرشوعة ملجرد  )أ(  إليها يف  املشار  األعامل  ال تصري 
الرسم  إىل  بالنسبة  ثانوية  فوارق  عىل  املستنسخ  اشتامل 
أو النموذج الصناعي املحمي أو تعلقه بتصنيف آخر غري 

تصنيفه.
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ال ميس نقل الحقوق املشار إليها يف الفقرة األوىل من هذه 

املادة، بالحقوق املكتسبة من لدن الغري قبل تاريخ النقل 

املذكور عىل أن تراعى يف ذلك أحكام املادة 19 أعاله.

تثبت كتابة تحت طائلة البطالن العقود املتضمنة للنقل 

أو الرتخيص املشار إليهام يف الفقرتني األوليني أعاله.

المـــــادة 126
جميع العقود التي تنقل أو تغري مبوجبها الحقوق املرتبطة 

بطلب تسجيل رسم أو منوذج صناعي أو برسم أو منوذج 

يسمى  سجل  يف  تضمن  أن  يجب  فيها،  تؤثر  أو  صناعي 

متسكه   » الصناعية  والنامذج  للرسوم  الوطني  السجل   «

الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية يك يحتج بها عىل األغيار.

الذين  األغيار  عىل  تقييده  قبل  به  يحتج  العقد  أن  غري 

اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند 

اكتساب الحقوق املذكورة.
تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود املغرية مللكية 
منوذج  أو  أورسم  صناعي  منوذج  أو  رسم  تسجيل  طلب 
صناعي مسجلني أو  االنتفاع من الحقوق املرتبطة بها مثل 
البيع والرتخيص و إنشاء أو بيع حق الرهن أو التخيل عنه 

والحجز والتصحيح ورفع الحجز.
كل  الصناعية  والنامذج  للرسوم  الوطني  السجل  يف  يقيد 
تغيري يف اسم أو عنوان مالك يلحق بطلب رسم أو منوذج 

صناعي أو الرسم أو النموذج الصناعي املسجل.

ألجل تقييد البيانات املرتتبة عىل حكم قضايئ صار نهائيا، 

من  يوما  عرش  خمسة  أجل  داخل  الضبط  كتابة  توجه 

صدور الحكم إىل الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية نسخة 

الحقوق  بوجود  املتعلقة  األحكام  من  وباملجان  كاملة 

املرتبطة بالحامية املنصوص عليها يف هذا الباب ونطاقها 

ومامرستها.

استيفاؤها  املفروض  اإلجراءات  تنظيمي  بنص  تحدد 

واألوراق الواجبة إضافتها إىل طلبات التقييد.

المـــــادة 127
يجوز  صناعي،  منوذج  أو  رسم  تسجيل  طلب  نرش  بعد 
لكل شخص يعنيه األمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من 

السجل الوطني للرسوم والنامذج الصناعية.

المادة 1.124
ال تشمل الحقوق التي مينحها الرسم أو النموذج الصناعي:

غري أ.  غايات  أجل  من  و  إطار خاص  يف  املربمة  العقود 
تجارية؛

العقود املربمة ألغراض تجريبية تتعلق مبوضوع الرسم ب. 
أو النموذج الصناعي؛

منت ج.  عىل  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  استخدام 
الطائرات أو املركبات األرضية أو سفن البلدان األعضاء 
تعرب  التي  الصناعية  امللكية  الدويل لحامية  االتحاد  يف 
أو  األريض  أو  الجوي  املجال  عريض  أو  مؤقت  بشكل 

املياه اإلقليمية املغربية؛
نية، يف د.  بها أي شخص، عن حسن  التي يقوم  األعامل 

تاريخ إيداع الطلب أو عند املطالبة باألولوية يف تاريخ 
الرسم  تسجيل  تم  أساسه  عىل  الذي  الطلب  أولوية 
أو  الرسم  يستخدم  باملغرب،  الصناعي  النموذج  أو 
النموذج الصناعي أو يجرى استعدادات فعلية وجدية 
يف  تختلف  ال  األعامل  هذه  دامت  ما   ، الستخدامه 
طبيعتها أو الغرض منها عن االستخدام الفعيل السابق 
أو املرتقب. ال ميكن نقل حق املستعمل السابق إال مع 

املقاولة املرتبط بها.

الفصـــل الخامـــس
�نتقـال �حلقـوق وفقد�نهـا

القســـــم 1
�أحكــــام عـامـــة

المـــــادة 125
ميكن نقل الحقوق املرتبطة بطلب تسجيل رسم أو منوذج 
يف  الصناعية  النامذج  أو  بالرسوم  املرتبطة  أو  صناعي 

مجموعها أو جزء منها.

ترخيص  بعضها  أو  مجموعها  شأن  يف  مينح  أن  ميكن 

باالستغالل يكتيس أو ال يكتيس طابعا استئثاريا كام ميكن 

أن تكون محل رهن.

ميكن االحتجاج بالحقوق املخولة بتسجيل رسم أو منوذج 

ترخيصه  أحد حدود  يتجاوز  له  كل مرخص  صناعي عىل 

املفروض عمال بالفقرة السابقة.
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القســـــم 2
�حلـجـــــز

المـــــادة 128
أمـر  علـى  بنـاء  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  حجز  يتم 

يبلـغ  املستعجلـة  لألمور  قاضيا  بصفته  املحكمـة  رئيس 

الهيئة  وإىل  الصناعي  النموذج  أو  الرسـم  صاحـب  إلـى 

ميلكون  الذين  األشخاص  وكذا  الصناعية  بامللكية  املكلفة 

حقوقا يف الرسم أو النموذج الصناعي. 

يحول تبليغ الحجز دون االحتجاج عىل الدائنني الحاجزين 

أو  بالرسم  املرتبطة  الحقوق  عىل  يطرأ  الحق  تغيري  بكل 

النموذج الصناعي.

داخل  املحكمة  إىل  يرفع  أن  الحاجز  الدائن  عىل  يجب 

بالحجز  األمر  صدور  تاريخ  من  يوما  عرش  خمسة  أجل 

دعوى املطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الرسم أو النموذج 

الصناعي للبيع وإال اعترب الحجز باطال.

القســـــــم 3
�أحكــــام متفرقـــــة

المـــــادة 129
أو  بالرسم  املرتبط  االستئثاري  االستغالل  حق  ينقيض 

النموذج الصناعي املحمي مبوجب هذا الباب عند انرصام 

أجل ال يزيد عىل 25 سنة من تاريخ اإليداع األصيل.

المـــــادة 130
يجوز ملالك الرسم أو النموذج الصناعي التخيل متى شاء 

مكتوب  بترصيح  الصناعي  منوذجه  أو  رسمه  حامية  عن 

يوجه إىل الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية.  

أو  الرسوم  من  فقط  جزء  عىل  التخيل  يقترص  أن  ميكن 

أو  رسوم  بعدة  يتعلق  اإليداع  كان  إذا  الصناعية  النامذج 

مناذج صناعية. 

إذا تعلق األمر برسم أو منوذج صناعي مشرتكة ملكيته 

فإن التخيل عنه ال ميكن أن يتم إال إذا طلبه جميع املالك 

الرشكاء.  

عندما تكون حقوق عينية يف الرتخيص أو الرهن مقيدة يف 
السجل الوطني للرسوم والنامذج الصناعية ال يقبل تسجيل 
الحقوق  أصحاب  عليه  وافق  إذا  إال  بالتخيل  الترصيح 

املقيدة. 

يسجل التخيل يف السجل الوطني للرسوم والنامذج 
الصناعية.

المـــــادة 131
يجوز لكل من يعنيه األمر مبا يف ذلك النيابة العامة طلب 

خرقا  تم  الذي  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  تقييد  بطالن 

ألحكام املواد104 و 105 و 113أعاله.

الفصـــل الســادس 
ن�رش �لر�صوم و�لنماذج �ل�صناعية

المـــــادة 132
أشهر  أجل ستة  داخل  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  ينرش 
يحتسب ابتداء من تاريخ تسجيله، وفق الكيفيات املحددة 

بنص تنظيمي. 
النرش  هذا  تأجيل  اإليداع  أثناء  يطلب  أن  للمودع  ميكن 

ملدة أقصاها مثانية عرش شهرا.
يجب أن يشمل تأجيل النرش مجموع الرسوم أو النامذج 
أجل  انقضاء  بعد  النرش  ويتم  اإليداع.  موضوع  الصناعية 

التأجيل.
ميكن للمودع أن يطلب يف أي وقت، داخل املدة املحددة 

أعاله، النرش الفوري.
تحافظ الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية عىل رسية ملف 
انتهاء  التأجيل إىل غاية  الذي يكون مرفقا بطلب  اإليداع 

املدة املحددة أعاله.
تقوم الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بنرش فهرس رسمي 
فيه  وتبني  املسجلة.  الصناعية  النامذج  أو  الرسوم  لجميع 
 126 املادة  من  األوىل  الفقرة  يف  عليها  املنصوص  العقود 

أعاله.
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المـــــادة 135
ال ميكن أن تعترب عالمة أو عنرص عالمة الشارة التي:

األرسة أ.  أفراد  أحد  صورة  أو  امللك  جاللة  صورة  متثل 
الرسمية  الشعارات  أو  األعالم  أو  والرموز  امللكية 
الخاصة  الرسمية  الدمغات  أو  الشارات  أو  للمملكة 
البلدان  بباقي  أو  الخاصةباململكة  والضامن  باملراقبة 
تسميات  أو  ومخترصات  باريس  اتحاد  يف  األعضاء 
املعتمدة  الدولية  واملنظامت  املتحدة  األمم  منظمة 
اتفاقات  منها محل  كان  ما  أو  األخرية  لدن هذه  من 
دولية معمول بها تهدف إىل ضامن حاميتها، واألوسمة 
الورقية  أو  املعدنية  والعمالت  األجنبية  أو  الوطنية 
املغربية أو األجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات 
من  مرتني  املكررة  السادسة  املادة  ملقتضيات  طبقا 

اتفاقية باريس لحامية امللكية الصناعية.

ميكن  أعاله  )أ(  الفقرة  يف  بيانها  الوارد  الشارات  أن  غري 

تسجيلها من لدن الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية برشط 

اإلدالء باإلذن الذي متنحه السلطات املختصة.
مينع ب.  أو  العامة  اآلداب  أو  العام  النظام  مع  تتناىف 

استعاملها قانونا.
التي تحمل اسم بيان جغرايف أو تسمية املنشأ ملنتج ج. 

يف  السيام  الجمهور  مغالطة  شأنها  من  أو  خدمة  أو 
مصدرهام  أو  جودتهام  أو  الخدمة  أو  املنتج  طبيعة 
 الجغرايف أو اسم بيانهام الجغرايف أو تسمية منشأهام.

المـــــادة 136
يف  تقبل  أن  ميكن  وال  اململكة  تراب  إىل  تدخل  أن  مينع 

املنتجات  جميع  تروج  أو  الجمركية  االقتصادية  األنظمة 

اللفائف  أو عىل  تثبت عليها  التي  أو املصنوعة  الطبيعية 

أو الصناديق أو الحزم أو األظرفة أو األرشطة أو اللصائق 

عالمة أو إسم أو شارة أو خاتم أو لصيقة أو صورة تزينية 

يف  عليها  الـمنصوص  للشارات  رسام  أو  استنساخا  متثل 

الفقرة) أ( من املادة 135 أعاله، برشط اإلدالء باإلذن الذي 

متنحه السلطات املختصة.

المـــــادة 137
ال يجوز أن تعتمد كعالمة الشارة التي متس بحقوق سابقة 

البـــاب الخامـــس
عالمات �ل�صنع �أو �لتجارة �أو �خلدمة

الفصـــل األول
نطـــاق �لتطبيــق

المـــــادة 133
يراد يف هذا القانون بعالمة الصنع أو التجارة أو الخدمة 

أو  منتجات  متييز  من  متكن  للتجسيد  قابلة  شارة  كل 

خدمات شخص ذايت أو معنوي.

ميكن أن تعترب شارة بوجه خاص:
التسميات كيفام كان شكلها مثل : الكلامت ومجموعة أ. 

واملستعارة  والجغرافية  العائلية  واألسامء  الكلامت 
والحروف واألرقام واملخترصات؛

والطوابع ب.  واللصائق  الرسوم  مثل:  التصويرية  الشارات 
الثالثية  األبعاد  ذات  واألشكال  واملربزات  والحوايش 
والشعارات  )هولوكرام(  الثالثية  باألبعاد  الصور  و 
الـمرسومة )لوغو( والصور الـمركبة  واألشكال والسيام 
التي تتعلق منها باملنتج أو توضيبه أو متيز خدمة ما 

والرتتيبات ومجموعات األلوان أو  تدرجات األلوان.
الشارات الصوتية مثل: األصوات و الجمل املوسيقية؛ج. 
الشارات الشمية.د. 

المـــــادة 134
يقيم الطابع املميز لشارة من شأنها أن تكون عالمة بالنظر 

إىل املنتجات أو الخدمات املعينة.

ال تكتيس الشارات التالية طابعا مميزا:
الشارات أو التسميات التي ال متثل يف اللغة الشائعة أ. 

أو املهنية إال البيان الالزم أو النوعي أو العادي للمنتج 
أو الخدمة؛

 الشارات أو التسميات املمكن استعاملها لتحديد ميزة ب. 
من ميزات املنتج أو الخدمة والسيام النوع أو الجودة 
أو الكمية أو الغرض الـمعدة له أو القيمة أو املصدر 

الجغرايف أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة؛
الشارات املتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو ج. 

غرض املنتج أو تعطي هذا األخري قيمته الجوهرية.
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وخاصة مبا ييل :
عالمة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق املادة 6 مكررة أ. 

من اتفاقية باريس لحامية امللكية الصناعية؛
تسمية أو عنوان تجاري إذا كان يف ذلك ما من شأنه أن ب. 

يحدث التباسا يف ذهن الجمهور؛
الرتاب ج.  مجموع  يف  معروفان  عنوان  أو  تجاري  إسم 

الوطني إذا كان من شأنه أن يحدث التباسا يف ذهن 
الجمهور؛

بيان جغرايف أو تسمية منشأ محميني؛د. 
املؤلفات ه.  بحامية  املتعلق  بالقانون  املحمية  الحقوق 

األدبية والفنية؛
الحقوق الناشئة عن رسم أو منوذج صناعي محمي؛و. 
بإسمه ز.  والسيام  األفراد  أحد  بشخصية  املرتبط  الحق 

العائيل أو أسمه املستعار أوسمعته؛

إسم جامعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.ح. 

المـــــادة 138 
ال ميكن بأي حال من األحوال أن تكون طبيعة املنتج أو 

الخدمة املعدة لها العالمة عرقلة يف سبيل إيداع وصالحية 

العالمة املذكورة.

المـــــادة 139
عالمة  وتعترب  فردية.  أو  جامعية  العالمة  تكون  أن  ميكن 

الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة األحكام 

القانونية املخالفة.

الفصـــل الثانـــي
�حلـق يف �لعالمـة وم�صطـرة �إيد�عها و�لتعر�ص عليها 

و ت�صجيلها

القســـــــم 1
�حلــق يف �لعـالمـة

المـــــادة 140
تكون  أن  ويجوز  بتسجيلها.  العالمة  يف  امللكية  تكتسب 

العالمة محل ملكية مشرتكة.

المـــــادة 141
عالمات  عىل  أعاله   80 إىل   77 من  املواد  أحكام  تطبق 

الصنع أو التجارة أو الخدمة.

المـــــادة 142
خرقا  وإما  الغري  لحقوق  اختالسا  إما  تسجيل  طلب  إذا 

اللتزام قانوين أو اتفاقي، جاز للشخص الذي يعترب أن له 

حقا   يف العالمة املـطالبة مبلكيتها عن طريق القضاء.

تتقادم دعوى االسرتداد، ما مل يكن للمودع سوء نية، مبيض 

ثالث سنوات عىل تاريخ تسجيل العالمة يف السجل الوطني 

للعالمات املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 157 

أدناه.

المـــــادة 143
من  واملسجلة  قانونية  بصورة  املودعة  العالمات  تستفيد 

لدن الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية وحدها من الحامية 

املقررة يف هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها.

صناعية  ملكية  سند  إعداد  العالمة  تسجيل  عىل  يرتتب 

أو  التجارة  أو  الصنع  عالمة  تسجيل  شهادة   « يسمى 

الخدمة « تودع وتسجل وفق اإلجراءات والرشوط املقررة 

يف القسم 2 من هذا الفصل.

القســــــم 2
م�صطرة �إيد�ع �لعالمة و�لتعر�ص عليها و ت�صجيلها

المـــــادة 144
يتم إيداع طلب تسجيل عالمة من قبل املودع أو وكيله 

لدى الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية.
ميكن أن يتم اإليداع لدى الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية 
املحددة  والشكليات  للرشوط  وفقا  إليكرتونية  بطريقة 
التوصل  تاريخ  هو  اإليداع  تاريخ  يعترب  تنظيمي.  بنص 

مبلف طلب إيداع العالمة من لدن الهيئة املذكورة.
يجب أن يشتمل ملف إيداع العالمة يف تاريخ اإليداع عىل:

طلب تسجيل العالمة يحدد مضمونه بنص تنظيمي. أ. 
وتبني فيه بوضوح تام املنتجات أو الخدمات املطلوب 
»نيس«  التفاقية  طبقا  أجلها  من  العالمة  تسجيل 
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المـــــادة 1.146
أو  الصنع  عالمة  تسجيل  قبل  وكيله  أو  للمودع  يجوز 

التجارة أو الخدمة أن يقسم طلبه األصيل بعد أداء الرسوم 

املستحقة.

وبتاريخ  الطلب  إيداع  بتاريخ  املقسمة  الطلبات  تحتفظ 

لنفس  تخضع  و  اإلقتضاء،  عند  األصيل  الطلب  أولوية 

الرشوط و اإلجراءات.

ال ميكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل األصيل إال عىل 

الئحة املنتجات والخدمات املشمولة بهذا الطلب املذكور.

وخدمات  مبنتجات  تعلق  إذا  التقسيم  طلب  يقبل  ال 

الطلب األصيل التي تكون موضوع تعرض أو رفض.

المـــــادة 147
يجوز للمودع أو وكيله بناء طلب مربر أن يلتمس داخل 

أجل ثالثة أشهر من تاريخ إيداع العالمة تصحيح أخطاء 

الوثائق  يف  الواردة  املادية  األغالط  و  النقل  أو  التعبري 

املودع   العالمة  منوذج  باستثناء  املودعة  والـمستندات 

واألصناف املبينة يف طلب التسجيل التي ال ميكن تغيريها. 

وال ميكن القيام بأي تصحيح فيام بعد األجل املشار إليه 

أعاله.

يقدم طلب التصحيح املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من 

هذه املادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات املقرتحة.

المادة 1.147
الحامل  وكيله  أو  عالمة  تسجيل  طلب  لصاحب  يجوز 

لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه 

وقبل تاريخ تسجيل العالمة، طلبه كليا أو جزئيا بترصيح 

مكتوب مع مراعاة األحكام التالية:
إذا قيدت يف السجل الوطني للعالمات املشار إليه يف أ. 

الفقرة األوىل من املادة 157 أدناه حقوق عينية تتعلق 
بالسحب ال يقبل  الترصيح  الرهن، فإن  أو  بالرتخيص 
إال إذا كان مشفوعا مبا يثبت موافقة كتابية ألصحاب 

هذه الحقوق؛
فإن ب.  مشرتكة،  ملكية  العالمة  تسجيل  طلب  كان  إذا 

جميع  طلبه  إذا  إال  يتم  أن  ميكن  ال  الطلب  سحب 
املالك املشرتكني.

والخدمات  للمنتجات  الدويل  بالتصنيف  املتعلقة 
ألغراض تسجيل العالمات؛

مستنسخان لنموذج العالمة باألسود واألبيض؛ب. 
مستنسخان لنموذج العالمة باأللوان يف حالة املطالبة ج. 

باأللوان؛
إثبات دفع الرسوم املستحقة.د. 

ال يقبل ملف إيداع العالمة الذي ال يشتمل عىل الوثائق 

املشار إليها يف )أ( و )ب( و )ج( و)د( أعاله.

و  استيفاؤها   املفروض  الشكليات  تنظيمي  بنص  تحدد 

املستندات الواجب إضـافتهـا إلـى الوثائـق املشـار إليهـا 

يف )أ( و )ب( و )ج( و )د( أعاله.

الوثائق  عىل  مشتمال  العالمة  إيداع  ملف  يكون  عندما 

املشار إليها يف )أ( و ) ب( و )ج( و )د( أعاله، يقيد طلب 

تسجيل العالمة كام هو مشار إليه يف )أ( أعاله يف السجل 

من  األوىل  الفقرة  يف  عليه  املنصوص  للعالمات  الوطني 

املادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم اإليداع.

المـــــادة 145
إذا كان ملف إيداع العالمة ال يشتمل يف تاريخ اإليداع عىل 

واحدة أو أكرث من الوثائق الواجب إضافتها إىل الوثائق املشار 

إليها يف املادة 144 أعاله واملحددة قامئتها بنص تنظيمي تطبيقا 

ألحكام الفقرة 5 من املادة املذكورة، حدد للمودع أو وكيله 

أجل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع قصد تتميم ملفه مع مراعاة 

مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 8 أعاله.

يعترب مسحوبا كل طلب تسجيل عالمة مل تتم تسويته يف 

اآلجال املحددة أعاله.

يحتفظ امللف املتمم داخل اآلجال املحددة بتاريخ اإليداع 

األصيل.

إذا صادف آخر يوم من األجل يوم عطلة أو يوما من غري 

أيام  من  املوايل  اليوم  إىل  األجل  العمل وجب متديد  أيام 

العمل.

المـــــادة 146
يسلم يف الحني بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم 

الوثائق املشار إليها يف الفقرتني 2 و4 من املادة 144 أعاله 

إىل املودع أو وكيله.
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تقوم الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بتضمني بيان الطلب 

يف  إليه  املشار  للعالمات  الوطني  السجل  يف  املسحوب 

الفقرة األوىل من املادة 157 أدناه.

المـــــادة 148
يرفض، كليا أو جزئيا، كل طلب تسجيل عالمة:

ال يتقيد بأحكام املواد 133 و 134 و 135 أعاله؛1. 
إذا كان موضوع تعرض حسب املادة 148-2 أدناه واعترب 2. 

هذا التعرض مربرا.

يجب أن يكون كل قرار رفض تسجيل العالمة معلال وأن 

املذكور يف  الرفض  إىل  يشار  و  وكيله.  أو  املودع  إىل  يبلغ 

السجل الوطني للعالمات املنصوص عليه يف الفقرة األوىل 

من املادة 157 أدناه، كام يتم نرشه.

المادة 1.148
وفق  قانونية  بصفة  مودعة  عالمة  تسجيل  طلب  ينرش 

الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

المادة 2.148
الهيئة  لدى  العالمة  تسجيل  طلب  عىل  التعرض  ميكن 

يبتدئ من  أجل شهرين  الصناعية خالل  بامللكية  املكلفة 

تاريخ نرش طلب التسجيل، من طرف مالك عالمة محمية 

أو مودعة يف تاريخ سابق للطلب املذكور أو تتمتع بتاريخ 

مشهورة  سابقة  عالمة  مالك  لدن  من  أو  سابقة  أولوية 

حسب مدلول املادة 6 املكررة من اتفاقية باريس لحامية 

سبق  أو  محمي  جغرايف  بيان  مالك  أو  الصناعية،  امللكية 

إيداعه أو مالك تسمية منشأ محمية أو سبق إيداعها، مع 

مراعاة أداء الرسوم املستحقة من طرف املتعرض.

يتمتع أيضا بنفس الحق املستفيد من حق استغالل ما مل 

ينص عىل رشوط تعاقدية مخالفة.

إضافة إىل املهن املنظمة التي يرخص لها القانون مساعدة 

التعرض، يؤهل مستشارو  تقديم  األغيار ومتثيلهم بغرض 

املادة 1.4 أعاله تقديم  إليهم يف  الصناعية املشار  امللكية 

بامللكية  املكلفة  الهيئة  لدى  الغري  لحساب  التعرض 

الصناعية.

تضمن اإلشارة إىل التعرض يف السجل الوطني للعالمات.

يحدد مضمون التعرض و إجراءات نرشه بنص تنظيمي.

المادة 3.148
 يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية:

وكيله . 1 أو  التسجيل  طلب  لصاحب  فورا  التعرض  يبلغ 
عند االقتضاء؛

أجل . 2 داخل  بردود  التسجيل  يدل صاحب طلب  مل  إذا 
املادة  يف  إليه  املشار  األجل  انقضاء  تيل  التي  شهرين 
148-2 أعاله، تبت الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية يف 

التعرض؛
يف حالة إدالء مودع طلب التسجيل بجواب داخل األجل . 3

املشار إليه أعاله، ميكن للمتعرض أن يتقدم مبالحظاته 
داخل أجل شهرابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف 
اآلخر، و يحدد ملودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء 
بجواب  لإلدالء  املذكورة  املالحظات  تبليغ  تاريخ  من 

تكمييل؛
تبلغ الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية فورا كل جواب أو . 4

مالحظة تتوصل بها من أحد األطراف إىل الطرف اآلخر؛
تبت الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية يف التعرض بقرار . 5

معلل داخل أجل ال يتجاوز ستة أشهر التي تيل انتهاء 
أجل الشهرين املنصوص عليه يف املادة 148-2 أعاله.

غري أنه ميكن متديد هذا األجل لـمدة ثالثة أشهر إضافية 

بناء عىل طلب معلل من أحد األطراف املعنية بعد قبوله 

من طرف الهيئة املذكورة.

مينح لألطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ 

قرار التمديد لتقديم مالحظاتهم.

يف حالة إدالء أحد الطرفني مبالحظات، يتوفر الطرف اآلخر 

داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم 

بجواب؛
تعد الهيئة املذكورة قرارا بناء عىل التعرض واملالحظات . 6

الجوابية. وتبلغ هذا القرار إىل األطراف قصد املنازعة، 
عند االقتضاء، يف صحة أسسه، داخل أجل خمسة عرش 

يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ؛
تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة املكلفة بامللكية . 7

الصناعية : 
يف حالة سحب التعرض من طرف املتعرض، أو يف حالة أ. 
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المـــــادة 150
تسلم، بعد التسجيل املنصوص عليه يف املادة 149 أعاله، 

شهادة تسجيل العالمة مرفقة بنموذج العالمة املسجلة أو 

تبلغ إىل املودع أو وكيله.

المـــــادة 151
لكل  يجوز  تسجيلها  أو  العالمة  تسجيل  طلب  نرش  بعد 

شخص يعنيه األمر و بناء عىل طلب مكتوب أن يحصل 

عىل نسخة من طلب تسجيل العالمة أو العالمة كام تم 

تسجيلها. 

الفصــــل الثالـــث
�آثـــار ت�صجيـــل �لعالمـــة

المـــــادة 152
ترسي آثار تسجيل العالمة ابتداء من تاريخ اإليداع ملدة 

عرش سنوات قابلة للتجديد إىل ما ال نهاية. وميكن تجديده 

وكيله  أو  العالمة  مالك  من  بطلب  سنوات  عرش  كل 

املستحقة. تحدد  الرسوم  أداء  إثبات  بوكالة مع  مصحوبا 

تجديد  يتم  أن  ويجب  تنظيمي.  بنص  التجديد  كيفيات 

التسجيل خالل ستة أشهر قبل انرصام مدة صالحيته.

غري أن املودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ 

انتهاء مدة الصالحية قصد إنجاز التجديد املذكور. ويرسي 

أثر التجديد من تاريخ انرصام مدة صالحية التسجيل.

ال يهم التجديد سوى العالمة كام هي مبينة عىل حالتها 

األخرية يف السجل الوطني للعالمات.

يجب أن يكون محل إيداع جديد كل تغيري يدخل عىل 

الشارة أو توسيع يف قامئة املنتجات أو الخدمات الـمـعنية.

المـــــادة 153 
يخول تسجيل العالمة صاحبها حق ملكية يف هذه العالمة 

بالنسبة إىل املنتجات أو الخدمات التي يعينها.

المـــــادة 154
مينع القيام باألعامل التالية ماعدا بإذن من املالك:

فقدان هذا األخري للصفة التي تخوله الترصف؛
بني ب.  التفاق  نتيجة  التعرض  من  الغرض  ينتفي  حني 

األطراف؛
موضوع ج.  التسجيل  طلب  رفض  أو  سحب  حالة  يف 

التعرض؛
يف حالة توقف آثار الحقوق السابقة؛د. 

يتم وقف األجل األويل البالغ ستة أشهر املشار إليه يف . 8
الفقرة الخامسة أعاله:

عندما يكون التعرض مبنيا عىل طلب تسجيل عالمة؛أ. 
يف حالة رفع دعوى البطالن أو سقوط الحق أو املطالبة ب. 

بامللكية؛
بناء عىل طلب مشرتك مقدم مرة واحدة من األطراف ج. 

لدى الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية دون أن تتجاوز 
مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب 

املذكور.

تحدد كيفيات إيداع طلب التمديد أو التوقيف املشار إليه 

أعاله بنص تنظيمي.

المـــــادة 4.148
املكلفة  الهيئة  عن  الصادرة  القرارات  إىل  اإلشارة  تضمن 

 3.148 و   148 املادتني  يف  إليها  املشار  الصناعية  بامللكية 

أعاله وتنرش وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

المـــــادة 5.148
تختص محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبث يف 

الطعون املشار إليها يف الفقرة الخامسة من املادة 3-148 

أعاله املقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة املكلفة بامللكية 

الصناعية.

المـــــادة 149
املادة  تطبيقا ألحكام  العالمة  إذا مل يرفض طلب تسجيل 

148 أعاله، تقوم الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بتسجيل 

العالمة.

تاريخ التسجيل هو تاريخ اإليداع.

يضمن اإليداع يف السجل الوطني للعالمات املنصوص عليه 

يف الفقرة األوىل من املادة 157 بعده.
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تثبت كتابة تحت طائلة البطالن العقود املتضمنة للنقل أو 

الرتخيص املشار إليهام  يف الفقرتني األوليني أعاله.

المـــــادة 157
العالمة  استغالل طلبات تسجيل  تراخيص  باستثناء عقود 

أو  تنقل  التي  العقود  تقيد جميع  املسجلة،  العالمات  أو 

أو  عالمة  تسجيل  بطلب  املرتبطة  الحقوق  مبوجبها  تغري 

سجل  يف  تضمن  أن  يجب  فيها،  تؤثر  أو  مسجلة  بعالمة 

يسمى» السجل الوطني للعالمات« متسكه الهيئة املكلفة 

بامللكية الصناعية يك يتأىت االحتجاج بها عىل األغيار.

غري أن العقود املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله، يحتج 

بعد  اكتسبوا حقوقا  الذين  األغيار  تقييدها عىل  قبل  بها 

تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب 

الحقوق املذكورة.

من  بطلب  الصناعية،  بامللكية  املكلفة  الهيئة  لدى  تقيد 

تسجيل  طلب  مللكية  املغرية  العقود  العقد،  أطراف  أحد 

املرتبطة  بالحقوق  االنتفاع  أو  عالمةمسجلة  أو  عالمة 

التخيل عنه   أو  الرهن  بيع حق  أو  وإنشاء  البيع  بها مثل 

الوطني  السجل  الحجز.يقيد يف  والتصحيح ورفع  والحجز 

للعالمات كل تغيري السم صاحب الطلب أو عنوانه يلحق 

بطلب تسجيل العالمة أو العالمة املسجلة. يقيد يف السجل 

الوطني للعالمات كل تغيري السم صاحب الطلب أو عنوانه 

يلحق بطلب تسجيل العالمة أو العالمة مسجلة.

ألجل تقييد البيانات املرتتبة عن حكم قضايئ صار نهائيا، 

من  يوما  عرش  خمسة  أجل  داخل  الضبط  كتابة  توجه 

صدور الحكم إىل الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية نسخة 

الحقوق  بوجود  املتعلقة  األحكام  من  وباملجان  كاملة 

الباب ونطاقها  املرتبطة بالحامية املنصوص عليها يف هذا 

ومامرستها.

استيفاؤها  املفروض  اإلجراءات  تنظيمي  بنص  تحدد 

والوثائق الواجبة إضافتها إىل طلبات التقييد.

المـــــادة 158
يجوز، بعد نرش طلب تسجيل عالمة، لكل شخص يعنيه 

الوطني  السجل  من  مستخرجا  تسليمه  يطلب  أن  األمر 

للعالمات.

بإضافة أ.  ولو  عالمة  وضع  أو  استعامل  أو  استنساخ 
ونوع  وتقليد  ونظام  وطريقة  صيغة   » مثل  كلامت 
شارة  أو  مستنسخة  عالمة  استعامل  وكذا  ومنهاج» 
مامثلة لهذه العالمة فيام يخص املنتجات أو الخدمات 

املامثلة ملا يشمله التسجيل؛
حذف أو تغيري عالمة موضوعة بصورة قانونية.ب. 

المـــــادة 155
مينع القيام باألعامل التالية ماعدا بإذن من املالك إذا كان 

يف ذلك ما يحدث التباسا يف ذهن الجمهور:
استعامل أ.  وكذا  عالمة  وضع  أو  استعامل  أو  استنساخ 

فيام  مشابهة  أو  مامثلة  شارة  أو  مستنسخة  عالمة 
يخص املنتجات أو الخدمات املشابهة أو املتعلقة مبا 

يشمله التسجيل؛
يخص ب.  فيام  مقلدة  عالمة  واستعامل  عالمة  تقليد 

املنتجات أو الخدمات املامثلة أو املشابهة ملا يشمله 
التسجيل.

الفصــــل الــرابـــع
�نتقال �حلقــوق وفقد�نهــا

القــســـــم 1
�أحـكــــام عــامـــة 

المـــــادة 156
يجوز نقل جميع أو بعض الحقوق املرتبطة بطلب تسجيل 

عالمة أو بعالمة مسجلة.

ترخيص  بعضها  أو  مجموعها  شأن  يف  مينح  أن  ميكن 

باالستغالل يكتيس أو ال يكتيس طابعا استئثاريا كام ميكن 

أن تكون محل رهن.

عىل  العالمة  بتسجيل  املخولة  بالحقوق  االحتجاج  ميكن 

كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه املفروض عمال 

بالفقرة السابقة.

ال ميس نقل الحقوق املشار إليها يف الفقرة األوىل من هذه 

املادة، بالحقوق املكتسبة من لدن الغري قبل تاريخ النقل 

املذكور عىل أن تراعى يف ذلك أحكام املادة 142 أعاله.
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وقع إيداع العالمة عن حسن نية وسمح باستعاملها طوال 

خمس سنوات. للحكم ببطالن التسجيل أثر مطلق.

المـــــادة 162 
مكررة   6 املادة  وفق  مشهورة  عالمة  لصاحب  يجوز 

يطالب  أن  الصناعية  امللكية  لحامية  باريس  اتفاقية  من 

بينها  خلطا  تحدث  أن  شأنها  من  عالمة  تسجيل  ببطالن 

وبني عالمته وتتقادم دعوى البطالن  مبيض خمس سنوات 

التسجيل قد  العالمة ما مل يكن هذا  تاريخ تسجيل  عىل 

طلب عن سوء نية.

المـــــادة 163 
يتعرض مالك العالمة لسقوط حقوقه إذا مل يقم لغري دواع 

صحيحة باستعاملها استعامال جديا فيام يخص املنتجات 

خمس  فرتة  طوال  التسجيل  يشملها  التي  الخدمات  أو 

سنوات غري منـقطعة.

يعترب يف حكم هذا االستعامل:
استعامل العالمة مبوافقة مالكها أو استعامل العالمات أ. 

الجامعية وفق الرشوط املنصوص عليها يف النظام؛
استعامل العالمة يف شكل مغري ال ميس بطابعها املميز؛ب. 
وضع العالمة عىل املنتجات أو توضيبها ألجل التصدير ج. 

فقط.

الحق  سقوط  يطلب  أن  األمر  يعنيه  شخص  لكل  يجوز 

عن طريق القضاء وعندما ال يتعلق الطلب إال بجزء من 

ميتد  ال  التسجيل  يشملها  التي  الخدمات  أو  املنتجات 

سقوط الـحق سوى إىل املنتجات أو الخدمات املعنية.

ال يحول دون ذلك استعامل العالمة الجدي املرشوع فيه 

يف  إليها  املشار  سنوات  الخمس  مدة  بعد  املستأنف  أو 

أشهر  الثالثة  تم داخل  إذا  املادة  األوىل من هذه  الفقرة 

باحتامل  املالك  علم  وبعد  الحق  سقوط  لطلب  السابقة 

طلب سقوط الحق.

العالمة  مالك  كاهل  عىل  االستغالل  إثبات  مهمة  تلقى 

اإلثبات  هذا  يتم  أن  وميكن  فيها،  املطلوب سقوط حقه 

بجميع الوسائل.

الخمس  أجل  انرصام  تاريخ  من  الحق  أثر سقوط  يرسي 

املادة  األوىل من هذه  الفقرة  عليه يف  املنصوص  سنوات 

ويكون له أثر مطلق.

القـســــــم 2
�حلـجــــز

المـــــادة 159
يتم حجز عالمة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء عىل أمر 

إىل  يبلغ  املستعجلة  لألمور  قاضيا  بصفته  املحكمة  رئيس 

و  الصناعية  بامللكية  املكلفة  الهيئة  وإىل  العالمة  صاحب 

كذا األشخاص الذين ميلكون حقوقا يف العالمة املذكورة.

يحول  تبليغ الحجز دون االحتجاج عىل الدائنني الحاجزين 

بكل تغيري الحق يطرأ عىل الحقوق املرتبطة بالعالمة.

يجب عىل الدائن الحاجز أن يرفع إىل املحكمة داخل أجل 

بالحجز دعوى  األمر  تاريخ صدور  من  يوما  خمسة عرش 

املطالبة بتصحيح الحجز و بعرض العالمة للبيع وإال اعترب 

الحجز باطال.

القـســــــم 3
�أحـكـــام متفــرقــــة

المـــــادة 160 
آثار  عن  شاء  متى  التخيل  املسجلة  العالمة  ملالك  يجوز 

هذا التسجيل بترصيح مكتوب فيام يخص جميع أو بعض 

املنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل.

إذا تعلق األمر بعالمة مشرتكة ملكيتها فإن التخيل عنها ال 

ميكن أن يتم إال إذا طلبه جميع املالك الرشكاء.

عندما تكون حقوق عينية يف الرتخيص أو الرهن مقيدة يف 

السجل الوطني للعالمات ال يقبل الترصيح بالتخيل إال إذا 

وافق عليه أصحاب الحقوق املقيدة.

يقيد التخيل يف السجل الوطني للعالمات.

المـــــادة 161 
يجوز لكل من يعنيه األمر مبا يف ذلك النيابة العامة طلب 

و134    133 املواد  ألحكام  خرقا  تم  عالمة  تسجيل  بطالن 

و 135أعاله.

يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطالن بناء 

عىل املادة 137 أعاله، غري أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا 
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المـــــادة 164
يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العالمة التي 

أصبحت بفعله:
اسام مألوفا يف تجارة املنتج أو الخدمة؛أ. 
أو ب.  املنتج  طبيعة  الجمهور والسيام يف  مبغالطة  كفيلة 

الخدمة أو جودتهام أو مصدرهام الجغرايف.

المـــــادة 165
حكم  كل  للعالمات  الوطني  السجل  يف  يقيد  أن  يجب 

قضايئ نهايئ صدر بإبطال عالمة أو سقوط الحق فيها.

الفصــــــل الخـامـــس
�لعالمـــات �جلماعيــة وعالمــات 

�لت�صــديـــق �جلماعيـــة

القســـــــم 1
نطـــاق �لتطبيـــق

المـــــادة 166
تعترب العالمة جامعية عندما ميكن استغاللها من لدن أي 

شخص يتقيد بنظام استعامل أعده صاحب التسجيل.

الخدمة  أو  املنتج  عىل  الجامعية  التصديق  عالمة  تطبق 

التي تكون لها والسيام من حيث طبيعتها أو خصائصها أو 

صفاتها املميزات املحددة يف نظامها.

القـســــــم 2
�أحكــــــام متفــرقــــة

المـــــادة 167
تطبق أحكام الفصول الثاين والثالث والرابع من هذا الباب 

عىل العالمات الجامعية وعالمات التصديق الجامعية عىل 

أن تراعى يف ذلك األحكام الخاصة التالية.

المـــــادة 168
الفصل  هذا  يف  عليها  املنصوص  الحامية  من  تستفيد  ال 

التي  الجامعية  التصديق  وعالمات  الجامعية  العالمات 

يتناىف نظام استعاملها مع اآلداب العامة أو النظام العام.

المـــــادة 169
يجب أن تعني العالمة يف طلب التسجيل املنصوص عليه 

عالمة  باعتبارها  أعاله   144 املادة  من    2 بالفقرة  )أ(  يف 

جامعية أو عالمة تصديق جامعية.

يجب أن يشتمل كذلك ملف إيداع العالمة الجامعية أو 

املطبق  النظام  الجامعية عىل نسخة من  التصديق  عالمة 

عىل استعامل العالمة الجامعية أو عالمة التصديق الجامعية 

و املصدق عليها قانونا من قبل املودع.

امللف  إيداع  يوم  يف  إما  املذكورة  بالنسخة  اإلدالء  يجب 

املنصوص  الرشوط   وفق  الحال  اقتىض  إن  وإما  بالذات 

عليها يف املادة 145 أعاله و األجل املحدد فيها.

يجب ملالك العالمة الجامعية أو عالمة التصديق الجامعية، 

بامللكية  املكلفة  الهيئة  إىل  كتابة  يبلغ  أن  وقت  كل  يف 

الصناعية كل تغيري يطرأ عىل النظام املطبق عىل العالمة. 

ويشار إىل هذا التغيري يف السجل الوطني للعالمات.

المـــــادة 170
يجب أن تبني يف النظام املشار إليه يف الفقرة األولـى من 

أو  املنتجات  أو مزايا  املشرتكة  املميزات  أعاله  املادة 166 

التي ميكن  العالمة والرشوط  بيانها يف  الواجب  الخدمات 

لهم  املرخص  األشخاص  العالمة وكذا  أن تستعمل ضمنها 

يف استعاملها.

المـــــادة 171
لدن  من  إال  جامعية  تصديق  عالمة  إيداع  يجوز  ال 

أو  خدمات  أو  منتجات  بصانع  ليس  معنوي  شخص 

مستورد لها أو بائع لها.

المـــــادة 172
لجميع  الجامعية  التصديق  عالمة  باستعامل  يسمح 

أو  منتجات  يوردون  الذين  املالك،  بخالف  األشخاص، 

يقدمون خدمات تتوافر فيها الرشوط املقررة يف النظام.
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أو مصدرة أو عابرة مشكوك يف كونها سلعا مزيفة تحمل 

املذكورة  للعالمة  مامثلة  عالمات  أو  متطابقة  عالمات 

تؤدي إىل خلق التباس.

بعنارص  مدعام  أعاله  إليه  املشار  الطلب  يكون  أن  يجب 

إثبات مالمئة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق املحمية، 

و يتضمن معلومات كافية، ميكن أن يستشف منها بشكل 

السلع  لجعل  الحقوق،  مالك  لدى  معروفة  أنها  معقول 

املشكوك يف تزييفها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من 

طرف إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

تطلب،  أن  املبارشة  الرضائب غري  و  الجامرك  ميكن إلدارة 

أو  وثيقة  أي  أعاله،  املذكورة  اإلثبات  عنارص  إىل  إضافة 

رسم  أي  وكذا  املذكور  الطلب  لدراسة  رضورية  معلومة 

مستحق.

السلع  حائز  أو  املرصح  وكذا  الطالب  إخبار  فورا  يتم 

بإجراء  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  طرف  من 

التوقيف املتخذ.

يبقى طلب التوقيف املشار إليه يف الفـقرة األولـى أعاله 

صالحا ملدة سنـة أو للفرتة املتبقية من مدة حامية العالمة 

إذا كانت تقل عن سنة.

تطبق أيضا هذه التدابريعىل مالك بيان جغرايف محمي أو 

مالك تسمية منشأ محمية املنصوص عليها يف الفصل الثاين 

من الباب السادس من هذا القانون.

المـــــادة 2.176
يرفع إجراء التوقيف املشار إليه يف املادة 1-176 أعاله بقوة 

القانون مع مراعاة مقتضيات املادة 206 بعده، إذا مل يدل 

الطالب إلدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة خالل أجل 

عرشة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف املذكور 

مبا يثبت: 

طرف 	  من  بها  مأمور  تحفظية  بإجراءات  القيام  إما 

رئيس املحكمة؛

أو أنه قد رفع دعوى قضائية و قدم الضامنات املحددة 	 

مسئوليته  لتغطية  املرصودة  و  املحكمة  طرف  من 

املحتملة يف حالة عدم اإلقرار الحقا بوجود التزييف.

المـــــادة 173
ال ميكن أن تكون عالمة التصديق الجامعية محل تفويت 

أن  الجربي. عىل  التنفيذ  تدابري  من  تدبري  أي  أو  رهن  أو 

عالمة  تسجيل  نقل  يف  اإلذن  لها  يجوز  املختصة  اإلدارة 

املذكور  النقل  من  املستفيد  تكفل  إذا  جامعية  تصديق 

باملراقبة الفعلية الستعامل العالمة. ويجب أن يقيد النقل 

يف السجل الوطني للعالمات.

المـــــادة 174
وانتهت حاميتها  استعامل عالمة تصديق جامعية  تم  إذا 

بأي  استعاملها  أو  إيداعها  الجائز  بالقانون أصبح من غري 

وجه من الوجوه قبل أجل عرش سنوات.

المـــــادة 175
جامعية  تصديق  عالمة  تسجيل  ببطالن  يحكم  أن  ميكن 

األمر  يعنيه  من  كل  بطلب  أو  العامة  النيابة  من  بطلب 

إذا كانت العالمة غري متوفرة عىل أحد الرشوط املنصوص 

عليها يف هذا الفصل. للـحكم ببطالن التسجيل أثر مطلق.

الفصــــل الســـادس
ن�صـــر �لعـالمــات

المـــــادة 176
تقوم الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بنرش فهرس رسمي 

والعالمات  الخدمة  أو  التجارة  أو  الصنع  عالمات  لجميع 

الجامعية وعالمات التصديق الجامعية املسجلة وتبني فيه 

العقود الـمنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة 157 

أعاله.

الفصل السابع
�لتد�بري على �حلدود

المـــــادة 1.176
عىل  بناء  املبارشة،  غري  الرضائب  و  الجامرك  إلدارة  ميكن 

حق  من  مستفيد  أو  مسجلة  عالمة  مالك  من  طلب 

استغالل استئثاري، أن توقف التداول الحر لسلع مستوردة 
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المـــــادة 3.176
املادة 176-2  يف  إليها  املشار  القضائية  الدعاوى  رفع  ألجل 

أعاله، ميكن للطالب، عىل الرغم من جميع األحكام املخالفة، 

أن يحصل من إدارة الجامرك والرضائب غري املباشـرة علـى 

أسمـاء وعناوين كل من املرسـل أو املستـورد أو املوجهة إليه 

السلع أو حائزها، وكذا كميتها.

المـــــادة 4.176
عندما تتأكد إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة أو تشك بأن 
سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مزيفة، توقف 
تلقائيا التداول الحر لهذه السلع. وتخرب يف هذه الحالة فورا 
مالك الحقوق باإلجراء املتخذ وتطلعه، بناء عىل طلب منه، 

عىل املعلومات املشار إليها يف املادة 3-176 أعاله.

يتم أيضا إخبار املرصح أو حائز السلع دون تأخري بهذا اإلجراء.
التوقيف  إجراء  يرفع  بعده   206 املادة  أحكام  مراعاة  مع 
إدارة  لدى  الحقوق  مالك  يدل  إذا مل  القانون  بقوة  املذكور 
الجامرك و الرضائب غري املبارشة خالل أجل عرشة أيام عمل 
ابتداء من تاريخ إخباره من لدن اإلدارة املذكورة، مبا يثبت 
القيـام باإلجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للرشوط 

املنصوص عليها يف املادة 2-176 أعاله.

المـــــادة 5.176
يتم إتالف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا ألحكام 

مبوجب  مزيفة  سلع  بأنها  اإلقرار  تم  والتي  الفصل،  هذا 

قرار قضايئ صار نهائيا، ما عدا يف حاالت استثنائية. يف هذه 

الحالة، يتحمل املزيف مصاريف التخزين واإلتـالف و كذا 

كل املصاريف ذات الصلة. وال ميكن بأي حال من األحوال 

أن يرخص بتصدير هذه السلع أو تكون موضوع أنظمة أو 

مساطر جمركية أخرى، ما عدا يف حاالت استثنائية. 

إجراء  ينهي  األطراف  بني  ودي  اتفاق  إىل  التوصل  حالة  يف 

التوقيف، يجب أن يتضمن هذا االتفاق بندا ينص عىل إتالف 

السلع.

السلع  إتالف  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  يجوز 

املتخىل عنها بالجامرك بناء عىل أمر من قايض املستعجالت 

وبطلب ملن له حق ملكية الترصف يف هذه السلع، الذي يجب 

عليه تحمل مصاريف اإلتالف.

المـــــادة 6.176
ال تتحمل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة أية مسؤولية 

إزاء إجراء توقيف التداول الحر املتخذ تطبيقا ألحكام هذا 

الفصل.

يجوز  مزيفة،  السلع  بكون  اإلقرار  عدم  حالة  يف  أنه  غري 

للمستورد أن يطلب من املحكمة تعويضا عن األرضار يدفع 

لفائدته من طرف الطالب لجرب الرضر املحتمل أنه لحق به.

المـــــادة 7.176
تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السلع التي ليست لها 

طبيعة تجارية واملوجودة ضمن أمتعة املسافرين بكميات قليلة، 

أو املوجهة يف إرساليات صغرية بغرض االستعامل الشخيص و 

الخاص.

المـــــادة 8.176
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.

البــــاب الســــادس
�الإ�صم �لتجـاري و �لبيانات �جلغر�فية

و ت�صميات �ملن�صاأ و �ملناف�صة غري �مل�رشوعة

الفـصــــل األول
�الإ�صـــم �لتجـــاري

المـــــادة 177
التي  املميزة  الشارة  أو  التسمية  التجاري  باإلسم  يراد 

تستغل بها منشأة من املنشآت.

المـــــادة 178
بحكم  يعد  الذي  البيان  أو  اإلسم  تجاريا  إسام  يعترب  ال 

العام  والنظام  العامة  باآلداب  استعامله مخال  أو  طبيعته 

أو الذي ميكن أن يضلل األوساط التجارية أو الجمهور يف 

طبيعة املنشأة املعينة بهذا اإلسم.

المـــــادة 179
ال،  أم  من عالمة  أكان جزءا  سواء  التجاري  لإلسم  تضمن 

مبدونة  املتعلق   95-15 رقم  القانون  يف  املقررة  الحامية 

به  يقوم  التجاري  لإلسم  استعامل الحق  أي  من  التجارة، 
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المـــــادة 1.182
حامية  طلبات  الصناعية  بامللكية  املكلفة  الهيئة  تقيد 

 « يسمى  سجل  يف  املنشأ  وتسميات  الجغرافية  البيانات 

املنشأ«  الجغرافيـــة وتسميات  للبيانات  الوطني  السجل 

متسكه وفق اإلجراءات املحددة بنص تنظيمي.

المـــــادة 2.182
وفق  أعاله   182-1 املادة  يف  إليها  املشار  الطلبات  تنرش 

اإلجراءات املحددة بنص تنظيمي.

ميكن التعرض عىل الطلبات املشار إليها يف املادة 1-182 

أعاله خالل أجل شهرين ابتداء من تاريخ النرش املذكور 

جغرايف  بيان  مالك  أو  محمية  عالمة  مالك  طرف  من 

الرسوم  أداء  مراعاة  محمية،مع  منشأ  تسمية  أو  محمي 

املستحقة من طرف املتعرض.

بامللكية  املكلفة  الهيئة  لدى  يودع  بترصيح  التعرض  يتم 

الصناعية.

إىل  وتوجهها  التعرضات  بتجميع  املذكورة  الهيئة  تقوم 

للترشيع  طبقا  تدرسها  التي  املختصة  الحكومية  السلطة 

عند  وكيله،  أو  الطالب  كذلك  وتخرب  العمل،  به  الجاري 

بالتوصل  إشعار  مع  مضمونة  رسالة  بواسطة  االقتضاء، 

وتدعوه إىل تقديم جوابه خالل أجل شهرين يبتدئ من 

تاريخ التوصل بالرسالة املذكورة.

الصناعية فورا إىل السلطة  بامللكية  الهيئة املكلفة  تبعث 

األجل  خالل  املقدم  الطالب  جواب  املختصة  الحكومية 

املشار إليه يف الفقرة السابقة وتخرب بذلك املتعرض الذي 

يتوفر عىل أجل خمسة عرش يوما لتقديم مالحظاته.

تبت السلطة الحكومية املختصة يف التعرض طبقا للترشيع 

طرف  من  القرار  ويبلغ  معلل  بقرار  العمل  به  الجاري 

السلطة املذكورة، إىل الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية، و 

برسالة مضمونة  أو وكالئهم  املتعرض  و  الطالب  إىل  كذا 

مع إشعار بالتوصل.

غري أنه تقفل مسطرة التعرض:
عندما يفقد املتعرض الصفة التي تخوله حق الترصف؛. 1
التفاق . 2 نتيجة  موضوع  دون  التعرض  يصبح  عندما 

مشرتك بني مالك طلب الحامية و املتعرض الذي يبعث 

الغري سواء يف شكل إسم تجاري أو عالمة صنع أو تجارة أو 

خدمة إذا كان يف ذلك ما يحدث التباسا يف ذهن الجمهور.

الفـصـــــل الثــانــــي
�لبيانات �جلغر�فية و ت�صميات �ملن�صاأ و �لتعر�ص

المـــــادة 180
يراد بالبيان الجغرايف كل بيان يستعمل يف تحديد منتوج 

ذلك  يف  موضع  أو  جهة  أو  إقليم  يف  منشئه  حيث  من 

اإلقليم، حني تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السامت 

األخرى لهذا املنتوج راجعة بصورة أساسية إىل هذا املنشأ 

الجغرايف.

من  مجموعة  أو  شارة  كل  من  الجغرايف  البيان  يتكون 

الشارات كيفام كان شكلها مثل الكلامت مبا فيها األسامء 

واألرقام  الحروف  وكذلك  األشخاص  وأسامء  الجغرافية 

والعنارص التصويرية واأللوان، مبا فيها األلوان الفريدة.

المـــــادة 181
تسمية املنشأ هي اإلسم الجغرايف الـذي يطلق عىل بلد أو 

جهة أو مكـان ويستعمـل لتعيني منتج يكـون متأصال منه 

الـمحددة  األخرى  مميزاته  أو  سمعته  أو  جودته  وترجع 

الذي  الجغرايف  الوسط  إىل  أساسية  أو  حرصية  بصورة 

يشتمل علـى عوامل طبيعية وعوامل برشية.

المـــــادة 182
يعترب غري مرشوع :

االستعامل املبارش أو غري املبارش لبيان كاذب أو خداع أ. 
يتعلق مبصدر منتج أو خدمة بهوية املنتج أو الصانع 

أو التاجر؛
أو ب.  جغرايف  لبيان  املبارش  غري  أو  املبارش  االستعامل 

لتسمية منشإ كاذبة أو خداعة، أو تقليد بيان جغرايف 
منشـأ  إلـى  مشـارا  كـان  ولـو  حتى  منشأ  تسمية  أو 
أو  متـرجمة  التسـمية  كـانت  أو  الحقيقـي  املنتـج 
مشفـوعة بعبـارات مـثل: « النـوع » أو « الطريقة » 

أو « التقليد » أو ما شابه ذلك.
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مصادق  بنسخة  الصناعية  بامللكية  املكلفة  الهيئة  إىل 
عىل صحتها من االتفاق املذكور بواسطة رسالة مضمونة 

مع إشعار بالتوصل؛
عندما يتم سحب الطلب الذي تم التعرض عليه. وتخرب . 3

الهيئة  الحالة  هذه  يف  املختصة  الحكومية  السلطة 
املذكورة بسحب الطلب.

يف  بتت  التي  الحكومية  السلطة  قرار  إىل  اإلشارة  تضمن 

تنرش  و  الجغرافية  للبيانات  الوطني  السجل  يف  التعرض 

طبقا لإلجراءات املحددة بنص تنظيمي.

إذا مل يتم إيداع أي ترصيح بالتعرض لدى الهيئة املكلفة 

بامللكية الصناعية داخل األجل املشار إليه يف الفقرة الثانية 

أعاله أو تم رفض التعرض، تقوم الهيئة املذكورة بتسجيل 

الوطني  السجل  يف  املنشأ  وتسميات  الجغرافية  البيانات 

للبيانات الجغرافية وتسميات املنشأ املشار إليه يف املادة 

1-182 أعاله و بنرشها. 

المـــــادة 3.182
 تقوم الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بنرش فهرس رسمي 

لجميع البيانات الجغرافية وتسميات املنشأ.

المـــــادة 183
العامة  النيابة  طرف  من  العمومية  الدعوى  إقامة  ميكن 

املادة  يف  عليها  املنصوص  املرشوعة  غري  األفعال  ملعاقبة 

للمطالبة  مترضر  أي  طرف  من  إقامتها  ميكن  كام   ،182

أو  معنـويا  أو  ذاتيا  شخصـا   كـان  سـواء  بـالتعويض، 

جـمـعـيـة أو نقـابة والسـيام املنتجني أو الصناع أو التجار 

أو  التعرف بصورة صحيحة عىل منتجاتهم  الذين ميكنهم 

طرف  من  أو  املقصودة  التسمية  أو  البيان  مع  خدماتهم 

بحقهم  إخالل  الغرض، دون  لهذا  التي متثلهم  الجمعيات 

باإلجراءات  الـمطالبة  أو  الـمدين  الطريق  إىل  اللجوء  يف 

التحفظية.

الفـصــــل الثـالـــث 
�ملناف�صـة غيـر �مل�رشوعـة

المـــــادة 184
عمل  كل  املرشوعة،  غري  املنافسة  أعامل  من  عمال  يعترب 

أو  الصناعي  امليدان  يف  الرشف  أعراف  و  يتناىف  منافسة 

التجاري.

ومتنع بصفة خاصة :
التي قد يرتتب عليها . 1 جميع األعامل كيفام كان نوعها 

بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد املنافسني 
أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري؛

االدعاءات الكاذبة يف مزاولة التجارة إذا كان من شأنها . 2
أن تيسء إىل سمعة مؤسسة أحد املنافسني أو منتجاته 

أو نشاطه الصناعي أو التجاري؛
استعاملها . 3 شأن  من  يكون  التي  االدعاءات  أو  البيانات 

يف مزاولة التجارة مغالطة الجمهور يف طبيعة البضائع 
أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها لالستعامل أو 

كميتها.

المـــــادة 185
إال  املرشوعة  غري  املنافسة  أعامل  عىل  تقام  أن  ميكن  ال 

دعوى  و  عليها  تقوم  التي  األعامل  لوقف  مدنية  دعوى 

املطالبة بالتعويض.

الباب السابع
�حلماية �ملوؤقتة يف �ملعار�ص و�ملكافـاآت �ل�صناعيـة 

ونظام �لتاأريخ

الفـصــــل األول 
�حلمايـة �ملوؤقتـة

المـــــادة 186
الستصدار  القابلة  االخرتاعات  مؤقتة  حامية  من  تستفيد 

باخرتاع  املرتبطة  اإلضافات  أو  والتحسينات  الرباءات 

استصدرت   يف شأنه براءة و تصاميم تشكل )طبوغرافية( 

الدوائر املندمجة والرسوم والنامذج الصناعية وكذا عالمات 

أو  املنتجات  إىل  بالنسبة  الخدمة  أو  التجارة  أو  الصنع 

األول  يف معارض دولية رسمية  للمرة  املقدمة  الخدمات 

أو معرتف بها رسميا منظمة يف أرايض أحد بلدان االتحاد 

الدويل لحامية امللكية الصناعية.

المـــــادة 187
أشهر  بستة  مدتها  املحددة  املذكورة  الحامية  عىل  يرتتب 
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العبارة  برصيح  عليها  حصلت  التي  املجموعة  تبني  أن 
وبحروف بارزة مثل الحروف املستعملة يف املكافأة نفسها.

مكافأة  تجاري  أو  صناعي  لغرض  تستعمل  أن  يجوز  ال 

ممنوحة ملنشأة صناعية أو تجارية إال من لدن مالك هذه 

املنشأة أو ذوي حقوقـه.
مكافأة  تجاري  أو  صناعي  لغرض  تستعمل  أن  يجوز  ال 
ممنوحة ملساعد إال برشط أن يبني املستفيد منها أن األمر 
التي  املنشأة  إسم  إىل  يشري  وأن  مساعد  مبكافأة  يتعلق 
كان ملحقا بها عند حصوله عليها. و ال يجوز كذلك ملالك 
إذا بني أن األمر يتعلق مبكافأة  املنشأة أن يستعملها إال 

مساعد.

عندما متنح مكافأة صناعية اعتبارا ملنتج معني يجوز بيع 

استعاملها الصناعي أو التجاري يف نفس الوقت مع املنتج.

المـــــادة 191
القانون املكافآت  ال تستفيد من الحامية املقررة يف هذا 
املادة  يف  عليها  املنصوص  الشارات  متثل  التي  الصناعية 
135- أ ( أعاله ماعدا بإذن يف استعاملها متنحه السلطات 

املختصة.

القســـــم 2
م�صطـرة �إيـد�ع وت�صجيـل �ملكـافــاأة �ل�صناعيـة

المـــــادة 192
الحامية  من  االستفادة  يف  يرغب  شخص  كل  عىل  يجب 

املقررة يف املادة 189 أعاله أن يودع لدى الهيئة املكلفة 

بامللكية الصناعية ملفا إليداع املكافأة الصناعية.

تاريخ  الصناعية يف  إيداع املكافأة  يجب أن يتكون ملف 

اإليداع من:
موضوع أ.  يتضمن  الصناعية  املكافأة  لتسجيل  طلب 

املكافأة الصناعية، يحدد مضمونه بنص تنظيمي؛ 
مشهودا ب.  الصناعية  املكافأة  سند  من  نسختني 

مبطابقتهام لألصل؛ 
إثبات دفع الرسوم املستحقة.ج. 

املكافأة  إيداع  ملف  إيداعه،  وقت  نفس  يف  يقبل،  ال 

الصناعية غري املشتمل عىل الوثائق املنصوص عليها يف )أ ( 

و ) ب ( و ) ج ( أعاله.

من تاريخ االفتتاح الرسمي للمعرض االحتفاظ للعارضني أو  

بالحامية   األجل  املطالبة خالل هذا  بحق  ذوي حقوقـهـم 

التي قد تستفيد منها بصورة قانونية اخرتاعاتهم أو تصاميم 

تشكل) طبوغرافية( دوائرهم املندمجة ورسومهم ومناذجهم 

الصناعية أو عالماتهم تطبيقا ألحكام هذا القانون. 

تحدد بنص تنظيمي اإلجراءات التي يتعني عىل العارضني 

القيام بها لالستفادة من الحامية املؤقتة.

المـــــادة 188
ال تضاف إىل مدة الحامية املؤقتة آجال األولوية املنصوص 

عليها يف املادة 7 أعاله.

الفصــــل الثانـــي
�ملكافـاآت �ل�صناعيـة

القســـــم 1
�حلـق فـي �حلمايــة

المـــــادة 189
التالية  باألحكام  املقررة  الحامية  تستفيد من  أن  ال ميكن 

أو  أو أوسمة  املشتملة عىل جوائز  الصناعية  املكافآت  إال 

ميزات أو صفات أو شهادات تقدير كيفام كان نوعها وقع 

الحصول عليها يف املعارض املشار إليها يف املادة 186 أعاله.

ال يجوز للمستفيدين من املكافآت الصناعية املبينة أعاله 

أو تجاري إال  أو ذوي حقوقهم استعاملها لغرض صناعي 

يف  الصناعية  بامللكية  املكلفة  الهيئة  لدى  تسجيلها  بعد 

السجل املنصوص عليه يف املادة 199 بعده.

المـــــادة 190
متنح املكافآت الصناعية بصفة شخصية أو جامعية.

عندما متنح املكافأة بصفة شخصية، ال يجوز أن يستعملها 
لغرض صناعي أو تجاري إال الشخص الذي حصل عليها أو 
ذوي حقوقـه، ويف هذه الحالة األخرية يجب أن يبني إسم 

املستفيد من املكافأة بحروف بارزة.
تستعمل  أن  يجوز  جامعية،  بصفة  املكافأة  متنح  عندما 
املعنية  املجموعة  لدن  من  إما  تجاري  أو  صناعي  لغرض 
و إما من لدن كل واحد من أعضاء هذه املجموعة برشط 
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و  استيفاؤها  املفروض  اإلجراءات  تنظيمي  بنص  تحدد 

الوثائق الواجبة إضافتها إىل الوثائق املشار إليها يف ) أ ( و 

) ب ( و ) ج ( أعاله.

الصناعية مشتمال عىل  املكافأة  إيداع  يكون ملف  عندما 

يقيد  أعاله،   ) )ج  و  )ب(  و   ) )أ  إليها يف  املشار  الوثائق 

عليه  منصوص  هو  كام  الصناعية  املكافأة  تسجيل  طلب 

يف ) أ ( أعاله وفق الرتتيب الزمني لإليداعات يف السجل 

الفقرة  يف  عليه  املنصوص  الصناعية  للمكافآت  الوطني 

األوىل من املادة 199 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.

المـــــادة 193
إذا كان ملف إيداع املكافأة الصناعية ال يشتمل يف تاريخ 

إضافتها  الواجبة  الوثائق  أكرث من  أو  واحدة  اإليداع عىل 

أعاله،   ) ) ج  و  ( و) ب(  أ   ( إليها يف  املشار  الوثائق  إىل 

واملحددة قامئتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 4 من املادة 

أشهر من  ثالثة  أو وكيله أجل  للمودع  أعاله، رضب   192

تاريخ اإليداع قصد تتميم ملفه.

بتاريخ  الـمرضوب  األجل  داخل  املتمم  امللف  يحتفظ 

اإليداع األصيل.

من  يوم  آخر  وإذا صادف  كامل.  أجل  أشهر  الثالثة  أجل 

األجل يوم عطلة أو يوما من غري أيام العمل وجب متديد 

األجل إىل اليوم التايل من أيام العمل.

المـــــادة 194
تاريخ  يثبت  وصل  الطلب   وضع  بعد  الحني   يف  يسلم 

املادة  من  و4   2 الفقرتني  يف  إليها  املشار  الوثائق  تقديم 

192 أعاله أو يبلغ إىل املستفيد من املكافأة الصناعية أو  

وكيله.

المـــــادة 195
يجوز للمستفيد من املكافأة أو وكيله بناء عىل طلب مربر 

أن يلتمس داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ إيداع ملف 

املكافـأة املذكورة تصحيح أخطاء التعبري أو النقل واألغالط 

الواردة فقط   يف طلب التسجيل املنصوص عليه  املادية 

يف الفقرة 2 - أ( من املادة 192 أعاله. وال ميكن القيام بأي 

تصحيح فيام بعد األجل املشار إليه أعاله.

السابقة  الفقرة  يف  عليه  املنصوص  التصحيح  طلب  يقدم 

كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات املقرتحة.

المـــــادة 196
ترفض طلبات تسجيل املكافآت الصناعية إذا كانت:

غري متممة  داخل أجل الثالثة أشهر املنصوص عليه يف . 1
املادة 193 أعاله؛

أ( . 2  -135 املادة   يف  عليها  املنصوص  للشارات  متضمنة 
أعاله.

غري أن الشارات الوارد بيانها يف البند 2 أعاله ميكن تسجيلها 

اإلدالء  الصناعية برشط   بامللكية  املكلفة  الهيئة  لدن  من 

بإذن متنحه السلطات املختصة.

مكافأة  بتسجيل  يتعلق  طلب  كل  رفض  يكون  أن  يجب 

صناعية معلال وأن يبلغ إىل املودع أو وكيله بواسطة رسالة 

مضمونة مع اإلشعار بالتوصل. ويشار إىل الرفض املذكور 

يف السجل الوطني للمكافآت الصناعية املنصوص عليه  يف 

الفقرة األوىل من املادة 199 أدناه.

المـــــادة 197
تطبيقا  الصناعية  املكافأة  تسجيل  طلب  يرفض  مل  إذا 

ألحكام املادة 196 أعاله وجب إرجاع إحدى نسختي سند 

من   ) ب   -  2 الفقرة  يف  إليهام  املشار  الصناعية  املكافأة 

بتاريخ  مذيلة  وكيله  أو  الـمستفيد  إىل  أعاله   192 املادة 

إيداعها ورقم تسجيلها الزمني.

تحتفظ الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بالنسخة األخرى 

املضمنة فيها نفس املراجع.

القـســــم 3
�أحكــــام متفرقــــة

المـــــادة 198
الطبيعة  الصناعية  للمكافأة  إشهار  كل  يف  تبني  أن  يجب 

الصحيحة للمكافأة والهيئة التي منحتها وتاريخ الحصول عليها.
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الطلب. إيداع  تاريخ  ابتداء من   صالح ملدة خمس سنوات 

عند املنازعة يف تاريخ اإلبداع يف إطار دعوى قضائية، تسلم 

الصناعية للمحكمة املختصة ملف  بامللكية  املكلفة  الهيئة 

طلب التأريخ.

البــاب الثامــن
�لدعـــاوي �لق�صائيـــة

الفصــــل األول
�أحكــام عامــة

المـــــادة 201
أو  اخرتاع  براءة  مالك  بحقوق  مساس  كل  تزييفا   يعترب 

تصميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر املندمجة أو رسم أو 

منوذج صناعي مسجل أو عالمة صنع أو تجارة أو خدمة 

هي  كام  منشأ  تسمية  أو  جغرايف  بيان  اسم  أو  مسجلة 

و124  و123  و99  و54   53 املواد  يف  التوايل  عىل  معرفة 

و154 و155 و182 أعاله.

أو  للتجارة  املزيفة  املنتجات  أحد  عرض  أعامل  إن 

استنساخه أو استعامله أو حيازته قصد استعامله أو عرضه 

ال  املزيف  املنتج  صانع  غري  شخص  من  املرتكبة  للتجارة 

يتحمل مرتكبها املسؤولية عنها إال إذا كان عىل علم بأمرها 

أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها.

المـــــادة 202
يقيم دعوى التزييف مالك براءة االخرتاع أو شهادة تصميم 

أو منوذج  أو رسم  املندمجة  الدوائر  )طبوغرافية(  تشكل 

تجارية  أو  صناعية  عالمة  أو  مسجل  صناعي 

أو خدماتية مسجلة.

غري أنه يجوز للمستفيد من حق استغالل استئثاري ما مل 

يقيم دعوى  أن  الرتخيص،  ينص عىل خالف ذلك يف عقد 

التزييف إذا مل يقم املالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه 

له املستفيد املذكور ويسلمه عون قضايئ أو كاتب ضبط.

يقيمها  التي  التزييف  دعوى  يف  للتدخل  املالك  يقبل 

املستفيد طبقا للفقرة السابقة.

المـــــادة 199
متسك الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية سجال خاصا يسمى 

» السجل الوطني للمكافآت الصناعية « تضمن فيه جميع 

التسجيالت املتعلقة باملكافآت الصناعية وجميع العمليات 

املرتبطة بها.

يجوز لكل شخص يعنيه األمر أن يسعى إىل تسليمه بطلب 

والتقييدات  التسجيالت  أو مستخرجا من  مكتوب نسخة 

غري  الصناعية،  للمكافآت  الوطني  السجل  يف  املدرجة 

التقييدات  من  املستخرجات  أو  النسخ  هذه  تسليم  أن 

إىل  باملجان  يبلغ  أن  ميكن  املذكور  السجل  يف  املدرجة 

اإلدارات العمومية.

القـســــم 4
ن�صـر �ملكافـاآت �ل�صناعيـة

المـــــادة 200
تقوم الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية بنرش فهرس رسمي 

لجميع املكافآت الصناعية املسجلة.

 الفصل الثالث
م�صطرة تاأريخ �إبد�ع يدخل يف نطاق نظام �مللكية �لفكرية

المـــــادة 1.200
 يجب عىل كل شخص يرغب يف االستفادة من الحصول 
عىل تاريخ ثابت يتعلق بإبداع أن يودع لدى الهيئة املكلفة 

بامللكية الصناعية ملفا لطلب التأريخ الثابت.

ويشمل هذا امللف عند تاريخ اإليداع:
طلب التأريخ الثابت، يحدد مضمونه بنص تنظيمي،أ. 
الكتايب ب.  التوصيف  تشكل  التي  الوثيقة  من  نظريين 

لإلبداع موضوع الطلب؛
إثبات دفع الرسوم املستحقة.ج. 

ميكن أن يتم اإليداع لدى الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية 

بشكل إليكرتوين وفقا للرشوط والشكليات املحددة بنص 

تاريخ  اإليداع هو  تاريخ  الحالة يعترب  تنظيمي. ويف هذه 

التوصل من لدن الهيئة املذكورة.

المـــــادة 2.200
األسبقية  حق  إثبات  للمودع  الثابت  التأريخ  نظام  يخول 
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التي  التزييف  دعوى  يف  للتدخل  له  مرخص  كل  يقبل 

الرضر  عن  التعويض  عىل  الحصول  قصد  املالك  يقيمها 

الخاص به. 

المـــــادة 203
عندما ترفع دعوى تزييف أو منافسة غري مرشوعة 

إىل املحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قايض املستعجالت أن 
مواصلة  تهديدية  بغرامة  الحكم  طائلة  تحت  مؤقتا  مينع 

أو  مرشوعة  غري  منافسة  أو  تزييف  أنها  املدعى  األعامل 

يربط مواصلتها بوضع ضامنات ترصد لتأمني منح التعويض 

ملالك سند امللكية الصناعية أو للمستفيد من حق استغالل 

حرصي.

إن  أو  التزييف  مارس  طرف  ضد  املنع  هذا  إصدار  يتم 

اقتىض الحال، ضد طرف ثالث ملنع وقوع التزييف، وعىل 

إىل  املزيفة  السلع  دخول  دون  للحيلولة  الخصوص،  وجه 

القنوات التجارية.

أن  تبني  إذا  إال  الضامنات  وضع  أو  املنع  طلب  يقبل  ال 

أقصاه  أجل  داخل  وأقيمت  موضوعها  يف  جدية  الدعوى 

ثالثني يوما يحتسب ابتداء من اليوم الذي علم فيه املالك 

باألفعال التي أسس الطلب بناء عليها.

يجوز للقايض أن يوقف املنع عىل وضع املدعي لـضامنات 

الالحق  الرضر  عن  املحتمل  التعويض  منح  لتأمني  ترصد 

باملدعى عليه إذا صدر فيام بعد حكم يقيض بعدم ارتكاز 

دعوى التزييف علـى أساس.

المـــــادة 204
املحكمة املختصة هي املحكمة التابع لها موطن املدعى 

مقر  لها  التابع  املحكمة  أو  الـمختار  أو  الحقيقي  عليه 

مقر  به  يوجد  الذي  املكان  لها  التابع  املحكمة  أو  وكيله 

الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية إذا كان موطن هذا األخري 

يف الخارج.

بقضية  واحد  آن  املتعلقة يف  الدعاوي  املحكمة  إىل  ترفع 

مرشوعة  غري  منافسة  أو  منوذج  أو  رسم  وقضية  عالمة 

مرتبطة فيام بينها.

استثناء من أحكام الفقرة األوىل أعاله، املحكمة املختصة 

املادة  يف  عليها  املنصوص  التحفظية  باإلجراءات  لألمر 

2-176 أعاله هي املحكمة التابع لها مكان استرياد السلع 

موضوع طلب الوقف املشار إليه يف املادة1-176 أعاله.

المـــــادة 205
شكوى  عىل  بناء  إال  العمومية  الدعوى  تقام  أن  يجوز  ال 

من الطرف املترضر مـاعـدا فـي حـالـة مخالـفة لألحكـام 

املادة 24 واملادتني 113  )أ( من  البند  املنصوص عليها يف 

و135 أعاله، والتي يعود فيها االختصاص للنيابة العامة.

إلثبات  سابقة  مدنية  دعوى  عليه  املدعى  رفع  حالة  يف 

الرضر أو دعوى بالبطالن أو باملطالبة بامللكية أو بسقوط 

الحقوق، ال يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت  يف شكوى 

الطرف املترضر إال بعد  صدور حكم  نهايئ . 

المـــــادة 206
تتقادم الدعاوى املدنية والجنائية  املنصوص عليها يف هذا 

الباب مبيض ثالث سنوات عىل األفعال التي تسببت  يف إقامتها.

المـــادة 207
من  الثانية  الفقرة  يف  إليها  املشار  املدنية  الدعوى  توقف 

املادة 205 أعاله تقادم الدعوى الجنائية. 

المـــــادة 208
املحكوم  األشخاص  يحرم  أن  ذكر،  ما  عىل  عالوة  ميكن، 

يف  العضوية  حق  من  الباب  هذا  ألحكام  تطبيقا  عليهم 

الغرف املهنية طوال مدة ال تزيد عىل خمس سنوات.

المـــــادة 209
نهائية  التي صارت  القضائية  تأمر املحكمة بنرش األحكام 

والتي صدرت تطبيقا ألحكام هذا القانون.

الفصــــل الثانــــي
بــر�ء�ت �الختـــر�ع
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المـــــادة 212
و  املترضر  الطرف  من  طلب  عىل  بناء  للمحكمة،  يجوز 
بقدر ما هو رضوري لضامن املنع من مواصلة التزييف، إن 
تأمر لفائدة املدعي مبصادرة األشياء التي ثبت أنها مزيفة 
حيز  املنع  دخول  تاريخ  يف  للمزيف   ملك  هي  التي  و 
الوسائل  أو  األجهزة  مبصادرة  الحال  اقتىض  إن  و  التنفيذ 

املعدة خصيصا النجاز التزييف.

تراعى قيمة األشياء املصادرة يف حساب التعويض املمنوح 

للمستفيد من الحكم.

 القسم الثاني 
�لدعاوي �جلنائية

المـــــادة 213
كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كام هي محددة يف 

املادتني 53 54 أعاله يعترب تزييفا و يعاقب عليه بالحبس 

من شهرين إىل ستة أشهر و بغرامة مالية من 50.000 إىل 

500.000 درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط.

اىل  املذكورتان  العقوبتان  ترفع  أن  ميكن  العود،  حالة  يف 

الضعف.

يعترب الظنني يف حالة العود وفقا لهذه املادة أذا صدر يف 

حقه خالل الخمس سنوات السابقة حكم صار نهائيا من 

أجل ارتكاب أفعال مامثلة.

التي ثبت  األشياء  بإتالف  تأمر  أن  للمحكمة كذلك  يجوز 

أنها مزيفة و التي هي ملك للمزيف وكذا بإتالف األجهزة 

أو الوسائل املعدة خصيصا إلنجاز التزييف.

المـــــادة 214
األشخاص  املزيفني  عىل  املطبقة  العقوبات  لنفس  يتعرض 
الذين قاموا عمدا بإخفاء املنتجات املعتربة مزيفة أو بعرضها 
أو عرضها للبيع أو بيعها أو استريادها أو تصديرها. وكذلك 
يكون الشأن فيام يخص كل إعانة مقدمة عمدا إىل مرتكب 

املخالفات املشار إليها أعاله.

المـــــادة 215
و214    213 املادتني  يف  عليها  املنصوص  العقوبات  ترفع 

أعاله إىل الحبس من ستة أشهر إىل سنتني وإىل غرامة من 

القســــــم 1
�لدعـــاوي �ملدنيـــة

المـــــادة 210
يجوز للمستفيد من الرتخيص اإلجباري املنصوص عليه يف املواد 

60 و 66 أعاله أن يقيم دعوى التزييف إذا مل يقم مالك الرباءة 

هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من الـمستفيد الـمذكور.

يجوز للمستفيد من الرتخيص التلقايئ املنصوص عليه يف املواد 69 

و74 و75 أعاله أن يقيم دعوى التزييف إذا مل يقم املالك هذه 

الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من الـمستفيد الـمذكور.

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتالف األشياء التي ثبت أنها 

مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتالف األجهزة أو الوسائل 

املعدة خصيصا إلنجاز التزييف.

المـــــادة 211
يثبت  أن  براءة،  صاحب  أو  براءة  طلب  لصاحب  يجوز 

بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.

ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء عىل أمر من رئيس 

املحكمة التي ارتكب التزييف يف دائرتها الرتابية بواسطة 

مفوض قضايئ بوصف مفصل للمنتجات أو الطرائق املدعى 

تزييفها، سواء من خالل حجز هذه األخرية أو بدونه. ميكن 

أن ينجز هذا اإلجراء مبساعدة خبري مؤهل.

ميكن أن يربط تنفيذ األمر املذكور عىل إيداع املدعي ملبلغ 

عىل سبيل الضامن.

يجوز لرئيس املحكمة أن يأذن مبوجب نفس األمر ملفوض 

قضايئ، للقيام مبؤازرة خبري مؤهل بأية معاينة مفيدة ألجل 

تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.

استغالل  حق  يف  االمتياز  لصاحب  الحق  نفس  يخول 

استئثاري تحت قيد الرشط املنصوص عليه يف الفقرة الثانية  

ترخيص  صاحب  إىل  و  القانون  هذا  من   202 املادة  من 

إجباري أو ترخيص تلقايئ تحت قيد الرشط املنصوص عليه 

يف املادة 210 أعاله.

إذا مل يرفع املدعي القضية إىل املحكمة داخل أجل ال يزيد 

عىل ثالثني يوما يبتدئ من يوم تنفيذ األمر أعاله،  اعترب 

باطال  بدونه  أم  بالحجز  أكان ذلك  املفصل سواء  الوصف 

بقوة القانون دون اإلخالل مبا يحتمل منحه من تعويضات.
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100.000 إىل 500.000 درهم أو إىل إحدى هاتني العقوبتني 

فقط إذا كان املزيف أجريا يشتغل مبعامل صاحب الرباءة 

أو مبؤسسته.

يتعرض لنفس العقوبات األجري الذي اشرتك مع املزيف بعد 

إطالعه عىل الطرائق املوصوفة يف الرباءة.

ميكن أن يتابع األجري وفقا ألحكام الفصل 447 من القانون 

الجنايئ.

المـــــادة 216
يعاقب بغرامة من 50.000 إىل 500.000 درهم، دون إخالل 
بالعقوبات املنصوص عليها يف قوانني خاصة كل من قدم، إما 
بخطب أو محارضات  يف األماكن أو االجتامعات العامة وإما 
مبحررات أو مطبوعات مبيعة أو موزعة أو معروضة للبيع أو 
معروضة يف األماكن أو االجتامعات العامة وإما بلوحات إعالنية 
أو ملصقات معروضة للجمهور، أية معلومات أو بيانات أو 
أوصاف ما تتعلق برباءات اخرتاع أو تصاميم تشكل)طبوغرافية( 
الدوائر الـمندمجة  تم إيداع طلبها من لدنهم أو من لدن الغري 

ولكنها مل تسلم بعد.

من  بالحبس  الغرامة،  عىل  زيادة  يحكم،  العود،  حالة  يف 

ثالثة أشهر إىل سنتني.

المـــــادة 217
كل من خالف عمدا أحد املوانع املنصوص عليها يف املادة 

42 أعاله يعاقب بغرامة من 100.000 إىل 500.000 درهم.

طبقا ألحكام الفصل 192 من مجموعة القانون الجنايئ، إذا 

ألحق هذا الخرق، يف وقت الحرب، مساسا بالدفاع الوطني 

فإن العقوبة تكون السجن من خمس إىل ثالثني سنة أما 

إذا ارتكب يف وقت السلم فإن العقوبة تكون السجن من 

سنة إىل خمس سنوات. 

الفصـــل الثـالـــث
ت�صاميم ت�صكل ) طبوغر�فية ( �لدو�ئــر �ملندجمة

المـــــادة 218
الدعاوي  الباب عىل  هذا  من  الثاين  الفصل  أحكام  تطبق 

تشكل  تصاميم  بتزييف  املتعلقة  والجنائية  املدنية 

)طبوغرافية( الدوائر املندمجة.

الفصــل الـرابــع
�لر�صـوم و�لنمـاذج �ل�صناعيـة

القســــم 1
�لـدعــاوي �ملـدنيـة

المـــــادة 219
يثبت  أن  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  لصاحب  يجوز 

بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء عىل أمر من رئيس 
املحكمة التي ارتكب التزييف يف دائرتها الرتابية بواسطة 
مفوض قضايئ بوصف مفصل للمنتجات املدعى تزييفها، 

سواء من خالل حجز هذه األخرية أو بدونه. 

للقيام  اإلجراء مبساعدة خبري مؤهل  ينجز ذلك  أن  ميكن 

بالوصف املفصل املذكور.

املدعي  إيداع  عىل  املذكور  األمر  تنفيذ  يوقف  أن  ميكن 

ملبلغ عىل سبيل الضامن.

يجوز لرئيس املحكمة أن يأذن مبوجب نفس األمر ملفوض 

قضايئ، للقيام مبؤازرة خبري مؤهل بأية معاينة مفيدة ألجل 

تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.

استغالل  حق  يف  االمتياز  لصاحب  الحق  نفس  يخول 

الفقرة  يف  عليه  املنصوص  الرشط  قيد  تحت  استئثاري 

الثانية من املادة 202 أعاله.
إذا مل يرفع املدعي القضية إىل املحكمة داخل أجل ال يزيد 
عىل ثالثني يوما يبتدئ من يوم  تنفيذ األمر أعاله، اعترب 
الوصف املفصل سواء أكان ذلك  بالحجز أم بدونه باطال 
بقوة القانون دون اإلخالل مبا يحتمل منحه من تعويضات.

المـــــادة 220
املترضر،  الطرف  من  طلب  عىل  بناء  للمحكمة،  يجوز 
وبقدر ما هو رضوري لضامن املنع من مواصلة التزييف، 
أنها   ثبت  التي  األشياء  مبصادرة  املدعي  لفائدة  تأمر  أن 
مزيفة والتي هي ملك للمزيف يف تاريخ دخول املنع حيز 
الوسائل  أو  األجهزة  مبصادرة  الحال  اقتىض  وإن  التنفيذ 

املعدة خصيصا إلنجاز التزييف.

تراعى قيمة األشياء املصادرة يف حساب التعويض املمنوح 

للمستفيد من الحكم.



53

القســــــم 2
�لـدعــاوي �جلنـائيــة

المـــــادة 221
و  أشهر  وستة  شهرين  بني  ترتاوح  ملدة  بالسجن  يعاقب 
بغرامة من 50.000 إىل 500.000 درهم أو بإحدى هاتني 
أو  مالك رسم  العقوبتني عىل كل مساس متعمد بحقوق 

منوذج صناعي.

ميكن مضاعفة العقوبات يف حالة العود.

يقصد بالعود يف مدلول هذه املادة إذا أدين املحكوم عليه 

خالل السنوات الخمس السابقة بحكم نهايئ بسبب أفعال 

مشابهة.  

تطبق كذلك العقوبات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة 

إذا كان الظنني يف حالة عود كام لو صدر فـي حقه خالل 

الخمس سنوات السابقة حكم نهايئ من أجل أفعال مامثلة.
ثبت  التي  األشياء  بإتالف  تأمر  أن  للمحكمة كذلك  يجوز 
أنها مزيفة  والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتالف األجهزة 

أو الوسائل املعدة خصيصا إلنجاز التزييف.

الفصــل الخـامـــس
عالمات �ل�صنع �أو �لتجارة �أو �خلدمة

القسم 1
�لـدعــاوي �ملـدنيــة

المـــــادة 222
أو مالك عالمة مسجلة  يحق ملالك طلب تسجيل عالمة، 

استئثاري أن يحصل عىل  أو للمستفيد من حق استغالل 

يف  قضايئ،  ملفوض  فيه  يأذن  املحكمة  رئيس  يصدره  أمر 

القيام إما بالوصف املفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم 

بدونه وإما بحجز املنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها 

معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة عىل حسابه 

خرقا لحقوقه.

ميكن أن ينجز الوصف الـمذكور مبساعدة خبري مؤهل.

يجوز لرئيس املحكمة أن يأذن بنفس األمر، الحجز أو أي 

شكل آخر من أشكال التحفظ عىل املواد واألدوات وعنارص 

اإلثبات الوثائقية، يف شكل أصول أو نسخ، ترتبط بإلحاق 

املخالفة  أصل  إىل  للوصول  مفيدة  معاينة  وأية  الرضر 

وطبيعتها ومداها.

املدعي  إيداع  عىل  املذكور  األمر  تنفيذ  يوقف  أن  ميكن 

ملبلغ عىل سبيل الضامنات لتأمني منح التعويض املحتمل 

عن الرضر الالحق باملدعى عليه إذا صدر فيام بعد حكم 

يقضـي بعدم ارتكاز دعوى التزييف علـى أساس.

إذا مل يرفع املدعي القضية إىل املحكمة داخل أجل ال يزيد 

اعترب  أعاله،  األمر  تنفيذ  يوم  من  يبتدئ  يوما  ثالثني  عن 

الوصف املفصل أو الحجز باطال بقوة القانون دون إخالل 

مبا يحتمل منحه من تعويضات.

المـــــادة 223
إذا تعلق األمر مبعاينة تعويض منتج أو خدمة باملنتج أو 

كتابة  مأمور  فإن  مسجلة  عالمة  تحت  املطلوبة  الخدمة 

الضبط ال يلزم باإلدالء باألمر املنصوص عليه يف املادة 222 

أعاله إال بعد تسليم املنتج أو تقديم الخدمة غري املطلوبني  

للتعويض  معاينات  بعدة  القيام  يف  يأذن  األمر  كان  وإذا 

فبعد التسليم أو التقديم األخري فقط.

المـــــادة 224
املترضر  الطرف  من  طلب  عىل  بناء  للمحكمة  يجوز 

وبقدر ما هو رضوري لضامن املنع من مواصلة التزييف، 

والتي هي  مزيفة  أنها  ثبت  التي  األشياء  بإتالف  تأمر  أن 

عدا  ما  التنفيذ  املنع حيز  تاريخ دخول  للمزيف يف  ملك 

يف حاالت استثنائية، وإن اقتىض الحال بإتالف األجهزة أو 

الوسائل املعدة خصيصا إلنجاز التزييف.

األرضار  عن  التعويض  بني  االختيار  الحقوق  ملالك  يجوز 

التي لحقت به فعـال، باإلضافة إىل كل األرباح املرتتبة عن 

االعتبار يف حساب  بعني  تؤخد  مل  والتي  املمنوع  النشاط 

املحدد  األرضار  عن  التعويض  أو  املذكور،  التعويض 

يف مبلغ 50.000 درهم عىل األقل و 500.000 درهم كحد 

أقىص حسب ما تعتربه املحكمة عادال لجرب الرضر الحاصل.

القســـــم 2
�لدعــاوي �جلنائيــة
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المـــــادة 225
سنة  إىل  أشهر  ثالثة  من  بالحبس  ويعاقب  مزيفا  يعترب 

بإحدى  أو  درهم   1.000.000 إىل   100.000 من  وبغرامة 

هاتني العقوبتني فقط:
كل من زيف عالمة مسجلة أو وضع عىل سبيل التدليس . 1

عالمة مملوكة للغري؛
كل من استعمل عالمة دون إذن من املعني باألمـر ولـو . 2

»نظـام«  »طريقة«  »صيغـة«  مثـل  كـلامت  بإضـافـة 
»وصفـة« »تقليد« »نوع« أو أي بيان مامثل آخر من 

شأنه أن يضلل املشرتي؛
كل من حاز لغري سبب مرشوع منتجات كان يعلم أنها . 3

التدليس  سبيل  عىل  موضوعة  أو  مزيفة  عالمة  تحمل 
وقام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العالمة 

أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها؛
غري . 4 خدمة  توريد  أو  منتج  بتسليم  عمدا  قام  من  كل 

املنتج أو الخدمة املطلوبة إليه تحت عالمة مسجلة.
كل من قام باسترياد أو تصدير منتوجات عليها عالمة . 5

مزيفة أو موضوعة بطريقة تدليسية.
عن . 6 تجاري  نطاق  عىل  استعمل  أو  استورد  من  كل 

قصد التسميات املستخدمة أو التعبئة والتغليف الذي 
وضعت عليه دون ترخيص عالمة تجارية مامثلة لعالمة 
صناعية أو تجارية مسجلة، أو التي ال ميكن أن تتميز 
عنها وموجهة لالستخدام التجاري عىل سلع أو خدمات 
تسجيل  تم  بسببها  التي  الخدمات  أو  للسلع  مطابقة 

تلك العالمة الصناعية أو التجارية.

المـــــادة 226
من  وبغرامة  أشهر  ستة  إىل  شهرين  من  بالحبس  يعاقب 

50.000 إىل  500.000 درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني 

فقط:
هذه . 1 بتقليد  مسجلة  عالمة  تزييف  دون  قام  من  كل 

العالمة تقليدا تدليسيا من شأنه أن يضلل املشرتي أو 
استعمل عالمة مقلدة عىل سبيل التدليس؛

بيانـات من . 2 كـل من استعمــل عالمـة مسجلة تحمل 
شأنهـا أن تضلل املشتـري فيمــا يخص طبيعــة الشـيء 
أو املنتج املعيــن أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو 

محتواه من املبادئ النافعة أو نوعه أو منشأه؛
كـل مـا حـاز لغيـر سبب مشـروع منتجـات كـان يعلـم . 3

أنهـا تحـمل عـالمة مقلدة عىل سبيل التدليس أو قام 
عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العالمة أو 

بعرضها للبيع أو عرض توريدها.

المـــــادة 227
من   وبغرامة  أشهر  ثالثة  إىل  شهر  من  بالحبس  يعاقب 

العقوبتني  هاتني  بإحدى  أو  درهم   500.000 50.000إىل 

فقط كل من أدرج الشارات املحظورة املشار إليها يف املادة 

-135 أ( أعاله دون إذن من السلطات املختصة يف عالمة 

أو حاز  املغرب  أو أدخل إىل  أو خدمته  أو تجارته  صنعه 

أو عرض للبيع أو باع منتجات طبيعية أو مصنوعة تحمل 

الشارات املذكورة كعالمة.

المـــــادة 1.227
استثناء من أحكام الفقرة األوىل من املادة 205 أعاله، تجوز 
إقامة الدعوى القضائية تلقائيا بأمر من النيابة العامة عند 
أي انتهاك لحقوق صاحب العالمة الصناعية أوالتجارية أو 
الخدماتية املسجلة كام هي محددة عىل التوايل يف املواد 
154 و 155 و 225 و 226 أعاله، دون الحاجة لتقديم أي 

شكاية من جهة خاصة أو من مالك للحقوق.

المـــــادة 228
ثبت  التي  األشياء  بإتالف  تأمر  أن  للمحكمة كذلك  يجوز 

أنها مزيفة والتي هي ملك للـمزيف وكذا بإتالف األجهزة 

أو الوسائل املعدة خصيصا إلنجاز التزييف.

المـــــادة 229
إىل   225 من  املواد  يف  عليها  املنصوص  العقوبات  تطبق 

228 أعاله فيام يخص العالمات الجامعية وكذا فيام يخص 

عالمات التصديق الجامعية.

الفصـــل الســـادس
�الإ�صــــم �لتجـــاري

المـــــادة 230
أعاله   225 املادة  يف  عليهام  املنصوص  للعقوبتني  يتعرض 
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البــــاب التـاســـع
�أحكــام �نتقاليــة

المـــــادة 234
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ميض ستة أشهر عىل 

جميع  حينئذ  ينسخ  و  لتطبيقه  الصادرة  النصوص  نرش 

األحكام السابقة املتعلقة بنفس املوضوع  و السيام أحكام 

الظهري الرشيف بتاريخ 21 من شعبان 1334 )23 يونيو 

1916( املتعلق بحامية امللكية الصناعية والقانون بتاريخ 

9 شعبان 1357 )4 أكتوبر 1938( املتعلق بحامية امللكية 

 10 بتاريخ  الرشيف  والظهري  طنجة  منطقة  يف  الصناعية 

بتسليم  املتعلق   )1940 أغسطس   14(   1359 رجب 

براءات االخرتاع التي تهم الدفاع الوطني كام وقع تغيريها 

وتتميمها.

المـــــادة 235
تحفظ الحقوق املكتسبة قبل تاريخ دخول هذا القانون 

مع  املتبقية  الحامية  ملدة  بالنسبة  وذلك  التنفيذ  حيز 

مراعاة األحكام الواردة بعده.

المـــــادة 236
قبل  املودعة  االخرتاع  براءات  الحصول عىل  تبحث طلبات 

تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا ألحكام الظهري 

 )1916 يونيو   23(  1334 شعبان  من   21 بتاريخ  الرشيف 

والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357  )4 أكتوبر 1938( املشار 

لألحكام  وفقا  لها  املطابقة  السندات  وتسلم  أعاله  إليهام 

والقانون  الرشيف  الظهري  يف  عليها  املنصوص  واإلجراءات 

املذكورين.

تدرس الطلبات املتعلقة بتسجيل مناذج املنفعة واملودعة 

قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا ألحكام 

 4(  1357 شعبان   9 بتاريخ  أعاله  إليه  املشار  القانون 

أكتوبر 1938( وتسلم السندات املطابقة لها وفقا لألحكام 

واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون.

يرسي أثر الطلبات املذكورة ابتداء من تاريخ إيداعها.

كل من انتحل أو استعمل عىل سبيل التدليس إسام تجاريا 
سواء أكان هذا اإلسم يؤلف أم ال يؤلف جزءا من عالمة 

صنع أو تجارة أو خدمة.

الفصــــل السابـــع
بيانات �مل�صدر وت�صميات �ملن�صاأ

المـــــادة 231
املادة  يف  إليها  املشار  املرشوعة  غري  األعامل  عىل  يعاقب 

182 أعاله بالعقوبتني املنصوص عليهام يف املادة 226 أعاله 

دون إخالل بالعقوبات املقررة يف قوانني خاصة.

الفصـــل الثامـــن
�ملكـافــاآت �ل�صناعيــة

المـــــادة 232
من  وبغرامة  أشهر  ستة  إىل  شهرين  من  بالحبس  يعاقب 

العقوبتني   بإحدى هاتني  أو  إىل 500.000 درهم   50.000

فقط :
كل من نسب إىل نفسه بغري حق وعىل سبيل التدليس . 1

 189 املادة  إليها  يف  املشار  الصناعية  باملكافآت  الفوز 
ذلك  إىل  إشارة  بوضع  خيالية  مبكافآت  الفوز  أو  أعاله 
عىل منتجاته  أو عنوان محله أو إعالناته أو منشوراته 
اإلعالنية أو رسائله أو أوراقه التجارية أو لفائفه أو بأية 

طريقة أخرى.
املكافآت . 2 بتطبيق  الرشوط  نفس  وفق  قام  من  كل 

املذكورة عىل أشياء غري األشياء التي منحت من أجلها.
كل من استعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافآت غري . 3

املكافآت املنصوص عليها يف املادة 189 أعاله.

المـــــادة 233
بغرامة من  25.000إىل 250.000 درهم كل من  يعاقب 

أو  لغرض صناعي  واستعملها  مكافأة صناعية  حصل عىل 

تجاري دون التقيد بأحكام املواد 189 و190 و198 أعاله.
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المـــــادة 237
تاريخ دخول  من  ابتداء  اململكة  تراب  يرسي يف مجموع 

املسلمة  االخرتاع    براءات  أثر  التنفيذ  حيز  القانون  هذا 

وفقا ألحكام الظهري الرشيف بتاريخ  21 من شعبان 1334 

 4(  1357 شعبان   9 بتاريخ  والقانون   )1916 يونيو   23(

املنفعة  مناذج  وكذا   أعاله،  إليهام  املشار   )1938 أكتوبر 

التجارة  أو  الصنع  وعالمات  الصناعية  والنامذج  والرسوم 

املودعة واملسجلة وفقا ألحكام الظهري الرشيف والقانون 

الـمشار إليهام أعاله.

المـــــادة 238
يستمر العمل بالعالمات املحمية بأولوية االستعامل وفقا 

ألحكام الظهري الرشيف بتاريخ 21 من شعبان 1334  )23 

يونيو 1916( والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 ) 4 أكتوبر  

سبق  قد  يكون  أن  غري  من  أعاله  إليهام  املشار   )1938

إيداعها وتسجيلها تطبيقا ألحكام النصني املذكورين برشط 

أن يودع يف شأنها خالل الستة األشهر التالية لتاريخ دخول 

هذا القانون حيز التنفيذ، طلب تسجيل وفقا ألحكام هذا 

القانون.

المـــــادة 239 
بالحقوق  التمتع  متديد  من  الرتاخيص  أصحاب  يستفيد 

تراب  مجموع  إىل  الصناعية  امللكية  بسندات  املرتبطة 

اململكة ما مل ينص علـى رشوط تعاقدية مخالفـة.

املذكورة  السندات  مالك  بني  اتفاق  يحصل  مل  إذا 

واملستفيدين من الرتاخيص عرض النزاع عىل املحكمة.
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باستثناء القرارات القضائية املنصوص عليها فيه، بحسب 

باللغة  املكتب،  الغرض من طرف  لهذا  الـمعدة  النامذج 

بطريقة  أو  ورقي  بشكل  الفرنسية،  اللغة  أو  العربية 

الكرتونية.

طبقا ألحكام املادة 4 من القانون رقم 13.99  املشار إليه 

الصناعية من  الـملكية  تسلم طلبات سندات  يتم  أعاله، 

لدن فروع الـمكتب.

الباب األول مكرر
�رشوط ممار�صة مهنة م�صت�صار �مللكية �ل�صناعية

المـــــادة 1.2
تطبيقا ألحكام املادة 4 من قانون 17.97 ينجز مستشار 

املودع  من  خاص  كتايب  توكيل  دون  الصناعية،  امللكية 

جميع العمليات املتعلقة بامللكية الصناعية، باستثناء تلك 

املتعلقة بوقف أو نقل حقوق امللكية الصناعية. 

المـــــادة 2.2
طبقا  الصناعية،  امللكية  الئحة مستشاري  التقييد يف  يتم 

ملقتضيات الفقرة األخرية من املادة 1.4 من القانون رقم 

17.97 املشار إليه أعاله.

الصناعية  امللكية  مستشاري  الئحة  يف  القيد  طلب  يرفق 

بالوثائق التالية:

ـ نسخة من وثيقة اثبات محل االقامة املهنية؛

-نسخة من السجل العديل؛

- احدى الشواهد الجامعية الواردة يف البند )أ(

من املادة 2.4 من القانون رقم 17.97 املشار اليه أعاله.

المـــــادة 3.2
من   9.4 املادة  يف  بيانهم  الوارد  األعضاء  عىل  عالوة 

القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله، تتكون لجنة انتقاء 

مستشاري امللكية الصناعية املؤهلني من:
ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة، رئيسا.. 1
ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالعدل.. 2
ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية.. 3
السلطة . 4 تعينه  الصناعية  امللكية  ممثل عن مستشاري 

الحكومية املكلفة بالصناعة.

مرسوم رقم 2.14.316 صادر في 8 من 
بتغيير  ربيع اآلخر 1436 )29 يناير 2015( 
و تتميم المرسوم رقم 2.00.368  بتنفيذ 

القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية 
الملكية الصناعية

 رئيس الحكومة،

بناء عىل القانون رقم 17.97 املتعلق بحامية امللكية الصناعية 

الصادر بتنفيذه الظهري الشــريــف رقــم19. 00. 1 بتاريخ  

9 ذي القعدة 1420 )15 فرباير 2000( ؛

املغريب  املكتب  بإنشاء  القايض   13.99 رقم  القانون  وعىل 

للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف 

رقم  1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فرباير  2000(؛

وعىل املرسوم رقم 2.00.368 الصادر يف 18 ربيع اآلخر 1425 

)7 يونيو 2004(  القايض بتنفيذ القانون رقم 17.97 املتعلق 

بحامية امللكية الصناعية؛

وعىل املرسوم رقم 2.99.71 الصادر يف 9 ذي الحجة 1420 

)16 مارس 2000 ( بتنفيذ القانون رقم 13.99 القايض بإنشاء 

املكتب املغريب للملكية الصناعية و التجارية؛

وبعد املداولة يف مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 23 من 

ربيع األول 1436) 15 يناير 2015(،

رســــم مـا يــلـي:

الباب األول
�أحكام عامة

المـــــادة 1
 « أعاله،  إليه  املشار   13.99 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 

الهيئة  هو  والتجارية«  الصناعية  للملكية  املغريب  املكتب 

املرسوم  هذا  بعده يف  املسامة  الصناعية  بامللكية  املكلفة 

مبصطلح » املكتب«.

المـــــادة 2
عليها  املنصوص  الصناعية  الـملكية  تقدم طلبات سندات 

الطلبات  وكذا  أعاله  إليه  املشار   17.97 رقم  القانون  يف 

الـمرتبطة بالسندات املذكورة،  بالعقود الالحقة  املـتعلقة 
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نفس وقت إيداع الطلب السالف الذكر.

المـــــادة 2.3
يتم كل إشعار من قبل املكتب يتعلق بكل عمل أو عملية 

طريق  عن  إما   ،17.97 رقم  القانون  يف  عليها  منصوص 

الربيد أو بطريقة إلكرتونية.

المـــــادة 3.3
يحدد املكتب كيفيات نرش كل عمل أو عملية منصوص 

عليها يف القانون رقم 17.97.

المـــــادة 4.3
مشار  فهرس رسمي  كل  و مضمون  املكتب شكل  يحدد 

إليه مبقتىض القانون رقم 17.97.

الباب الثاني
بر�ء�ت �الخرت�ع و�صهاد�ت ت�صاميم ت�صكل )طبوغر�فية( 

�لدو�ئر �ملندجمة

الفصل األول 
م�صطرة �إيد�ع و در��صة ملفات طلب بر�ءة �الخرت�ع 

و�صهاد�ت ت�صاميم ت�صكل )طبوغر�فية( �لدو�ئر �ملندجمة، 

وت�صليم �ل�صند�ت �لـمتعلقة بها 

المـــــادة 4
االخرتاع  براءة  طلب  إيداع  استامرة  تشتمل  أن  يجب 

الفقرة االوىل من املادة  البند )أ( من  املنصوص عليها يف 

31 من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله عىل البيانات 

التالية:
هوية املودع و هوية وكيله، عند االقتضاء ؛. 1
يف حالة طلب مشرتكة ملكيته، يجب أن يتضمن الطلب . 2

هوية مجموع املالك الرشكاء وأن يشري إىل عنوان واحد 
لغرض املراسلة مع املكتب. وميكن للمالك الرشكاء أن 
ميثلوا بواحد من بينهم يكون وجوبا حامال لتفويضه، أو 

يعينوا وكيال مشرتكا يتوفر وجوبا عىل تفويضه؛
عنوان االخرتاع ؛. 3
 تعيني املخرتع أو املخرتعني الذين أنجزوا االخرتاع ؛. 4

االكرث . 5 للمشغلني  املهنية  املنظامت  عن  ممثلني  ثالثة   
متثيلية يتم تعيينهم بقرار لرئيس الحكومة.

ممثل عن املكتب املغريب للملكية الصناعية و التجارية.. 6
ترشف الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية عىل كتابة اللجنة.

المـــــادة 4.2
تحدد قامئة الشهادات الواردة يف البند )أ( من املادة 2.4 

للسلطة  بقرار  أعاله  اليه  املشار   17.97 رقم  القانون  من 

للسلطة  للرأي  استطالع  بعد  بالصناعة  املكلفة  الحكومية 

الحكومية املكلفة بالتعليم العايل . 

المـــــادة 3
سجالت امللكية الصناعية املنصوص عليها يف الفقرة األوىل 

أعاله  إليه  املشار   17.97 رقم  القانون  من   14 املادة  من 

هي :

السجل الوطني للرباءات ؛	 

السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل )طبوغرافية( 	 

الدوائر املندمجة؛

السجل الوطني للرسوم والنامذج الصناعية؛	 

السجل الوطني للعالمات؛	 

 السجل الوطني للمكافآت الصناعية.	 

السجل الوطني للبيانات الجغرافية و تسميات املنشأ.	 

الحكومية  للسلطة  بقرار  السجالت  هذه  مضمون  يحدد 

الـمكلفة بالصناعة والتجارة.

المـــــادة 1.3
ألجل تطبيق أحكام املادة 1.14 من القانون 17.97 املشار 

إليه أعاله، يودع طلب متابعة املسطرة املتعلقة بعمليات 

من  املكتب  لدى  الصناعية  امللكية  طلبات سندات  إيداع 

طرف املودع أو وكيله الذي يكون وجوبا حامال لتفويضه.

يشري هذا الطلب إىل:
 هوية الطالب أو وكيله عند االقتضاء؛. 1
املعني، . 2 امللكية  سند  أو  األصيل  الطلب  إيداع  مراجع   

وكذا موضوعه؛
 موضوع طلب متابعة املسطرة.. 3

داخل  تقدميها  يتم  مل  التي  الوثائق  بجميع  اإلدالء  يجب 

القانون املذكور، يف  الغرض من طرف  األجل املحدد لهذا 
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غري أنه ميكن للوصف أن يشتمل عىل:
جداول أو معادالت كياموية أو رياضية،1. 
لوائح تسلسل النوويدات و / أو األحامض األمينية، . 2
مقتطفات من الشفرة املصدرية يف شكل لوائح مكتوبة . 3

رضوريا  ذلك  يكون  حينام  املتداولة،  الربمجة  بلغات 
لفهم االخرتاع،

تعترب رسوما، تصاميم املراحل العملية و البيانات وكذلك 

شكل  عىل  املعروضة  الحاسوب  برامج  من  مقتطفات 

هياكل تنظيمية رضورية لفهم االخرتاع.

المـــــادة 7
من   34 املادة  من  الثالثة  الفقرة  أحكام  تطبيق  ألجل 

القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله، ينبغي أن يتضمن 

وصف االخرتاع :
الكائنات . 1 خصائص  عن  للمودع  املتوفرة  املعلومات 

الدقيقة؛
الدقيقة لديها . 2 الكائنات  التي تم إيداع  الجهة املخولة 

ورقم اإليداع.

المـــــادة 8
يقدم موجز املحتوى التقني لالخرتاع و الوصف و مطالب 

الحامية والرسوم حسب الشكل املحدد من طرف املكتب.

المـــــادة 9
يجب أن يحرر كل مطلب:

تشري 1.  مقدمة  من  األول  يتكون  بحيث  قسمني  يف  إما 
واملميزات  االبتكار  أو  االخرتاع  موضوع  وصف  إىل 
غري  بها،  املطالب  العنارص  لتحديد  الرضورية  التقنية 
أنه بتجميعها، تشكل جزءا من حالة التقنية، ويتضمن 
مسبوقا  يكون  الذي  املميز(  )القسم  الثاين  القسم 
»يشتمل  أو  ب«  »يتميز  أو  ب«  »مميز  بعبارات 
املميزات  إىل  اإلشارة  مامثل،  تعبري  كل  أو  التحسني« 
القسم  يف  املبينة  املميزات  إىل  بضمها  التي  التقنية 
الحامية  تطلب  التي  املميزات  مجموع  تشكل  األول، 

ألجلها.
أو . 2 عنارص  لعدة  تشكيلة  متثل  واحد  قسم  يف  وإما 

تحدد  واحدة،  مرحلة  أو  واحد  عنرص  أو  مراحل، 
موضوع الحامية املطلوبة.

سابق . 5 إيداع  بأولوية  املتعلقة  املراجع   ، االقتضاء  عند 
مطالب بها بوجه صحيح؛

االنتفاع . 6 يف  املؤثر  العقد  إىل  االشارة  االقتضاء،  عند 
بحقوق األولوية؛

عند االقتضاء، املراجع املتعلقة بشهادة الضامن املسلمة . 7
من   186 املادة  يف  إليها  املشار  الدولية  املعارض  يف 

القانون رقم 17.97 املذكور؛
سابقا . 8 مودع  طلب  عىل  لإلحالة  االقتضاء،  عند  اإلشارة 

مع بيان تاريخ ورقم اإليداع, واملكتب الذي أودع فيه، 
الولوج إىل الطلب  وينبغي أن تبني تلك اإلحالة كيفية 
املودع سابقا  واإلشارة إىل أنه  يحل محل الوصف، وعند 

االقتضاء، االشارة اىل الرسوم.
الطلب عبارة عن طلب . 9 أن  إىل  االقتضاء،  اإلشارة، عند 

مقسم سابق مع بيان تاريخ ورقم إيداع الطلب األويل.
اإلشارة إىل الوثائق املرفقة بالطلب.. 10

المـــــادة 5
تحدد الوثائق املشار إليها يف الفقرة األخرية من املادة 31 

من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله الواجب إرفاقها 

باستامرة إيداع طلب براءة االخرتاع عىل النحو التايل :

ترجمة وصف االخرتاع باللغة العربية أو الفرنسية، إذا أ. 
قدم بلغة أخرى أثناء اإليداع؛

مطلب واحد أو عدة مطالب؛ب. 
موجز املضمون التقني لالخرتاع؛ج. 
عند االقتضاء، الرسوم الالزمة لفهم االخرتاع؛د. 
تفويض الوكيل، إذا ما تم تعيينه؛ه. 
الـمطالبة و.  حالة  يف  السابق  لإليداع  الرسمية  النسخة 

باألولوية، مرفقة عند االقتضاء بإذن مكتوب للمطالبة 
باألولوية مينح من طرف مالك الطلب السابق؛

االخرتاع ز.  يكون  عندما  الضامن  شهادة  االقتضاء،  عند 
املعارض  يف  عرضها  سبق  براءة،  الستصدار  القابل 
الدولية املنصوص عليها يف املادة 186 من القانون رقم   

17.97 املشار إليه أعاله.

المـــــادة 6
ال يجب أن يشتمل الوصف واملطالب عىل رسوم أو صور. 
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لطريقة أعدت خصيصا قصد تصنيع هذا املنتوج،  ومطلبا 

واحدا مستقال ألجل استعامل املنتوج املذكور؛

واحدا  مطلبا  و  لطريقة  مستقال  واحدا  مطلبا  وإما   )2

هذه  لتطبيق  خصيصا  أعدت  وسيلة  أو  لجهاز  مستقال 

الطريقة؛

واحدا  مطلبا  و  ملنتوج،  مستقال  واحدا  مطلبا  وإما   )3

املنتوج   هذا  لتصنيع  خصيصا  أعدت  لطريقة  مستقال 

خصيصا  أعدت  وسيلة  أو  لجهاز  مستقال  واحدا  ومطلبا 

لتطبيق الطريقة املذكورة.

المـــــادة 13
ال يستوىف رشط وحدة االخرتاع املنصوص عليه يف املادة 38 

من القانون رقم 17.97 الـمشار إليه أعاله، عند املطالبة 

بأكرث من اخرتاع يف طلب براءة اخرتاع، إال إذا وجدت بني 

هذه االخرتاعات عالقة تقنية تخص عنرصاً أو عدة عنارص 

تقنية خاصة متطابقٌة أو متعلقة فيام بينها.

التعبري »عنرص تقني خاص« يعنى به العنارص التقنية التي 

تحدد مساهمة كل من االخرتاعات املطالب بها و املنظور 

إليها ككل مقارنة مع حالة التقنية.

أو  مستقلة  مطالب  موضوع  اخرتاعات  وجود  يحول  ال 

قدمت كخيارات ضمن نفس املطلب الواحد، دون تحديد 

ما إذا كانت هذه األخرية متعددة أو مرتبطة فيام بينها 

بحيث ال تشكل إال تصوراً إبداعياً عاما.

المـــــادة 14
ألجل تطبيق أحكام املادة 1.38 من القانون رقم 17.97 

الـمشار إليه أعاله، ميكن للمودع :

 إما استعادة محتوى الطلب األويل يف كل طلب مقسم، 

باستثناء تحديد املطالب حسب موضوع الطلب املقسم.

إما تحديد الوصف، واملطالب والرسوم لكل طلب مقسم 

باإلضافة  الحالة،  االحتواء، يف هذه  حسب موضوعه، مع 

التوايل  املستخرجة عىل  والرسوم  النصوص، واملطالب  إىل 

من الوصف ومطالب و رسومات الطلب األويل، عىل جمل 

الربط والتفسري الالزمة لوضوح العرض. 

يتكون ملف كل طلب جزيئ من:

براءة االخرتاع مع اإلشارة ملراجع  إيداع  - استامرة طلب 

المـــــادة 10
األساسية  املميزات  يعرض  مطلب  كل  يتبع  أن  ميكن 

لالخرتاع مبطلب واحد أو أكرث متعلق بطرائق معينة إلنجاز 

هذا االخرتاع.

يشتمل عىل مميزات مطلب  يحيل كل مطلب  أن  يجب 

أخر أو عدة مطالب أخرى من نفس الصنف )منتوج أو 

طريقة أو جهاز أو استعامل( ، يف البداية، إىل هذا املطلب 

األخر أو، بحسب الحالة، إىل  تلك املطالب األخرى بذكر 

أرقامها، ثم املميزات املطالب بها التي تنضاف إىل املميزات 

املطالب  أو  املطلب األخر  الحامية ألجلها يف  التي طلبت 

األخرى.

التقنية  املميزات  يخص  فيام  مطلب  أي  يحيل  أال  يجب 

لالخرتاع، إىل الوصف أو عند االقتضاء إىل الرسوم، بالطريقة 

التالية عىل سبيل املثال: »كام هو مكتوب يف الوصف«، أو 

إذا كانت مثل هذه  ، ما عدا  الرسوم«  »كام هو مبني يف 

يف  تساهم  كانت  إذا  أو  املطلب  لفهم  رضورية  اإلحالة 

توضيح أو إيجاز هذا األخري.

يجب ترقيم املطالب بطريقة متسلسلة.

المـــــادة 11
مع مراعاة أحكام املادة 35  من القانون رقم 17.97 املشار 

إليه أعاله، ال ميكن أن يحتوي طلب براءة اخرتاع عىل أكرث 

من مطلب مستقل من نفس الفئة )منتوج، طريقة ، جهاز 

أو استعامل( إال إذا كان موضوع الطلب يتعلق :
بعدة منتوجات مرتبطة بينها؛. 1
بعدة استعامالت ملنتوج أو لجهاز ؛. 2
بحلول بديلة ملشكلة معينة إذا كانت هذه البدائل ال . 3

ميكن تغطيتها بشكل كاف يف مطلب واحد. 

المـــــادة 12 
أوعدة  واحد  باخرتاع  االخرتاع  براءة  طلب  يتعلق  عندما 

تصورا  إال  تشكل  ال  بحيث  بينها  فيام  مرتبطة  اخرتاعات 

 17.97 رقم  القانون  من   38 للامدة  وفقا  عاما،  إبداعيا 

املشار إليه أعاله، ميكن أن يتضمن ملف الطلب املذكور:

1( إما مطلبا واحدا مستقال ملنتوج، ومطلبا واحدا مستقال 
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المـــــادة 17
 17.97 رقم  القانون  من   40 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

أو  املودع  طرف  من  باملكتب  يودع  أعاله،  إليه  املشار 

وكيله الذي يكون حامال لتفويض خاص، الترصيح املكتوب 

بسحب طلب براءة االخرتاع،  بعد أداء الرسوم الواجبة.

يسلم إىل مالك الطلب أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع 

الترصيح املذكور.

ال ميكن أن يهم طلب السحب إال طلبا واحدا.

تثبت  شهادة  وكيله،  أو  الطلب  مالك  إىل  تبلغ  أو  تسلم 

الطلب  سحب  إىل  الوطني  السجل  يف  اإلشارة  تضمني 

املذكور.

ترجع كل الوثائق املكونة مللف الطلب املشار إليه أعاله 

الـمودع أو وكيله و يحتفظ املكتب بنسخة مصادق  إىل 

عليها من النسخة األصلية.

المـــــادة 18
 17.97 رقم  القانون  من   42 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

الذين  الوطني  الدفاع  ملمثيل  يجوز  أعاله،  إليه  املشار 

يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية املكلفة بإدارة 

املكتب  مكاتب  يف  رسية  بصورة  االطالع  الوطني  الدفاع 

عىل طلبات براءة االخرتاع املودعة لدى املكتب الـمـذكور. 

تبلغ السلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني إىل 

الـمكتب هوية املمثلني السالفي الذكر.

المـــــادة 19
القانون  من   1.43 و   43 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

إىل  األويل  البحث  تقرير  يشري  أعاله،   17.97 رقم 

عند  االعتبار  بعني  تؤخذ  أن  ميكن  التي  الوثائق 

تاريخ  عند  الرباءة  الستصدار  االخرتاع  قابلية  تقييم 

حول  بالرأي  مصحوباً  التقرير  يكون  التقرير.  إنشاء 

املذكورة. الوثائق  ضوء  يف  الرباءة  استصدار   قابلية 

مييز تقرير البحث األويل بني الوثائق املذكورة واملنشورة 

األولوية  تاريخ  بني  املنشورة  تلك  و  األولوية،  تاريخ  قبل 

وتاريخ اإليداع، و تلك املنشورة عند تاريخ اإليداع وبعد 

اإليداع.

لزم  إذا  بها،  يتعلق  التي  املطالب  مع  اقتباس  كل  يذكر 

الطلب األويل.

- الوثائق املشار إليها يف املادة 5 أعاله،  مع األخذ  بعني 

االعتبار أحكام  الفقرة االوىل أعاله.

المـــــادة 15
 17.97 رقم  القانون  من   33 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

إيداع  لتاريخ  الـمثبت  الوصل  يشري  أعاله،  إليه  املشار 

الوثائق املنصوص عليها يف الفقرة األخرية من املادة 31 من 

نفس القانون إىل ما ييل :

التاريخ ورقم إيداع الطلب؛	 

هوية املودع وهوية وكيله عند االقتضاء؛	 

عنوان االخرتاع ؛	 

الوثائق املقدمة حني إيداع ملف طلب براءة االخرتاع.	 

الرابعة  الفقرة  يف  عليها  الـمنصوص  الوثائق  إيداع  يثبت 

أعاله  إليه  املشار   17.97 رقم  القانون  من   31 املادة  من 

باملكتب، خالل أجل 3 أشهر املنصوص عليه يف املادة 32 

من نفس القانون، بوصل يشري إلـى تاريخ إيداع الوثائق 

وكيله  وهوية  املودع  وهوية  إيداعها  ومراجع  الـمذكورة، 

عند االقتضاء، والوثائق املودعة.

المـــــادة 16
 17.97 رقم  القانون  من   39 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

املودع  طرف  من  بالـمكتب  يودع  أعاله،  إليه  الـمشار 

املكتوب  الطلب  لتفويض،  حامال  يكون  الـذي  وكيله  أو 

لتصحيح أخطاء التعبري أو النقل واألغالط املادية الواردة يف 

الوثائق والـمستندات  املودعة، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يجب أن يشتمل الطلب املشار إليه يف الفقرة األوىل أعاله 

عىل نص التصحيحات املقرتحة. 

يسلم إىل املودع أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب 

املذكور.

أو  املودع  إىل  التصحيح  طلب  بشأن  جوابه  املكتب  يبلغ 

وكيله.

تثبت  شهادة  وكيله،  أو  الطلب  مالك  إىل  تبلغ  أو  تسلم 

تضمني اإلشارة إىل الطلب املنصوص عليه يف الفقرة األوىل 

أعاله.
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إثبات أداء الرسوم املستحقة.. 3

إيداعه  وقت  يف  مشفوعا  الطلب  هذا  يكون  أن  يجب 

املكلفة  الحكومية  السلطة  طرف  من  املسلمة  بالشهادة 

بالصحة طبقا للترشيع الجاري به العمل.

المـــــادة 1.22
 1.50 املادة  يف  إليها  املشار  املصادقة  هيئة  تحديد  يتم 

من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله، بقرار للسلطة 

الحكومية املكلفة بالصناعة.

المـــــادة 2.22
يتم تقييد اإلشارات املتعلقة األعامل التي تم بالقيام بها 

السجل  يف  عليها  املصادق  االخرتاع  براءة  استصدار  بعد 

الوطني للرباءات و كذا نرشها من طرف املكتب.

المـــــادة 3.22 
تطبق أحكام هذا الفصل عىل تصاميم تشكل )طبوغرافية( 

الدوائر املندمجة  باستثناء املواد 10و 22 و 1.22 و 2.22.

اعاله.   

الفصل الثاني
تقييد �لعقود �لتي تنقل �أو تغري مبوجبها �حلقوق �ملرتبطة 

بطلب بر�ءة �الخرت�ع �أو �صهادة ت�صميم ت�صكل )طبوغر�فية( 

�لدو�ئر �ملندجمة �أو توؤثر فيها �أو �حلقوق �ملرتبطة بالرب�ءة �أو 

�ل�صهاد�ت �ملذكورة

المـــــادة 23
مبوجبها  تغري  أو  تنقل  التي  العقود  تقييد  طلب  يودع 

الحقوق املرتبطة بطلب براءة االخرتاع أو شهادة تصميم 

فيها،  تؤثر  أو  املندمجة   الدوائر  طبوغرافية(   ( تشكل 

املذكورة،   الشهادات  أو  بالرباءة  املرتبطة  الحقوق  أو 

املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من املادة 58 من القانون 

أحد  لدن  من  باملكتب  أعاله،  إليه  املشار   17.97 رقم 

أطراف العقد أو وكيله؛ ويشري الطلب املذكور إىل هوية 

الطالب وطبيعة التقييد املطلوب ومراجع السند موضوع 

طلب التقييد وكذا إىل الوثائق املرفقة.

ال ميكن لطلب تقييد العقود املشار إليها أعاله أن يتعلق 

املشار  الوثيقة  من  املتوافقة  األجزاء   تحديد  يتم  األمر. 

إليها مع اإلشارة عىل وجه الخصوص  إىل الصفحة والعمود 

والسطر والرسوم.

أي  أو  استخدام  إىل  شفوي،  كشف  إىل  تشري  وثيقة  كل 

إفصاح وقع قبل تاريخ إيداع طلب براءة االخرتاع يجب أن 

يذكر يف تقرير البحث مع تحديد تاريخ نرش الوثيقة، إن 

وجد، أو تاريخ نرش الكشف الغري املكتوب.

المـــــادة 20
بنفس  متعلقة  أخرى  اخرتاع  براءة  طلبات  تقديم  تم  اذا 

طلب براءة االخرتاع املودعة لدى املكتب، ميكن لهذا األخري 

أن يدعو مودع الطلب أو وكيله، قبل إعداد تقرير البحث 

االخرتاع  براءة  الستصدار  القابلية  عن  الرأي  مع  األويل 

املشار  القانون رقم 17.97  املادة 43  من  إليه يف  املشار 

إليه أعاله، لتقديم املعلومات التي يتوفر عليها عن حالة 

طلبات  عند فحص  االعتبار  بعني  أخذها  تم  التي  التقنية 

براءة االخرتاع األخرى من قبل املكاتب املختصة.

المـــــادة 21
الفقرة 2 من  تقدم تعديالت املطالب املنصوص عليها يف 

املادة 1.43 من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله، بناء 

عىل طلب، من طرف مودع طلب براءة اخرتاع أو وكيله، 

تم  كام  الطلب  يف  مصدرها  إىل  اإلشارة  و  تحديدها  مع 

إيداعه.

ميكن أن يسمح للمودع وبناء عىل طلب، حذف العنارص 

الوصف  من  املعدلة،  املطالب  مع  تتامىش  تعد  مل  التي 

والرسوم.

المـــــادة 22
القانون رقم 17.97  املادة 2.17 من  ألجل تطبيق أحكام 

براءة  حامية  مدة  متديد  طلب  يودع  أعاله،  إليه  املشار 

أو  املذكورة  الرباءة  املكتب من طرف مالك  االخرتاع لدى 

من طرف وكيله الحامل لتفويضه.

يشتمل هذا الطلب عىل املعلومات التالية:
هوية الطالب أو وكيله عند االقتضاء؛. 1
مراجع الرباءة موضوع طلب التمديد؛. 2
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القسم األول
�لرت�خي�ص �لتلقائية �لـممنوحة لـم�صلحة �ل�صحة �لعمومية

المـــــادة 25 
من   67 املادة  من  الثانية  الفقرة  أحكام  تطبيق  ألجل 

السلطة  ترسل  أعاله،  إليه  املشار   17.97 رقم  القانون 

الحكومية املكلفة بالصحة طلب االستغالل التلقايئ لرباءة 

اخرتاع  ملصلحة الصحة العمومية إىل السلطة الحكومية 

املكلفة بالصناعة والتجارة.

تبلغ السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة طلب 

االستغالل التلقايئ املنصوص عليه يف الفقرة األوىل أعاله، 

يف رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إىل مالك أو ماليك 

براءة االخرتاع املعنية، و عند اإلقتضاء، إىل مالك أو ماليك 

الوطني  السجل  يف  مضمن  الرباءة  هذه  بشأن  ترخيص 

املكتوبة،  تقديم مالحظاتهم  إىل وكيله قصد  أو  للرباءات 

يف رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل 15 يوما 

ابتداء  من تسلم التبليغ املذكور.

بعد انرصام أجل 15 يوما املنصوص عليه يف الفقرة الثانية 

أعاله، تعرض السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة 

الفقرة األوىل  التلقايئ املنصوص عليه يف  طلب االستغالل 

الذكر،  السالفة  باملالحظات  االقتضاء،  عند  مرفوقا،  أعاله 

قصد إبداء الرأي، عىل لجنة تقنية يحدد تكوينها و كيفية 

تسيريها بقرار مشرتك للسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة 

والتجارة والسلطة الحكومية  املكلفة بالصحة.

يجب عىل هذه اللجنة التقنية أن تديل برأيها خالل أجل 

أقصاه شهران ابتداء من تاريخ توصلها بالعرض املذكور.

المـــــادة 26
ملصلحة  اخرتاع  براءة  الستغالل  التلقايئ  الرتخيص  يصدر 

من  الثانية  الفقرة  يف  عليه  املنصوص  العمومية،  الصحة 

أعاله،  إليه  املشار   17.97 رقم  القانون  من   67 املادة 

املكلفة  الحكومية  السلطة  من  باقرتاح  يتخذ  مبرسوم 

بالصناعة والتجارة بناء عىل طلب  من السلطة الحكومية 

املكلفة بالصحة، بعد رأي اللجنة التقنية املنصوص عليها 

يف الفقرة الثالثة من املادة 25 أعاله.

ينرش هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ويشار فيه إىل:

إال بعقد واحد.

يسلم إىل طالب التقييد أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع 

الطلب املذكور.

إىل  بالتسلم  إشعار  مع  رسالة مضمونة  تبلغ يف  أو  تسلم 

تضمني  تثبت  شهادة  وكيله،  أو  املذكور  التقييد  طالب 

اإلشارة إىل طلب تقييد العقود املشار إليها أعاله يف السجل 

تصاميم  لشهادات  الوطني  السجل  أو  للرباءات  الوطني 

تشكل )طبوغرافية( الدوائر املندمجة.

يجب أن يرفق طلب التقييد املشار إليه يف الفقرة األوىل 

أعاله حني إيداعه:

1( بحسب الحالة :

تغيري 	  يثبت  عليه،  مصادق  العريف  العقد  أصول  بأحد 

شهادة  أو  االخرتاع  برباءة  املرتبطة  الحقوق  ملكية 

اإلضافة أو شهادة تصميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر 

املندمجة، أو االنتفاع بها، أو املرتبطة بطلب الرباءة أو 

طلب الشهادة املذكورة، أو بنسخة من هذا العقد إذا 

كان رسميا؛

يعتزم 	  عندما  أعاله  إليه  املشار  العقد  من  مبستنسخ 

الطالب اسرتجاع أصل العقد أو نظري منه، أو مستخرج 

منه إذا رغب يف أن ينحرص التـقـييد يف هذا األخري؛

بعقد يثبت النقل يف حالة التحويل بسبب الوفاة؛	 

بنسخة مصادق عليها للعقد املثبت للنقل باالندماج أو 	 

اإلنفصال أو الضم؛

2( تفويض الوكيل، إذا تم تعيينه؛

3( إثبات أداء الرسوم املستحقة.

المـــــادة 24
الفقرة  يف  إليها  املشار  النهائية  القضائية  األحكام  تضمن 

الرابعة من املادة 58 من القانون رقم 17.97 املشار إليه 

السجل  يف  بها  التوصل  مبجرد  املكتب  طرف  من  أعاله، 

تشكل  لتصاميم  الوطني  السجل  يف  أو  للرباءات  الوطني 

)طبوغرافية( الدوائر املندمجة .

الفصل الثالث
�لرت�خي�ص �لتلقائية
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المـــــادة 29
مشرتك  باقرتاح  يصدر  مبرسوم  التلقايئ  الرتخيص  مينح 

للسلطة الحكومية املكلفة بالصحة و السلطة الحكومية 

املكلفة بالصناعة والتجارة. 

ينرش هذا املرسوم  يف الجريدة الرسمية.

يبلغ املرسوم  املذكور إىل مالك أو ماليك براءة االخرتاع، 

براءة  أو ماليك ترخيص بشأن  مالك   إىل  االقتضاء،  وعند 

االخرتاع املذكورة مضمن يف السجل الوطني للرباءات، أو 

الذكر  اآلنف  الرتخيص  الـمستفيد من  إىل  و  وكيلهم،  إىل 

وكذا إىل املكتب الذي يضمنه تلقائيا يف السجل الوطني 

للرباءات.

المـــــادة 30
 17.97 رقم  القانون  من   70 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

املشار إليه أعاله، تتخذ وتنرش بحسب املسطرة املنصوص 

عليها يف املادة 28 )الفقرة األوىل(  واملادة 29 أعاله:

سواء 	  املطلوبة  التلقايئ  الرتخيص  مقتضيات  تغيريات 

من طرف مالك براءة االخرتاع أو من طرف مالك هذا 

الرتخيص، باستثناء التغيريات املتعلقة مببلغ األتاوى؛

براءة 	  مالك  لدن  من  الـمطلوب  الرتخيص  سحب 

االخرتاع بسبب عدم الوفاء بااللتزامات  املفروضة عىل 

صاحب الرتخيص.

القسم الثاني
 �لرت�خي�ص �لتلقائية �لـممنوحة الأجل حاجات �القت�صاد 

�لوطني

المـــــادة 31
 17.97 رقم  القانون  من   71 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

إليه أعاله، يتخذ اإلعذار املوجه إىل مالك براءات  املشار 

معها  يتأىت  بكيفية  استغاللها  يف  الرشوع  قصد  االخرتاع 

للسلطة  معلل  بقرار  الوطني،   االقتصاد  حاجات  تلبية 

الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة، بناء عىل طلب من 

السلطة الحكومية املعنية مبارشة مبوضوع  براءة االخرتاع.

التي مل تتم  القرار حاجيات االقتصاد الوطني  يبني هذا   
تلبيتها.

بالتسلم  إشعار  مع  مضمونة  رسالة  يف  القرار  هذا  يبلغ 

للسلطة 	  التلقايئ  االستغالل  بطلب  املتعلقة  املراجع 

الحكومية املكلفة بالصحة؛

وعند 	  املعنية،  االخرتاع  براءة  ماليك  أو  مالك  هوية 

االخرتاع  براءة  بشأن  ترخيص  ماليك  هوية  االقتضاء، 

املذكورة املضمن يف السجل الوطني للرباءات؛

مراجع براءة االخرتاع املعروضة لالستغالل التلقايئ وكذا 	 

موضوعها. 

المـــــادة 27  
يبلغ املرسوم املنصوص عليه يف املادة 26 أعاله  يف رسالة 

مضمونة مع إشعار بالتسلم من طرف السلطة الحكومية 

املكلفة بالصناعة والتجارة إىل مالك أو ماليك براءة االخرتاع، 

براءة  بشأن  ترخيص  ماليك  أو  مالك  إىل  االقتضاء،  وعند 

االخرتاع الـمذكورة املضمنة يف السجل الوطني للرباءات، أو 

إىل وكيلهم، و كذلك إىل املكتب.

يضمن هذا املرسوم تلقائيا يف السجل الوطني للرباءات.

المـــــادة 28 
الرتخيص   « املسمى  باإلستغالل  الرتخيص  طلب  يوجه 
املادة  من  األوىل  الفقرة  يف  عليه  املنصوص   « التلقايئ 
بواسطة  أعاله،  إليه  املشار    17.97 رقم  القانون  من   69
رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إىل السلطة الحكومية 
املكلفة بالصناعة والتجارة و إىل السلطة الحكومية املكلفة 

بالصحة.

يتضمن هذا الطلب :
مراجع املرسوم الصادر باالستغالل التلقايئ وكذا مراجع . 1

نرشه يف الجريدة  الرسمية؛
هوية الطالب؛. 2
مراجع براءة االخرتاع املطلوب الرتخيص التلقايئ بشأنها؛. 3
القانونية . 4 الناحية  الطالب ال سيام من  إثبات مؤهالت 

والتقنية والصناعية واملالية.

يبلغ الطلب يف رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل 

به،  التوصل  ابتداء من  يوما يرسي  يزيد عىل 15  ال  أجل 

من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة إىل 

مالك أو ماليك براءة االخرتاع، وعند االقتضاء، إىل مالك أو 

ماليك ترخيص مضمن يف السجل الوطني للرباءات أو إىل 

وكيلهم.  
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نسخة منه إىل السلطة الحكومية املعنية مبارشة مبوضوع 

براءة االخرتاع.

يبني هذا الطلب :
مراجع املرسوم الصادر باإلستغالل التلقايئ وكذا مراجع . 1

نرشه يف الجريدة الرسمية؛
هوية الطالب؛. 2
التلقايئ . 3 الرتخيص  طلب  التي  االخرتاع  براءة  مراجع 

بشأنها؛
إثبات مؤهالت الطالب ال سيام من الناحية القانونية . 4

املنصوص  اعتبارا للرشوط  والتقنية والصناعية واملالية 
عليها يف الفقرة الثانية من املادة 32 أعاله.

تبلغ السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة الطلب 

املذكور يف رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل 

إىل  به،  التوصل  من  ابتداء  يرسي  يوما   15 عىل  يزيد  ال 

مالك  إىل  االقتضاء،  وعند  االخرتاع،  براءة  ماليك  أو  مالك 

أو ماليك الرتاخيص املضمنة يف السجل الوطني للرباءات، 

أو إىل وكيلهم.

المـــــادة 36
مشرتك  باقرتاح  يصدر  مبرسوم  التلقايئ  الرتخيص  مينح 

للسلطة الحكومية املعنية مبارشة مبوضوع براءة االخرتاع 

و السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة.

ينرش هذا املرسوم يف الجريدة الرسمية.

االخرتاع،  براءة  ماليك  أو  مالك  إىل  املذكور  املرسوم  يبلغ 

براءة  بشأن  ترخيص  ماليك  أو  مالك  إىل  االقتضاء،  وعند 

االخرتاع املذكورة مضمن يف السجل الوطني للرباءات، أو 

الذكر  اآلنف  الرتخيص  من  الـمستفيد  وإىل  وكيلهم،  إىل 

وكذا إىل املكتب الذي يضمنه تلقائيا يف السجل الوطني 

للرباءات.

المـــــادة 37
تتخذ وتنرش بحسب اإلجراءات املنصوص عليها يف املادتني 

35 و 36 أعاله :

سواء 	  املطلوبة  التلقايئ  الرتخيص  مقتضيات  تغيريات 

من طرف مالك براءة االخرتاع أو من طرف مالك هذا 

الرتخيص، باستثناء التغيريات املتعلقة مببلغ األتاوى؛

براءة 	  مالك  لدن  من  الـمطلوب  الرتخيص  سحب 

والتجارة  بالصناعة  املكلفة  الحكومية  السلطة  طرف  من 

إىل مالك أو ماليك براءة االخرتاع، وعند االقتضاء، إىل مالك 

السجل  يف  مضمن  الرباءة  هذه  بشأن  ترخيص  ماليك  أو 

الوطني للرباءات، أو إىل وكيلهم، و كذا إىل املكتب. 

المـــــادة 32
من   73 املادة  من  الثانية  الفقرة  أحكام  تطبيق  ألجل 

اإلستغالل  أعاله، يصدر  إليه  الـمشار  رقم 17.97  القانون 

 71 املادة  يف  عليها  املنصوص  االخرتاع  لرباءات  التلقايئ 

السلطة  من  باقرتاح  يتخذ  مبرسوم  الـمذكور  القانون  من 

بناء عىل طلب من  والتجارة  بالصناعة  املكلفة  الحكومية 

السلطة الحكومية املعنية مبارشة مبوضوع براءة االخرتاع.

الرشوط  ويحدد  الرسمية  الجريدة  يف  املرسوم  هذا  ينرش 

التلقائية  الرتاخيص  طالبو  يستوفيها  أن  يجب  التي 

اإلستغالل  اقرتاحات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  لإلستغالل، 

املقدمة احتامال من لدن مالك براءة االخرتاع.

المـــــادة 33
يبلغ املرسوم املنصوص عليه يف املادة 32 أعاله من طرف 

رسالة  يف  والتجارة  بالصناعة  املكلفة  الحكومية  السلطة 

براءة  ماليك   أو  مالك  إىل  بالتسلم  إشعار  مع  مضمونة 

االخرتاع،  وعند االقتضاء، إىل مالك أو ماليك  ترخيص بشأن 

إىل  أو  للرباءات،  الوطني  السجل  يف  مضمن  الرباءة  هذه 

وكيلهم، وكذا إىل املكتب.

يضمن هذا املرسوم تلقائيا يف السجل الوطني للرباءات.

المـــــادة 34
ألجل تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من املادة 73 من القانون 

املانح  اإلداري  القرار  يتخذ  أعاله،  إليه  املشار  رقم 17.97 

املقررين  والشكل  املسطرة  بحسب  ويبلغ  اإلضايف  لألجل 

بالنسبة لقرار اإلعذار املنصوص عليه يف املادة 31 أعاله.

المـــــادة 35 
يوجه طلب الرتخيص باإلستغالل التلقايئ لرباءات االخرتاع 

املنصوص عليها يف املادة 71 من القانون رقم 17.97 املشار 

إىل  بالتسلم،  إشعار  مع  مضمونة  رسالة  يف  أعاله،  إليه 

ترسل  التي  والتجارة  بالصناعة  املكلفة  الحكومية  السلطة 
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بعد  لتفويض خاص،  حامال  يكون  الذي  وكيله  أو  الرباءة 

أداء الرسوم الواجبة.

يسلم إىل مالك براءة االخرتاع أو وكيله وصل يثبت تاريخ 

إيداع الطلب املذكور.

اخرتاع  برباءة  إال  بالتخيل  الترصيح  يتعلق  أن  ميكن  ال 

واحدة.

وكيله، شهادة  أو  االخرتاع  براءة  مالك  إىل  تبلغ  أو  تسلم 

الوطني  السجل  يف  الذكر  اآلنف  التخيل  تضمني  تثبت 

للرباءات.

ال ترجع إىل املودع أو إىل وكيله عىل إثر التخيل أية وثيقة 

من امللف املتعلق به.

تطبق األحكام املنصوص عليها يف هذه املادة عىل شهادات 

تصاميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر املندمجة.

المـــــادة 41
نسخت هذه املادة.

المـــــادة 42
الحق،  لسقوط  املثبت  واملعلل  املكتوب  القرار  يبلغ 

املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 84 من القانون 

رقم 17.97 املشار إليه أعاله، من طرف املكتب إىل مالك 

براءة االخرتاع أو إىل وكيله.

ألجل تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من املادة 84 السالفة 

إقرار  إعادة  إىل  والرامي  املعلل  الطعن  يودع  الذكر، 

الحقوق، املنصوص عليه يف الفقرة املذكورة، كتابة باملكتب 

من طرف مالك براءة االخرتاع أو وكيله الحامل لتفويضه. 

يبلغ القرار املكتوب للمكتب الصادر بإعادة إقرار حقوق 

عليه  املنصوص  إقرارها،  بعدم  أو  االخرتاع  براءة  مالك 

براءة  مالك  إىل  أعاله،   84 املادة  من  الخامسة  الفقرة  يف 

االخرتاع أو إىل وكيله. 

تطبق األحكام املنصوص عليها يف هذه املادة عىل شهادات 

تصاميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر املندمجة.

الفصل الخامس
 �أحكام خمتلفة 

االخرتاع  بسبب عدم الوفاء بااللتزامات املفروضة عىل 

صاحب الرتخيص.

القسم الثالث
�لرت�خي�ص �لتلقائية �ملمنوحة الأجل حاجات �لدفاع �لوطني

المـــــادة 38
ألجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من املادة 75 من القانون 

رقم 17.97 املشار إليه أعاله، مينح الرتخيص التلقايئ ألجل 

حاجات الدفاع الوطني مبرسوم يصدر باقرتاح من السلطة 

الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة  بناء عىل طلب من 

السلطة املكلفة بالدفاع الوطني.

ينرش هذا الـمرسوم يف الجريدة الرسمية.

بالدفاع  املكلفة  السلطة  إىل  الحال  يف  املرسوم  هذا  يبلغ 

الوطني و إىل مالك أو ماليك طلب براءة االخرتاع أو براءة 

االخرتاع، وعند االقتضاء، إىل مالك أو ماليك ترخيص بشأن 

الطلب أو الرباءة اآلنفي الذكر مضمن يف السجل الوطني 

للرباءات، وكذا إىل املكتب الذي يضمنه تلقائيا يف السجل 

املذكور.

القسم الرابع
 �أحكام خمتلفة

المـــــادة 39
تصاميم  الثالث عىل شهادات  الفصل  أحكام  هذا  تطبق 

تشكل )طبوغرافية( الدوائر املندمجة، عمال بأحكام املادة 

93 عىل التوايل من القانون رقم  17.97 السالف الذكر.

الفصل الرابع
 �لتخلي عن �حلقوق و�الإبقاء على �رشيان �لعمل بها 

و�صقوطها 

المـــــادة 40
 17.97 رقم  القانون  من   81 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

إما  بالتخيل،  املكتوب  الترصيح  يودع  أعاله،  إليه  املشار 

أو  واحد  إىل  بالنسبة  وإما  االخرتاع  مجموع  إىل  بالنسبة 

أكرث من مـطالـب براءة االخرتاع، باملكتب من طرف مالك 
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باملكتب  الطلب  يودع  أن  ميكن  سلفا،  تضمينه  تم  فيها، 

من لدن كل طرف يف العقد املذكور أو وكيله الذي يكون 

حامال لتفويضه. ويرفق هذا الطلب مبا يثبت التغيريالذي 

تم إجراؤه.

عىل  املادة  هذه  يف  عليها  الـمنصوص  األحكام  تطبق 

الدوائر  )طبوغرافية(  تشكل  تصاميم  شهادات  طلبات 

املندمجة، و كذا عىل الشهادات املذكورة. 

المـــــادة 45
السجل  من  املقتطفات  ونسخ  الرسمية،  النسخ  متنح 

الوطني للرباءات االخرتاع وفقا للمواد 45 و 49 و 59 من 

املكتب،  إىل  مقدم  طلب  عىل  بناء  17.97أعاله،  القانون 

بعد دفع الرسوم.

تشكل  تصاميم  شهادات  عىل  املادة  هذه  أحكام  ترسي 

)طبوغرافية( الدوائر املندمجة.

المـــــادة 46
املادة 44 من  املنصوص عليه يف  النرش  تاريخ  ابتداء من 

عىل  اإلطالع  شخص  ألي  يجوز  أعاله،   17.97 القانون 

محتوى السجل الوطني للرباءات.

الباب الثالث
�لر�صوم و�لنماذج �ل�صناعية

الفصل األول
 م�صطرة �إيد�ع و ت�صجيل �لر�صوم و �لنماذج �ل�صناعية

المـــــادة 47
ألجل تطبيق مقتضيات الفقرة االوىل من املادة 114 من 

إيداع  يتم  عندما  أعاله،  إليه  املشار   17.97 رقم  القانون 

يبعث  إليكرتونية  بطريقة  الصناعي  النموذج  أو  الرسم 

الرسوم  أداء  املكتب للمودع أو وكيله عند االقتضاء بعد 

املستحقة، بطريقة إليكرتونية، بوصل يشري فيه إىل تاريخ 

التوصل باإليداع.

المـــــادة 48
يجب أن يشتمل طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي 

المـــــادة 43
ب(  البند  يف  عليه  املنصوص  الترصيح  يتضمن  أن  يجب 

أعاله   إليه  املشار   17.97 رقم  القانون  من   18 املادة  من 

املعلومات التالية :
 موضوع االخرتاع وكذا التطبيقات املزمع إنجازها؛. 1
التوجيهات . 2 أو  التعليامت  سيام:  وال  إنجازه  ظروف   

التي تم تلقيها، وخربات أو أشغال املقاولة املستعملة، 
واملساعدات املحصل عليها؛

تعددهم، . 3 حالة  يف  الـمخرتعني،  أو  املخرتع  هوية   
وصفاتهم ومهامهم. 

يرفق هذا الترصيح بوصف لالخرتاع.

يربز هذا الوصف ما ييل:
االعتبار، . 1 بعني  األخذ  مع  األجري  واجهه  الذي  املشكل   

عند االقتضاء، حالة التقنية السابقة؛
 الحل الذي أىت به ملواجهة املشكل املذكور؛. 2
عند . 3 مشفوعا،  يكون  لإلنجاز  األقل  عىل  واحد  منوذج   

االقتضاء، بالرسوم.

سعيا  اخرتاع،  لرباءة  طلبا  بالـمكتب  املشغل  يودع  عندما 

األجري نسخة  إىل  الحال  يبلغ يف  للـمحافظة عىل حقوقه، 

من وثائق اإليداع يف رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. 

يطبق نفس اإلجراء إذا قام األجري مبثل هذا اإليداع.

المـــــادة 44
ألجل تطبيق أحكام املادة58  من القانون رقم 17.97أعاله 

طلب  مالك  بهوية  الالحقة  التغيريات  تكون  أن  يجب 

براءة االخرتاع، أو براءة االخرتاع، موضوع طلب، ترفق به 

املستندات املثبتة للتغيريات املذكورة،  يودع باملكتب من 

وكيله  لدن  من  أو  املذكورة  الرباءة  أو  الطلب  مالك  لدن 

الذي يكون حامال لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يسلم إىل املالك املشار إليه أعاله أو إىل وكيله وصل يثبت 

تاريخ إيداع الطلب املشار إليه يف الفقرة األوىل أعاله.

شهادة  وكيله،  إىل  أو  املذكور  املالك  إىل  تبلغ  أو  تسلم 

تثبت تضمني التغيريات املشار إليها يف الفقرة األوىل أعاله 

يف السجل الوطني للرباءات أو السجل الوطني لشهادات 

تصاميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر املندمجة.

غري أنه عندما تتعلق هذه التغيريات بعقد تنقل أو تغري 

يؤثر  أو  برباءة  أو  براءة  بطلب  املرتبطة  الحقوق  مبوجبه 
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التي ترفق بطلب  إليه أعاله،  القانون رقم 17.97 املشار 

إيداع الرسم أو النموذج الصناعي، هي التالية:
تفويض الوكيل، إذا ما تم تعيينه؛أ. 
الـمطالبة ب.  حالة  يف  السابق  لإليداع  الرسمية  النسخة 

باألولوية، وترفق عند اإلقتضاء بإذن مكتوب للمطالبة 
باألولوية مينح من طرف مالك الطلب السابق؛

الرسم أو ج.  عند االقتضاء، شهادة الضامن عندما يكون 
النموذج الصناعي قد سبق عرضه يف املعارض الدولية 
املنصوص عليها يف املادة 186 من القانون رقم 17.97 

املشار إليه أعاله.
عند االقتضاء، اإلذن املنصوص عليه يف املادة 113 من د. 

القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله.

المـــــادة 50
القانون رقم 17.97  املادة 116 من  ألجل تطبيق أحكام 

املشار إليه أعاله، يشري الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم 

الوثائق املنصوص عليها يف الفقرة الرابعة من املادة  114 

من نفس القانون إىل ما ييل:

التاريخ ورقم إيداع الطلب؛	 

هوية املودع وهوية وكيله، عند االقتضاء؛	 

عدد وموضوع الرسم أو الرسوم أو النامذج الصناعية ؛	 

الوثائق املقدمة حني إيداع ملف طلب إيداع الرسم أو 	 

النموذج الصناعي.

السادسة  الفقرة  املنصوص عليها يف  الوثائق  إيداع  يثبت 

من املادة 114 من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله 

باملكتب، خالل أجل الثالثة أشهر املنصوص عليه يف املادة 

115 من القانون الـمذكور، بوصل يشري إلـى تاريخ إيداع 

الوثائق املذكورة ومراجع اإليداع الذي تتعلق به الوثائق 

املودعة وهوية املودع وهوية وكيله، عند االقتضاء، وإىل 

الوثائق املقدمة. 

المـــــادة 51
ألجل تطبيق أحكام املادة 117 من القانون رقم  17.97 

إىل  الرامي  املكتوب  الطلب  يودع  أعاله،  إليه  املشار 

املنصوص  أشهر  الثالثة  أجل  خالل  بالـمكتب  التصحيح 

وكيله  أو  املودع  لدن  من  املذكورة،   117 املادة  يف  عليه 

الـذي يكون حامال لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

املنصوص عليه يف الفقرة الرابعة من املادة 114 من القانون 

رقم 17.97 املشار إليه أعاله عىل املعلومات التالية:
 هوية املودع وهوية وكيله، عند االقتضاء؛. 1
 يف حالة طلب مشرتكة ملكيته، يجب أن يتضمن الطلب . 2

هوية مجموع املالك الرشكاء و أن يشري إىل عنوان واحد 
لغرض املراسلة مع املكتب. وميكن للمالك الرشكاء أن 
ميثلوا بأحد من بينهم يكون وجوبا حامال لتفويض، أو 

يعينوا وكيال مشرتكا يتوفر وجوبا عىل تفويض؛
 تحديد املوضوع مع بيان كامل و واضح ملنتجات الفئة . 3

التي تندرج فيها الرسوم أو النامذج الصناعية  ؛
 عدد الرسوم أو النامذج الصناعية موضوع اإليداع، وكذا . 4

بكل  املتعلقة  املصورة  أو  الخطية  املستنسخات  عدد 
رسم أو منوذج صناعي ؛

أو . 5 الرسوم  مبدعي  أو  مبدع  تحديد  االقتضاء،  عند   
النامذج الصناعية ؛

سابق . 6 إيداع  بأولوية  املتعلقة  املراجع  االقتضاء  عند   
مطالب بها بوجه صحيح  ؛

االنتفاع . 7 يف  املؤثر  العقد  إىل  االقتضاء،  عند  اإلشارة   
بحقوق األولوية.

الضامن . 8 بشهادة  املتعلقة  املراجع  االقتضاء،  عند   
املسلمة يف املعارض الدولية املشار اليها يف املادة 186 

من القانون  17.97 املشار إليه أعاله ؛ 
بطلب . 9 يتعلق  األمر  أن  إىل  اإلشارة  االقتضاء،  عند   

تقسيمي مع اإلشارة إىل مراجع طلب تسجيل الرسم أو 
النموذج الصناعي األصيل؛

10. اإلشارة إىل الوثائق املرفقة بطلب اإليداع ؛
11. عند االقتضاء، وصف الرسوم و النامذج الصناعية؛

إليها  املشار  املصورة  أو  الخطية  املستنسخات  تقديم  يتم 

يف الفقرة الرابعة ب( من املادة 114 من القانون 17.97 

حسب املقاس املحدد من طرف املكتب.

عىل  الظاهرة  بالعنارص  الوصف  يتعلق  أن  يجب 

أو  بالرسم  املتعلقة  املصورة  أو  الخطية  املستنسخات 

النموذج الصناعي وال ميكن الكشف عن التفاصيل الفنية 

املتعلقة بتشغيل التصميم الصناعي.

المـــــادة 49
الوثائق املشار إليها يف الفقرة السادسة من املادة 114 من 
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 مراجع إيداع الطلب؛. 2
سابق . 3 إيداع  بأولوية  املتعلقة  املراجع  االقتضاء،  عند   

مطالب بها بوجه صحيح ؛
 موضوع الرسم أو النموذج الصناعي؛. 4
 املستنسخات الخطية أو املصورة املتعلقة بالرسوم أو . 5

النامذج الصناعية؛
 التصنيف الدويل للرسوم و النامذج الصناعية.. 6

الفصل الثاني
 جتديد ت�صجيل �لر�صوم و �لنماذج �ل�صناعية

المـــــادة 54
القانون رقم 17.97  املادة 122 من  ألجل تطبيق أحكام 

املشار إليه أعاله، تطبق  األحكام املنصوص عليها يف  املواد 

البنود 4 و 5 و  6من  48 إىل 53 أعاله، باستثناء أحكام 

املادة 48 و أحكام البندين ب(  و ج( من املادة 49 أعاله، 

عىل تجديد تسجيل رسم أو منوذج صناعي. 

املنصوص عليها يف  التجديد وفقا للرشوط  يتم  أن  يجب 

املادة 122 املذكورة.

إذا كان اإليداع األصيل يشتمل عىل عدة رسوم أو مناذج 

صناعية، ميكن أن يشمل تجديد التسجيل مجموع الرسوم 

عىل  يقترص  أن  أو  أصال  املسجلة  الصناعية  النامذج  أو 

البعض منها فقط. 

يجب أن يشري طلب التجديد إىل الرقم الرتتيـبي للتسجيل 

األصيل الذي يتعلق به وتاريخه.

الفصل الثالث 
تقييد �لعقود �لتي تنقل �أو تغري مبوجبها �حلقوق �ملرتبطة

بر�صم �أو منوذج �صناعي �أو توؤثر فيها

المـــــادة 55
مبوجبها  تغري  أو  تنقل  التي  العقود  تقييد  طلب  يودع 

أو منوذج صناعي  املرتبطة بطلب تسجيل رسم  الحقوق 

فيها،  تؤثر  أو  املسجل   الصناعي  النموذج  أو  بالرسم  أو 

من   126 املادة  من  الثالثة  الفقرة  يف  عليها  املنصوص 

لدن  باملكتب من  أعاله،  إليه  املشار  القانون رقم 17.97 

إىل  املذكور  الطلب  ويشري  وكيله؛  أو  العقد  أطراف  أحد 

يجب أن يشتمل الطلب املنصوص عليه يف الفقرة األوىل 

أعاله عىل نص التصحيحات املقرتحة. يسلم إىل املودع أو 

وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب املذكور.

تضمني  تثبت  وكيله، شهادة  أو  املودع  إىل  تبلغ  أو  تسلم 

اإلشارة إىل الطلب املنصوص عليه يف الفقرة األوىل أعاله يف 

السجل الوطني للرسوم والنامذج الصناعية.

المـــــادة 1.51
رقم  القانون  من   1.117 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

لسحب  الكتايب  الترصيح  يودع  أعاله،  إليه  املشار   17.97

من  باملكتب  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  تسجيل  طلب 

الرسوم  أداء  أو وكيله بعد  التسجيل  طرف صاحب طلب 

املستحقة.

الترصيح  هذا  تقديم  تاريخ  يثبت  الذي  الوصل  يسلم 

لصاحب طلب التسجيل أو وكيله.

بطلب  إال  بالسحب  الكتايب  الترصيح  يتعلق  أن  ميكن  ال 

تسجيل واحد.

وكيله،  أو  التسجيل  طلب  صاحب  إىل  تبلغ  أو  تسلم 

للرسوم  الوطني  السجل  السحب يف  تثبت تضمني  شهادة 

و النامذج الصناعية.

ال ترجع عىل إثر السحب إىل صاحب طلب تسجيل الرسم 

أو النموذج الصناعي أو وكيله أية وثيقة من امللف املتعلق 

به .

المـــــادة 52
من   118 املادة  من  األوىل  الفقرة  أحكام  تطبيق  ألجل 

القانون رقم  17.97 املشار إليه أعاله، يبلغ رفض كل طلب  

إليداع الرسم أو النموذج الصناعي من طرف املكتب إىل 

املودع أو وكيله، يحتفظ املكتب بكل الوثائق املكونة مللف 

إيداع الرسم أو النموذج الصناعي.

المـــــادة 53
يتضمن نرش طلبات تسجيل الرسوم أو النامذج الصناعية 

املشار إليها يف املادة 132 من القانون 17.97 املشار إليه 

أعاله : 
 هوية مالك أو ماليك الطلب؛. 1
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رسوم أو مناذج صناعية، باملكتب من طرف مالك الرسم 

أو النموذج الصناعي أو وكيله الذي يكون حامال لتفويض 

يؤهله إلجراء التخيل املذكور، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يسلم إىل مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو إىل وكيله 

وصل يثبت تاريخ إيداع الترصيح املذكور.

ال ميكن أن يتعلق الترصيح بالتخيل إال بإيداع واحد. 

تسلم أو تبلغ  إىل املودع أو وكيله، شهادة تثبت تضمني 

التخيل اآلنف الذكر يف السجل الوطني للرسوم والنامذج 

الصناعية.

النموذج  أو  الرسم  مالك  إىل  التخيل  إثر  عىل  ترجع  ال 

الصناعي أو إىل وكيله أية وثيقة من امللف املتعلق به.

الفصل الرابع
 �أحكام خمتلفة

المـــــادة 58
القانون رقم 17.97  املادة 107 من  ألجل تطبيق أحكام 

املنصوص  الترصيح  يتضمن  أن  يجب  أعاله،  إليه  املشار 

الـمذكور  القانون  من   18 املادة  من  ب(  البند  يف  عليه 

املعلومات التالية :
 موضوع الرسم أو النـموذج الصناعي الذي تم إبداعه؛. 1
التوجيهات . 2 أو  التعليامت  سيام  وال  إبداعه،  ظروف   

التي تم تلقيها، وخربات أو أشغال املقاولة املستعملة، 
واملساعدات املحصل عليها؛

 هوية املبدع أو املبدعني، يف حالة تعددهم، وصفاتهم . 3
ومهامهم. 

يرفق هذا الترصيح بوصف موجز.

يربز هذا الوصف املوجز ما ييل:
االعتبار، . 1 بعني  األخذ  األجري مع  واجهه  الذي  املشكل   

عند االقتضاء، للحالة السابقة؛
 الحل الذي أىت به ملواجهة املشكل املذكور؛. 2
الصناعي . 3 النموذج  أو  للرسم  األقل  واحد عىل   منوذج 

الـمبدع.

عندما يودع املشغل بالـمكتب طلبا إليداع رسم أو منوذج 

صناعي، سعيا للـمحافظة عىل حقوقه، يبلغ يف الحال إىل 

مع  مضمونة  رسالة  يف  اإليداع  وثائق  من  نسخة  األجري 

اإليداع  ومراجع  املطلوب  التقييد  وطبيعة  الطالب  هوية 

موضوع طلب التقييد وكذا إىل الوثائق املرفقة.

ال ميكن لطلب التقييد السالف الذكر أن يتعلق إال بعقد 

واحد.

يسلم إىل طالب التقييد أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع 

الطلب املذكور.

تسلم أو تبلغ إىل طالب التقييد املذكور أو وكيله، شهادة 

بالعقود  املتعلق  التقييد  طلب  إىل  اإلشارة  تضمني  تثبت 

والنامذج  للرسوم  الوطني  السجل  يف  أعاله  إليها  املشار 

الصناعية.

يجب أن يرفق طلب التقييد املشار إليه يف الفقرة األوىل 

أعاله حني إيداعه:

1. بحسب الحالة :

تغيري 	  يثبت  عليه،  مصادق  العريف  العقد  أصول  بأحد 

ملكية الحقوق املرتبطة بطلب تسجيل رسم أو النموذج 

أو  املسجل  الصناعي  النموذج  أو  بالرسم  أو  الصناعي 

االنتفاع بها، أو بنسخة من هذا العقد إذا كان رسميا؛

يعتزم 	  عندما  أعاله  إليه  املشار  العقد  من  مبستنسخ 

الطالب اسرتجاع أصل العقد أو نظري منه، أو مستخرج 

منه إذا رغب يف أن يقترص التـقـييد عىل هذا األخري؛

بعقد يثبت النقل يف حالة التحويل بسبب الوفاة؛	 

بنسخة مصادق عليها من العقد املثبت للنقل باالندماج 	 

أو اإلنفصال أو الضم؛

2. تفويض الوكيل، إذا تم تعيينه.

المـــــادة 56
الفقرة  يف  إليها  املشار  النهائية  القضائية  األحكام  تضمن 

املشار   17.97 رقم  القانون  من   126 املادة  من  الخامسة 

إليه أعاله، من طرف املكتب مبجرد التوصل بها يف السجل 

الوطني للرسوم و النامذج الصناعية.

المـــــادة 57
 17.97 رقم  القانون  من   130 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

عن  بالتخيل  املكتوب  الترصيح  يودع  أعاله،  إليه  املشار 

حامية رسم أو منوذج صناعي، أو عن جزء فقط من الرسوم 

عدة  عىل  يشتمل  اإليداع  كان  إذا  الصناعية  النامذج  أو 
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المـــــادة 61
القانون رقم 17.97  املادة 127 من  ألجل تطبيق أحكام 

املشار إليه أعاله، تسلم مستخرجات من السجل الوطني 

للرسوم والنامذج الصناعية بناء عىل طلب مكتوب يودع 

أداء  بعد  األمر،  يهمه  شخص  كل  طرف  من  باملكتب 

الرسوم املستحقة.

الباب الرابع
عالمات �ل�صنع �أو �لتجارة �أو �خلدمة

الفصل األول 
 م�صطرة �إيد�ع و ت�صجيل �لعالمة

 
المـــــادة 1.61

من   144 املادة  من  الثانية  الفقرة  أحكام  تطبيق  ألجل 

إيداع  يتم  عندما  أعاله،  إليه  املشار   17.97 رقم  القانون 

أو  للمودع  املكتب  يبعث  إليكرتونية  بطريقة  العالمة 

وكيله عند االقتضاء بعد أداء الرسوم املستحقة، بطريقة 

إليكرتونية، بوصل يشري إىل تاريخ التوصل باإليداع.

المـــــادة 62
ال ميكن أن يتعلق كل ملف إليداع عالمة الصنع أو التجارة 

أو الخدمة إال بعالمة واحدة.

 يجب أن يشتمل طلب تسجيل العالمة، املنصوص عليه 

رقم  القانون  من   144 املادة  من  أ(  الثالثة  الفقرة  يف 

17.97املشار إليه أعاله عىل املعلومات التالية:
هوية املودع وهوية وكيله، عند االقتضاء؛. 1
يتضمن . 2 أن  يجب  ملكيته،  مشرتكة  طلب  حالة  يف 

إىل  يشري  أن  و  الرشكاء  املالك  مجموع  هوية  الطلب 
عنوان واحد لغرض املراسلة مع املكتب. وميكن للمالك 
الرشكاء أن ميثلوا بواحد من بينهم يكون وجوبا حامال 
عىل  وجوبا  يتوفر  مشرتكا  وكيال  يعينوا  أو  لتفويض، 

تفويض؛
تبيان املنتوجات أو الخدمات املطلوب تسجيل العالمة . 3

من أجلها بوضوح تام وكذا التصنيفات املتعلقة بها؛ 
 تعيني األلوان املطالب بها، عند االقتضاء؛. 4
سابق . 5 إيداع  بأولوية  املتعلقة  املراجع   ، االقتضاء  عند 

مبثل  األجري  قام  إذا  اإلجراء  نفس  يطبق  بالتسلم.  إشعار 

هذا اإليداع. 

المـــــادة 59
ألجل تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة من املادة 126 من 

تكون  أن  يجب  أعاله،   إليه  املشار   17.97 رقم  القانون 

التغيريات الالحقة بهوية صاحب طلب تسجيل الرسم أو 

الصناعي  النموذج  أو  الرسم  مالك  أو   الصناعي  النموذج 

املثبتة  املستندات  به  ترفق  طلب  موضوع  املسجل 

للتغيريات املذكورة، يودع باملكتب من لدن صاحب طلب 

التسجيل أو مالك الرسم أو النموذج الصناعي اآلنف الذكر 

الرسوم  أداء  بعد  لتفويضه،  حامال  يكون  الذي  وكيله  أو 

الواجبة.

يثبت  إىل وكيله وصل  أو  الذكر  السالف  املالك  إىل  يسلم 

تاريخ إيداع الطلب املشار إليه يف الفقرة األوىل أعاله.

تسلم أو تبلغ إىل املالك املذكور أو إىل وكيله، شهادة تثبت 

يف  أعاله  األوىل  الفقرة  يف  إليها  املشار  التغيريات  تضمني 

السجل الوطني للرسوم والنامذج الصناعية.

غري أنه عندما تتعلق هذه التغيريات بعقد تنقل أو تغري 

منوذج  أو  رسم  تسجيل  بطلب  املرتبطة  الحقوق  مبوجبه 

فيها،   يؤثر  أو  أو منوذج صناعي مسجل  أو برسم  صناعي 

باملكتب  الطلب  إيداع  يتم  أن  ميكن  سلفا،  تضمينه  تم 

من لدن كل طرف يف العقد املذكور أو وكيله الذي يكون 

حامال لتفويضه. يرفق هذا الطلب مبا يثبت التغيري الذي 

تم إجراؤه.

المـــــادة 60
ألجل تطبيق أحكام مقتضيات املادة 121 من القانون رقم 

األمر،  يعنيه  لكل شخص  يجوز  أعاله،  إليه  املشار   17.97

بعد نرش طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، تسلم 

نسخة من أصل الرسم أو النموذج الصناعي املسجل، بعد 

أداء الرسوم املستحقة.

غري أنه ميكن لصاحب الطلب أو وكيله، أن يطلب يف أي 

وقت نسخة رسمية من طلب التسجيل.  



72

عىل التوايل يف ب( و ج( يف الفقرة الثانية من املادة  144 

من طرف  املحدد  املقاس  ومقدمة حسب  واضحة  أعاله 

الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية.

المـــــادة 64
القانون رقم 17.97  املادة 146 من  ألجل تطبيق أحكام 

املشار إليه أعاله، يشري الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم 

الوثائق املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 144 

من نفس القانون إىل ما ييل :

تاريخ إيداع الطلب والرقم املتعلق به؛	 

هوية املودع وهوية وكيله، عند االقتضاء؛	 

الخدمات 	  أو  باملنتوجات  املتعلقة  التصنيفات  تبيان 

املطلوب تسجيل العالمة من أجلها؛

الوثائق املقدمة حني إيداع ملف إيداع عالمة الصنع أو 	 

التجارة أو الخدمة.

الخامسة  الفقرة  يف  عليها  املنصوص  الوثائق  إيداع  يثبت 

إليه أعاله  املشار  القانون رقم 17.97  املادة 144 من  من 

باملكتب، خالل أجل الثالثة أشهر املنصوص عليه يف املادة 

145 من القانون الـمذكور، بوصل يشري إلـى تاريخ إيداع 

وهوية  املودع  وهوية  إيداعها  ومراجع  املذكورة،  الوثائق 

وكيله، عند االقتضاء، وإىل الوثائق املقدمة.

المـــــادة 65
القانون رقم 17.97  املادة 147 من  ألجل تطبيق أحكام 

إىل،  الرامي  املكتوب  الطلب  يودع  أعاله،  إليه  املشار 

يف  عليه  املنصوص  أشهر  الثالثة  أجل  خالل  بالـمكتب 

وكيله  أو  املودع  لدن  من   147 املادة  من  األوىل  الفقرة 

الـذي يكون حامال لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يجب أن يشتمل الطلب املنصوص عليه يف الفقرة األوىل 

أعاله عىل نص التصحيحات املقرتحة.

يسلم إىل املودع أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب 

املذكور.

 تسلم أو تبلغ إىل املودع أو وكيله، شهادة تثبت تضمني 

اإلشارة إىل الطلب املنصوص عليه يف الفقرة األوىل أعاله يف 

السجل الوطني للرسوم و النامذج الصناعية.

مطالب بها بوجه صحيح، وإذا كانت املطالبة باألولوية 
ال تطبق عىل مجموع املنتوجات أو الخدمات املبينة يف 
الطلب، اإلشارة إىل املنتوجات أو الخدمات التي تطبق 

عليها املطالبة؛
االنتفاع . 6 يف  املؤثر  العقد  إىل  اإلشارة  االقتضاء،  عند 

بحقوق األولوية؛
عند االقتضاء، املراجع املتعلقة بشهادة الضامن املسلمة . 7

من   186 املادة  يف  إليها  املشار  الدولية  املعارض  يف 
القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله؛

جامعية . 8 بعالمة  أو  جامعية  بعالمة  األمر  تعلق  إذا 
أو  جامعية  عالمة  بصفتها  العالمة  تعيني  للتصديق، 

عالمة جامعية للتصديق؛  
بطلب . 9 يتعلق  األمر  أن  إىل  اإلشارة  االقتضاء،  عند 

تقسيمي مع اإلشارة إىل مراجع طلب تسجيل العالمة 
األصيل.

10. اإلشارة إىل الوثائق املرفقة بالطلب.
11 . إذا تعلق األمر بعالمة صوتية أو عالمة شمية، تعيني 

العالمة بصفتها عالمة صوتية أو عالمة شمية.

المـــــادة 63
الوثائق املشار إليها يف الفقرة 4 الخامسة من املادة 144 

التي يجب أن  إليه أعاله،  القانون رقم 17.97 املشار  من 

ترفق بطلب تسجيل العالمة، هي التالية:
الـمطالبة . 1 حالة  يف  السابق  لإليداع  الرسمية  النسخة 

باألولوية، وترفق عند االقتضاء بإذن مكتوب للمطالبة 
باألولوية مينح من طرف مالك الطلب السابق؛

عند االقتضاء، شهادة الضامن املسلمة إىل مودع الطلب . 2
إذا عرضت العالمة يف املعارض املنصوص عليها يف املادة 

186 من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله؛
جامعية . 3 عالمة  أو  جامعية  بعالمة  األمر  تعلق  إذا 

للتصديق، نسخة من الئحتها املنظمة الستعامل العالمة 
املذكورة، مصادقا عليها من لدن املودع؛

تفويض الوكيل، إذا تم تعيينه؛. 4
عند االقتضاء، اإلذن املنصوص عليه يف الفقرة الثانية من . 5

املادة 135 من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله.
أو عالمة شمية، وصف . 6 بعالمة صوتية  األمر  تعلق  إذا 

مفصل للعالمة.

يجب أن تكون مستنسخات منوذج العالمة املنصوص عليها 
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148.2 من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله:
تثبت . 1 التي من شأنها أن  البيانات  املتعرض، و   هوية 

وجود حقوقه و طبيعتها و مصدرها ومداها؛
وبيان . 2 عليه،  الـمتعرض  التسجيل  طلب  مراجع   

املنتجات أو الخدمات املستهدفة من التعرض؛
 عرض األسباب التي يرتكز عليها التعرض؛. 3
 إثبات أداء الرسوم املستحقة؛. 4
 تفويض الوكيل، عند االقتضاء.. 5

ال يقبل كل تعرض غري مطابق للرشوط املنصوص عليها 
يف هذه املادة.

يشار اىل التعرضات املنصوص عليها يف املادة 2.148 من 
القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله، يف  الفهرس الرسمي 

املشار إليه يف املادة 176 من القانون السابق الذكر.

إىل  يبلغه  و  التعرض  قبول طلب  قرار عدم  املكتب  يعد 

املتعرض أو وكيله

المـــــادة 4.66
ألجل تطبيق أحكام املادة  3.148 من القانون رقم 17.97 

إليه أعاله، يجب أن يودع طلب متديد أو تعليق  املشار 

اجل البث يف التعرض لدى املكتب من قبل أحد األطراف 

املعنية أو وكيله.

المـــــادة 5.66
تنرش قرارات الهيئة املكلفة بامللكية الصناعية املشار إليها 

يف املادة 4.148 من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله. 

تضمن اإلشارة إىل تلك القرارات يف الفهرس الرسمي املشار 

إليه يف املادة 176 من هذا القانون.

المـــــادة 67
القانون رقم 17.97  املادة 150 من  ألجل تطبيق أحكام 

طرف  من  العالمة  لتسجيل  وتبعا  أعاله،  إليه  املشار 

الـمكتب،  تحرر شهادة تسجيل العالمة من طرف املكتب.

تسلم أو تبلغ الشهادة املذكورة إىل املودع أو وكيله.

الفصل الثاني
 جتديد ت�صجيل عالمة �ل�صنع �أو �لتجارة �أو �خلدمة

المـــــادة 1.65
ألجل تطبيق أحكام املادة 1.147 من القانون رقم 17.97 

طلب  لسحب  الكتايب  الترصيح  يودع  أعاله،  إليه  املشار 

تسجيل العالمة باملكتب من طرف صاحب طلب التسجيل 

أو وكيله بعد أداء الرسوم املستحقة.

الترصيح  هذا  تقديم  تاريخ  يثبت  الذي  الوصل  يسلم 

لصاحب طلب التسجيل أو وكيله.

ال ميكن أن يتعلق ترصيح السحب بأكرث من طلب تسجيل 

عالمة.

تسلم أو تبلغ إىل صاحب طلب تسجيل العالمة أو وكيله، 

شهادة تثبت تضمني السحب يف السجل الوطني للعالمات.

ال ترجع عىل إثر السحب إىل صاحب طلب تسجيل العالمة 

أو وكيله أية وثيقة من امللف املتعلق به.

المـــــادة 66
 17.97 رقم  القانون  من   148 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

املشار إليه أعاله، يبلغ رفض كل طلب لتسجيل عالمة من 

طرف املكتب إىل املودع أو وكيله.

يحتفظ املكتب بكل الوثائق املكونة مللف إيداع العالمة.

المـــــادة 1.66
املادة  1.148  إليها يف  التسجيـل املشار  يتم نرش طلبات 
يتم  مل  التي  أعـاله  إليه  املشار   17.97 رقم  القانـون  من 
شهرين  يتعدى  ال  أجل  داخل  تسجيلها  رفض  أو  سحبها 

ابتداء من تاريخ تسوية الطلبات املذكورة.

المـــــادة 2.66
يضع املكتب رهن إشارة العموم فهرس العالمات الدولية 

املنشور من طرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
من   2.148 املادة  يف  إليه  املشار  الشهرين  أجل  يرسي 
القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله الذي يجب أن تقدم 
فيه تعرضان األغيار ابتداء من اليوم األول من الشهر املوايل 
للشهر الذي يتوصل فيه املكتب بفهرس العالمات الدولية.

المـــــادة 3.66
صنع  عالمة  تسجيل  طلب  عىل  التعرض  يحدد  أن  يجب 
أو تجارة أو خدمة، املشار إليه يف الفقرة األوىل من املادة 
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اإلنفصال أو الضم؛

2. تفويض الوكيل، إذا تم تعيينه؛

3. إثبات أداء الرسوم املستحقة.

المـــــادة 70
الفقرة  يف  إليها  املشار  النهائية  القضائية  األحكام  تضمن 

املشار  القانون رقم 17.97  املادة 157 من  الخامسة من 

إليه أعاله، من طرف املكتب مبجرد التوصل بها يف السجل 

الوطني للعالمات.

المـــــادة 71
القانون رقم 17.97  املادة 160 من  ألجل تطبيق أحكام 

عن  بالتخيل  املكتوب  الترصيح  يودع  أعاله،  إليه  املشار 

بعض  أو  جميع  يخص  فيام  مسجلة  عالمة  تسجيل  آثار 

التسجيل  هذا   يشملها  التي  الخدمات  أو  املنتوجات 

باملكتب من لدن مالك العالمة أو وكيله الذي يكون حامال 

الرسوم  أداء  بعد  املذكور،  التخيل  لتفويض يؤهله إلجراء 

الواجبة.

يسلم إىل مالك العالمة املسجلة أو إىل وكيله وصل يثبت 

تاريخ إيداع الترصيح املذكور.

ال ميكن أن يتعلق الترصيح بالتخيل إال بعالمة واحدة مسجلة. 

تثبت  شهادة  وكيله،  أو  العالمة  مالك  إىل  تبلغ  أو  تسلم 

تضمني التخيل يف السجل الوطني للعالمات.

ال ترجع عىل إثر التخيل إىل مالك العالمة أو إىل وكيله أية 

وثيقة من امللف املتعلق بها.

الفصل الرابع
 �أحكام خمتلفة

المـــــادة 72
ألجل تطبيق مقتضيات املادة 157 من القانون رقم 17.97 

املشار إليه أعاله ، يجب أن تكون التغيريات الالحقة بهوية 

موضوع  العالمة  مالك  أو  عالمة  تسجيل  طلب  صاحب 

املذكورة،  للتغيريات  املثبتة  املستندات  به  ترفق  طلب 

يودع باملكتب من لدن صاحب طلب التسجيل أو مالك 

لتفويضه،  حامال  يكون  الذي  وكيله  أو  املذكورة  العالمة 

بعد أداء الرسوم الواجبة.

المـــــادة 68
القانون رقم 17.97   ألجل تطبيق أحكام املادة 152 من 

إىل رقم  التجديد  أن يشري طلب  أعاله، يجب  إليه  املشار 

الرتتيب الزمني لإليداع األصيل الذي يتعلق به وتاريخه.

الفصل الثالث
 تقييد �لعقود �لتي تنقل �أو تغري مبوجبها �حلقوق �ملرتبطة

بعالمة �صنع �أو جتارة �أو خدمة م�صجلة �أو توؤثر فيها

المـــــادة 69
مبوجبها  تغري  أو  تنقل  التي  العقود  تقييد  طلب  يودع 
بعالمة صنع  أو   عالمة  تسجيل  بطلب  املرتبطة  الحقوق 
أو تجارة أو خدمة مسجلة أو تؤثر فيها، املنصوص عليها 
القانون رقم 17.97  املادة 157 من  الثالثة من  الفقرة  يف 
املشار إليه أعاله باملكتب من لدن أحد أطراف العقد أو 
وكيله، ويشري الطلب املذكور إىل هوية الطالب و طبيعة 
التقييد  طلب  موضوع  اإليداع  ومراجع  املطلوب  التقييد 

وكذا إىل الوثائق املرفقة.

ال ميكن لطلب التقييد املشار إليه أعاله أن يتعلق إال بعقد 

واحد.

يسلم إىل طالب التقييد أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع 

الطلب املذكور.

تثبت  وكيله، شهادة  أو  التقييد  إىل طالب  تبلغ  أو  تسلم 

تضمني اإلشارة إىل طلب تقييد العقود املشار إليها أعاله يف 

السجل الوطني للعالمات.

يجب أن يرفق طلب التقييد املشار إليه يف الفقرة األوىل 

أعاله يف وقت إيداعه:

1. بحسب الحالة :

تغيري 	  يثبت  عليه،  مصادق  العريف  العقد  أصول  بأحد 

أو  عالمة  تسجيل  بطلب  املرتبطة  الحقوق  ملكية 

هذا  من  رسمية  بنسخة  أو  بها،  االنتفاع  أو  بالعالمة 

العقد إذا كان رسميا؛

يعتزم 	  عندما  أعاله  إليه  املشار  العقد  من  مبستنسخ 

الطالب اسرتجاع أصل العقد أو نظري منه، أو مستخرج 

منه إذا رغب يف أن ينحرص التـقـييد يف هذا األخري؛

بعقد يثبت النقل يف حالة التحويل بسبب الوفاة؛	 

بنسخة مصادق عليها للعقد املثبت للنقل باالندماج أو 	 
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من املادة 182.2 من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله:

إثبات  شأنها  من  التي  البيانات  وكذا  املتعرض  هوية   .1

وجود حقوقه وطبيعتها و مصدرها 

و مداها؛

2. مراجع طلب الحامية املتعرض عليه ؛

3. عرض األسباب التي يرتكز عليها التعرض؛

4. إثبات أداء الرسوم املستحقة؛

5. تفويض الوكيل عند االقتضاء.

ال يقبل إيداع كل تعرض غري مطابق لإلجراءات املنصوص 

عليها يف هذه املادة.

المـــــادة 3.74
املادة 182.2  إليها يف  الحكومية املختصة املشار  السلطة 

اإلدارة  هي  أعاله  إليه  املشار   17.97 رقم  القانون  من 

املكلفة بالقطاع.

المـــــادة 4.74
ينرش القرار املشار إليه يف املادة 182.2 من القانون رقم 

17.97 السالف الذكر يف الفهرس الرسمي املشار إليه يف 

املادة 182.3 من هذا القانون.

الفصل الخامس
�لتد�بري على �حلدود

المـــــادة 5.74
يضمن طلب توقيف التداول الحر للسلع املشتبه يف كونها 

سلع مزيفة، املنصوص عليه يف املادة 176.1 من القانون 

من  محدد  منوذج  أعاله، حسب  إليه  املشار   17.97 رقم 

قبل إدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة.

المـــــادة 6.74
السابع  الفصل  أحكام  بتطبيق  املتعلقة  اإلجراءات  تحدد 

إليه  املشار   17.97 رقم  القانون  من  الخامس  الباب  من 

بالصناعة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  مشرتك  أعاله.بقرار 

والسلطة الحكومية املكلفة باملالية.

يسلم إىل صاحب طلب التسجيل أو مالك العالمة املشار 

الطلب  إيداع  تاريخ  يثبت  وكيله وصل  إىل  أو  أعاله  إليه 

املنصوص عليه يف الفقرة األوىل أعاله.

تسلم أو تبلغ إىل صاحب طلب التسجيل املذكور  أو  املالك 

املذكور أو إىل وكيله، شهادة تثبت تضمني التغيريات املشار 

إليها يف الفقرة األوىل أعاله يف السجل الوطني للعالمات.

غري أنه عندما تتعلق هذه التغيريات بعقد تنقل أو تغري 

مبوجبه الحقوق املرتبطة بطلب تسجيل عالمة أو  بعالمة 

مسجلة أو يؤثر فيها، تم تضمينه سلفا، ميكن أن يتم إيداع 

أو  املذكور  العقد  لدن كل طرف يف  باملكتب من  الطلب 

الطلب مبا  لتفويضه. يرفق هذا  الذي يكون حامال  وكيله 

يثبت التغيري الذي تم إجراؤه.

المـــــادة 73
 17.97 رقم  القانون  من   151 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

املشار إليه أعاله، تسلم لكل شخص يهمه األمر نسخة من 

الرسوم  أداء  بعد  مسجلة  عالمة  أو  عالمة  تسجيل  طلب 

املستحقة.

وكيله  أو  العالمة  تسجيل  طلب  لصاحب  ميكن  انه  غري 

الحصول يف أي لحظة عىل نسخة رسمية من طلبه.

المـــــادة 74
 17.97 رقم  القانون  من   158 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

املشار إليه أعاله، تسلم مستخرجات من السجل الوطني 

للعالمات بناء عىل طلب مكتوب يودع باملكتب من طرف 

كل شخص يهمه األمر، بعد أداء الرسوم املستحقة.

المـــــادة 1.74
من   2.182 و   1.182 املادة  مقتضيات  تطبيق  أجل  من 

القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله، تودع طلبات حامية 

بعد  املكتب  لدى  املنشأ  تسميات  و  الجغرافية  البيانات 

أداء الرسوم الواجبة.

المـــــادة 2.74
يجب أن يحدد التعرض املعلل عىل طلب حامية البيانات 

الجغرافية و تسميات املنشأ املشار إليه يف الفقرة الثانية 
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عليه يف أ( من الفقرة الثانية من املادة 192 من القانون 

رقم 17.97 املشار إليه أعاله عىل املعلومات التالية:
وكيله أ.  وهوية  الصناعية  املكافأة  من  املستفيد  هوية 

عند االقتضاء؛
الهيئة التي منحتها؛ب. 
تاريخ و مكان الحصول عليها؛ج. 
طبيعة سند املكافأة الصناعية؛د. 
اإلشارة إىل الوثائق املرفقة بطلب التسجيل.ه. 

المـــــادة 78
من   192 املادة  من   4 الفقرة  يف  إليها  املشار  الوثائق 

القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله ، التي يجب أن ترفق 

بطلب التسجيل، هي كالتايل:
تفويض الوكيل، إذا تم تعيينه؛. 1
عند االقتضاء، اإلذن املنصوص عليه يف املادة  191 من . 2

القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله.

المـــــادة 79
القانون رقم 17.97  املادة 194 من  ألجل تطبيق أحكام 

املشار إليه أعاله، يشري الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم 

الوثائق املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 192 

من نفس القانون إىل ما ييل:

التاريخ ورقم الرتتيب الزمني إليداع الطلب؛	 

وكيله، 	  وهوية  الصناعية  املكافأة  من  املستفيد  هوية 

عند االقتضاء؛

طبيعة سند املكافأة الصناعية؛	 

املكافأة 	  إيداع  ملف  إيداع  وقت  يف  املقدمة  الوثائق 

الصناعية.

الرابعة  الفقرة  يف  عليها  املنصوص  الوثائق  إيداع  يثبت 

من املادة 192 من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله 

باملكتب، خالل أجل الثالثة أشهر املنصوص عليه يف الفقرة 

األوىل من املادة 193 من نفس القانون، بوصل يشري إلـى 

وهوية  إيداعها  ومراجع  املذكورة،  الوثائق  إيداع  تاريخ 

املودع وهوية وكيله، عند االقتضاء، وإىل الوثائق املقدمة.

المـــــادة 80
القانون رقم 17.97  املادة 195 من  ألجل تطبيق أحكام 

الباب الخامس
�حلماية �لــمــوؤقـتة

المـــــادة 75
يف  يرغبون  الذين  حقوقه  ذوي  أو  عارض  كل  عىل  يجب 

االستفادة من الحامية املؤقتة املنصوص عليها يف املادة 186 من 

القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله، واملمنوحة لالخرتاعات 

القابلة الستصدار براءة، وتصاميم تشكل ) طبوغرافية ( الدوائر 

املندمجة، والرسوم والنامذج الصناعية وكذا عالمات الصنع أو 

التجارة أو الخدمة بالنسبة ملنتوجات أو خدمات تعرض ألول 

مرة يف معارض دولية رسمية أو معرتف بها رسميا، تنظم  يف 

املغرب، أن يستصدروا من املكتب شهادة ضامن.

المـــــادة 76
لدن  من  باملكتب  الضامن  شهادة  طلب  يودع  أن  يجب 

العارض أو وكيله الذي يكون حامال لتفويضه خالل املعرض 

بعد أداء الرسوم املستحقة.

يجب أن يرفق هذا الطلب:
بوصف مدقق لألشياء املطلوب ضامنها، وعند االقتضاء . 1

والرسوم  الوصف  ينجز  أن  يجب  األشياء.  لهذه  برسم 
تحت  يشهدون،  الذين  وكالئهم  أو  العارضني  لدن  من 
املستنسخة  أو  املوصوفة  األشياء  مبطابقة  مسؤوليتهم، 

لألشياء املعروضة ؛
بشهادة موقعة من لدن السلطة املكلفة بتسليم شهادة . 2

القبول أو بإجراء تسلم األشياء املعروضة، تذكر بإيجاز 
تطلب  التي  األشياء  بأن  وتشهد  املعنية  األشياء  وصف 
بصورة  و  فعليا  معروضة  أجلها  من  املؤقتة  الحامية 

قانونية.

يسجل الطلب املشار إليه يف الفقرة األوىل أعاله من طرف 

املكتب حسب الرتتيب لإليداعات يف سجل خاص ميسكه 

لهذا الغرض.

الباب السادس
�ملكافاآت �ل�صناعية

المـــــادة 77
يجب أن يشتمل طلب تسجيل املكافأة الصناعية املنصوص 
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حامال لتفويضه. يرفق هذا الطلب مبا يثبت التغيري الذي 

تم إجراؤه.

المـــــادة 83
القانون رقم 17.97   املادة 199 من  ألجل تطبيق أحكام 

التسجيالت  ومستخرجات  نسخ  تسلم  أعاله،  إليه  املشار 

للمكافآت  الوطني  السجل  يف  املضمنة  والتقييدات 

الصناعية بناء عىل طلب مكتوب يودع باملكتب من لدن 

كل شخص يعنيه األمر بعد أداء الرسوم املستحقة.

الباب السابع 
 م�صطرة �لتاأريخ

المـــــادة 1.83
ألجل تطبيق أحكام املادة 1.200 من القانون رقم 17.97 

بطريقة  التأريخ  طلب  ملف  يودع  أعاله،  إليه  املشار 

إلكرتونية.

يحدد املكتب  إجراءات إيداع نسخ طلب التأريخ.

أو وكيله عند  للمودع  إليكرتونية  املكتب بطريقة  يبعث 

االقتضاء بعد أداء الرسوم املستحقة، بوصل يشري إىل تاريخ 

التوصل باإليداع.

الباب الثامن
�أحكام نهائية

المـــــادة 84
التنفيذ، بعد  تاريخ دخوله حيز  الـمرسوم يف  ينسخ هذا 

املادة  الرسمية، و ذلك تطبيقا ألحكام  الجريدة  نرشه يف 

234 من القانون رقم 17.97 املشار إليه أعاله، كل األحكام 

املخالفة أو التي تتناول نفس املوضوع الوارد يف أحكامه. 

المـــــادة 85
يسند إىل كل من وزير الصناعة وزير الصحة، كل واحد 

منهم فيام يخصه، تنفيذ هذا املرسوم الذي ينرش بالجريدة 

الرسمية.

املشار إليه أعاله يودع الطلب املكتوب الرامي إىل تصحيح 

فقط   الواردة  املادية  واألغالط  النقل  أو  التعبري  أخطاء 

أ(  الثانية  الفقرة  يف  عليها  املنصوص  التسجيل،  طلب  يف 

باملكتب من طرف  القانون املذكور،  املادة  192 من  من 

املستفيد من املكافأة الصناعية أو وكيله الـذي يكون حامال 

لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يجب أن يشتمل الطلب املشار إليه يف الفقرة األوىل أعاله 

عىل نص التصحيحات املقرتحة.

إيداع  تاريخ  يثبت  وصل  وكيله  إىل  أو  املودع  إىل  يسلم 

الطلب املذكور.

تضمني  تثبت  وكيله، شهادة  أو  املودع  إىل  تبلغ  أو  تسلم 

اإلشارة إىل الطلب املنصوص عليه يف الفقرة األوىل أعاله يف 

السجل الوطني للمكافآت الصناعية.

المـــــادة 81
 17.97 رقم  القانون  من   196 املادة  أحكام  تطبيق  ألجل 

مكافأة  تسجيل  طلب  كل  رفض  يبلغ  أعاله،  إليه  املشار 

رسالة  وكيله يف  أو  املودع  إىل  املكتب  من طرف  صناعية 

مضمونة مع إشعار بالتسلم.

إيداع  مللف  املكونة  الوثائق  بجميع  املكتب  يحتفظ 

املكافأة الصناعية.

المـــــادة 82
املكافأة  مودع  بهوية  الالحقة  التغيريات  تكون  أن  يجب 

الصناعية موضوع طلب ترفق به الوثائق املثبتة  للتغيريات 

أو  العقد  أطراف  أحد  لدن  من  باملكتب  يودع  املذكورة، 

وكيله الذي يكون حامال لتفويضه بعد أداء الرسوم الواجبة.

إيداع  تاريخ  يثبت  وصل  وكيله  إىل  أو  املودع  إىل  يسلم 

الطلب املنصوص عليه يف الفقرة األوىل أعاله.

تضمني  تثبت  وكيله، شهادة  أو  املودع  إىل  تبلغ  أو  تسلم 

اإلشارة إىل التغيريات املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله 

يف السجل الوطني للمكافآت الصناعية.

غري أنه عندما تتعلق هذه التغيريات بعقد تنقل أو تغري 

مبوجبه الحقوق املرتبطة مبكافأة صناعية مسجلة أو يؤثر 

فيها، تم تضمينه سلفا، ميكن أن يتم إيداع الطلب باملكتب 

من لدن كل طرف يف العقد املذكور أو وكيله الذي يكون 


