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        777777779999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014 ٔ�كتو�ر 28( هـ 1436من حمرم  3 ثال3ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئEس اDلسل الرابعاخلليفة  ،ش;يخ ٔ�محدو ادبداالس;يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 اOقHقة اخلامسةالسادسة و عرش دقائق، ابتداء من الساJة  :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  .ربعني مساءاPٔ و 
بتغيري  O23.13راسة والتصويت Jىل مرشوع قانون رمق ا ::::Uدول اPٔعاملUدول اPٔعاملUدول اPٔعاملUدول اPٔعامل

متمي القانون رمق  حمال Jىل اDلس ( يتعلق حبامية امللكHة الصناعية 17.97̀و
  ).من جملس النواب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

        ::::دبدا، رئEس اجللسةدبدا، رئEس اجللسةدبدا، رئEس اجللسةدبدا، رئEس اجللسةش;يخ ٔ�محدو �ٔ ش;يخ ٔ�محدو �ٔ ش;يخ ٔ�محدو �ٔ ش;يخ ٔ�محدو �ٔ املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  . والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني iسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اDلس هاته اجللسة opراسة والتصويت Jىل مرشوع قانون 
متمي القانون رمق  23.13رمق  لق حبامية امللكHة الصناعية، يتع 17.97بتغيري ̀و

  .احملال Jىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب
  .اللكمة pلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل الس;يد الوز�ر

الس;يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناJة والت{ارة و|س�}ر الس;يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناJة والت{ارة و|س�}ر الس;يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناJة والت{ارة و|س�}ر الس;يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناJة والت{ارة و|س�}ر 
        ::::و|ق�صاد الرمقي، امللكف �لت{ارة اخلارجHةو|ق�صاد الرمقي، امللكف �لت{ارة اخلارجHةو|ق�صاد الرمقي، امللكف �لت{ارة اخلارجHةو|ق�صاد الرمقي، امللكف �لت{ارة اخلارجHة

والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني وJىل �ٓ�  iسم هللا الرمحن الرحمي
  .وحصبه ٔ�مجعني

  الس;يد الرئEس احملرتم،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
املغري  �23.13رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر مبرشوع القانون رمق 

امية امللكHة الصناعية، قصد عرضه Jىل املتعلق حب 17.97واملمتم pلقانون 
  . التصويت

ؤ�ود يف مس;هتل هذا التقدمي ٔ�ن ٔ�نوه �لفعالية والتعاون ا�ي عرف�ه 
املوقر يف ٕاطار م�اقشة  ٔ�شغال جلنة الفال�ة والشؤون |ق�صادية مب{لسمك

  . هذا القانون
وق¡ل ٔ�ن ٔ�مد السادة املس�شار�ن احملرتمني ب ٔمه النقط اليت يتضمهنا 
مرشوع القانون املعروض Jىل ٔ�نظارمك، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ¢ر حرضا`مك ب ٔن هذا 
املرشوع يندرج يف ٕاطار تطو�ر وحتسني نظام امللكHة الصناعية �ملغرب 

القوانني اOولية يف هذا اDال، كام هيدف  ومالءمة مق�ضياته مع مس;ت{دات

ٕاىل توفري ٕاطار قانوين يتالءم ٔ�كرث مع تطورات مHدان |بتاكر، و�سامه يف 
حماربة الزتييف iشلك فعال من U�ٔل ²شجيع |س�}ر �ملغرب، و°اصة 

  .|س�}رات ذات القمية املضافة
  :ويف هذا الصدد، `متثل حماور هذا املرشوع ف· ييل

 :تنظمي ¹نة مس�شاري امللكHة الصناعية، وذ¸ من °الل - 1
حتديد الرشوط املتعلقة �لتكو�ن والتجربة املهنية املؤهp ºل�سجيل   �

 يف قامئة مس�شاري امللكHة الصناعية؛
حتديد الزتامات وواج¡ات مس�شاري امللكHة الصناعية °الل  �

 مزاو¿ املهنة؛
نة مس�شاري امللكHة ٕا�داث جلنة إالرشاف Jىل تنظمي ممارسة ¹  �

  .مع توضيح ¹ا¹ا، `كو�هنا و¢يفHة ²س;يريها الصناعية
حتديث مسطرة ٕايداع طلبات س;ندات امللكHة الصناعية، °اصة  - 2

 :iش ٔن توضيح مسطرة ا��ساب اUٓPال من °الل
اعÆد تقومي زمين مدقق، يضمن حقوق ٔ�حصاب س;ندات امللكHة  �

 الصناعية؛ 
 س;ندات امللكHة الصناعية Èمتديد �Uٓال فسح اDال pلمودJني وماليك �

 اسرتUاع احلقوق يف �ا¿ اJPٔذار املق¡و¿؛
ٕاماكنية اPٔ°ذ مبالحظات اPٔغيار خبصوص طلبات ²سجيل  �

  .س;ندات امللكHة الصناعية
 :حتسني نظام �راءة |°رتاع Jرب التنصيص Jىل - 3
ٕاJداد تقر�ر البحث والرٔ�ي حول قابلية اس;تصدار �راءات   �

 فق املعايري اOولية؛ |°رتاع و 
وضع م¡دٔ� املصادقة �ملغرب Jىل �راءات |°رتاع املسلمة من  �

طرف مك�ب معرتف به واس;ت�Îاءات ٕاضافHة pلحقوق املرتبطة برباءات 
 .|°رتاع

ٕاصالح النظام الوطين pلرسوم والÑذج الصناعية، وهتم هذه  - 4
ديد إاليداع إالصال�ات تقليص Jدد الو3ئق املطلوبة °الل ²سجيل ٔ�و جت

إاللكرتوين، وٕارUاء Öرخي ال×رش من U�ٔل ٕا�Öة ٕاماكنية احلفاظ Jىل رسية 
 إالبداJات لفرتة معينة؛

توطيد النظام الوطين املتعلق �لعالمات الت{ارية من °الل  - 5
تÛس;يط ٕاجراءات إاليداع وحفص اPٔس;باب املطلقة املتعلقة �رفض طلب 

التعرض من °الل ٕاد°ال �Uٓال ²سجيل العالمات، وكذا تطو�ر مسطرة 
 وس;يطة وحتسني اUٓPال الرضورية pلبث يف طلبات التعرض؛

وضع نظام الت ٔرخي ٕ��داث نظام مÛسط ٔ�مام املك�ب ٕالعطاء Öرخي  - 6
 3بت م�علق �ٕالبداع يف انتظار اس;تكامل التحضريات الالزمة pلحامية؛

لق تعز�ز ٕانفاذ حقوق امللكHة الصناعية وماكحفة الزتييف، وتتع - 7
 :ٔ�ساسا بــ
توس;يع نطاق التدابري Jىل احلدود pلبياÜت اجلغرافHة و²سميات  �
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 امل×ش ٔ؛ 
 حتسني املسطرة املتعلقة ٕ�تالف السلع املزيفة؛ �
تعز�ز التدابري الزجرية، وف�ح الباب ٔ�مام ذوي احلقوق لالخ�يار بني  �

  .ة ٔ�و اجلنائية opفاع عن حقوقهماOعوة املدني
السادة املس�شارون احملرتمون، ٔ�مه اخلطوط تلمك، الس;يد الرئEس، 

  . العريضة ملرشوع القانون املتعلق �مللكHة الصناعية املعروض Jىل ٔ�نظارمك
  .والسالم Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر احملرتم

واPٓن اللكمة ملقرر جلنة الفال�ة والقطاJات إالنتاجHة لتقدمي تقر�ر 
  . اpلجنة حول املرشوع

  وزع التقر�ر؟  ..مقرر اpلجنة
مدا°º  ..واPٓن نف�ح �ب املناقشة، اللكمة ملس�شاري فرق اàPٔلبية

كذ¸  مك�وبة وال طلعوها؟ مك�وبة ..مك�وبة؟ مدا°º لفرق املعارضة
  . سلمت

  .مدا°º مك�وبة ..اللكمة pلفريق الفHدرايل pلو�دة واOميقراطية
  :ن×�قل pلتصويت Jىل مواد املرشوع

  : املادة اPٔوىلاملادة اPٔوىلاملادة اPٔوىلاملادة اPٔوىل
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: عارضونامل
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  :من املرشوع املادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانية
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ٔ��دال : املمتنعون

  :املادة الثالثةاملادة الثالثةاملادة الثالثةاملادة الثالثة
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون
  :املادة الرابعةاملادة الرابعةاملادة الرابعةاملادة الرابعة

  إالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون
  :املادة اخلامسةاملادة اخلامسةاملادة اخلامسةاملادة اخلامسة
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  :pلتصويتٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه 
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

بتغيري  23.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Jىل مرشوع قانون رمق 
متمي القانون رمق    .يتعلق حبامية امللكHة الصناعية 97.17̀و

  . شكرا لمك
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


