
18القانون رقم 

رئیس الجمھوریة

بناء على أحكام الدستور:

میالدي.29/3/2012ھجري الموافق 7/5/1433مجلس الشعب في جلستھ المنعقدة بتاریخ وعلى ما أقره

یصدر ما یلي:

الباب األول.. براءات االختراع

األول.. تعاریفالفصل

)1المادة (

یقصد بالكلمات والتعابیر االتیة في معرض تطبیق أحكام ھذا القانون المعاني المبینة بجانب كل منھا..

القانون: قانون براءات االختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصمیم للدارات المتكاملة والمعلومات غیر المفصح عنھا.

الالئحة التنفیذیة: الالئحة التنفیذیة لھذا القانون.

الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة.

الوزیر: وزیر االقتصاد والتجارة.

التجاریة والصناعیة.المدیریة: مدیریة حمایة الملكیة 

المدیر: مدیر حمایة الملكیة التجاریة والصناعیة.

اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر باالعتراضات المقدمة إلى مدیریة الحمایة المتعلقة بطلبات تسجیل براءات 
االختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصمیم للدارات المتكاملة.

المختصة بالنظر في قضایا الملكیة التجاریة والصناعیة حسب احكام ھذا القانون.المحكمة المختصة: المحكمة

الوكیل أو الممثل القانوني: الشخص الموكل أو المفوض بتسجیل حقوق الملكیة التجاریة والصناعیة لصالح موكلھ او مفوضھ 
وحسب أحكام ھذا القانون.

/م.12/3/2007/ تاریخ 8من القانون رقم /25لمادة جریدة حمایة الملكیة: الجریدة المنصوص علیھا في ا

البراءة: براءة االختراع او براءة نموذج المنفعة وفق المعنى المحدد في ھذا القانون.

المنضمة إلیھا الجمھوریة 20/3/1883اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة التجاریة والصناعیة: ھي االتفاقیة المؤرخة في 
التي انضمت الیھا الجمھوریة العربیة 1967والمعدلة بموجب وثیقة استوكھولم لعام 1939لعام العربیة السوریة منذ ا

.2002/ لعام 47السوریة بموجب المرسوم التشریعي رقم /



معاھدة التعاون بشأن البراءات: ھي معاھدة التعاون بشأن البراءات والتي انضمت الیھا الجمھوریة العربیة السوریة بموجب 
.1/2/2003/ تاریخ /11التشریعي رقم /المرسوم

الفصل الثاني .. منح براءات االختراع وتسجیلھا ونشرھا

)2المادة (

تمنح براءة اختراع طبقا ألحكام ھذا القانون عن كل اختراع یتوافر فیھ الشروط التالي:

/ قابلیة التطبیق الصناعي.1

/ الجدة.2

/ ان تمثل خطوة ابتكاریة.3

سواء كان االختراع متعلقا بمنتج او بطریقة صنع او بكلیھما أو بتطبیق جدید لطرق صناعیة معروفة.

وتحدد الالئحة التنفیذیة تعریفا للشروط المطلوب توافرھا للمنح.

)3المادة (

ال تمنح براءة اختراع لما یلي:

او االخالل بالنظام العام أو اآلداب/ االختراعات التي یكون من شأن استغاللھا المساس باألمن القومي 1/

العامة او اإلضرار بالبیئة واإلضرار بحیاة أو صحة االنسان أو الحیوان أو النبات.

/ االكتشافات والنظریات العلمیة والمناھج المتعلقة بالریاضیات وقواعد البیانات والمخططات والتراكیب والدساتیر 2/
الصیدالنیة.

/ النباتات والحیوانات أیا كانت درجة ندرتھا أو غرابتھا وكذلك الطرق التي تكون في أساسھا بیولوجیة إلنتاج النباتات او 3/
الحیوانات عدا الكائنات الدقیقة والطرق غیر البیولوجیة والبیولوجیة الدقیقة إلنتاج النباتات او الحیوانات.

قة بـ:/ التصامیم والقواعد والمناھج المتعل4/

االنشطة الفكریة المحضة.-

االنشطة االقتصادیة.-

البرامج المعلوماتیة.-

طرق عالج وجراحة جسم االنسان او الحیوان وكذلك طرق تشخیص المرض المستعملة في فحص جسم االنسان او -
تطبیق احدى ھذه الطرق.الحیوان وال تنطبق ھذه االحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركیبات المستعملة لغرض

االعضاء واالنسجة والخالیا والمواد البیولوجیة الطبیعیة والحمض النووي والجینوم.-



)4المادة (

مع عدم االخالل بأحكام القوانین واالتفاقیات الدولیة النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة یستفید من أحكام ھذا القانون كل 
شخص طبیعي أو اعتباري:

/ من السوریین اینما كان محل اقامتھ.1

/ من غیر السوریین شرط ان یكون لدیھ مركز رئیسي او محل اقامة في الجمھوریة العربیة السوریة او ان یكون من 2
حاملي جنسیة احدى البلدان المنضمة الى اتفاقیات الملكیة الصناعیة النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة.

ولة عضو في جامعة الدول العربیة شرط المعاملة بالمثل./ من رعایا اي د3

)5المادة (

یتم اعداد سجل خاص بالمدیریة معتمد تسجل فیھ طلبات البراءات وجمیع البیانات المتعلقة بكل منھا وباستغاللھا والتصرفات 
.التي ترد علیھا وفقا ألحكام ھذا القانون وذلك على النحو المبین في الئحتھ التنفیذیة

)6المادة (

/ یقدم طلب تسجیل البراءة من قبل صاحب الطلب او من یمثلھ قانونا مرفقا بھ رسم السنة االولى وال یقبل الطلب ما لم 1
یرفق بھ ایصال الرسم المذكور.

/ یمكن قبول الدفع االلكتروني للرسوم وایداع الطلب الكترونیا بناء على قرار یصدر عن الوزیر.2

یة محضر ایداع یذكر فیھ تاریخ وساعة تسلیم الوثائق او وصولھا ودفع الرسم ویجوز اعطاء نسخة من ھذا / تنظم المدیر3
المحضر بعد دفع الرسم المحدد.

/ اذا كان طالب التسجیل غیر مقیم في الجمھوریة العربیة السوریة وجب علیھ ان ینیب عنھ شخصا مقیما في الجمھوریة 4
في معامالت االیداع والتسجیل.العربیة السوریة لینوب عنھ 

)7المادة (

ال یجوز ان یتضمن طلب تسجیل البراءة اكثر من اختراع واحد ویعتبر في حكم االختراع الواحد مجموعة االختراعات 
المترابطة التي تشكل فكرة ابداعیة متكاملة واذا تضمن الطلب اكثر من عشرة مطالب حمایة /ادعاءات/ یدفع رسم اضافي 

عن كل مطلب حمایة اضافي.

)8المادة (

لب البراءة وصف تفصیلي لالختراع یتضمن:/أ/ یرفق بط

/ بیانا كامال عن موضوعھ وعن افضل اسلوب یمكن ذوي الخبرة من تنفیذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق 1
محل الطلب.

/ الوصف الفني بحیث یشمل بطریقة واضحة على العناصر الجدیدة التي یطلب صاحب الشأن حمایتھا.2



ي لالختراع عند االقتضاء./ مخطط ھندس3

/ب/ اذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقیقة او مصادر وراثیة أو معارف تقلیدیة وجب على الطالب ان یفصح عنھا ویمكن 
الطلب منھ ان یودع مزرعة حیة من الكائنات الدقیقة لدى الجھة التي تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون.

ع األحوال بتقدیم بیانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمھا في الخارج عن /ج/ یلتزم الطالب في جمی
االختراع نفسھ او ما یتصل بموضوعھ وكذلك نتائج البت في ھذه الطلبات.

القانون /د/ یجب ان تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع او وكیلھ القانوني وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا
مرفقات طلب براءة االختراع والمواعید الواجب تقدیمھا خاللھا واالحوال التي تستوجب الرفض.

)9المادة (

للمدیریة أن تكلف طالب البراءة اجراء ما تراه من شروط او تعدیالت فاذا لم یقم الطالب بھذا االجراء خالل ثالثة اشھر من 
تاریخ ابالغھ اعتبر متنازال عن طلبھ.

وللطالب ان یتظلم من قرار المدیریة امام اللجنة المختصة وذلك خالل مدة ثالثین یوما من تاریخ تبلغھ القرار وفقا 
لإلجراءات التي تحددھا الالئحة التنفیذیة.

)10المادة (

تراع او رسمھ یجوز لطالب براءة االختراع ان یقدم خالل مھلة ثالثة أشھر من تاریخ االیداع طلبا بتعدیل مواصفات االخ
الھندسي مع بیان ماھیة التعدیل واسبابھ ویشترط اال یؤدي التعدیل إلى المساس بذاتیة االختراع او تجاوز ما تم االفصاح عنھ 

في الطلب االصلي او مطالب الحمایة.

)11المادة (

لمنصوص علیھا في ھذا القانون / تقوم المدیریة بفحص الطلب والوثائق المرفقة بھ للتأكد من توفر الشروط القانونیة ا1
والئحتھ التنفیذیة ویجوز استكمال الشروط الشكلیة بما فیھا الوثائق المطلوبة خالل مدة ثالثة اشھر من تاریخ تقدیم الطلب 
باستثناء الرسم ویتم دفع رسم تأخیر عن كل شھر ویعتبر جزء الشھر شھرا كامال ویعتبر الطلب ملغیا في حال عدم استكمال 

وط الشكلیة المطلوبة بانتھاء المدة المذكورة.الشر

/ تفحص المدیریة طلب البراءة ومرفقاتھ للتحقق من ان االختراع جدید ویمثل خطوة ابتكاریة وقابل للتطبیق الصناعي طبقا 2
لمتقدمة ضمن ألحكام ھذا القانون والئحتھ التنفیذیة ویحق لھا ان تستعین بالجھات العلمیة والخبراء او مكاتب البراءات ا

اتفاقیات لھذا الغرض ویتحمل مقدم الطلب نفقات واتعاب الفاحصین واللجان الدارسة.

)12المادة (

/ یتم االعالن عن قبول طلب البراءة بعد استكمال االجراءات والفحص الفني ویظل الطلب سریا خالل تلك الفترة ویكون 1
منح البراءة بقرار من الوزیر او من یفوضھ بذلك.

/ یتم نشر الطلبات المقبولة المستوفیة للشروط في جریدة حمایة الملكیة بالشكل المحدد بالالئحة التنفیذیة لھذا القانون وعلى 2
نفقة صاحب الطلب.



/ یجوز لكل ذي مصلحة ان یعترض كتابة على طلب تسجیل البراءة الى المدیریة بعد دفع الرسم المحدد وذلك خالل مدة 3
ریخ النشر وعلى المدیریة ان تبلغ طالب التسجیل او وكیلھ بصورة عن االعتراض خالل مدة ثالثین یوما ستة اشھر من تا

من تاریخ وروده الیھا وعلى طالب التسجیل او وكیلھ ان یقدم للمدیریة ردا مكتوبا ومعلال على ھذا االعتراض خالل مدة 
تسجیل متنازال عن طلبھ.ثالثین یوما من تاریخ تبلغھ االعتراض واال اعتبر طالب ال

/ تصدر المدیریة قرارھا باالعتراض معلال اما بقبول التسجیل أو رفضھ وذلك بعد دارسة الوثائق المقدمة من طرفي 4
النزاع واالستماع الى دفوعھما ویجوز لھا ان تضمن قرارھا بالقبول الزام طالب التسجیل بتنفیذ ما تراه ضروریا من 

ال رفض الطلب یكون نصف الرسم المدفوع من حق المدیریة والنصف الثاني یعاد لصاحب اشتراطات للتسجیل وفي ح
الطلب.

) من ھذا القانون امام 12/ تبلغ المدیریة قرارھا لطرفي النزاع ویجوز الطعن في قرار المدیریة المشار إلیھ في المادة (5
اللجنة المختصة خالل مدة ثالثین یوما من تاریخ التبلیغ.

ن قرار اللجنة قابال للطعن امام المحكمة المختصة خالل مدة ثالثین یوما من تاریخ التبلیغ./ یكو6

/ یعتبر طالب التسجیل متنازال عن طلبھ اذا لم یقم بتنفیذ ما طلبتھ المدیریة من تعدیالت او شروط في الموعد الذي یحدد 7
یریة او یطعن بقرار اللجنة خالل المواعید المحددة.بالتبلیغ الموجھ الیھ بھذا الشأن او لم یعترض على قرار المد

)13المادة (

صورا عن طلبات براءات االختراع التي -البیئة –الصحة –الداخلیة –الدفاع –ترسل المدیریة الى الوزارات المعنیة 
قیمة عسكریة او امنیة او صحیة تتصل بشؤون الدفاع او االنتاج الحربي او االمن العام او الصحة العامة او البیئة والتي لھا

او بیئیة مع مرفقات ھذه الطلبات وذلك خالل ثالثین یوما من تاریخ الموافقة على منح البراءة وقبل اعداد الشھادة للحصول 
على موافقاتھم.

)14المادة (

تنشر شھادات البراءات في جریدة حمایة الملكیة بالشكل المحدد بالالئحة التنفیذیة لھذا القانون على ان یتضمن النشر رقم 
الطلب وتاریخھ ورقم البراءة وعنوانھا واسم صاحب الطلب وعنوانھ واسم المخترع وعنوانھ وملخصا عن االختراع على 

نفقة طالب التسجیل.

بادل وثائق البراءات المنشورة بموجب اتفاقیات تعاون مشتركة وفقا لإلجراءات المحددة بالالئحة ویمكن للمدیریة ان تت
التنفیذیة.

)15المادة (

یجوز لصاحب الطلب ان یعترض كتابة على رفض تسجیل البراءة الى المدیریة بعد دفع الرسم المحدد وذلك خالل مدة 
بالرفض.ثالثین یوما من تاریخ ابالغھ قرار المدیریة 

)16المادة (

من ھذا القانون 15/ تبلغ المدیریة قرارھا لصاحب الطلب او وكیلھ ویجوز الطعن بقرار المدیریة المشار الیھ في المادة 1
امام اللجنة المختصة خالل مدة ثالثین یوما من تاریخ التبلیغ.



ثین یوما من تاریخ التبلیغ./ یكون قرار اللجنة قابال للطعن امام المحكمة المختصة خالل مدة ثال2

)17المادة (

یعتبر طلب تسجیل البراءة التي تم قبول تسجیلھا أصوال ملغیا بحكم القانون اذا لم یقم طالب التسجیل او وكیلھ بإتمام 
اجراءات تسجیل البراءة والحصول على الشھادة خالل مدة عام من تاریخ انتھاء مدة النشر او من تاریخ اكتساب الحكم 

لصادر لصالحھ الدرجة القطعیة.ا

)18المادة (

یحق ألي شخص بعد نشر شھادة البراءة االطالع علیھا وعلى مستنداتھا وما دون عنھا في سجل براءات االختراع كما 
یجوز ألي شخص الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لصالح المدیریة وفقا لإلجراءات التي تحددھا 

نفیذیة لھذا القانون.الالئحة الت

)19المادة (

/ یجوز لطالب التسجیل الذي رفض طلبھ او علق قبولھ على شروط او تعدیالت ان یعترض كتابة على قرار المدیریة أمام 1
اللجنة المختصة خالل مدة ثالثین یوما من تاریخ ابالغھ بالقرار خطیا وذلك لقاء دفع الرسم المحدد.

ة مشكلة بقرار من الوزیر كما یلي:/ تنظر باالعتراضات لجن2

رئیساقاض یسمیھ وزیر العدل

عضوامعاون الوزیر المختص

عضوامدیر حمایة الملكیة

عضواممثل عن الشؤون القانونیة في الوزارة ال تقل مرتبتھ عن رئیس دائرة

عضواممثل عن جمعیة المخترعین السوریین

ة ان تستعین بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا القانون اجراءات االعتراضات والبت / یحق للجن3
بھا وتعویضات أعضاء اللجنة.

/ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن ویمكن ایقاف تنفیذھا بقرار من المحكمة المختصة.4

یل ھذه البراءة للطالب إال بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن المحكمة / إذا أیدت اللجنة قرار المدیریة فال یجوز تسج5
المختصة.

/ لمدیریة الحمایة ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المختصة وذلك امام المحكمة المختصة خالل مدة 6
ثالثة أشھر من تاریخ إبالغ المدیریة او ذوي الشأن بھ.

)20المادة (



ات الدولیة لدى مدیریة حمایة الملكیة استنادا ألحكام معاھدة التعاون بشأن البراءات والئحتھا التنفیذیة وتعامل تسجل الطلب
الطلبات الدولیة معاملة الطلبات الوطنیة وتحدد الرسوم المفروضة بناء على احكام المعاھدة بموجب قرار یصدر من الوزیر.

)21المادة (

لكل شخص أن یطلب خطیا من المدیریة إجراء كشف مسبق على البراءات المسجلة وبما ال یزید على اختراع او نموذج 
منفعة واحد لكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المدیریة وعلى المدیریة ان تجیبھ على طلبھ خالل مدة خمسة عشر یوما من 

مسؤولیة على المدیریة وال نشوء اي حق لصاحب الطلب تجاه تاریخ تقدیم الطلب وال یترتب على نتیجة الكشف أي
المدیریة.

)22المادة (

مدة حمایة براءة االختراع عشرون سنة تبدأ من تاریخ تقدیم طلب البراءة في سوریة غیر قابلة للتجدید.

)23المادة (

مدة حمایة البراءة واذا انقضت مدة سنتین دون یستحق رسم سنوي یتدرج بالزیادة اعتبارا من بدایة السنة الثانیة وحتى انتھاء 
ان یبت في الطلب جاز لمقدم الطلب ان یتوقف عن سداد الرسم السنوي حتى صدور القرار بمنح البراءة وعلیھ في ھذه 

الحالة تسدید قیمة الرسوم التي لم یتم سدادھا ویمكن تسدید كامل الرسوم المستحقة دفعة واحدة.

)24المادة (

/ تخول البراءة مالكھا الحق في منع الغیر من استغالل االختراع باي طریقة دون موافقة صاحب البراءة وبشكل خاص 1
یمنع من:

أ/ صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضھ أو االتجار فیھ أو استعمالھ او استیراده او حیازتھ لھذه االغراض.

ب/ استعمال طریقة الصنع موضوع البراءة.

ض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طریقة الصنع موضوع البراءة أو اإلتجار فیھ أو استعمالھ أو استیراده أو حیازتھ ج/ عر
لھذه األغراض.

/ یستنفد حق مالك البراءة في منع الغیر من استیراد او استخدام او بیع او توزیع المنتج او الطریقة المشمولة باالختراع اذا 2
او بوساطة غیره في اي دولة خارج الجمھوریة العربیة السوریة او رخص للغیر بذلك او كان التسویق قام بتسویقھا بنفسھ 

بموافقتھ.

/ وال یعتبر اعتداء على ھذا الحق ما یقوم بھ الغیر من األعمال االتیة:3

او المتعلقة بالبیئة او أ/ االعمال التي تتم في اطار خاص وألغراض غیر تجاریة واألعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي
المناخ.

ب/ تحضیر االدویة بالصیدلیات بصفة فوریة ومنفردة بناء على وصفة طبیة واألعمال المتعلقة باألدویة المستحضرة بھذه 
الطریقة.



النیة ج/ قیام الغیر في سوریة بصنع منتج او باستعمال طریقة صنع منتج معین أو باتخاذ ترتیبات جدیة لذلك ما لم یكن سیئ 
وذلك قبل تاریخ تقدیم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاتھ أو عن طریقة صنعھ ولھذا الغیر رغم صدور البراءة 
حق االستمرار لصالح منشاتھ فقط في القیام باألعمال المذكورة ذاتھا دون التوسع فیھا وال یجوز التنازل عن حق القیام بھذه 

باقي عناصر المنشاة.االعمال او نقل ھذا الحق اال مع

د/ االستخدامات غیر المباشرة لطریقة االنتاج التي یتكون منھا موضوع االختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

ه/ استخدام االختراع في وسائل النقل البري او البحري او الجوي التابعة إلحدى الدول او الكیانات االعضاء في اتفاقیات 
افذة في سوریة او التي تعامل سوریة معاملة بالمثل وذلك في حال وجود اي من ھذه الوسائل في سوریة الملكیة الصناعیة الن

بصفة وقتیة أو عارضة.

و/ قیام الغیر بصنع أو تركیب أو استخدام أو بیع المنتج أثناء مدة حمایتھ بھدف استخراج ترخیص لتسویقھ داخل الجمھوریة 
سویق إال بعد انتھاء مدة حمایة البراءة.العربیة السوریة على إال یتم الت

ز/ االعمال التي یقوم بھا الغیر خالف ما تقدم شریطة اال تلحق ضررا جسیما باالستخدام العادي للبراءة او بالمصالح 
المشروعة لصاحب البراءة.

)25المادة (

وات مدة شھادتھ تسقط حقوقھ ویمنح / إذا تخلف صاحب شھادة االختراع عن دفع الرسم السنوي قبل مطلع كل سنة من سن1
مھلة سماح ستة اشھر لیدفع ما علیھ بصورة قانونیة اضافة لدفع رسم تأخیر.

.1/ تسقط البراءة اذا لم یسدد صاحبھا الرسم السنوي مع الغرامة خالل المھلة المنصوص علیھا في الفقرة 2

ھلة ستة اشھر من تاریخ سقوط البراءة بطلب استعادة ان یتقدم خالل م2/ یجوز لمن سقطت براءتھ وفقا لنص الفقرة 3
حقوقھ في البراءة ویجب علیھ تسدید مثلي الرسم والغرامة المستحقین خالل مھلة ثالثین یوما تبدا من تاریخ تقدیم الطلب.

/ تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة لعدم دفع الرسوم السنویة وتصبح في الملك العام.4

.الفصل الثالث.

الحقوق الناشئة عن تسجیل البراءة

)26المادة (

/ یثبت الحق في البراءة للمخترع او لمن الت الیھ حقوقھ وإذا كان االختراع نتیجة عمل مشترك بین عدة اشخاص ثبت 1
حقھم في البراءة بالتساوي فیما بینھم ما لم یتفقوا على غیر ذلك.

/ إذا توصل إلى ذات االختراع اكثر من شخص یستقل كل منھم عن االخر فیثبت الحق لألسبق في تقدیم طلب البراءة.2

/ إذا قدم طلب تسجیل براءة اختراع وتم اختالسھ من صاحبھ او ممن ال الیھ الحق او تم ذلك بناء على خرق اللتزام 3
ھ في ھذا الطلب او البراءة الممنوحة امام المحكمة المختصة.قانوني أو تعاقدي فیكون للمتضرر المطالبة بأحقیت

)27المادة (



إذا كان المخترع عامال ولم یكن ھناك اتفاق خطي مخالف ما بین رب العمل والعامل اكثر نفعا للمخترع فان تحدید صاحب 
الحق بالبراءة یتم وفقا لما یأتي:

بھا العامل تنفیذا لعقد وارد على العمل یتضمن مھمة ابتكاریة تدخل ضمن / تعود لرب العمل ملكیة االختراعات التي یقوم 1/
مھام عملھ أو ألبحاث ودراسات واختبارات كلفھ بھا رب العمل صراحة.

/ تعود ملكیة االختراعات االخرى للعامل إال إذا كان الوصول إلى االختراع قد تم خالل تنفیذ العامل لمھام عملھ أو ضمن 2/
عمل أو بناء على معرفة أو استعمال وسائل وتقنیات ومعطیات خاصة بالعمل عندھا یحق لرب العمل ضمن نشاطات رب ال

مھلة سنة من تاریخ نشر براءة االختراع في القطر تحت طائلة سقوط حقھ ان یبلغ العامل خطیا رغبتھ بتملك الحقوق الناجمة 
ید العامل من ثمن عادل یتحدد اما رضاء او عن طریق المحكمة عن االختراع أو االنتفاع بھا كلیا او جزئیا على ان یستف

المختصة.

/ یذكر اسم المخترع في البراءة ویعطى للعامل أجره على اختراعھ في جمیع الحاالت فإذا لم یتفق على ھذا األجر كان لھ 3/
یبقى االختراع منسوبا الى الحق في تعویض عادل ممن كلفھ الكشف عن االختراع او من صاحب العمل وفي جمیع االحوال

وتعدیالتھ.2004لعام 50المخترع وتراعى احكام القانون االساسي للعاملین بالدولة رقم 

الفصل الرابع..

الشھادات االضافیة

)28المادة (

نظم لصاحب الشھادة مخترعا كان ام صاحب حق باالختراع أن یدخل كل تغییر او تبدیل او اضافة الى االختراع االصلي وی
محضر االیداع المتعلق بطلب الشھادات االضافیة بالشكل الذي ینظم فیھ محضر االیداع بطلب البراءة ویخضع لنفس االحكام 

الخاصة بالبراءات.

)29المادة (

للشھادات اإلضافیة نفس مفعول الشھادات األصلیة عندما یكون للشھادة األصلیة أصحاب متعددون فالشھادة اإلضافیة التي 
زھا أحدھم یعمھم نفعھا جمیعا.یحو

)30المادة (

إذا وجد تحسین في اختراع تم بھ منح شھادة تسجیل لشخص آخر فال یجوز لمبتكر التحسین استغالل االختراع االصلي 
وعلى العكس من ذلك ال یجوز للشخص االخر مخترع االختراع ان یستغل الشھادة االضافیة المتعلقة بالتحسین المكتشف بعد 

القة.االختراع ما لم یجر اتفاق على ذلك بین ذوي الع

)31المادة (

تبدأ مدة الحمایة للبراءة االضافیة من تاریخ تقدیم الطلب إلى المدیریة وتنتھي بانتھاء مدة شھادة البراءة االصلیة التي تتعلق 
بھا.

)32المادة (



المفعول شرط عندما تبطل شھادة البراءة االصلیة بسبب عدم جدتھا یمكن بقاء شھادات البراءة االضافیة المتعلقة بھا ساریة 
االستمرار بدفع الرسوم السنویة المتعلقة بكل شھادة ویبقى معموال بھا طیلة المدة الزمنیة المحددة للشھادة األصلیة إذا لم یقرر 

بطالنھا.

)33المادة (

ریة یحق لصاحب الشھادة االضافیة في كل وقت أن یطلب تحویلھا إلى شھادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجا
باعتبار مدة الشھادة الجدیدة مساویة لمدة الشھادة األصلیة.

)34المادة (

یجب أن یرفق بطلب الشھادة االضافیة لیتم قبولھ بقیمة رسم السنة االولى على األقل ویجب ان یفھم بكلمة رسم السنة األولى 
رسم شھادة براءة االختراع عن السنة الجاریة للبراءة.

الفصل الخامس

سقوط براءات االختراع وابطالھا

)35المادة (

تسقط براءة االختراع وتصبح في الملك العام في األحوال األتیة:

/ انقضاء مدة الحمایة.1

/ إذا لم یدفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة.2

وضع االستثمار ما لم یثبت انھ / إذا لم یضع المخترع خالل ثالث سنوات من تاریخ منحھ شھادة االختراع اختراعھ م3
عرض اختراعھ مباشرة على الصناعیین القادرین على تنفیذ اختراعھ وانھ لم یرفض دون سبب طلبات السماح باستثمار 

اختراعھ وفق شروط تحددھا الالئحة التنفیذیة.

/ تنازل صاحب براءة االختراع عن حقوقھ علیھا دون االخالل بحقوق الغیر.4

مكتسب الدرجة القطعیة بسقوط براءة االختراع./ صدور حكم 5

)36المادة (

/ تعتبر براءات االختراع باطلة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعیة في األحوال التالیة:1

أ/ إذا تم الحصول على براءة االختراع بما یخالف أحكام ھذا القانون.

تھ كافیة لوضع االختراع موضع االستعمال من أھل المھنة وتعتبر ب/ إذا لم یكن وصف االختراع ومخططاتھ ولوائح حسابا
باطلة أیضا الشھادات اإلضافیة التي ال تتعلق بالشھادات األصلیة.

ج/اذا كان موضوع االختراع یتجاوز نطاق الوصف المعطى لھ في الطلب او في حال صدور البراءة نتیجة لطلب مجزأ اذا 
كان موضوعھا یتخطى نطاق الطلب.



د/اذا كانت مطالب الحمایة (االدعاءات) غیر مبنیة على الوصف الفني أو تتجاوز حدود الوصف المعطى.

ه/ إذا تجاوزت التعدیالت نطاق الوصف االصلي المقدم بالطلب األصلي.

سباب.و/ إذا كانت اسباب البطالن ال تؤثر في البراءة إال جزئیا فال یطول االبطال اال الطلبات المعنیة بتلك األ

/في جریدة حمایة الملكیة على نفقة 35/36/ تنشر البراءات التي انقضت حقوق اصحابھا علیھا وفقا ألحكام المادتین 2/
المدیریة بالطریقة التي تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون.

)37المادة (

راءة انتھاكا لھا بموجب احكام ھذا القانون إذا یعتبر المنتج المطابق الذي تم الحصول علیھ وفقا للطریقة المحمیة بموجب ب
اثبت المدعي في دعواه ان المنتج المطابق قد تم الحصول علیھ باالستخدام المباشر للطریقة المحمیة بالبراءة او انھ قد بذل 

ى علیھ بأن یثبت الجھد المعقول للكشف عن الطریقة التي استخدمت في اإلنتاج وفي ھذه الحالة یجوز للمحكمة ان تامر المدع
بأن الطریقة التي استخدمھا في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطریقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي 

وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ اجراءات االثبات حق المدعى علیھ في حمایة أسراره الصناعیة والتجاریة.

الفصل السادس

نقل الملكیة

)38المادة (

تتم إجراءات نقل الملكیة على النحو التالي:

/ یجوز نقل ملكیة البراءة كلیا أو جزئیا بالبیع أو الفراغ أو عن طریق االرث او الوصیة او رھنھا او تقریر اي حق عیني 1
فع الرسم المحدد.علیھا ببدل او مجانا وذلك وفقا للقواعد واالجراءات المنصوص علیھا في الالئحة التنفیذیة بعد د

/ مع عدم اإلخالل باألحكام الخاصة ببیع المحال التجاریة ورھنھا ال یكون نقل ملكیة البراءة او رھنھا او تقریر اي حق 2
عیني علیھا حجة على الغیر اال بعد قیده في السجل الخاص لدى المدیریة وبعد ابراز المستند الدال على االجراء المطلوب 

لیھ ویتم النشر على نفقة صاحب البراءة بالكیفیة المحددة في ھذا القانون والئحتھ التنفیذیة.موثقا او مصدقا ع

/ یتم قید النقل بناء على طلب مقدم من احد اطراف االتفاق او من وكیلھ بتوكیل خاص رسمي خالل مدة (تسعین یوما) من 3
تاریخ االتفاق وأن التأخر عن طلب التسجیل یستوجب دفع رسم اضافي كما ھو محدد في ھذا القانون.

رسوم المترتبة علیھ وفقا لألوضاع المنصوص علیھا في / یخضع تغییر عنوان مالك البراءة او اسمھ او اي تصرف اخر لل4
ھذا القانون وینشر عن كل تصرف من ھذه التصرفات في جریدة حمایة الملكیة.

/ لمخترع او لصاحب الطلب الغاء طلبھ في اي وقت دون رسم او التنازل عنھ للغیر قبل النشر وذلك بموجب استدعاء 5
رسم المحدد..خطي یقدم الى المدیریة مقابل دفع ال

الفصل السابع

التراخیص االجباریة



)39المادة (

تمنح المدیریة وبعد موافقة لجنة وزاریة تشكل بقرار من رئیس مجلس الوزراء تراخیص اجباریة باستغالل االختراع وتحدد 
اللجنة الحقوق المالیة لصاحب البراءة عند اصدار ھذه التراخیص وذلك في الحاالت اآلتیة:

إذا رأى الوزیر المختص حسب االحوال ان استغالل االختراع یحقق ما یلي:أوال.. 

/ أغراض المنفعة العامة غیر التجاریة ویعتبر من ھذا القبیل المحافظة على االمن القومي والصحة وسالمة البیئة والغذاء 1
والمناخ.

/ مواجھة حاالت الطوارئ او ظروف الضرورة القصوى.2

كما یلي:2و 1اري لمواجھة الحاالت الواردة في البندین ویصدر الترخیص اإلجب

أ/ دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.

ب/ أو النقضاء فترة من الزمن على التفاوض معھ دون التوصل إلى اتفاق.

ج/ أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقتھ باالستغالل دون التوصل إلى اتفاق.

نیة في القطاعات ذات األھمیة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والتكنولوجیة والبیئة والمناخ والغذاء / دعم الجھود الوط3
وذلك اخالل غیر معقول بحقوق مالك البراءة ومع مراعاة المصالح المشروعة للغیر.

/ 3/و/1ة في البندین /) یوما في الحاالت الوارد15/ یجب ابالغ صاحب البراءة بقرار الترخیص االجباري خالل مدة (4
.2وفي اقرب فرصة ممكنة تتیحھا الحاالت الواردة في البند

ثانیا.. إذا طلب وزیر الصحة في أي حالة من حاالت عجز كمیة االدویة المحمیة بالبراءة عن سد احتیاجات البالد او 
الحاالت الحرجة او االمراض المزمنة او انخفاض جودتھا او االرتفاع غیر العادي في اسعارھا او اذا تعلق االختراع بأدویة

المستعصیة او المتوطنة او بالمنتجات التي تستخدم في الوقایة من ھذه االمراض وسواء تعلق االختراع باألدویة او بطریقة 
في جمیع إنتاجھا او بالمواد الخام االساسیة التي تدخل في انتاجھا او بطریقة تحضیر المواد الخام الالزمة إلنتاجھا ویجب 

/ یوما.15ھذه الحاالت ابالغ صاحب البراءة بقرار منح الترخیص االجباري خالل مدة /

ثالثا.. إذا رفض صاحب البراءة الترخیص للغیر باستغالل االختراع أیا كان الغرض من االستغالل رغم عرض شروط 
نفیذیة.مناسبة علیھ وانقضاء فترة تفاوض معقولة وفق الشروط المحددة بالالئحة الت

ویتعین على طالب الترخیص االجباري في ھذه الحالة ان یثبت انھ قد بذل محاوالت جدیة للحصول على الترخیص 
االختیاري من صاحب البراءة.

رابعا.. اذا لم یقم صاحب البراءة باستغاللھا في سوریة او توفیرھا في االسواق باسعار مناسبة بمعرفتھ او بموافقتھ او كان 
ا غیر كاف رغم مضي اربع سنوات من تاریخ تقدیم طلب البراءة او ثالث سنوات من تاریخ منحھا ایھما اطول استغاللھ

وكذلك اذا اوقف صاحب البراءة استغالل االختراع دون عذر مقبول لمدة تزید على سنة.

ویكون ھذا االستغالل بإنتاج المنتج موضوع الحمایة في سوریة او باستخدام طریقة الصنع المحمیة ببراءة االختراع فیھا.

مع ذلك إذا رأت المدیریة رغم فوات اي من المدتین المشار إلیھما أن عدم استغالل االختراع یرجع الى اسباب قانونیة أو 
حب البراءة جاز ان تمنحھ مھلة ستة اشھر الستغالل االختراع.فنیة أو اقتصادیة خارجة عن ارادة صا



خامسا.. إذا ثبت تعسف صاحب البراءة او قیامھ بممارسة حقوقھ التي یستمدھا من البراءة على نحو غیر تنافسي ویعتبر من 
قبیل ذلك مایلي:

ء فیما یتعلق بأسعار وشروط بیعھا./ المبالغة في اسعار بیع المنتجات المشمولة بالحمایة أو التمییز بین العمال1

/ عدم توفیر المنتج المشمول بالحمایة في السوق او طرحھ بشروط مجحفة.2

/ وقف انتاج السلعة المشمولة بالحمایة او انتاجھا بكمیة ال تحقق التناسب بین الطاقة االنتاجیة واحتیاجات السوق.3

منافسة وفقا للضوابط القانونیة المقررة./ القیام بأعمال او تصرفات تؤثر سلبا في حریة ال4

/ استعمال الحقوق التي یخولھا القانون على نحو یؤثر سلبا في نقل التكنولوجیا.5

وفي جمیع األحوال السابقة یصدر الترخیص االجباري دون حاجة للتفاوض او انقضاء مھلة على حصولھ وینشر عنھ 
بجریدة الحمایة على نفقة المرخص لھ.

یة ان ترفض انھاء الترخیص االجباري اذا كانت الظروف التي دعت إلصداره تدل على استمرارھا او تنبئ بتكرار وللمدیر
حدوثھا.

ویراعى عند تقدیر التعویض المستحق لصاحب البراءة االضرار التي سببتھا ممارساتھ التعسفیة او الضارة بالمنافسة.

مضي سنتین من منح الترخیص االجباري ان ذلك الترخیص لم یكن كافیا لتدارك ویجوز للمدیریة اسقاط البراءة اذا تبین بعد 
اآلثار السلبیة التي لحقت باالقتصاد الوطني بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقھ او لممارساتھ غیر التنافسیة.

ضاع واالجراءات التي تحددھا الالئحة ویجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار اسقاط البراءة أمام اللجنة الوزاریة وفقا لألو
التنفیذیة لھذا القانون.

سادسا.. إذا كان استغالل صاحب الحق في براءة اختراع ال یتم اال باستغالل اختراع اخر الزم لھ وكان منطویا على تقدم 
في مواجھة اآلخر تقني ملموس واھمیة فنیة واقتصادیة مقارنة بھذا االخر فانھ یحق لھ الحصول على ترخیص اجباري 

ویكون لھذا االخر ذات الحق في ھذه الحالة.

سابعا.. في حاالت االختراعات المتعلقة بتكنولوجیا اشباه النواقل ال یمنح الترخیص االجباري إال ألغراض المنفعة العامة 
غیر التجاریة او لمعالجة االثار التي یثبت انھا غیر تنافسیة.

ة في الحاالت المنصوص علیھا في ھذا المادة وفقا لألوضاع واالجراءات التي تحددھا ویكون منح التراخیص االجباری
الالئحة التنفیذیة لھذا القانون.

)40المادة (

یراعى عند اصدار الترخیص االجباري ما یلي:

/ ان یبت في طلب اصدار الترخیص االجباري وفقا لظروف كل حالة على حدة وان یستھدف الترخیص اساسا توفیر 1
احتیاجات السوق المحلیة.

/ ان یثبت طالب الترخیص االجباري انھ بذل محاوالت جدیة للحصول على ترخیص اختیاري من صاحب البراءة لقاء 2
تعویض عادل وانھ اخفق في ذلك.



یكون لصاحب البراءة حق االعتراض على القرار الصادر بمنح الترخیص االجباري للغیر امام اللجنة الوزاریة / ان3
من ھذا القانون وذلك خالل ثالثین یوما من تاریخ ابالغھ بصدور ھذا الترخیص ویكون 39المنصوص علیھا في المادة 

ثالثین من تاریخ التبلیغ وفقا لإلجراءات التي تحددھا الالئحة قرار اللجنة قابال للطعن اما المحكمة المختصة خالل مدة 
التنفیذیة.

/ أن یكون طالب الحصول على الترخیص االجباري او من یصدر لصالحھ قادرا على استغالل االختراع بصفة جدیة في 4
الجمھوریة العربیة السوریة.

النطاق وبالشروط وخالل المدة التي تحدد بقرار منح ھذا / ان یلتزم المرخص لھ ترخیصا اجباریا باستخدام االختراع في5
الترخیص االجباري فاذا انتھت مدة الترخیص االجباري دون زوال اسباب منح ھذا الترخیص جاز للمدیریة تجدید المدة.

وزاریة / یقتصر استخدام الترخیص االجباري على طالبھ ومع ذلك یجوز للمدیریة منحھ للغیر بعد موافقة اللجنة ال6
.39المنصوص علیھا بالمادة 

/ لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعویض عادل مقابل استغالل اختراعھ وتراعى في تقدیر ھذا التعویض القیمة 7
االقتصادیة لالختراع ویكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدیر التعویض امام اللجنة الوزاریة المنصوص 

وذلك خالل مدة ثالثین یوما من تاریخ ابالغھ بالقرار وفقا لألوضاع واالجراءات التي تحددھا الالئحة 39دة علیھا في الما
التنفیذیة لھذا القانون.

/ ان ینقضي الترخیص االجباري بانتھاء مدتھ ومع ذلك للمدیریة ان تقرر من تلقاء نفسھا او بناء على طلب كل ذي شان 8
من ھذا القانون الغاء الترخیص االجباري قبل نھایة مدتھ إذا زالت 39ریة المنصوص عنھا بالمادة وبعد موافقة اللجنة الوزا

االسباب التي أدت إلى منحھ ولم یكن مرجحا قیام ھذه األسباب مرة اخرى وتتبع في ذلك االجراءات التي تنص علیھا الالئحة 
التنفیذیة.

جباري قبل نھایة المدة المحددة لھ وذلك اذا زالت االسباب التي ادت الى / لصاحب االختراع ان یطلب انھاء الترخیص اال9
الحصول علیھ ولم یعد مرجحا قیامھا مرة اخرى.

/ ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص لھ عند انھاء الترخیص االجباري قبل نھایة مدتھ.10

/ ان یكون للمدیریة حق الغاء الترخیص االجباري او تعدیل شروطھ من تلقاء نفسھا او بناء على طلب كل ذي شان بعد 11
من ھذا القانون اذا لم یقم المرخص لھ باستخدام الترخیص او اذا اخل 39موافقة اللجنة الوزاریة المنصوص علیھا بالمادة 

الجباري.بالتزاماتھ المنصوص علیھا في الترخیص ا

)41المادة (

من ھذا القانون نزع ملكیة براءة 39یجوز بقرار من الوزیر المختص بعد موافقة اللجنة الوزاریة المشار الیھا في المادة 
االختراع ألسباب تتعلق باألمن القومي وفي حاالت الضرورة القصوى التي ال یكون فیھا الترخیص االجباري كافیا 

لمواجھتھا.

كون نزع الملكیة مقصورا على نزع حق استغالل االختراع لحاجات الدولة.ویجوز أن ی

وفي جمیع االحوال یكون نزع الملكیة مقابل تعویض عادل ویعود تقدیر التعویض للجنة الوزاریة المنصوص علیھا في 
شر قرار نزع الملكیة في جریدة من ھذا القانون ووفقا للقیمة االقتصادیة السائدة وقت اصدار قرار نزع الملكیة وین39المادة 

حمایة الملكیة على نفقة المدیریة ویكون الطعن في قرار نزع الملكیة وفي قرار اللجنة بتقدیر التعویض امام المحكمة 



المختصة وذلك خالل مدة ستین یوما من تاریخ ابالغ صاحب الشأن بالقرار وتفصل المحكمة في ھذا الطعن على وجھ 
االستعجال.

لثامنالفصل ا

الترخیص باالستعمال

)42المادة (

لمالك البراءة ان یرخص لشخص طبیعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال براءتھ وال یحول الترخیص للغیر دون استعمال 
مالك البراءة لھا ما لم یتفق على خالف ذلك كتابة وال یجوز ان تزید مدة الترخیص باستعمال البراءة على المدة المقررة 

تھا.لحمای

)43المادة (

/ ال یجوز ان یتضمن عقد الترخیص اي نصوص تقید المرخص لھ بقیود غیر ضروریة للحفاظ على الحقوق المترتبة على 1
تسجیل البراءة.

یجوز ان یتضمن عقد الترخیص الشروط التالیة:

أ/ تحدید نطاق المنطقة الجغرافیة لتسویق المنتجات التي تحمیھا البراءة.

دة الترخیص باستعمال البراءة.ب/ تحدید م

ج / الزام المرخص لھ باالمتناع عن اي عمل من شانھ ان یؤدي الى الحط من قیمة البراءة.

/ یحق لمالك البراءة االحتجاج بالحقوق المخولة لھ بموجب تسجیل البراءة وانفاذھا على كل مرخص لھ یتجاوز شروط 2
من ھذه المادة.1الترخیص المبینة بالفقرة 

)44المادة (

/ یشترط لقید عقد الترخیص ان یكون موثقا ومصدقا على صحة التوقیعات المدونة علیھ من الجھات المختصة.1

/ ال یكون الترخیص نافذا تجاه الغیر اال بعد قیده في سجل البراءات لدى المدیریة وبعد دفع الرسم المحدد.2

یوما) من تاریخ عقد الترخیص یخضع لدفع رسم تأخیر وینشر بالكیفیة / في حال تأخیر تسجیل ھذا العقد عن مدة (تسعین3
المحددة في ھذا القانون والئحتھ التنفیذیة.

/ یجب ان یتضمن عقد الترخیص الشروط التي تكفل لمالك البراءة مراقبة الجودة.4

)45المادة (

لباطن ما لم ینص عقد الترخیص على خالف ال یجوز للمرخص لھ التنازل عن عقد الترخیص للغیر أو منح تراخیص من ا
ذلك.



)46المادة (

لمالك البراءة أو المرخص لھ ان یطلب شطب الترخیص أو تعدیلھ بعد تقدیم ما یثبت انتھاء أو فسخ عقد الترخیص وینشر 
الشطب أو التعدیل في جریدة حمایة الملكیة على نفقة صاحب العالقة.

الباب الثاني

الفصل االول

نماذج المنفعة

)47المادة (

/ تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا ألحكام ھذا القانون عن كل اختراع جدید قابل للتطبیق الصناعي ولكنھ ال ینتج عن نشاط 1
ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنھ وتحدد الالئحة التنفیذیة الشروط المطلوب توفرھا للمنح.

براءة اختراع كما یحق لطالب براءة االختراع تحویل طلبھ الى طلب براءة لنموذج منفعة / لمقدم الطلب تحویلھ الى طلب 2
ویرتد اثر القید في الحالتین الى تاریخ تقدیم الطلب األصلي.

/ للمدیریة من تلقاء نفسھا تحویل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع او العكس متى توافرت شروطھ.3

)48المادة (

دة حمایة نموذج المنفعة عشر سنوات غیر قابلة للتجدید تبدأ من تاریخ تقدیم طلب براءة نموذج المنفعة الى مدیریة الحمایة م
في الجمھوریة العربیة السوریة.

)49المادة (

قة على یستحق رسم عند تقدیم طلب براءة نموذج المنفعة كما یستحق رسم سنوي یتدرج بالزیادة اعتبار من تاریخ المواف
الطلب وحتى انتھاء مدة البراءة.

)50المادة (

تسري األحكام الخاصة ببراءات االختراع على كل ما لم یرد بھ نص خاص في شان براءات نماذج المنفعة مع ما یلزم من 
تغییر.

الفصل الثاني

التعدي على براءة االختراع ونموذج المنفعة

العقوبات

)51المادة (



) من ھذا القانون أو أي عقوبة اشد منصوص علیھا في أي قانون آخر یعاقب بغرامة ال 24كام المادة (مع عدم االخالل بأح
تقل عن مئتي ألف لیرة سوریة وال تتجاوز ملیون لیرة سوریة كل من:

/ قلد بھدف التداول التجاري موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت شھادة عنھ وفقا ألحكام ھذا القانون.1

أو عرض للبیع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد االتجار منتجات مقلدة مع علمھ بذلك متى كانت براءة االختراع / باع 2
أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنھا او عن طرق انتاجھا ونافذة في الجمھوریة العربیة السوریة.

ر ذلك بیانات تؤدي إلى االعتقاد بحصولھ على براءة / وضع بغیر حق على المنتجات أو اإلعالنات أو أدوات التعبئة أو غی3
اختراع او براءة نموذج منفعة.

/ في حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة ستة أشھر إلى سنتین وغرامة ال تقل عن ملیون لیرة سوریة وال تزید عن 4
ملیوني لیرة سوریة أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

)52المادة (

یعتبر مكررا كل شخص یحكم علیھ بموجب ھذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص علیھا فیھ اما باعتباره فاعال اصلیا واما 
باعتباره شریكا وذلك خالل مدة خمس سنوات التالیة للحكم االول المكتسب الدرجة القطعیة.

الفصل الثالث

حق األولویة

)53المادة (

ادة من حق االولویة إلیداع سابق جرى في احد البلدان المنضمة الى اتفاقیة باریس المعدلة / یقتضي على من یرید االستف1
لحمایة الملكیة الصناعیة او في اتفاقیة دولیة متعددة االطراف تكون سوریة طرفا فیھا او دولة تعامل سوریة معاملة بالمثل 

ھذا اإلیداع المسبق واسم البلد الذي تم فیھ وعلیھ أن یقدم في شأن حق األولویة أن یرفق بطلبھ بیانا یوضح فیھ رقم وتاریخ
خالل مھلة ثالثة أشھر من تاریخ اإلیداع الالحق نسخة عن اإلیداع السابق مصادقا على مطابقتھا لألصل من الجھة التي 

جراء دفع الرسم اصدرتھا في البلد الذي جرى فیھ االیداع ومترجمة للغة العربیة ترجمة محلفة ویجب ان یسبق ھذا اال
المحدد وینجم عن اعمال المعامالت المنصوص علیھا في ھذه المادة فقدان حق االولویة.

/ تكون مواعید األولویة المشار إلیھا في الفقرة السابقة أثني عشر شھرا لبراءات االختراعات وستة اشھر لنماذج المنفعة 2
وتسري ھذه المواعید ابتداء من الیوم الذي یلي تاریخ ایداع ھذا الطلب.

الباب الثالث

مخططات التصمیم للدارات المتكاملة

)54المادة (

املة في تطبیق احكام ھذا القانون كل منتج في ھیئتھ النھائیة او في ھیئتھ الوسیطة یتضمن مكونات حدھا یقصد بالدارة المتك
على االقل یكون عنصرا نشطا مثبتة على قطعة من مادة عازلة وتشكل مع بعض الوصالت او كلھا كیانا متكامال یستھدف 

ترتیب ثالثي األبعاد معد لدارة متكاملة بغرض التصنیع.تحقیق وظیفة الكترونیة محددة ویقصد بالتصمیم التخطیطي كل 



)55المادة (

یتمتع بالحمایة طبقا ألحكام ھذا القانون التصمیم التخطیطي الجدید للدارات المتكاملة ویعد التصمیم التخطیطي جدیدا متى 
فن الصناعي المعني.كان نتاج جھد فكري بذلھ صاحبھ ولم یكن من بین المعارف العامة الشائعة لدى ارباب ال

ومع ذلك یعتبر التصمیم التخطیطي جدیدا إذا كان اقتران مكوناتھ واتصالھا ببعضھا جدیدا في ذاتھ على الرغم من ان 
المكونات التي یتكون منھا قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.

)56المادة (

طریقة او نظام فني او معلومات مشفرة یمكن ان یشتمل علیھا التصمیم التخطیطي للدارات ال یتمتع بالحمایة اي مفھوم او
المتكاملة.

)57المادة (

مدة حمایة مخططات التصمیم للدارات المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاریخ قبول التسجیل في الجمھوریة العربیة السوریة 
و في الخارج أي التاریخین أسبق.أو من تاریخ اول استغالل تجاري لھ في سوریة ا

وتنقضي مدة حمایة مخططات التصمیم في جمیع االحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاریخ اعداد التصمیم.

)58المادة (

/ یقدم طلب تسجیل التصمیم التخطیطي من صاحب الحق فیھ او من وكیلھ القانوني الى المدیریة ویجب ان یرفق بالطلب 1
التصمیم وعینة من كل دارة متكاملة كانت موضع استغالل تجاري والمعلومات التي توضح الوظیفة صورة او رسم لھذا
االلكترونیة للتصمیم.

ویجوز للطالب ان یستبعد جزءا او اكثر من التصمیم اذا كانت االجزاء المقدمة منھ كافیة لتحدید ھذا التصمیم وبیان وظیفتھ.

لتسجیل وفقا للشروط واالجراءات التي تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون ویستحق / یعد في المكتب سجل لقید طلبات ا2
عن كل طلب رسم.

/ال یقبل الطلب اذا قدم بعد انقضاء سنتین من تاریخ أول استغالل تجاري للتصمیم من صاحب الحق فیھ سواء في 3
الجمھوریة العربیة السوریة او في الخارج.

)59المادة (

ال یجوز دون تصریح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصمیم التخطیطي المحمي قیام اي شخص طبیعي او اعتباري 
باي عمل من االعمال التالیة:

/ نسخ التصمیم التخطیطي بكاملھ او اي جزء جدید منھ سواء تم النسخ بإدماجھ في دارة متكاملة أو باي طریق آخر.1

طي أو بیعھ أو توزیعھ ألغراض التجارة سواء تم ذلك على وجھ االنفراد او كان مندمجا في دارة / استیراد التصمیم التخطی2
متكاملة أو كان مندمجا في دارة متكاملة او كان احد مكونات لسلعة.



مع عدم االخالل بأحكام الحمایة المقررة في ھذا الباب یجوز ألي شخص طبیعي او اعتباري القیام دون ترخیص من 
الحق بعمل او اكثر مما یلي:صاحب 

/ النسخ او االستغالل التجاري الذي یشمل االستیراد او البیع او التوزیع لدارة متكاملة تحتوي على تصمیم تخطیطي محمي 1
او لسلعة تدخل في صنعھا تلك الدارة المتكاملة اذا وقع الفعل من شخص ال یعلم ولم یكن متاحا لھ ان یعلم وقت الفعل ان تلك 

دارة المتكاملة او السلعة تتضمن تصمیما تخطیطا محمیا.ال

وفي ھذه الحالة یجوز للحائز مقابل تعویض عادل لصاحب الحق ان یتصرف فیما لدیھ من مخرون سلعي او سلع طلب 
شراءھا وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بان الدارة المتكاملة او السلعة التي في 

حوزتھ تتضمن تصمیما تخطیطیا محمیا.

/ االستخدام الشخصي أو ألغراض االختبار او الفحص او التحلیل او التعلیم او التدریب او البحث العلمي لتصمیم تخطیطي 2
محمي فاذا اسفر ذلك االستخدام عن ابتكار تصمیم تخطیطي جدید یكون للمبتكر الحق في حمایتھ.

ابق لتصمیم تخطیطي اخر محمي وذلك نتیجة جھود مستقلة./ ابتكار تصمیم تخطیطي مط3

/ استیراد تصمیم تخطیطي محمي او الدارة المتكاملة التي تم انتاجھا باستخدام تصمیم تخطیطي محمي سواء كانت ھذه 4
ى تم تداول الدارة منفردة او مندمجة في سلعة او السلعة التي تحوي دارة متكاملة تتضمن تصمیما تخطیطیا محمیا وذلك مت

اي منھا في الجمھوریة العربیة السوریة او في الخارج.

)61المادة (

یجوز للمدیریة أن تمنح الغیر ترخیصا اجباریا باستخدام تصمیم تخطیطي محمي وفقا ألحكام الترخیص االجباري لبراءات 
/ من ھذا القانون.40/و/39االختراع والمنصوص علیھا في المادتین /

)62المادة (

من ھذا 59ثالثمئة ألف لیرة سوریة كل من یخالف احكام المادة 300ر000مئة ألف إلى 100ر000عاقب بالغرامة من ی
القانون.

)63المادة (

یعتبر مكررا كل شخص حكم علیھ بإحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون فاعال كان او شریكا او متدخال عاد 
جرائم خالل مدة خمس سنوات تالیة للحكم االول المكتسب الدرجة القطعیة.وحكم علیھ بجرم اخر من ھذه ال

)64المادة (

في حال تكرار الجرائم المعاقب علیھا في ھذا الفصل یجب الحكم بالحبس من شھرین الى ستة اشھر كما انھ ال یجوز ان 
من 63ذا الحد ویتعین التكرار وفقا للمادة تكون الغرامة ادنى من الحد االقصى المعین في ھذه المواد وال أعلى من ضعف ھ

ھذا القانون.

)65المادة (



تسري األحكام الخاصة ببراءات االختراع على كل ما لم یرد بھ نص خاص في شأن مخططات التصمیم للدارات المتكاملة 
مع ما یلزم من تغییر.

الباب الرابع

المعلومات غیر المفصح عنھا

)66المادة (

تتمتع بالحمایة طبقا ألحكام ھذا القانون المعلومات غیر المفصح عنھا بشرط ان یتوافر فیھا ما یأتي:

/ أن تتصف بالسریة وذلك بان تكون المعلومات في مجموعھا او في التكوین الذي یضم مفرداتھا لیست معروفة او غیر 1
متداولة بشكل عام لدى المشتغلین بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقھ.

/ أن تستمد قیمتھا التجاریة من كونھا سریة.2

حائزھا القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ علیھا./ أن تعتمد في سریتھا على ما یتخذه3

)67المادة (

/ تمتد الحمایة التي تقررھا أحكام ھذا القانون الى المعلومات غیر المفصح عنھا التي كانت ثمرة جھود كبیرة والتي تقدم 1
لزراعیة التي تستخدم كیانات الى الجھات المختصة بناء على طلبھا للسماح بتسویق المنتجات الكیمیائیة الصیدالنیة او ا

كیمیائیة جدیدة الزمة لالختبارات الواجب إجراؤھا للسماح بالتسویق.

/ تلتزم الجھات المختصة التي تتلقى ھذه المعلومات بحمایتھا من االفشاء واالستخدام التجاري غیر المنصف وذلك من 2
مدة ال تزید على خمس سنوات اي الفترتین اقل.تاریخ تقدیم المعلومات الیھا وحتى زوال صفة السریة عنھا او ل

/ ال یعتبر تعدیا على حقوق صاحب ھذه المعلومات ما تقوم بھ الجھات المختصة من الكشف عنھا لضرورة تقتضیھا حمایة 3
الجمھور.

)68المادة (

على ھذه المعلومات لمنع / یلتزم الحائز القانوني للمعلومات غیر المفصح عنھا باتخاذ االجراءات الكفیلة بالمحافظة1
تعرضھا للتداول بمعرفة غیر المختصین كما یلتزم بتنظیم تداول ھذه المعلومات داخل المنشأة وقصره على الملتزمین قانونا 

بالحفاظ علیھا ومنع تسربھا للغیر.

في الحفاظ علیھا جھدا كافیا / ال تنتفي مسؤولیة الحائز القانوني بتعدي الغیر على ھذه المعلومات اال اذا اثبت انھ بذل 2
ومعقوال.

/ تستمر صفة السریة للمعلومات وما یترتب علیھا من حقوق في منع الغیر من التعدي علیھا اذا ظلت معلومات غیر 3
من ھذا القانون.66مفصح عنھا طبقا لحكم المادة 

ن التعدي علیھا باي من االفعال التي / تقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غیر المفصح عنھا على منع الغیر م4
تتعارض مع الممارسات التجاریة المشروعة ویكون للحائز القانوني حق اللجوء الى المحكمة المختصة في حالة ثبوت 

ارتكاب الغیر ألي من ھذه االفعال.



)69المادة (

وعة وینطوي ارتكابھا على منافسة غیر أوال.. تعد األفعال اآلتیة (على األخص) متعارضة مع الممارسات التجاریة المشر
مشروعة..

/ رشوة العاملین في الجھة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول علیھا.1

/ التحریض على افشاء المعلومات من جانب العاملین إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت الى علمھم بحكم وظیفتھم.2

ت بإفشاء ما وصل إلى علمھ منھا./ قیام احد المتعاقدین في عقود سریة المعلوما3

/ الحصول على المعلومات من اماكن حفظھا باي طریقة من الطرق غیر المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غیرھا.4

/ الحصول على المعلومات باستعمال الطرق االحتیالیة.5

السابقة مع علمھ بسریتھا وبأن الحصول / استخدام الغیر للمعلومات التي وردت إلیھ نتیجة الحصول علیھا بأي من األفعال6
علیھا قد تم وفقا ألي من ھذه االفعال.

ثانیا.. یعتبر تعدیا على المعلومات غیر المفصح عنھا ما یترتب على االفعال المشار الیھا من كشف للمعلومات او حیازتھا أو 
استخدامھا بمعرفة الغیر الذي لم یرخص لھ الحائز القانوني بذلك.

)70(المادة

ال تعد من قبیل االفعال المتعارضة مع الممارسات التجاریة المشروعة األفعال االتیة:

/ الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنھا مكتبات براءات االختراع والسجالت الحكومیة 1
المفتوحة والبحوث والدراسات والتقاریر المنشورة.

معلومات نتیجة بذل الجھود الذاتیة والمستقلة التي تستھدف استخراج المعلومات من خالل الفحص / الحصول على ال2
واالختبار والتحلیل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فیھا المعلومات غیر المفصح عنھا.

تعدیل والتحسین التي یبذلھا / الحصول على المعلومات نتیجة جھود البحث العلمي واالبتكار واالختراع والتطویر وال3
المجتھدون مستقلین عن صاحب المعلومات غیر المفصح عنھا.

/ حیازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي یجري تداولھا فیما بین المشتغلین بالفن الصناعي الذي تقع 4
المعلومات في نطاقھ.

)71المادة (

یحق لصاحب المعلومات غیر المفصح عنھا او لخلفھ ان یتنازل عنھا للغیر بعوض أو بغیر عوض.

)72المادة (



مع عدم االخالل باي عقوبة اشد منصوص علیھا في أي قانون اخر یعاقب كل من یقوم بأعمال متعارضة مع الممارسات 
من ھذا القانون بغرامة مالیة من 69التجاریة المشروعة وینطوي ارتكابھا على منافسة غیر مشروعة وفق احكام المادة 

ة.ثالثمئة ألف لیرة سوری300000مئة ألف إلى 100000

)73المادة (

یعتبر مكررا كل شخص حكم علیھ بإحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون فاعال كان او شریكا او متدخال عاد 
وحكم علیھ بجرم آخر من ھذه الجرائم خالل مدة خمس سنوات تالیة للحكم األول المكتسب الدرجة القطعیة.

)74المادة (

لیھا في ھذا الباب یجب الحكم بالحبس من شھرین الى ستة اشھر كما انھ ال یجوز ان تكون في حال تكرار الجرائم المعاقب ع
من ھذا 73الغرامة ادنى من الحد االقصى المعین في ھذه المواد وال اعلى من ضعف ھذا الحد ویتعین التكرار وفقا للمادة 

القانون.

)75المادة (

ما لم یرد بھ نص خاص في شان المعلومات غیر المفصح عنھا مع ما تسري األحكام الخاصة ببراءات االختراع على كل
یلزم من تغییر.

الباب الخامس

الفصل االول

احكام عامة

)76المادة (

یجوز لوكالء التسجیل تسجیل براءات االختراعات ونماذج المنفعة بأسمائھم الشخصیة اذا كانت من ابداعھم وانتاجھم 
الفكري.

)77المادة (

لبات والشھادات والمعامالت والتصرفات الجاریة للرسوم المالیة المستحقة وتصدر بقرار من الوزیر بالتنسیق مع تخضع الط
وزارة المالیة.

الفصل الثاني

احكام ختامیة

)78المادة (



ام ھذا القانون تصدر الالئحة التنفیذیة لھذا القانون بقرار من الوزیر ولھ ان یصدر القرارات التي یراھا ضروریة لتنفیذ احك
والالئحة التنفیذیة.

)79المادة (

تقیم المدیریة معرض الباسل لإلبداع واالختراع كل سنتین بھدف دعم وتشجیع المخترعین السوریین ویحدث لھ فرع خاص 
في الموازنة العامة للدولة وتحدد الالئحة التنفیذیة اجراءات اقامة وتنظیم ھذا المعرض.

)80المادة (

وتعدیالتھ لمدیریة 1946/لعام 47تسري أحكام ھذا القانون من تاریخ نفاذه على كل طلب تم تقدیمھ استنادا ألحكام المرسوم 
الحمایة ولم تصدر بشأنھ براءة اختراع قبل تاریخ العمل بھذا القانون وللطالب ان یعدل طلبھ بما یتفق مع احكام ھذا القانون.

)81المادة (

تاریخ 8المنصوص علیھا في القانون رقم 153ولغایة المادة 107ھذا القانون احكام المواد من المادة تطبق ضمن احكام
منھ المتعلقة بحق االولویة مع ما یلزم من تعدیل.118باستثناء المادة 12/3/2007

)82المادة (

طة لعدم دفع الرسوم وعدم االستثمار وذلك تمنح مھلة ستة اشھر من تاریخ نفاذ ھذا القانون لتسویة اوضاع البراءات الساق
للبراءات المملوكة لألفراد.

)83المادة (

تقدم جمیع الطلبات المنصوص علیھا في القانون وفي الئحتھ التنفیذیة وفق النماذج المعدة لذلك وتحدد قیمة نماذج طلبات 
مسبق وغیرھا من نماذج الطلبات المعدة التسجیل والتعھدات واالعتراضات وصور طبق األصل وإعادة النظر والكشف ال

لذلك وخدمات الترجمة والتصویر بقرار من الوزیر وباقتراح من المدیریة وتعود قیمة ھذه النماذج لصندوق المدیریة 
.2007لعام 8من القانون رقم 142المنصوص علیھ في المادة 

)84المادة (

انین واالنظمة المخالفة ألحكامھ.تلغى اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون جمیع القو

)85المادة (

یوما من تاریخ صدور القانون.45تصدر الالئحة التنفیذیة خالل مدة 

)86المادة (

ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعتبر نافذا بعد ستین یوما من تاریخ صدوره.
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