
 الرسوم واالنموذجات الصناعية

  الشروط الشكلية للحماية

 :الشروط الشكلية لحماية الرسوم واالنموذجات الصناعية •

 :االيداع لدى وزارة االقتصاد والتجارة –

تقديم طلب يشتمل على عدد ونوع االشياء المطلوب ايداعها شرط اال يتجاوز العدد  •
 :المذآور المئة في ايداع واحد مرفقا ب

 وآالة الصادرة المنظمة لمقدم الطلب من قبل صاحب الحقنص ال –

 انموذجين او نسختين عن ما يراد ايداعه –

 نسختين عن البيانات المتعلقة بكل من الرسوم واالنموذجات –

 تحديد االشياء التي يطلب االعالن عنها –

يبقى االيداع سريا اال اذا طلب المودع االعالن عن آل او بعض االشياء المودعة،  •
 كن ان يطلب المودع االعالن خالل السنوات الخمس االولىيم

اذا لم يطلب المودع االعالن او تمديد االيداع السري بعد مرور السنوات الخمس  •
 االولى، توزع الرسوم واالنموذجات على المصانع الخ

 االستعمال –

مال الرسم ان االيداع يخلق قرينة على الملكية، اما الملكية الحقيقية فال تتم اال باستع •
 او االنموذج 

  الشروط الموضوعية للحماية •

 :الشروط الموضوعية لحماية الرسوم واالنموذجات الصناعية •

   :يجب ان يكون الرسم او االنموذج –

 جديدا ومبتكرا •

اي يجب ان يشتمل الرسم او االنموذج على صفات خارجية تجعلها على  –
هيئة خصوصية تميز بها عن الرسووالم واالنموذجات المعروفة قبل تاريخ 

 االيداع



ان االعالن عن رسم او انموذج ما قبل االيداع حتى ولو حصل ذلك بسبب  –
جب بيع المحصول، فان ذلك ال يؤدي الى سقوط الحماية الممنوحة بمو

 2385/24القرار 

 االستعمال الصناعي –

يمكن ايداع االقمشة المشتملة على رسوم او المحاآة واالوراق المصورة الجل تزيين  –
الجدران والقفاطين والمعاطف والقبعات  واالحزمة واالحذية والمشدات والقناني 

 والزجاجات وعلب وغالفات الكرتون الخ

  مدة الحماية •

 ة سواء اآان االيداع سريا او علنيا سن25ان مدة االيداع هي  •

 تسري المهلة من تاريخ االيداع االول •

  سنة اخرى25يمكن تجديد االيداع لمدة  •

 سنة اذا لم يطلب المودع تجديد االيداع، واذا 25توزع الرسومات واالنموذجات على المصانع بعد  •
  .تصبح عندها ملكا للجمهورآان قد طلب تجديد االيداع فيتم التوزيع عند نهاية الخمسين سنة اذ 

 

 

 

 


