
   الملكية التجارية والصناعيةايةمحقانون 
   وتعديالته٤٧/١٩٤٦المرسوم 

  
  ١المادة 

ائم                     اج صناعي ق يعتبر اختراعًا صناعيًا ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اآتشاف طريقة جديدة للحصول على إنت
  . أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة

  
ن  ل م ذا  ولك ي ه واردة ف ام ال ًا لألحك راع وفق شهادة اخت نح ب تغالله ويم ده حق اس ه وح ًا صناعيًا ل ر اختراع يبتك

  . المرسوم التشريعي
  

   ٢المادة 
ح  دة ال ةإن م داع         ماي ضر اإلي ي مح ين ف ت المع ن الوق دأ م نة تب شرة س س ع راع خم هادة االخت ا ش ي تكفله  الت

  /. ١٣/المنصوص عليه في المادة 
  

   ٣المادة 
  : عتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في األحوال اآلتيةت
  
  .  ـ إذا لم يكن االختراع جديدًا١
  /. ٦/ ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة باالختراع في األحوال المنصوص عليها في المادة ٢
ضة، دون أن        ٣ ة مح ضة أو عملي ة مح ق نظري اليب أو طرائ ق بأس راع يتعل ان االخت ق   ـ إذا آ ا تطبي ون له  يك

  . صناعي معين
  .  ـ إذا آان االسم الذي قدم به االختراع يدل عمدًا على شيء غير االختراع نفسه٤
ر            ٥ تعمال، وتعتب راع موضع االس ة لوضع االخت وائح حساباته آافي ه ول راع ومخططات  ـ إذا لم يكن وصف االخت

  .  األصليةباطلة أيضًا الشهادات اإلضافية التي ال صلة لها بالشهادات
  

   ٤المادة 
ه             لكي يعتبر االختراع جديدًا يجب أن ال يكون قد نشر عنه في سورية وال في البالد األجنبية شيء يمكن من تطبيق
ضًا        ى أي ارض ويراع ن المع مانة م هادات ض ا ش ن أجله ذ م ي أخ ات الت ك االختراع ن ذل ستثنى م تعماله، ي واس

  . اضي الجمهورية السوريةاالتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أر
  

   ٤المادة 
ه             لكي يعتبر االختراع جديدًا يجب أن ال يكون قد نشر عنه في سورية وال في البالد األجنبية شيء يمكن من تطبيق
ضًا        ى أي ارض ويراع ن المع مانة م هادات ض ا ش ن أجله ذ م ي أخ ات الت ك االختراع ن ذل ستثنى م تعماله، ي واس

  . المرعية في أراضي الجمهورية السوريةاالتفاقات الدولية المخالفة 
  

   ٥المادة 
  : تسقط حقوق صاحب الشهادة

  
ة    ١ ة المخالف  ـ إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة االتفاقات الدولي

  . والمعمول بها في سوريا
  
تعمال،    ٢ ه موضع االس نتين اختراع دة س ي م ضع ف م ي ى   ـ إذا ل رة عل ه مباش ه عرض اختراع رهن أن م يب ا ل  م

ق    ه وف تعمال اختراع ات اإلذن باس بب طلب دون س رفض ب م ي ه ل ه، وأن ق اختراع ى تحقي ادرين عل صناعيين الق ال
  . شروط معقولة

  
   ٦المادة 

ا                        آلداب والدس ام أو ل ة بصراحة للنظام الع ة، واالختراعات المخالف راع، لألسباب المالي تير ال تعطى شهادة االخت
  . والتراآيب الصيدلية

  



   ٧المادة 
ويجب أن يقدم  . لكل شخص أن يطلب منحه شهادة االختراع، وإذا آان أجنبيًا فعليه أن يتخذ ممثًال مقيمًا في سوريا                

  .  في دمشق من قبل المخترع أو وآيله القانونيمايةطلب الشهادة إلى مدير مكتب الح
  

   ٨المادة 
  : يجب أن يرفق الطلب

  
  . آالة إذا قدم الطلب بواسطة وآيل ـ بو١
  
  :  ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن٢
  

  . آ ـ وصف االختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين اإلنكليزية أو اإلفرنسية
  . ب ـ الرسمات والمخططات الالزمة لفهم االختراع

  . جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة
  

   ٩المادة 
شمل الطلب إال               ويذآر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم      روءة وال ي ه بصورة مق رع أو ممثل  وعنوان آل من المخت

د              . اختراعًا واحدًا مع توابعه وضروبه     وإذا آان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا االختراع في بل
ان مف      صل آخر، أو إذا آان طلب لالختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن يذآر ذلك في بي

  . إال على أساس النظام المتري... وال يجوز أن تكون األرقام والمقاييس واألوزان والخ. يربط بالطلب
  

   ١٠المادة 
  . يجب أن تكون آل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وآالته باالستدعاء

  
   ١١المادة 

  :  آما يلييدفع عن آل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد
  
  . ليرة سورية سنويًا) ٦٠( السنين الخمس األولى -
  . ليرة سورية سنويًا) ١٠٥( السنين الخمس الثانية -
  . ليرة سورية سنويًا) ١٥٠( السنين الخمس الثالثة -
  

   ١٢المادة 
األولى على األقل من   إال إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة    مايةال يقبل الطلب المقدم لمكتب الح     

  . الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعاله
  

   ١٣المادة 
ع الرسم، ويجوز                        ائق أو وصولها ودف سليم الوث اريخ وساعة ت ه ت ينظم مدير المكتب محضرًا موقعًا منه ويذآر في

  . ع رسم قدره ست ليرات سوريةإعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى مقدم الطلب بعد دف
  

   ١٤المادة 
  . يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة

  
   ١٥المادة 

ك     ان ذل الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم ألصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء آ
  . وجدته أو من جهة أمانة الوصف ودقتهمن حيث حقيقة االختراع أ

  
   ١٦المادة 

ذي يرفق بالوصف والرسمات                  رار ال ذا الق يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا يبت بقانونية الطلب، وه
ذآورة دون أي رسم،          . األصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة االختراع        شهادة الم ثم يعطى للطالب صك بال



رات                     وآل نس  دره عشر لي ع رسم مسبق ق خة جديدة عن الصك تعطى بناًء على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دف
  . سورية

  
   ١٧المادة 

ذه الحال ال                      للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة، وفي ه
شهادة                 تسلم الشهادة إليه إال بعد سنة من تاريخ تقديم ال          سليمه ال ه أن يطلب ت رع أو وآيل ى أن يبقى للمخت طلب وعل

  . خالل السنة المذآورة
  

   ١٨المادة 
  . ومع ذلك فال يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق باالختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البالد األجنبية

  
   ١٩المادة 

ا س       واردة فيم شرائط ال ائق          الطلب الذي ال تتوافر فيه ال ديم وث ه لتق زم األمر مع دعوت ى المستدعي إن ل اد إل بق يع
ى                    صحيحة، على أن المكتب يذآر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إل

  . تسجيل إيداعها ويحرر المحضر الالزم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق األصلية
  

   ٢٠المادة 
دير المكتب الطالب                 عندما يكون االختراع   م م سادسة يعل  معقدًا أو داخًال في األنواع المنصوص عليها في المادة ال

  . بذلك ويرفع تقريرًا باألمر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية
  

   ٢١المادة 
راع        دة عن آل جزء من أجزاء االخت ات جدي دم طلب رع أن يق ده يمكن للمخت سبب تعق راع ب رفض االخت دما ي عن

اريخ وساعة                       األص لي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو ت
  . الطلب المرفوض

  
   ٢٢المادة 

ك، إن الرسوم المدفوعة           . عند رفض الطلب يبقى رسم السنة األولى المدفوع من حق المكتب           وعلى العكس من ذل
  /. ٢١/فقًا ألحكام المادة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة و

  
   ٢٣المادة 

راع                  ى االخت ديل أو إضافة إل ر أو تب دخل آل تغيي االختراع، أن ي لصاحب الشهادة، مخترعًا آان أم صاحب حق ب
داع  . األصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي         وينظم محضر اإلي

شهادا   ه في                         المتعلق بال راع والمنصوص علي شهادات االخت داع ب ه محضر اإلي نظم في ذي ي شكل ال ت اإلضافية بال
ادة  رات    /. ١٣/الم دره ست لي م ق ع رس اء دف ه لق شهادة اإلضافية أو لوآيل ب ال سخة لطال ه ن ن أن تعطى من ويمك
  . سورية

  
   ٢٤المادة 

شها  ون لل دما يك شهادات األصلية عن ول ال شهادات اإلضافية نفس مفع شهادة لل ددون فال دة األصلية أصحاب متع
  . اإلضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعًا

  
   ٢٥المادة 

راع األصلي،                     إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فال يجوز لمبتكر التحسين استغالل االخت
ست         راع األصلي أن ي رع االخت ة    وعلى العكس من ذلك ال يجوز للشخص اآلخر مخت شهادة اإلضافية المتعلق غل ال

  . بالتحسين المكتشف بعد االختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العالقة
  

   ٢٦المادة 
  . تؤرخ الشهادات اإلضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة األصلية التي تتعلق بها

  
   ٢٧المادة 



ى              عندما تبطل الشهادة بسبب ع     شرط االستمرار عل ا سارية المفعول ب شهادات اإلضافية به دم جدتها يمكن بقاء ال
م            . دفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة      شهادة األصلية إذا ل ي آانت عينت لل دة الت اء الم ا أثن وًال به وتبقى معم

  . يقرر بطالنها
  

   ٢٨المادة 
ا         شهادة اإلضافية في آل وقت أن يطلب تحويله سنة         لصاحب ال رق الرسم عن ال ع ف اء دف راع لق ى شهادة اخت  إل

  . الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة األصلية
  

   ٢٩المادة 
ويجب أن يفهم بكلمة رسم      . يجب أن يرفق طلب الشهادة اإلضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة األولى على األقل             

ي               . ختراع عن السنة الجارية   السنة األولى رسم شهادة اال     سابعة الت سنة ال اء ال دم أثن إن طلب الشهادة اإلضافية المق
سنة                       اء ال دم أثن ك أن الطلب المق ى العكس من ذل رة سورية، وعل تتلو تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين لي

  . التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقًا دفع رسم قدره ثالثون ليرة سورية
  

   ٣٠ المادة
  : يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات اإلضافية آما يلي

  
  . ليرة سورية سنويًا) ٣٠( السنين الخمس األولى -
  . ليرة سورية سنويًا) ٦٠( السنين الخمس الثانية -
  . ليرة سورية سنويًا) ٩٠( السنين الخمس الثالثة -
  

   ٣١المادة 
ا أم                  لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها آًال أو بعضاً        ى حق رقبته رغ يقتصر عل ان التف ن، سواء أآ اء ثم  مجانًا أو لق

  . يشمل أيضًا حق استغاللها أو رهنها، أو المساهمة بها في شرآة من الشرآات إلى غير ذلك من طرائق التفرغ
  

   ٣٢المادة 
اطالً      ون ب ذلك يك اطًال، وآ ان ب ة وإال آ صورة خطي شهادة ب ن ال رغ ع ل أو التف ري النق ق يجب أن يج ا يتعل  فيم

ى          . مايةباألشخاص اآلخرين إذا لم يسجل في مكتب الح        اًء عل يسجل االنتقال على السجل المخصص في المكتب بن
سجيل   ). وال تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية      . (طلب المتفرغ في مدة ثالثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ          يتضمن الت

شها         م ال رغ                ذآر أسماء ذوي العالقة وعناوينهم ورق اريخ صك التف ه وت رغ ومدت ة التف ا واسمها وطبيع دة وتاريخه
ا       . (المعقود بين المتفرغ والمتفرغ له     وان مالكه وان آل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عن

داره     /١٥/وآذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خالل المدة المحددة يستوجب دفع الرسم المحدد ومق
ب   أخر عن طل سبة للت ل شهرين بالن رات سورية عن آ سجيل وخمس لي ن أجل الت رة سورية م خمس عشرة لي

  ). التسجيل
  

   ٣٣المادة 
ائي أو              / ٣٢/يسجل شطب التفرغ في السجل المذآور في المادة          م نه راء خالصة رسمية لحك مكتسب  بناًء على إب

دائن أو ممن اتصل               القضية المقضية، أو بناًء على إبراز صك رسمي يتض         ةقو ل ال من قبول الشطب صادر من قب
  . إليه الحق منه

  
   ٣٤المادة 

رغ                يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه ال يوجد تف
  .  صك معطىويتقاضى المكتب بهذه المناسبة رسمًا قدره عشر ليرات سورية عن آل. فيما يتعلق بشهادة معينة

  
   ٣٥المادة 

ة ح                   سورية الخاص بمديري ة ال ة العربي ة تنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للجمهوري ة   ماي  الملكي
  . التجارية والصناعية

  
   ٣٦المادة 



و       . يجوز ألي من دائني صاحب شهادة االختراع أن يلقي عليها الحجز           د يقدم الدائن اعتراضًا خطيًا للمكتب على قي
التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين، ويرفق هذا االعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح            

  . بالحجز المعطى من حاآم مقام المدين أو ممثله إذا آان المدين مقيمًا في بلد أجنبي
  

   ٣٧المادة 
  . إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة

  
   ٣٨المادة 
بت الحجز تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العلني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء، ويجب على صاحب الشهادة            إذا تث 

دأ                ة أشهر تب الجديد الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خالل ثالث
  . من يوم نقل الملكية وإال آان باطًال

  
   ٣٩المادة 
ذا الطلب                  إذا ط  ي ه يبقى  . لب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب االعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلب

  . تسجيل التفرغ مرعيًا إذا لم يتقرر تثبيت الحجز، أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكمًا
  

   ٤٠المادة 
ًا        إن الشهادات اإلضافية المعطاة لصاحب شهادة االختراع أو لمن يقوم م           قامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكم

من حق المتفرغ له، وآذلك فإن صاحب شهادة االختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات اإلضافية                 
  . المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة األصلية إلى المتفرغ عنها

  
   ٤١المادة 

ال ا  يم دعوى إبط صلحة أن يق ل شخص ذي م ارة لك ة التج ام محكم دعاوى أم ذه ال ام ه قوطها، وتق شهادة أو س . ل
وللنيابة العامة دائمًا حق التدخل الستصدار حكم ببطالن الشهادة أو سقوطها، ولها أيضًا أن ترفع الدعاوى مباشرة       

رة   / ٣/وبطريق الدعاوى األصلية في األحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة              ادة   من ) ١(والفق  الم
قاط/ ٥/ بيل اإلبطال أو اإلس ي س ذين سجلت  . ف شهادة ال ي ال وق ف ع ذوي الحق ى جمي دعاوى عل ام ال ويجب أن تق

  . حقوقهم في المكتب
  

   ٤٢المادة 
ات  انون المحاآم ي ق ا ف يم المنصوص عليه قاط حسب المراس بطالن واإلس ي دعوى ال م ف ق والحك يجري التحقي

  . سبقًا للنيابة العامةالحقوقية، ويجب تبليغ اإلضبارة م
  

   ٤٣المادة 
م     . تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة              شر خالصة الحك وتن

  .  الملكية التجارية والصناعيةمايةفي ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة ح
  

   ٤٤المادة 
ه، ومع                إن صاحب شهادة االختراع الذي لم يدفع الر        سقط حقوق دة شهادته ت سم القانوني قبل مطلع آل من سني م

دره                        مًا إضافيًا ق دفع رس ذه الحال أن ي ه في ه ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية، ولكن علي
  . عشر ليرات سورية/ ١٠/
  

   ٤٥المادة 
الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة       تعتبر رسومًا يمكن إيداعها وحمايته بقصد هذا المرسوم التشريعي          

ة من                 والتميز، أي التي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروف
  . قبل

  
ع والعمل         وآل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغالله وبيعه وعرضه للبي

  . يعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقًا إيداع هذا الرسم أو النموذجعلى ب
  

   ٤٦المادة 



ورق                      سوجة، ال سوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المن يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المن
ساء،   الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس لل            رجال والن

توابع الزينة آالشياالت والحماالت، واألحذية، وغالفات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية            
صيدلية         شكل الخارجي ألي بضاعة       . واألشربة والعطور، علب وغالفات الكرتون المستعملة للمستحضرات ال وال

  . وأي محصول أو أي سلعة أخرى، إلى غير ذلك
  
   ٤٧مادة ال

واد من                          ام الم ًا ألحك / ١/إذا آان يمكن اعتبار النموذج الجديد آاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفق
راع                       . من هذا المرسوم  / ٤٥/إلى   ا يمكن فصله عن االخت ا جدة النموذج مم وم عليه أما إذا آانت العناصر التي تق

راع وعن     مايةلمقدم من الحفيجوز بناًء على طلب المخترع أن يستفيد الشيء ا       المزدوجة الناتجة عن شهادة االخت
  . اإليداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة آل من هذه المعامالت

  
   ٤٨المادة 

ك في                             ين ذل ة، ويتع ًا شرعيًا بالملكي ة المودع زعم ا يوجد لمنفع وذج، وإنم ك رسم أو نم ال يكسب اإليداع حقًا بمل
  . التطبيق وحده

  
   ٤٩المادة 

ة آ ـ يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الح  ل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من       ماي  من قب
ة    ة العربي ي أراضي الجمهوري يم ف ل مق ب بواسطة ممث دم بالطل ه أن يتق ًا فعلي ان أجنبي ًا، وإذا آ ه قانون وب عن ين

  : ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات اآلتية. اعالسورية ليكون وآيًال عنه فيما يتعلق بمعامالت اإليد
  
  .  ـ اسم المودع وآنيته وعنوانه الكامل، وإذا آان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد١
  .  ـ اسم وآيله وآنيته وعنوانه في حال وجود وآيل٢
د عدده     ٣ ى أن ال يزي ا عل داع الواحد      ـ عدد األشياء المراد إيداعها وماهيته ى الخمسين في اإلي شترط أن  . ا عل وي

  . تكون المنتجات المذآورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى آل من هذه األشياء برقم متسلسل
  .  ـ إذا آان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذآر ترآيب هذا المنتج٤
  

  . لمعلومات اآلنفة الذآرب ـ يعتبر باطًال آل طلب ال تتوفر فيه ا
  

   ٥٠المادة 
  : يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطالن

  
  .  ـ إيصال بالرسوم المحددة١
  
  .  ـ وآالة الوآيل في حالة وجود وآيل٢
  
شيء        ٣ ك ال م ذل ياء المودعة وتحمل نفس رق راد       .  ـ نموذجين عن آل من األش ديم النموذج الم ذر تق وفي حال تع
ة                              إ ى صاحب العالق اد صورة مصدقة إل ه بحيث تع ة عن ديم ثالث صور فوتوغرافي ه يكتفى بتق يداع طلب حمايت

  .  بالصورتينمايةويحتفظ مكتب الح
  

   ٥١المادة 
  .  الرسوم أو النماذج المخالفة لآلداب العامة أو النظام العاممايةتستبعد من الح

  
   ٥٢المادة 

داع الرسمة أو       مايةبعد دفع الرسم يتسلم مكتب الح  ول إي ان يمكن قب ا إذا آ  الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيم
وين والتجارة            . النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة      ر التم ى وزي ا إل ا يرفعه فإذا بدا له أنها ال يمكن قبوله

د اال  ائي بع رار نه رفض بق القبول أو ال وزير ب ل، ويبت ال ر معل ة بتقري ة مرفق ستدعي الداخلي م م ى تظل طالع عل
ه          مايةالح اريخ تبليغ ًا من ت م يكن          .  وخالل خمسة عشر يوم اد نصف الرسم للمودع إن ل وفي حال رد الطلب يع

  . سيء النية
  



   ٥٣المادة 
ل                               ا يجوز للمودع ومن انتق ى طلب خطي، آم اًء عل يجوز ألي آان االطالع على الرسمة أو النموذج المودع بن

ه صورة               إليهم الحق فيه وآل م     ستطيع أن يأخذ عن ن يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج ي
  . فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية

  
   ٥٤المادة 

  . مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ اإليداع
  

   ٥٥المادة 
د      يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج        ديم طلب التجدي لمرتين جديدتين متتاليتين آل منها لخمس سنوات بمجرد تق

سابق   داع ال اء اإلي اريخ انته ن ت ارًا م تة أشهر اعتب داع خال س د اإلي ال إجراء تجدي ي ح دد، وف م المح ع الرس ودف
  . يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير

  
   ٥٦المادة 

ح  مايةهر النتهاء مدة حإذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أش   د ال ة  إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجدي  ماي
ا                 مايةيتولى مكتب الح   ادة منه ا اإلف ي يمكنه ة الت د الحرفي ى  .  توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاه عل

  . أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على األشياء
  

   ٥٧المادة 
دل مع المؤسسات                إن الرسمة أو النموذج الصن     ًا أو بب رغ مجان ع أو التف ق اإلرث أو البي ال بطري اعي قابالن لالنتق

  . التجارية أو بدونه آما يجوز منح حق استثماره
  

وإن آل   .  عن آل انتقال ليكون صالحًا لالحتجاج به على األشخاص اآلخرين           مايةويجب تقديم تصريح لمكتب الح    
سجيل                 . حددتسجيل لالنتقال يستوجب دفع الرسم الم      ه فيجب طلب الت ل ل وإذا جرى التسجيل بناًء على طلب المنتق

رغ           اريخ التف ة      (خالل الشهر الذي يبدأ من ت سافة القانوني دة الم ك م دخل في ذل سجيل     ). ال ي أخير عن طلب الت والت
م إضافي ع رس ستوجب دف وذج أو   . ي ى النم ة عل صرفات الجاري ع الت ى صورة عن جمي ب الحصول عل وإن طل

  . ة أو على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحددالرسم
  

   ٥٨المادة 
  . ١٩٨٠لعام / ٢٨/من القانون رقم / ١١/ملغاة بموجب المادة 

  
   ٥٩المادة 

  . ١٩٨٠لعام / ٢٨/من القانون رقم / ١١/ملغاة بموجب المادة 
  

   ٦٠المادة 
  . ١٩٨٠لعام / ٢٨/من القانون رقم / ١١/ملغاة بموجب المادة 

  
   ٦١مادة ال

  . ١٩٨٠لعام / ٢٨/من القانون رقم / ١١/ملغاة بموجب المادة 
  

   ٦٢المادة 
  . ١٩٨٠لعام / ٢٨/من القانون رقم / ١١/ملغاة بموجب المادة 

  
   ٦٣المادة 

ح             ه سقوط ال نجم عن ة إن إعالن الرسمة أو النموذج قبل اإليداع حتى ولو آان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج ال ي  ماي
  . ها هذا المرسوم التشريعيالتي يمنح

  
   ٦٤المادة 



روف     ع والح ام والطواب وز واألخت سميات والرم زة والت ماء الممي ة األس ة صناعية أو تجاري ات فارق ر عالم تعتب
شأ                    ة ومن ز طبيع ستعمل لتميي والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة واألرقام، وبصورة عامة آل شارة ت

  . اري أو زراعي أو حراجي أو معدنيبضاعة أو منتج صناعي أو تج
  

   ٦٥المادة 
  . العالمات الفارقة التجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك

  
   ٦٦المادة 

صناعية المسموح               . يمكن أن تكون العالمة فردية أو جماعية       ة، أو ال ة، أو الزراعي ة، أو اإلقليمي الجماعات الحرفي
ل ن قب ا م ستطيع  به ا، وي ضائعها أو منتجاته شأ أو حسن صنع ب ل من ة تكف ة جماعي ك عالم ا أن تمل ة يمكنه  الدول

أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العالمة الجماعية مستقلة عن العالمة الفردية التي قد يكون يملكها آل             
  . منهم

  
   ٦٧المادة 

ة  ل العالق وز أن تمث ة أ  ال يج عارات وطني ًا أو ش ًا أو   نقوش زًا ثوري ارة أو رم ة أو صورة أو إش ة وال آلم و أجنبي
ا أو                      ة باسم مبتكره ات العام مناقضًا للنظام العام واآلداب، وفضًال عن ذلك ال يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئ

ة من انتقل إليه الحق بها، والتسجيل الذي يجري خارج البالد السورية يكون عديم المفعول في أراضي الجمهوري      
  . العربية السورية، وآل تسجيل جرى أو يجري خالفًا ألحكام هذه المادة يعتبر باطًال وال يشكل أي حق مكتسب

  
   ٦٨المادة 

ح                         سبقًا في مكتب ال د أودعت م م تكن ق ا ل ة ال يمكن االدعاء بالملكية الشخصية للعالمة الفارقة م ام     ماي ًا ألحك  وفق
  . وما يليها/ ٧١/المادة 

  
   ٦٩المادة 

ع أو    إن ة أو المعروضة للبي ضائع المبيع ى الب م عل ي ترس ات الت ع العالم ي جمي داعها ه ن إي ي يمك ات الت  العالم
ذا المرسوم              ام ه المصنوعة في أراضي سوريا، وال يجبر صاحب العالمة على اإلقامة في سورية ليستفيد من أحك

ا          وعلى األجنبي الذي يرغب بإيداع عالمة أن ينيب عنه شخصاً         . التشريعي ه فيم  مقيمًا في سورية ليكون وآيًال عن
  . يتعلق بمعامالت اإليداع

  
   ٧٠المادة 

مدة اإليداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن آل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة               
  /. ٧٨/في المادة 

  
   ٧١المادة 

ان        يقدم مالك العالمة أو وآيله طلبًا خطيًا ذا طابع لمدير         ة وإال آ ات اآلتي ب، ويجب أن يتضمن الطلب البيان  المكت
  : باطًال

  
  .  ـ اسم المودع وآنيته ومقامه١
  
  .  ـ اسم الوآيل وآنيته ومقامه إن آان وآيل٢
  
  .  ـ نوع التجارة أو الصناعة الذي يتعاطاه المودع٣
  
  .  ـ وصفًا موجزًا للعالمة٤
  
  . العالمة عليها ـ المنتجات أو البضائع التي يراد وضع ٥
  
  .  ـ اإليداع الحاصل في البالد األجنبية بشأن العالمة نفسها إن حصل شيء من ذلك٦
  
  .  ـ تاريخ الوآالة التي يستمد منها الوآيل صالحياته عند وجود وآيل٧



  
صيدالني( ـ    ٨ تج ال ب المن تج صيدالني  ) ترآي ة بمن ة متعلق ة فارق اك عالم ان هن ب . إن آ ق الطل ويجب أن يرف

  : بالوثائق اآلتية وإال آان باطًال
  

  . آ ـ نسختان من نموذج العالمة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم
  . ب ـ النسخة األصلية للوآالة التي تؤهل الوآيل

شأن      . التيبوغرافية للعالمة) الكليشة(جـ ـ الراسمة   ي سلمت ب داع الت ويرفق بالعالمة إن أمكن صورة شهادات اإلي
  . مة في البالد األجنبية أو شهادات القبول الموقت للمعارض واألسواقهذه العال

  
   ٧٢المادة 

  . ال يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم الالزم
  

   ٧٣المادة 
بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول األمر ما إذا آان يمكن              

ة    /٦٨/قبول العالمة حسب أحكام المادة      وين والتجارة الداخلي ، فإذا بدا له أنها ال يمكن قبولها يحيلها إلى وزير التم
  . مرفقة بتقرير معلل

  
اد نصف     . ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العالمة أو رفضها بقرار نهائي      وفي حال رد الطلب يع

  . الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية، ويكون الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية
  

   ٧٤المادة 
  : إذا اعتبرت العالمة قانونية فيصار إلى إيداعها ويذآر مدير المكتب في سجل إيداع العالمات المعلومات اآلتية

  
  .  ـ رقم العالمة المتسلسل١
  . إليداع وتاريخه وشهره وسنته ـ ساعة ا٢
  .  ـ مدة اإليداع٣
  .  ـ اسم المودع وآنيته ومقامه٤
  .  ـ اسم الوآيل وآنيته ومقامه إن آان وآيل٥
  .  ـ تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العالمة عليها٦
  .  ـ اإليداعات الحاصلة سابقًا في البالد األجنبية في حال حصول ذلك٧
  

ع المعلومات             تلصق إحدى ن  ذآر جمي ذلك، وت ل مخصص ل سجل في حق ى ال رفقتين بالطلب عل ة الم سختي العالم
دير              . التي من شأنها بيان هيئة العالمة وما خصصت له واستعمالها          سجل آل من م ع ال بعد إنجاز هذه المراسم يوق

  . المكتب والمودع
  

   ٧٥المادة 
سجل المنصوص                 يجب أن تسلم شهادة اإليداع إلى المودع خالل مدة خم          د في ال اريخ القي دأ من ت ًا تب سة عشر يوم

  /. ٧٤/عليه في المادة 
  

   ٧٦المادة 
  : يذآر في شهادة اإليداع المسلمة للمودع أو وآيله

  
  .  ـ رقم العالمة المودعة١
  .  ـ ساعة اإليداع وتاريخه٢
  .  ـ مدة اإليداع٣
  .  ـ اسم المودع وآنيته ومقامه٤
  .  ومقامه إن آان وآيل ـ اسم الوآيل وآنيته٥
  .  ـ البضائع والمنتجات التي يجب وضع العالمة عليها٦
  .  ـ اإليداعات التي تكون قد حصلت من قبل في البالد األجنبية٧
  



اتم      دمغ بخ ة وت ذه الغاي ل مخصص له ي حق شهادة ف ى ال ب عل ة للطل ة الموافق ن العالم ة م سخة الثاني صق الن وتل
  . المكتب

  
   ٧٧المادة 
ظ ا مة تحف شة(لراس مية الخاص  ) الكلي دة الرس ي ملحق الجري ة ف ار إعالن العالم ي المكتب بانتظ ة ف التيبوغرافي

  . ، وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافيةمايةبدائرة الح
  

   ٧٩المادة 
ح             دير مكتب ال داع لم د اإلي ة يقدم طلب تجدي نظم بال    ماي ديم                  وي ى تق داع ويقتصر عل ه طلب اإلي نظم ب ذي ي شكل ال

ادة                        ) الكليشة(الراسمة   ع الرسم المحدد في الم سبقه دف ا، ويجب أن ي اذج المطبوعة عنه ة والنم / ٧٨/الفوتوغرافي
ع              . وإال آان باطالً   وفي حال إجراء تجديد اإليداع خالل ستة أشهر اعتبارًا من انتهاء مدة اإليداع السابق يتوجب دف

  . م إضافي عن التأخير وإال تعتبر العالمة الغية بانتهاء مدتها القانونيةرس
  

   ٨٠المادة 
د                          ذآر تجدي داعات المجددة حين اإليجاب، وي انوني في سجل اإلي سجيل الق يعمد المدير بعد التدقيق إلى إجراء الت

اريخ الطلب                       ًا من ت دة خمسة عشر يوم د خالل م ه في      اإليداع القديم ويسلم طالب التجدي د إلي د ويعي شهادة التجدي
  /. ٧٩/الوقت نفسه شهادة اإليداع األول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة 

  
   ٨١المادة 

ة أو    ع المؤسسات التجاري دل م ًا أو بب رغ مجان ع أو التف ق اإلرث أو البي ال بطري ة لالنتق ة قابل ة المودع إن العالم
ديم تصريح للمكت       . بدونه ًا                 ويجب تق ى األشخاص اآلخرين وفق ه عل ال ليكون صالحًا لالحتجاج ب ب عن آل انتق

انون ذا الق ام ه ورية   . ألحك رة س شرة لي دره خمس ع م ق ع رس ستوجب دف ال ي سجيل لالنتق ل ت وإذا جرى . وإن آ
 ذلك ال يدخل في  (التسجيل بناًء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خالل الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ                 

رات سورية عن آل       ). مدة المسافة القانونية   دره خمس لي والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي ق
  . شهرين

  
ه            ذا النص والرسوم المحددة في ام ه وان المودع أو اسمه ألحك ديل عن وإن . ويخضع السماح باستثمار العالمة وتب

ى             ة عل ع التصرفات الجاري ا يخضع للرسم       طلب الحصول على صورة عن جمي وان مالكه ة أو اسم أو عن  العالم
  . المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن آل صك مطلوب

  
   ٨٢المادة 

ي                              ي تل سنين الخمس الت اء ال ة أثن ة المودعة بصورة قانوني ة العالم شأن ملكي ول ب عندما ال يتقدم أي اعتراض مقب
ك بحجة حق               د ذل ا بع ام             اإليداع فال يجوز االعتراض على ملكيته تعمالها إال إذا أق ة في اس  المودع األول باألولوي

ستعملها من                            ان ي ة آانت تخص شخصًا آ ذه العالم الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين اإليداع أن ه
  . قبل

  
   ٨٣المادة 

  . إذا ادعى شخص أولوية استعمال عالمة غير مودعة يجب إثبات هذه األولوية بصورة خطية
  

   ٨٤المادة 
ادة          ا في الم سنين الخمس المنصوص عليه دة ال تعماًال    / ٨٢/للشخص الذي يثبت بعد انتهاء م ة اس استعمال العالم

داع             اريخ اإلي ارًا من ت ط اعتب ويجوز  . حرًا سابقًا لإليداع أن يحتفظ بهذا الحق باالستعمال مدة خمس عشرة سنة فق
  . انتقال حق االستعمال مع المحل التجاري

  
  . ستعمال إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه باالستعمالولصاحب حق اال

  
   ٨٥المادة 

ستفيد                المخترعات الممكن إعطاء اختراع بها والعالمات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن ت
ن ح ةم بالد       ماي ي ال ورية وف ي س ة ف ارض المقام واق والمع ي األس ة ف واق     مؤقت ذه األس ت ه ة إذا آان  األجنبي



وم      ذا المرس ق ه يمكن تطبي ميًا ل يم رس تراك أو التنظ ون االش د أن يك مية، وال ب صورة رس ة ب ارض منظم والمع
  . االشتراعي

  
   ٨٦المادة 

 أي شيء يريد عرضه في األسواق والمعارض رسميًا في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم                 مايةمن يريد ح  
سوق        طلبًا بذل  سورية في المعرض أو ال ة ال ل الرسمي للدول شيء      . ك للممث ة ال ذا الطلب طبيع راع  (يتضمن ه اخت

ذي يتثبت من              ..) يمكن إعطاء شهادة به، عالمة، صورة، نموذج       سوق أو المعرض ال ويرفق بوثيقة من مفوض ال
  . أن الشيء المذآور معروض حقيقة

  
   ٨٧المادة 

ائق        ذه الوث ع رسم                      متى استلم ممثل سورية ه اء دف د للعارض لق ك في سجل مخصوص ويعطي شهادة قي د ذل  يقي
وم       مايةمقطوع قدره خمس ليرات سورية، ويقدم العارض طلب الح      ارًا من ي ابيع اعتب ة أس درها ثالث  خالل مهلة ق

  . عرض الشيء الذي يطلب حمايته
  

   ٨٨المادة 
ذي أم  سجل المخصوص ال ل الرسمي ال اء المعرض يرسل الممث د انته حعن ى مكتب ال ةسكه إل ي سوريا، ماي  ف

ى ح      مايةويستطيع الشخص الذي نال الح     ة  المؤقتة أن يحولها إل سوق أو                  ماي اء ال دأ من انته دة سنة تب ة في م  نهائي
ادة              ًا للم ه وفق ح      /٨٧/المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إلي دء ال ة ، ويكون ب اح           ماي وم افتت ذ من ي ة حينئ  الفعلي

  . المعرض أو السوق
  

ة في ح                مايةيقدم صاحب العالقة طلب الح     واد الباحث ذا المرسوم وللم ام ه ًا ألحك ة  النهائية وفق ة     ماي  مختلف الملكي
  . التجارية والصناعية

  
   ٨٩المادة 

ا           وم به ي يجب أن يق يتخذ قرار خاص قبل افتتاح األسواق والمعارض المنظمة رسميًا في سوريا يبين المراسم الت
  .  نهائية إذا رأوا ذلك مفيدًاماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحمايةتجاتهم الحالعارضون ليضمنوا لمن

  
   ٩٠المادة 
ذا المرسوم                             مايةالح ا ه ي يمنحه وق الت ة في سوريا نفس الحق نح ذوي العالق شكل تم ذا ال  المؤقتة المنظمة على ه

  . النماذج المودعةالتشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة والعالمات والرسوم و
  

   ٩١المادة 
ا واالسم                              ائزة طبيعته ذه الج ين حين ذآر ه ه أن يب ة علي ائزة صناعية أو تجاري آل شخص يرغب في استعمال ج

  . الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه
  

   ٩٢المادة 
.  يستطيع وحده أن يستعملها وال يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري          الشخص الذي يحوز جائزة بصفته الشخصية     

رغ عن                  تعمالها حين التف أو على العكس من ذلك، إن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة آما يمكن اس
  . وآذلك األمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. محل تجاري للشخص المتفرغ له

  
إن المكافأة المعطاة . فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري             

  . لشخص بوصفه مساعدًا ال يمكن أن يستعملها المساعد إال إذا ذآر اسم المحل الذي آان مستخدمًا فيه
  

   ٩٣المادة 
  : تعتبر مزاحمة غير مشروعة

  
سادس من           ـ آل مخالفة ل ١ اب ال ا في الب ات المنصوص عليه ق العقوب هذا المرسوم التشريعي آانت تخضع لتطبي

  . هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر الالزمة الستكمال وصف الجرم
  
  .  ـ آل عمل تقدر المحاآم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة٢



  
   ٩٤المادة 

ذه         ال يترتب على أعمال المزاحمة غير   م تكن ه ا ل ال ودعوى التعويض م ذه األعم  المشروعة إال دعوى إيقاف ه
  . األعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية أو في هذا المرسوم التشريعي

  
   ٩٥المادة 

ى  ١٠٠آل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة االختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من                 إل
  . سورية ليرة ٥٠٠

  
   ٩٦المادة 

  . ال يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة االختراع المعلنة بصورة قانونية عذرًا مقبوًال
  

   ٩٧المادة 
  . الشرآاء في جنحة التقليد، وال سيما بائع اإلنتاج المقلد أو مخفيه، يعاقب بنفس عقوبة المجرم األصلي

  
   ٩٨المادة 

سجن من شهرين     يحكم بضعف الحد األقصى للغرامة حين      تكرار الجرم، وفوق ذلك يجوز الحكم على المكرر بال
  . إلى سنتين

  
   ٩٩المادة 

ا   ا إم شريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليه وم الت ذا المرس ه بموجب ه م علي ل شخص يحك ررًا آ ر مك يعتب
  . نيباعتباره فاعًال أصليًا وإما باعتباره شريكًا وذلك خالل مدة خمس سنين تسبق الحكم الثا

  
   ١٠٠المادة 

امًال إذا ارتكب جنحة                    ستخدمًا أو ع صفته م من ساعد صاحب شهادة االختراع بأي صورة آانت المساعدة سواء ب
ى ثالث               التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثالثة شهور إل

ى من           ر     ٢٥٠سنين وبغرامة ال تكون أدن وبتين         ١٠٠٠من    وال أآث رة سورية أو بإحدى العق شريك    .  لي ويعاقب ال
  . نفس العقوبة

  
   ١٠١المادة 

من يذآر بأية صورة أن العالمة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم عالمة مودعة                     
ل             ة آلمات مث ذه العالم ى ه و أضاف إل وع (من غير أن يسمح له صاحبها حتى ول أو ) ترآيب (أو ) فصن (أو ) ن

داء (أو  ) المحتذى( خ ) اقت ه               … ال ى أصناف تجارت ه أو عل ى منتجات أنها أن تخدع المشتري، ومن يضع عل من ش
بهًا                           ة األصلية ش شبه العالم دة أو ت ة مقل لعة تحمل عالم م س ع عن عل عالمة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبي

ين         يقصد به الغش، ومن يسلم سلعة غير التي طلبت منه تحت           ى    ٥٠ عالمة معينة يعاقب بغرامة تتراوح ب  ٥٠٠ إل
  . ليرة سورية وبالحبس من ثالثة شهور إلى ثالث سنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

  
   ١٠٢المادة 

شاري،              ا ال ة يخدع به ا صنعها بطريق من يصنع عالمة تشبه عالمة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنم
شبه  ة ت ستعمل عالم ن ي دع     وم أنها أن تخ ن ش ات م ة ذات بيان ستعمل عالم ن ي ش، وم صد الغ رى بق ة أخ  عالم

ة أخرى بقصد الغش أو ذات                      شبه عالم المشتري في طبيعة السلعة، ومن يبيع أو يعرض للبيع سلعة ذات عالمة ت
ة من                 ى  ٥٠بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، يعاقب بالغرام ا   ٢٠٠ إل رة سورية وب لحبس  لي

  . من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين
  

   ١٠٣المادة 
د                     ستهلك أو بع ان الم للمحاآم حق البت بشأن االحتذاء الذي يقصد منه الغش، وبشأن التقليد، بعد أن تضع نفسها مك

ا من حيث المجموع ال اختال                 ة المشتكى منه ة بالعالم ا من حيث    أن تأخذ بعين االعتبار تشابه العالمة الحقيقي فهم
  . التفاصيل

  
   ١٠٤المادة 



ة                                   ًا ال يحمل العالم ع منتج ع أو يعرض للبي ة، ومن يبي ا إجباري ن أنه ة معل ة فارق ه عالم ى منتجات من لم يضع عل
ادة       ام الم الف أحك وزًا تخ ة رم ي العالم ر ف ن يظه تج، وم ذا المن ة الخاصة به وم  / ٦٧/اإلجباري ذا المرس ن ه م

ى    ٥٠من هذا المرسوم االشتراعي، يعاقب بالغرامة من        / ٦٥/ام المادة   االشتراعي، ومن يخالف أحك    رة   ٥٠٠ إل  لي
  . سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين

  
   ١٠٥المادة 

السابقة ال يجوز أن تكون العقوبة أدنى من        / ١٠٤ و ١٠٢ و ١٠١/في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد         
الحبس من                   الحد األ  م ب ه يجب الحك ا أن ذا الحد األقصى، آم ى من ضعف ه واد وال أعل ذه الم ين في ه قصى المع

  .  من هذا القانون٩٩شهرين إلى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقًا للمواد 
  

   ١٠٦المادة 
ادتين                     ا في الم ات المنصوص عليه نفس العقوب ذا المر    / ١٠٥ و ١٠١/إن اختالس اسم تجاري يعاقب ب سوم  من ه

  . االشتراعي
  

   ١٠٧المادة 
ة      آل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم االشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرام

ن  ى ٤٠م ورية٢٠٠ إل رة س ه   .  لي م علي ضرر فيجب الحك شخص المت ساعدة ال وم بم ام أو يق رم ق ان المج وإذا آ
  . غرامةبالحبس من شهرين إلى ستة شهور مع ال

  
   ١٠٨المادة 

  .  ليرة سورية٥٠عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدالني فال يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 
  

   ١٠٩المادة 
ل                 / ٩٩/في حال التكرار الوارد في المادة        ا أق وم به ة المحك من هذا المرسوم االشتراعي ال يجوز أن تكون الغرام

  . ليرة سورية، ويمكن الحكم أيضًا بالحبس من شهرين إلى سنتين ٥٠٠ وال أعلى من ٢٥٠من 
  

   ١١٠المادة 
ا             ذا المرسوم االشتراعي، أم العمل السابق للتسجيل ال يعطي الطرف المتضرر حقًا بإقامة أي دعوى ناشئة عن ه

دعوى    األعمال التالية للتسجيل والسابقة لإلعالن فال تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر و              و آانت ال ل
  . إال إذا أثبت سوء نية الظنين/ ١٠٧/المدنية الناشئة عن المادة 

  
   ١١١المادة 

وبتين،                      ٢٠٠ إلى   ٥٠يعاقب بالغرامة من     اتين العق نتين أو بإحدى ه ى س ة أشهر إل الحبس من ثالث  ليرة سورية وب
ة عن           ل الغرام الحبس،               ٥٠٠بشرط أن ال تق م ب ا حك م يرافقه رة سورية إذا ل سهم غشًا جوائز           لي سبوا ألنف ذين ن ال

ى                            صاقها عل ل إل ة مث ة واستعملوها بصورة علني ذين ادعوا جوائز وهمي ة أو ال تعطيها معارض أو أسواق تجاري
ة أخرى،                           ذآرها في اللوحات أو بطريق ة أو ب ى األوراق التجاري ضائع وعل ات الب ى غالف ة وعل البطاقات التجاري

وا ا اولوا أن يقنع ذين ح ذين  واألشخاص ال ع واألشخاص ال ي الواق ا ف م يحوزوه ائزة ل ائزون ج أنهم ح ور ب لجمه
  . من هذا المرسوم االشتراعي/ ٩٢ و٩١/خالفوا بأي شكل المادتين 

  
   ١١٢المادة 

و صدر     يحكم بضبط األشياء التي أضرت أو آانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم االشتراعي ول
ر      ذلك تق ذا                      الحكم بالبراءة، وآ ة له ات المخالف ة في آل حال إتالف العالمات والرموز والنقوش والبيان ر المحكم

  . المرسوم االشتراعي
  

   ١١٣المادة 
م                                ا أن تحك ه أو يمكنه تج المخصصة ب ى المن صاقها عل ة إل رر المحكم ة تق ة اإلجباري في حال عدم إلصاق العالم

  . بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة
  

   ١١٤المادة 



ر        ة غي شأن المزاحم تراعي وب وم االش ذا المرس ي ه ا ف صوص عليه نح المن دى الج شأن إح صادر ب م ال إن الحك
  : الشرعية يستلزم دائمًا العقوبات التبعية التالية

  
ات               ١ ة والنقاب ات الدراس ان وهيئ ة واللج رف التجاري ي الغ ضوًا ف ب ع ه ألن ينتخ وم علي ة المحك دم أهلي  ـ ع

  . يات الحرفية، وبصورة عامة في آل هيئة منتخبةوالجمع
  
ة     ٢ ة العربي ا باللغ ان منه ي ثالث صحف تصدر اثنت شره ف ة ون ا المحكم ي تعينه ة الت ي األمكن م ف  ـ إعالن الحك

  . والثالثة بلغة أجنبية، وتعين المحكمة التي أصدرت الحكم األصلي هذه الصحف
  

   ١١٥المادة 
  . ر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائيةللمحكمة أن تحكم للطرف المتضر

  
   ١١٦المادة 

  : يمكن أن تقام الدعاوى العامة
  
  .  ـ من قبل النيابة العامة حكمًا١
  .  ـ من قبل الطرف المتضرر بناًء على شكوى يرفعها للنيابة العامة٢
  . مايةكتب الح ـ من قبل الطرف المتضرر بناًء على شكوى يرفعها لمدير م٣
  .  حكمًاماية ـ من قبل مدير مكتب الح٤
  

  . ومتى بوشر بالتتبعات ال يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعوى العامة
  

   ١١٧المادة 
سلع                     ضائع وال ياء والب تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين األش

  .  مثل هذا الحقمايةويملك مدير مكتب الح. آلالت الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطهاواألدوات وا
  

   ١١٨المادة 
ادة    ًا للم ا وفق اذج منه ا وضبط نم ة وجرده ياء الجرمي ين األش م تعي ذين يحق له شرطة، / ١١٧/ال م مفوضو ال ه

س      ال، م وم اإلدخ ارك ورس أمورو الجم ئ، م ة والمراف سكك الحديدي شرطة بال ح مفوضو ال ب ال ةتخدمو مكت  ماي
ة                         ذه الغاي ون له ر دمشق والمحلف دن غي ق بالم ا يتعل دير المكتب فيم نهم م ويعمل  . المحلفون، المأمورون الذين يعي

روا   . مايةهؤالء المأمورون بموجب أمر أو وآالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الح             يهم أن يخب وعل
ين صفة       . فات ألحكام هذا المرسوم االشتراعي    المكتب بجميع ما يطلعون عليه من مخال       إن لموظفي المكتب المحلف

  . أفراد الضابطة العدلية في آل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم االشتراعي
  

   ١١٩المادة 
ل المخازن ـ الدآاآين ـ المعام  : يمكن أن يجري تعيين األشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في األمكنة التالية

ال ـ األسواق                         ا ـ أسواق اله سالخ وتوابعه ستودعات ـ الم ستعملة للتجارة ـ الم شحن الم يارات ال سيارات ـ س ـ ال
  . التجارية ـ المحطات ومرافئ الذهاب والوصول

  
   ١٢٠المادة 

  : وآل تعيين لها أو جرد لها بمحضر يجب أن يتضمن. يجب أن ينظم ضبط بقسم من النماذج
  
  . ر وآنيته وصنعته ومقامه ـ اسم آاتب المحض١
  .  ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه٢
  .  ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ األمر الذي بلغه الموظف٣
  .  ـ اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وآنيته أو مسكنه وحرفته٤
واردة أسماؤهم في       ٥ ام األشخاص ال شحن أو    ـ إذا آان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذآر اسم ومق اب ال  آت

  . بوالص الشحن آمرسل إليهم
  .  ـ عرضًا موجزًا للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد األشخاص الذين حضروه٦
  .  ـ توقيع المتصرف باألشياء والبضائع أو ذآر رفضه التوقيع٧



  .  ـ توقيع منظم المحضر٨
  

  . نات والتحفظات التي يراها مفيدةويستطيع واضع اليد على األشياء أن يذآر في الضبط جميع البيا
  

   ١٢١المادة 
ه                ه بتحقيقات ل بدئ سليم        . ال يجبر منظم الضبط على اطالع واضع اليد على صالحيته قب ق من ت د التحقي ا يري وحينم

المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار عالمة فارقة معينة أو رسمة أو نموذج مسجل فيستطيع أن ال يطلع واضع              
ي سلمت      . ر التحري إال بعد أن يستلم المنتج   اليد على أم   سلطة الت ه ال ر تعين ويجوز أن يرافق المأمور المذآور خبي

  . هذا األمر أو هذه الوآالة المذآور اسمه فيها
  

   ١٢٢المادة 
ه         ذي يعمل بموجب دبير     . يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسبًا، صورة عن األمر ال اذ الت إذا انتهى إنف ف

ا إذا                      يس دبير فيم شأنها الت تلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة األشياء أو المحاضر التي جرى ب
  . آتب بشأنها قائمة مستقلة

  
   ١٢٣المادة 

وارد في                يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من التاريخ ال
ام                      المحضر وإال    دبير ومق ان الت ين مك امتر ب فيكون التدبير باطًال، ويضاف إلى هذه المدة يوم عن آل خمسة ميري

  . الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله
  

   ١٢٤المادة 
ه       / ١٢٣/الدعوى المقامة خالل المدد المعينة في المادة   ام المدعى علي صالحة في مق ة ال دى المحكم م  . تقدم ل وإذا ل

ل            . ففي محكمة المكان الذي جرى فيه التدبير      يكن له مقام     وتستطيع المحكمة بناًء على طلب الطرف المشتكي وقب
ذه الحال        . صدور الحكم أن تقرر حجز األشياء المذآورة في المحضر وفي القائمة آلها أو بعضها              ستطيع في ه وت

ح           ة أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب ال ل إجراء الحجز، آف       ماي ة      ، قب سبة لقيم درها هي بالن ة تق ال
ذي                         أمور آاتب الضبط ال ار الم الحجز مع تفضيل اختي األشياء المطلوب حجزها ويعين القرار المأمور المكلف ب

د حدثت   / ١١٧/أجرى عملية التعيين األصلية أو الضبط المنصوص عليها في المادة     شير   . إذا آانت ق ويمكن أن ي
  . الذي يجب أن تودع فيه األشياء المحجوزة وأن يعين له حارسًا مكلفًا لحفظهالقرار المذآور أخيرًا إلى المكان 

  
   ١٢٥المادة 

  : يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق اآلتية وإال آان الحجز باطًال
  
  .  ـ قرار الحجز١
  .  ـ الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت آفالة٢
  . جوزة ـ قائمة باألشياء المح٣
  .  ـ محضر الحجز٤
  

   ١٢٦المادة 
ذا                             نظم ه ه، وي سلم إحداهما للمحجوز علي سختين ي ى ن ورًا محضرًا عل نظم ف المأمور الذي قام بعمليات الحجز وي

ه     / ١٢٠/المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة         ع المحجوز علي ويرفق بالئحة باألشياء المحجوزة ويوق
  . يع أو تعذر ذلك يذآر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع آان متعذرًاالوثيقتين، وإذا رفض التوق

  
   ١٢٧المادة 

ح                   ا وضبطها بواسطة مكتب ال ة والحجز والمصادرة وحجوزه ة عندما يجري تعيين األشياء الجرمي ذا   ماي إن ه  ف
  : المكتب يستوفي الرسمين التاليين

  
  . المفصل، التعيين، ضبط النماذج ثماني عشرة ليرة سورية عن الوصف ١٨ -
  .  ست وثالثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة٣٦ -
  



ا                        ه فيم اد إلي ي تع إذا قام المكتب بتتبعاته بناًء على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم الت
من غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم       أما إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة و      . إذا آان حكم على الطرف المشتكى منه      

  . من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه
  

   مكرر ١٢٧المادة 
ى  ١٩٤٦لعام / ٤٧/من المرسوم التشريعي رقم / ١٢٧/تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة       عل

 وتدفع التعويضات من قبل صاحب العالقة عاتق صاحب العالقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية        
ل               ) قسم األمانات (إلى صندوق الخزينة     ه ومصدق من قب ع من قبل ان موق ى بي اًء عل وزارة بن وتصرف لمندوب ال

  . المدير المختص
  

   ١٢٨المادة 
ياء           ز األش رر حج ة، أن تق دعوى الجزائي ي ال ه ف شتكى من راءة الم رار بب دور ق د ص ى عن ة، حت ن للمحكم يمك

  . ضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتبوالب
  

   ١٢٩المادة 
ب ح   غ لمكت تراعي يجب أن يبل وم االش ذا المرس ام ه ذ بموجب أحك ضائي متخ رار ق ل ق ةآ ل ماي ن قب ة م  الملكي

تب على خالصة   وآل شخص يرغب أن يحصل من المك      . المحكمة التي أصدرته خالل مدة ثمانية أيام على األآثر        
ى       . قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة         ا المكتب تخضع إل وآل صورة أو شهادة يعطيه

  . استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية
  

   مكرر ١٢٩المادة 
ا              اد ب شترآة في اتح دان الم داع سابق جرى في أحد البل ريس يقتضي على من يريد االستفادة من حق األولوية إلي

ذي         مايةلح د ال  الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحًا خطيًا يبين فيه تاريخ ورقم هذا اإليداع المسبق واسم البل
سابق مصادقًا                             داع ال ذا اإلي سخة عن ه داع الالحق ن اريخ اإلي ة أشهر من ت تم فيه، وعليه أن يقدم خالل مهلة ثالث

ة، ويجب أن          على مطابقتها لألصل من الجهة التي أصدرتها في        ة العربي  البلد الذي جرى اإليداع فيه ومترجمة للغ
دان حق                      . يسبق هذا اإلجراء دفع الرسم المحدد      ادة فق ذه الم ا في ه امالت المنصوص عليه ال المع نجم عن إهم وي

  . األولوية
  

صناعية أو العال                   اذج ال راع أو الرسوم أو النم راءات االخت سبة لب ة بالن تفادة من حق أولوي ة   طلب االس مات الفارق
  . العادية أو المشترآة يقتضي دفع رسم مقداره عشرون ليرة سورية

  
   ١٣٠المادة 

سابقة                  رارات ال وانين والق يم والق ة والمراس ع األنظم ذا المرسوم االشتراعي جمي ق ه تلغى اعتبارًا من تاريخ تطبي
ة      صوص اآلتي يما الن ضايا وال س نفس الق ة ب ؤرخ  . الباحث اني الم انون العثم ي الق راءات  ١٨٨٠ آذار ٩ ف ن ب  ع

راع ي   . االخت ؤرخ ف اني الم انون العثم ايس ١١الق ي   ١٨٨٨ م ؤرخ ف اني الم وم العثم شرين األول ٨، والمرس  ت
م               ١٨٨٨ رار رق صناعية، والق ة وال ة التجاري ح    ١٩٢١ آذار   ١٩ المؤرخ في      ٧٦ عن العالمات الفارق ة  عن ال  ماي

ر  روت، والق ي معرض بي وق العارضين ف ة لحق م المؤقت ي ٨٦٥ار رق ؤرخ ف ايس ٢٧ الم ة عن ح١٩٢١ م  ماي
م    رار رق ة، والق صناعية والتجاري ة ال ات الفارق ي ١٣٦العالم ؤرخ ف انون األول ٥ الم رار ١٩٢١ آ دل للق  المع

 .١٩٢٤ آانون الثاني ١٧ وتاريخ ٢٣٨٥السابق، والقرار رقم 


