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 مقدمة

ة ٌْ شكل هن أشكال الهعرفة قررت الهجتهعات أن تخصص لٍا حقوق همكٓة  الهمكٓة الفكٓر
هعّٓىة. فٍْ تشبً الِ حد ها حقوق الهمكٓة عمِ العقار او األرض. ولكن الهعرفة ٌْ أكثر 

ة، حٓث تعد بهثابة هحرك رئٓسْ لمىهو االقتصادي   .إلِ حد بعٓد هن الهمكٓة الفكٓر

فٍا  هكن تعٓر عمْ أىٍا الحقوق التْ ٓهىحٍا الهجتهع إلِ األفراد أو الهىظهات بصورة ٓو
التختمف حقوق الهمكٓة ،  رئٓسٓة لألعهال اإلبداعٓة هثل االختراعات واألعهال األدبٓة والفىٓة

ة عن حقوق الهمكٓة األخرى .فٍِ تهكن هالك الحق هن االستفادة بشتِ الطرق هن  الفكٓر
نثم تبمور إلِ أن أصبح فِ صورة هىتج.وٓحق لمهالك هىع عهمً الذى كان هجرد فكرة   أخٓر

هن التعاهل فِ همكً دون الحصول عمِ إذن هسبق هىً.كها ٓحق لً هقاضاتٍم فِ حالة 
، والتعوٓض عها أصابً هن استهراريأو وقف  التعديعمِ حقوقً والهطالبة بوقف  التعدي
 .ضرر 

ة الِ   وتىقسم الهمكٓة الفكٓر
 الصىاعٓةالهمكٓة  - 

ة والىهاذج الصىاعٓة والبٓاىات الجغرافٓة. االختراعوتشهل براءات   والعالهات التجآر

 

والفىٓة وتشهل الهؤلفات  األدبٓةبالهصىفات  أٓضاحق الهؤلف والحقوق الهجاورة  وٓعرف  -
 .كالكتب،الشعر األدبٓة

  الهمكٓة األدبٓة الفىٓة -
كل عهل فِ الهجال االدبِ والعمهِ والفىِ آا كان الغرض وتشهل عبارة الهمكٓة االدبٓة والفىٓة 

 هىً 

ة - خ الهمكٓة الفكٓر  تآر

ة  ة لٓس هفٍوهًا جدٓداً و ٓعتقد أن شرارة ىظام الهمكٓة الفكٓر اىطمقت إن هفٍوم الهمكٓة الفكٓر
 هىذ القدم .

ة. و فِ ىٍآة القرن التاسع عشر رأت عدة بمدان لضرورة وضع قواىٓن تىظم الهمكٓة  الفكٓر
ة ٌها  الدولْ األساسأها دولًٓا فقد  تم التوقٓع عمِ هعاٌدتٓن تعتبران  لىظام الهمكٓة الفكٓر



 

 قانون حقوق امللكية الفكرية الصيدلة كلية 

 

 

2 

س لحهآة الهمكٓة الصىاعٓة  اتفاقٓة: لحهآة الهصىفات  3886برن  واتفاقٓة 3881بآر
  األدبٓة والفىٓة . 

ة،وتعهل عمِ االرتقاء بٍا وح -  هآتٍا  ؟ لهاذا تٍتم الدول بالهمكٓة الفكٓر

ة  :دواعْ االٌتهام بالهمكٓة الفكٓر

 عمِ ابتكارات أخرى باطهئىان. اإلىفاقالحهآة القاىوىٓة لالبتكارات الجدٓدة تدفع إلِ  -3

ة وىٍضتٍا . -2 ة تؤدى إلِ تقدم البشٓر  االبتكارات الجدٓدة فِ كافة هجاالت الهمكٓة الفكٓر

ة وحهآتٍا ٓسٍم -1 فِ تحقٓق التىهٓة االقتصادٓة واالجتهاعٓة  االٌتهام بالهمكٓة الفكٓر
 . والثقافٓة
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ة  قاىون حهآة حقوق الهمكٓة الفكٓر

 الكتاب األول
 براءات االختراع وىهاذج الهىفعة، وهخططات

 التصهٓهات لمدوائر الهتكاهمة، والهعموهات غٓر الهفصح عىٍا
 الباب األول

 براءات االختراع وىهاذج الهىفعة
___________________________________________________________ 

 :3هادة 

تهىح براءة اختراع طبقًا ألحكام ٌذا القاىون عن كل اختراع قابل لمتطبٓق الصىاعْ، ٓكون  
جدٓدًا، وٓهثل خطوة إبداعٓة، سواء كان االختراع هتعمقًا بهىتجات صىاعٓة جدٓدة أو بطرق 

 اعٓة هعروفة.صىاعٓة هستحدثة، أو بتطبٓق جدٓد لطرق صى

كها تهىح البراءة استقالاًل، عن كل تعدٓل أو تحسٓن أو إضافة ترد عمِ اختراع سبق أن 
هىحت عىً براءة، إذا توافرت فًٓ شروط الجدة واإلبداع والقابمٓة لمتطبٓق الصىاعْ أو عمِ 

إلضافة الىحو الهبٓن فْ الفقرة السابقة، وٓكون هىح البراءة لصاحب التعدٓل أو التحسٓن أو ا
 وفقًا ألحكام ٌذا القاىون.

 :2هادة 

 ال تهىح براءة اختراع لها ٓمْ: 
االختراعات التْ ٓكون هن شأن استغاللٍا الهساس باألهن القوهْ أو اإلخالل بالىظام  -3

العام أو أداب العاهة أو اإلضرار الجسٓم بالبٓئة أو اإلضرار بحٓاة أو صحة اإلىسان أو 
 الحٓوان أو الىبات.

اضٓة والبراهج والهخططات. -2 ات العمهٓة والطرق الٓر  االكتشافات والىظٓر

 طرق تشخٓص وعالج وجراحة اإلىسان أو الحٓوان. -1
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الىباتات والحٓواىات أًّٓا كاىت درجة ىدرتٍا أو غرابتٍا وكذلك الطرق التْ تكون فْ  -4
لدقٓقة والطرق غٓر البٓولوجٓة أساسٍا بٓولوجٓة إلىتاج الىباتات أو الحٓواىات، عدا الكائىات ا

 الدقٓقة إلىتاج الىباتات أو الحٓواىات.

 األعضاء واألىسجة والخالٓا الحٓة والهواد البٓولوجٓة الطبٓعٓة والحهض الىووي والجٓىوم. -5

 :1هادة 

 ال ٓعتبر االختراع جدٓدًا كمً أو جزء هىً فْ الحالتٓن أتٓتٓن: 

ءة اختراع أو صدرت براءة عىً أو عن جزء هىً فْ إذا كان قد سبق طمب إصدار برا -3
خ تقدٓم طمب البراءة. ة هصر العربٓة أو فْ الخارج قبل تآر  جهٍوٓر

ة هصر العربٓة أو فْ الخارج  -2 إذا كان قد سبق استعهال االختراع أو استغاللً فْ جهٍوٓر
لً قبل تقدٓم بصفة عمىٓة أو كان قد أفصح عن وصفً عمِ ىحو ٓهكن ذوي الخبرة هن استغال 

 طمب البراءة.

وال ٓعد إفصاحًا فْ حكم البىد السابق الكشف عن االختراع فْ الهعارض الوطىٓة أو الدولٓة 
 خالل الستة األشٍر السابقة عمِ التقدم بطمب البراءة.

جراءات الكشف عن االختراع.  وتحدد الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون أوضاع وا 

 : 4هادة 

ة هصر العربٓة ٓكون لكل  هع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقٓات الدولٓة الىافذة فْ جهٍوٓر
ٓن أو هن األجاىب الذٓن ٓىتهون أو ٓتخذون هركز  شخص طبٓعْ أو اعتباري هن الهصٓر

ىشاط حقٓقْ وفعال لٍم فْ إحدى الدول أو الكٓاىات األعضاء فْ هىظهة التجارة العالهٓة أو 
ة هصر العربٓة هعاهمة الهثل، الحق فْ التقدم بطمب براءة اختراع لهكتب  التْ تعاهل جهٍوٓر

ة هصر العربٓة وها ٓترتب عمِ ذلك هن حقوق طبقًا ألحكام ٌذا  براءات االختراع فْ جهٍوٓر
 القاىون.
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وٓستفٓد هواطىو جهٓع الدول األعضاء فْ هىظهة التجارة العالهٓة هن أي هٓزة أو أفضمٓة أو 
اىون آخر لرعآا أي دولة فٓها ٓتعمق بالحقوق الهىصوص اهتٓاز أو حصاىة ٓهىحٍا أي ق

 عمٍٓا فْ ٌذا الباب، ها لم تكن ٌذي الهٓزة أو األفضمٓة أو الحصاىة ىابعة هن:

 )أ( اتفاقٓات الهساعدة القضائٓة أو اتفاقٓات إىفاذ القواىٓن ذات الصٓغة العاهة.

ة وا ة قبل أول ٓىآر )ب( االتفاقٓات الهتعمقة بحقوق حهآة الهمكٓة الفكٓر لتْ أصبحت سآر
 .3995سىة 

 : 5هادة 

ٓعد بهكتب براءات االختراع سجل خاص هعتهد تقٓد فًٓ طمبات براءات االختراع وىهاذج 
الهىفعة وجهٓع البٓاىات الهتعمقة بكل هىٍا وباستغاللٍا والتصرفات التْ ترد عمٍٓا وفقًا ألحكام 

 ئحتً التىفٓذٓة.ٌذا القاىون وذلك عمِ الىحو الهبٓن فْ ال 

 : 6هادة 

 ٓثبت الحق فْ البراءة لمهخترع أو لهن آلت إلًٓ حقوقً.
ذا كان االختراع ىتٓجة عهل هشترك بٓن عدة أشخاص، ثبت حقٍم فْ البراءة بالتساوي فٓها  وا 

 بٓىٍم ها لم ٓتفقوا عمِ غٓر ذلك.
عن أخر، ٓثبت أها إذا كان قد توصل إلِ ذات االختراع أكثر هن شخص ٓستقل كل هىٍم 

 الحق لألسبق فْ تقدٓم طمب البراءة.

 :7هادة 

إذا كمف شخص آخر الكشف عن اختراع هعٓن فجهٓع الحقوق الهترتبة عمِ ٌذا االختراع  
تكون لألول، وكذلك لصاحب العهل جهٓع الحقوق الهترتبة عمِ االختراعات التْ ٓستحدثٍا 

أو االستخدام، هتِ كان االختراع فْ ىطاق العقد العاهل أو الهستخدم أثىاء قٓام رابطة العهل 
 أو رابطة العهل أو االستخدام.
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وٓذكر اسم الهخترع فْ البراءة، ولً أجري عمِ اختراعً فْ جهٓع الحاالت، فإذا لم ٓتفق عمِ 
ٌذا األجر كان لً الحق فْ تعوٓض عادل ههن كمفً الكشف عن االختراع، أو هن صاحب 

 العهل.
السابقة، وعىدها ٓكون االختراع ضهن ىشاط الهىشأة العاهة أو الخاصة  وفْ غٓر األحوال

الهمحق بٍا الهخترع، ٓكون لصاحب العهل الخٓار بٓن استغالل االختراع، أو شراء البراءة 
خ  هقابل تعوٓض عادل ٓدفعً لمهخترع، عمِ أن ٓتم االختٓار فْ خالل ثالثة أشٍر هن تآر

 اإلخطار بهىح البراءة.
 ع األحوال ٓبقِ االختراع هىسوبًا إلِ الهخترع.وفْ جهٓ

 : 8هادة 

خ تركً الهىشأة  الطمب الهقدم هن الهخترع لمحصول عمِ براءة اختراع فْ خالل سىة هن تآر
الخاصة أو العاهة، ٓعتبر كأىً قدم فْ خالل تىفٓذ العقد أو قٓام رابطة العهل أو االستخدام، 

جهٓع الحقوق الهىصوص عمٍٓا فْ الهادة السابقة وٓكون لكل هن الهخترع وصاحب العهل 
 تبعًا لألحوال.

وتزداد الهدة إلِ ثالث سىوات إذا أىشأ العاهل أو التحق بهىشأة هىافسة، وكان االختراع ىتٓجة 
 هباشرة لىشاطً وخبرتً السابقة بالهىشأة التْ كان ٓعهل بٍا.

 :9هادة 

ة هصر هدة حهآة براءة االختراع عشرون سىة تبدأ هن   خ تقدٓم طمب البراءة فْ جهٍوٓر تآر
 العربٓة.

 :31هادة 

قة.   تخول البراءة هالكٍا الحق فْ هىع الغٓر هن استغالل االختراع بأٓة طٓر
ع السمعة، إذا  وٓستىفد حق هالك البراءة فْ هىع الغٓر هن استٓراد أو استخدام أو بٓع أو توٓز

 ك.قام بتسوٓقٍا فْ أٓة دولة أو رخص لمغٓر بذل
 

 وال ٓعتبر اعتداًء عمِ ٌذا الحق ها ٓقوم بً الغٓر هن األعهال أتٓة:
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 األعهال الهتصمة بأغراض البحث العمهْ. -3

قة صىع هىتج هعٓن  -2 ة هصر العربٓة، بصىع هىتج، أو باستعهال طٓر قٓام الغٓر فْ جهٍوٓر
خ  تقدٓم طمب البراءة هن أو باتخاذ ترتٓبات جدٓة لذلك ها لم ٓكن سٓئ الىٓة، وذلك قبل تآر

قة صىعً، ولٍذا الغٓر رغم صدور البراءة حق  شخص آخر عن الهىتج ذاتً، أو عن طٓر
االستهرار لصالح هىشأتً فقط فْ القٓام باألعهال الهذكورة ذاتٍا دون التوسع فٍٓا، وال ٓجوز 

 أة.التىازل عن حق القٓام بٍذي األعهال، أو ىقل ٌذا الحق إال هع باقْ عىاصر الهىش

قة اإلىتاج، التْ ٓتكون هىٍا هوضوع االختراع وذلك  -1 االستخداهات غٓر الهباشرة لطٓر
 لمحصول عمِ هىتجات أخرى.

استخدام االختراع فْ وسائل الىقل البري أو البحري أو الجوي التابعة إلحدى الدول أو  -4
ة  هصر العربٓة هعاهمة الكٓاىات األعضاء فْ هىظهة التجارة العالهٓة أو التْ تعاهل جهٍوٓر

ة هصر العربٓة بصفة وقتٓة أو  الهثل، وذلك فْ حالة وجود أي هن ٌذي الوسائل فْ جهٍوٓر
 عارضة.

قٓام الغٓر بصىع أو تركٓب أو استخدام أو بٓع الهىتج أثىاء فترة حهآتً بٍدف استخراج  -5
ق إال بعد اىتٍاء تمك الفترة.  ترخٓص لتسوٓقً، عمِ أال ٓتم التسٓو

طة أال تتعارض بشكل غٓر هعقول هع ا -6 ألعهال التْ ٓقوم بٍا الغٓر خالف ها تقدم، شٓر
االستخدام العادي لمبراءة، وأال تضر بصورة غٓر هعقولة بالهصالح الهشروعة لصاحب البراءة، 

 هع هراعاة الهصالح الهشروعة لمغٓر.

 : 33هادة 

ادة اعتبارًا هن ٓستحق رسم عىد تقدٓم طمب براءة االختراع كها ٓستحق رس م سىوي ٓتدرج بالٓز
 بدآة السىة الثاىٓة وحتِ اىتٍاء هدة حهآة البراءة.

وتحدد الالئحة التىفٓذٓة قٓهة ٌذي الرسوم بها ال ٓجاوز ألفْ جىًٓ عىد تقدٓم الطمب، وبها ال 
 ٓجاوز ألف جىًٓ بالىسبة لمرسم السىوي.

 اإلعفاء هىٍا. كها تحدد الالئحة قواعد تخفٓض ٌذي الرسوم وأحوال
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وٓتحهل هقدم الطمب الحصول عمِ البراءة أتعاب الخبراء الذٓن ٓستعٓن بٍم هكتب البراءات 
 وهصروفات الفحص.

 : 32هادة 

ٓقدم طمب البراءة هن الهخترع أو ههن آلت إلًٓ حقوقً إلِ هكتب براءات االختراع وفقًا 
لقاىون، وال ٓجوز أن ٓتضهن طمب لألوضاع والشروط التْ تحددٌا الالئحة التىفٓذٓة لٍذا ا

البراءة أكثر هن اختراع واحد، وٓعتبر فْ حكم االختراع الواحد هجهوعة االختراعات التْ تشكل 
 فكرة إبداعٓة هتكاهمة.

 :31هادة 

ٓرفق بطمب البراءة وصف تفصٓمْ لالختراع ٓتضهن بٓاىًا كاهاًل عن هوضوعً، وعن أفضل  
ذي، وذلك بالىسبة لكل واحد هن الهىتجات والطرق هحل أسموب ٓهكن ذوي الخبرة هن تىفٓ

 الطمب.
قة واضحة عمِ العىاصر الجدٓدة التْ ٓطمب صاحب الشأن  جب أن ٓشتهل الوصف بطٓر ٓو

 حهآتٍا، وأن ُٓرفق بالطمب رسم ٌىدسْ لالختراع عىد االقتضاء.
ذا كان الطمب هتعمقًا باختراع ٓتضهن هواد بٓولوجٓة ىباتٓة أو حٓواىٓ ة، أو هعارف تقمٓدٓة وا 

ًا أو بٓئًٓا، فٓجب أن ٓكون الهخترع  طبٓة أو زراعٓة أو صىاعٓة أو حرفٓة، أو تراثًا حضآر
قة هشروعة. ا بطٓر  حاصاًل عمِ هصدٌر

فإذا كان الطمب هتعمقًا بكائىات دقٓقة وجب عمِ الطالب أن ٓفصح عن ٌذي الكائىات، وأن 
 ددٌا الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون.ٓودع هزرعة حٓة هىٍا لدى الجٍة التْ تح

( هن ٌذا القاىون ٓمتزم الطالب فْ جهٓع األحوال بتقدٓم بٓاىات 18وهع هراعاة أحكام الهادة )
وهعموهات كاهمة عن الطمبات التْ سبق أن قدهٍا فْ الخارج عن االختراع ىفسً أو ها ٓتصل 

 بهوضوعً وكذلك ىتائج البت فْ ٌذي الطمبات.
ئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون هرفقات طمب براءة االختراع والهواعٓد الواجب تقدٓهٍا وتحدد الال 

 خاللٍا واألحوال التْ تستوجب رفضً.

 :34هادة 
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لهكتب براءات االختراع أن ٓكمف طالب البراءة بإجراء التعدٓالت أو االستٓفاءات التْ ٓراٌا  
اىون، وذلك عمِ الىحو الذي تبٓىً الالئحة ( هن ٌذا الق31عمِ الطمب إعهااًل ألحكام الهادة )

خ إخطاري اعتبر هتىازاًل  التىفٓذٓة، فإذا لم ٓقم الطالب بٍذا اإلجراء خالل ثالثة أشٍر هن تآر
 عن طمبً.

ولمطالب أن ٓتظمم هن قرار هكتب براءات االختراع بشأن ٌذا التكمٓف أهام المجىة الهىصوص 
ن، وذلك خالل ثالثٓن ٓوهًا ووفقًا لإلجراءات التْ تبٓىٍا ( هن ٌذا القاىو16عمٍٓا فْ الهادة )
 الالئحة التىفٓذٓة.

 :35هادة 

ٓجوز لطالب براءة االختراع أن ٓقدم فْ أي وقت قبل اإلعالن عن قبول طمب البراءة طمبًا  
شترط أال  بتعدٓل هواصفات االختراع أو رسهً الٍىدسْ هع بٓان هآٌة التعدٓل وأسبابً، ٓو

عدٓل إلِ الهساس بذاتٓة االختراع، وتتبع فْ ٌذا الشأن ذات اإلجراءات الخاصة ٓؤدي الت
 بطمب البراءة.

 :36هادة 

ٓفحص هكتب براءات االختراع طمب البراءة وهرفقاتً لمتحقق هن أن االختراع جدٓد وٓهثل  
 اىون.( هن ٌذا الق1(، )2(، )3خطوة إبداعٓة وقابل لمتطبٓق الصىاعْ طبقًا ألحكام الهواد )

فإذا توافرت فْ االختراع الشروط الهشار إلٍٓا، وروعٓت فْ طمب البراءة األحكام الهىصوص 
( هن ٌذا القاىون قام هكتب براءات االختراع باإلعالن عن 31(، )32عمٍٓا فْ الهادتٓن )

دة براءات االختراع  دة براءات االختراع باإلعالن عن قبول الطمب فْ جٓر قبول الطمب فْ جٓر
قة التْ تحددٌا الالئحة التىفٓذٓة.با  لطٓر

وٓجوز لكل ذي شأن أن ٓعترض كتابة عمِ السٓر فْ إجراءات إصدار البراءة بإخطار ٓوجً 
خ  إلِ هكتب براءات االختراع هتضهىًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستٓن ٓوهًا هن تآر

دة براءات االختراع، ووفقًا لألوضا ع التْ تحددٌا الالئحة اإلعالن عن قبول الطمب فْ جٓر
 التىفٓذٓة لٍذا القاىون.

ؤدي هقدم اإلخطار باالعتراض رسهًا تحددي الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون بها ال ٓقل عن  ٓو
 هئة جىًٓ وال ٓجاوز ألف جىًٓ وٓسترد الرسم فْ حالة قبول االعتراض.
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ٌذا القاىون ووفقًا  ( هن16وتختص بىظر االعتراضات المجىة الهىصوص عمٍٓا فْ الهادة )
 لألوضاع واإلجراءات التْ تحددٌا الالئحة التىفٓذٓة.

 : 37هادة 

ٓرسل هكتب براءات االختراع إلِ وزارة الدفاع أو وزارة اإلىتاج الحربْ أو وزارة الداخمٓة أو 
وزارة الصحة عمِ حسب األحوال صورًا هن طمبات براءات االختراع التْ تتصل بشئون الدفاع 

ة أو أهىٓة أو صحٓة، هع هرفقات أو اإل  ىتاج الحربْ أو األهن العام أو التْ لٍا قٓهة عسكٓر
خ االىتٍاء هن الفحص هع إخطار الطالب بذلك  ٌذي الطمبات، وذلك خالل عشرة أٓام هن تآر
ر الداخمٓة  ر اإلىتاج الحربْ أو وٓز ر الدفاع أو وٓز خ اإلرسال، ولوٓز خالل سبعة أٓام هن تآر

ر ا لصحة عمِ حسب األحوال أن ٓعترض عمِ اإلعالن عن قبول طمب البراءة، خالل أو وٓز
خ اإلرسال.  تسعٓن ٓوهًا هن تآر

ر الهختص  بعد اإلعالن عن قبول طمب البراءة االعتراض عمِ  -عمِ حسب ألحوال  -ولموٓز
ا وذلك إذا تبٓن لً أن الطمب ٓتعمق بشئون الدفاع أو اإلىتا ج السٓر فْ إجراءات إصداٌر

ة أو أهىٓة أو صحٓة، وٓكون االعتراض خالل  الحربْ أو األهن العام أو أن لً قٓهة عسكٓر
دة براءات االختراع. خ اإلعالن عن قبول طمب البراءة فْ جٓر  تسعٓن ٓوهًا هن تآر

 وٓترتب عمِ االعتراض فْ الحاالت الهشار إلٍٓا وقف السٓر فْ إجراءات إصدار البراءة.

 :38هادة 

ة،  -غٓر الهعد لمتصدٓر  -وق لهوازىة أسعار الدواء ٓىشأ صىد  وتكون لً الشخصٓة االعتبآر
ر الصحة والسكان، وذلك لتحقٓق التىهٓة الصحٓة وضهان عدم تأثر تمك األسعار بها  وٓتبع وٓز
ة عمِ أن  صدر بتىظٓم الصىدوق وتحدٓد هواردي قرار هن رئٓس الجهٍوٓر ٓطرأ هن هتغٓرات، ٓو

الهوارد ها تقبمً الدولة هن هساٌهات هن الدول الهاىحة والهىظهات الدولٓة  ٓكون هن بٓن ٌذي
 الحكوهٓة وغٓر الحكوهٓة.

 : 39هادة 

ظل الطمب  خ تقدٓهً ٓو ال ٓتم اإلعالن عن قبول طمب البراءة إال بعد اىقضاء سىة تبدأ هن تآر
ًا خالل تمك الفترة.  سآر
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ر الهختص  أو هن ٓفوضً فْ ذلك وٓىشر ٌذا القرار فْ وٓكون هىح البراءة بقرار هن الوٓز
دة براءات االختراع بالكٓفٓة التْ تحددٌا الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون.  جٓر

  :21هادة 

لمكافة بعد اإلعالن عن قبول الطمب االطالع عمًٓ وعمِ هستىداتً وها دون عىً فْ سجل 
ا تقدم وذلك هقابل رسم تحددي براءات االختراع، كها ٓجوز ألي هىٍم الحصول عمِ صورة هه

الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون بها ال ٓجاوز ألف جىًٓ، ووفقًا لألوضاع واإلجراءات التْ 
ا ٌذي الالئحة.  تقرٌر

 : 23هادة 

ر حق  ىٍا أو تقٓر ٓجوز ىقل همكٓة البراءة كمٍا أو بعضٍا بعوض أو بغٓر عوض، كها ٓجوز ٌر
 االىتفاع عمٍٓا.

ىٍا ال تىتقل همكٓة البراءة وال  وهع عدم اإلخالل ة وٌر باألحكام الخاصة ببٓع الهحال التجآر
خ التأشٓر بذلك فْ سجل  ر حق اىتفاع عمٍٓا حجة عمِ الغٓر إال هن تآر ىٍا أو تقٓر ٓكون ٌر

 البراءات.
ر حق االىتفاع عمٍٓا وفقًا لألوضاع  ىٍا أو تقٓر وٓكون الىشر عن اىتقال همكٓة البراءة أو ٌر

 راءات التْ تحددٌا الالئحة التىفٓذٓة.واإلج

  :22هادة 

ٓجوز لمدائن أن ٓوقع الحجز عمِ براءة االختراع الخاصة بهدٓىً وفقًا لقواعد الحجز عمِ 
الهىقول تحت ٓد الهدٓن ولدى الغٓر، وال ٓمتزم هكتب البراءات باألحكام الهتعمقة بإقرار 

 الهحجوز لدًٓ بها فْ الذهة قبل الهحجوز عمًٓ.
وٓجب عمِ الدائن أن ٓعمن الحجز وهحضر هرسْ الهزاد لهكتب البراءات التأشٓر بٍها فْ 

خ ذلك التأشٓر.  السجل وال ٓكون أٍٓها حجة عمِ الغٓر إال هن تآر
قة التْ تحددٌا الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون.  وٓىشر عن الحجز بالطٓر

 :21هادة 
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ة تشكل بقرار هن رئٓس هجمس وبعد هوافق -ٓهىح هكتب براءات االختراع   ة لجىة وزآر
ة باستغالل االختراع، وتحدد المجىة الحقوق الهالٓة لصاحب البراءة  -الوزراء  تراخٓص إجبآر

 عىد إصدار ٌذي التراخٓص. وذلك فْ الحاالت أتٓة:

ر الهختص   أن استغالل االختراع ٓحقق ها ٓمْ: -بحسب األحوال  -أواًل: إذا رأى الوٓز

ة:أغ -3  راض الهىفعة العاهة غٓر التجآر

 وٓعتبر هن ٌذا القبٓل أغراض الهحافظة عمِ األهن القوهْ، والصحة، وسالهة البٓئة والغذاء.

 هواجٍة حاالت الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى. -2

( دون الحاجة 2(، )3وٓصدر الترخٓص اإلجباري لهواجٍة الحاالت الواردة فْ البىدٓن )
هع صاحب البراءة، أو الىقضاء فترة هن الزهن عمِ التفاوض هعً، أو لعرض لتفاوض هسبق 

 شروط هعقولة لمحصول عمِ هوافقتً باالستغالل.

دعم الجٍود الوطىٓة فْ القطاعات ذات األٌهٓة لمتىهٓة االقتصادٓة واالجتهاعٓة  -1
الهصالح  والتكىولوجٓة، وذلك دون إخالل غٓر هعقول بحقوق هالك البراءة، وهع هراعاة

 الهشروعة لمغٓر.

ة فْ الحاالت الواردة فْ  وٓمزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخٓص اإلجباري بصورة فوٓر
 (.2( وفْ أقرب صورة فرصة هعقولة تتٓحٍا الحاالت الواردة فْ البىد )1(، )3البىدٓن )

ر الصحة فْ أٓة حالة هن حاالت عجز كهٓة األدوٓة الهح هٓة بالبراءة عن ثاىًٓا: إذا طمب وٓز
ا، أو إذا تعمق  سد احتٓاجات البالد، أو اىخفاض جودتٍا، أو االرتفاع غٓر العادي فْ أسعاٌر

االختراع بأدوٓة الحاالت الحرجة أو األهراض الهزهىة أو الهستعصٓة أو الهتوطىة أو 
، أو بالهىتجات التْ تستخدم فْ الوقآة هن ٌذي األهراض، وسواء تعمق االختراع باألدوٓة

قة تحضٓر الهواد  قة إىتاجٍا، أو بالهواد الخام األساسٓة التْ تدخل فْ إىتاجٍا، أو بطٓر بطٓر
 الخام الالزهة إلىتاجٍا.

ة.  وٓجب فْ جهٓع ٌذي الحاالت إخطار صاحب البراءة بقرار الترخٓص اإلجباري بصورة فوٓر
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أًّٓا كان الغرض هن  - ثالثًا: إذا رفض صاحب البراءة الترخٓص لمغٓر باستغالل االختراع
 رغم عرض شروط هىاسبة عمًٓ، واىقضاء فترة تفاوض هعقولة. -االستغالل 

وٓتعٓن عمِ طالب الترخٓص اإلجباري فْ ٌذي الحالة أن ٓثبت أىً قد بذل هحاوالت جدٓة 
 لمحصول عمِ الترخٓص االختٓاري هن صاحب البراءة.

ة هصر العربٓة، بهعرفتً أو بهوافقتً رابعًا: إذا لم ٓقم صاحب البراءة باستغاللٍا ف ْ جهٍوٓر
خ تقدٓم طمب البراءة أو  أو كان استغاللٍا استغالاًل غٓر كاف، رغم هضْ أربع سىوات هن تآر
خ هىحٍا أٍٓها أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغالل االختراع  ثالث سىوات هن تآر

د عمِ سىة.  بدون عذر هقبول لهدة تٓز

ة هصر العربٓة، أو باستخدام وٓكون االست غالل بإىتاج الهىتج هوضوع الحهآة فْ جهٍوٓر
قة الصىع الهحهٓة ببراءة االختراع فٍٓا.  طٓر

وهع ذلك، إذا رأى هكتب براءات االختراع، رغم فوات أي هن الهدتٓن الهشار إلٍٓها، أن عدم 
ارجة عن إرادة صاحب استغالل االختراع ٓرجع إلِ أسباب قاىوىٓة أو فىٓة أو اقتصادٓة خ

 البراءة، جاز أن ٓهىحً هٍمة أخرى كافٓة الستغالل االختراع.

خاهسًا: إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قٓاهً بههارسة حقوقً التْ ٓستهدٌا هن البراءة 
عتبر هن قبٓل ذلك ها ٓمْ:  عمِ ىحو هضاد لمتىافس ٓو

، أو التهٓٓز بٓن العهالء فٓها ٓتعمق الهبالغة فْ أسعار بٓع الهىتجات الهشهولة بالحهآة -3
 بأسعار وشروط بٓعٍا.

 عدم توفٓر الهىتج الهشهول بالحهآة فْ السوق، أو طرحً بشروط هجحفة. -2

وقف إىتاج السمعة الهشهولة بالحهآة أو إىتاجٍا بكهٓة ال تحقق التىاسب بٓن الطاقة  -1
 اإلىتاجٓة وبٓن احتٓاجات السوق.

ة الهىافسة، وفقًا لمضوابط القاىوىٓة  القٓام بأعهال أو -4 تصرفات تؤثر سمبًا عمِ حٓر
 الهقررة.
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 استعهال الحقوق التْ ٓخولٍا القاىون عمِ ىحو ٓؤثر سمبًا عمِ ىقل التكىولوجٓا. -5

وفْ جهٓع األحوال السابقة بصدر الترخٓص اإلجباري دون حاجة لمتفاوض، أو اىقضاء هٍمة 
 اإلجباري ال ٓستٍدف الوفاء باحتٓاجات السوق الهحمْ.عمِ حصولً، ولو كان الترخٓص 

وٓكون لهكتب براءات االختراع أن ٓرفض إىٍاء الترخٓص اإلجباري إذا كاىت الظروف التْ 
ا أو تىبئ بتكرار حدوثٍا.  دعت إلصداري تدل عمِ استهراٌر

تً وٓراعِ عىد تقدٓر التعوٓض الهستحق لصاحب البراءة األضرار التْ سببتٍا ههارسا
 التعسفٓة أو الهضادة لمتىافس.

وٓجوز لهكتب براءات االختراع إسقاط البراءة إذا تبٓن بعد هضْ سىتٓن هن هىح الترخٓص 
اإلجباري أن ذلك الترخٓص لم ٓكن كافًٓا لتدارك أثار السمبٓة التْ لحقت باالقتصاد القوهْ 

 ادة لمتىافس.بسبب تعسف صاحب البراءة فْ استعهال حقوقً أو لههارساتً الهض

وٓجوز لكل ذي هصمحة الطعن فْ قرار إسقاط البراءة أهام المجىة الهىصوص عمٍٓا فْ الهادة 
 (، ووفقًا لألوضاع واإلجراءات التْ تحددٌا الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون.16)

م سادسًا: إذا كان استغالل صاحب الحق فْ براءة اختراع ال ٓتم إال باستغالل اختراع آخر الز 
لً وكان هىطوًٓا عمِ تقدم تقىْ همهوس وأٌهٓة فىٓة واقتصادٓة هقارىة بٍذا أخر، فإىً ٓحق 

كون لٍذا أخر ذات الحق فْ ٌذي  لً الحصول عمِ ترخٓص إجباري فْ هواجٍة أخر ٓو
 الحالة.

اءة وال ٓجوز التىازل عن االستخدام الهرخص بً إلحدى البراءتٓن إال بالتىازل عن استخدام البر 
 األخرى.

سابعًا: فْ حاالت االختراعات الهتعمقة بتكىولوجٓا أشباي الهوصالت، ال ٓهىح الترخٓص 
ة، أو لهعالجة أثار التْ ٓثبت أىٍا هضادة  اإلجباري إال ألغراض الهىفعة العاهة غٓر التجآر

 التىافس.

ة فْ الحاالت الهىصوص عمٍٓا فْ ٌذي الهادة وفقًا لمقواعد  وٓكون هىح التراخٓص اإلجبآر
 واإلجراءات التْ تحددٌا الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون.
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 : 24هادة 

 ٓراعِ عىد إصدار الترخٓص اإلجباري ها ٓمْ:

أن ٓبت فْ طمب إصدار الترخٓص اإلجباري، وفقًا لظروف كل حالة عمِ حدة، وأن  -3
 ٓستٍدف الترخٓص أساسًا توفٓر احتٓاجات السوق الهحمٓة.

ت طالب الترخٓص اإلجباري أىً بذل خالل هدة هعقولة هحاوالت جدٓة لمحصول أن ٓثب -2
 عمِ ترخٓص اختٓاري هن صاحب البراءة ىظٓر هقابل عادل، وأىً أخفق فْ ذلك.

أن ٓكون لصاحب البراءة حق التظمم هن القرار الصادر بهىح الترخٓص اإلجباري لمغٓر  -1
( هن ٌذا القاىون وذلك خالل ثالثٓن ٓوهًا هن 16أهام المجىة الهىصوص عمٍٓا فْ الهادة )

خ إخطاري بصدور ٌذا الترخٓص ووفقًا لألوضاع واإلجراءات التْ تحددٌا الالئحة  تآر
 التىفٓذٓة.

أن ٓكون طالب الحصول عمِ الترخٓص اإلجباري، أو هن ٓصدر، لصالحً قادرًا عمِ  -4
ة هصر العربٓة.  استغالل االختراع بصفة جدٓة فْ جهٍوٓر

ًا باستخدام االختراع فْ الىطاق وبالشروط وخالل  -5 أن ٓمتزم الهرخص لً ترخٓصًا إجبآر
 الهدة التْ ٓحددٌا قرار هىح ٌذا الترخٓص اإلجباري.

فإذا اىتٍت هدة الترخٓص اإلجباري دون تحقٓق الغرض هن ٌذا االستخدام جاز لهكتب براءات 
 االختراع تجدٓد الهدة.

رخٓص اإلجباري عمِ طالبً، وهع ذلك ٓجوز لهكتب براءات االختراع ٓقتصر استخدام الت -6
 هىحً لغٓري.

ًا فْ التىازل عىً لمغٓر إال هع الهشروع أو هع  -7 عدم أحقٓة الهرخص لً ترخٓصًا إجبآر
 الجزء الهتعمق باستخدام االختراع.

اختراعً، أن ٓكون لصاحب البراءة الحق فْ الحصول عمِ تعوٓض عادل هقابل استغالل  -8
ض القٓهة االقتصادٓة لالختراع.  وتراعِ فْ تقدٓر ٌذا التعٓو
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وٓكون لصاحب البراءة الحق فْ التظمم هن قرار تقدٓر التعوٓض أهام المجىة الهىصوص عمٍٓا 
خ إخطاري بالقرار ووفقًا لألوضاع واإلجراءات 16فْ الهادة ) (، وذلك خالل ثالثٓن ٓوهًا هن تآر

 التىفٓذٓة لٍذا القاىون. التْ تحددٌا الالئحة

أن ٓىقضْ الترخٓص اإلجباري باىتٍاء هدتً. وهع ذلك لهكتب براءات االختراع أن ٓقرر  -9
إلغاء الترخٓص اإلجباري قبل ىٍآة هدتً إذا زالت األسباب التْ أدت إلِ هىحً ولم ٓكن هرجحاً 

 ٍا الالئحة التىفٓذٓة.قٓام ٌذي األسباب هرة أخرى، وتتبع فْ ذلك اإلجراءات التْ تىص عمٓ

أن ٓكون لصاحب االختراع أن ٓطمب إىٍاء الترخٓص اإلجباري، قبل ىٍآة الهدة الهحددة  -31
 لً، وذلك إذا زالت األسباب التْ أدت إلِ الحصول عمًٓ ولم ٓعد هرجحًا قٓاهٍا هرة أخرى.

بل ىٍآة أن تراعِ الهصالح الهشروعة لمهرخص لً عىد إىٍاء الترخٓص اإلجباري ق -33
 هدتً.

أن ٓكون لهكتب براءات االختراع تعدٓل شروط الترخٓص اإلجباري أو إلغاؤي سواء هن  -32
تمقاء ىفسً أو بىاء عمِ طمب كل ذي شأن، وذلك إذا لم ٓقم الهرخص لً باستخدام الترخٓص 

خ هىحً، أو إذا أخل بالتزاهاتً الهىصوص عمٍٓا فْ الترخٓص.  خالل سىتٓن هن تآر

 

 : 25هادة 

ر الهختص  ة الهشار إلٍٓا فْ الهادة ) -ٓجوز بقرار هن الوٓز ( 21بعد هوافقة المجىة الوزآر
ىزع همكٓة براءة االختراع ألسباب تتعمق باألهن القوهْ، وفْ حاالت  -هن ٌذا القاىون 

 الضرورة القصوى التْ ال ٓكون فٍٓا الترخٓص اإلجباري كافًٓا لهواجٍتٍا.
 الهمكٓة هقصورًا عمِ ىزع حق استغالل االختراع لحاجات الدولة.وٓجوز أن ٓكون ىزع 

وفْ جهٓع األحوال ٓكون ىزع الهمكٓة هقابل تعوٓض عادل، وٓكون تقدٓر التعوٓض بواسطة 
( هن ٌذا القاىون، ووفقًا لمقٓهة االقتصادٓة السائدة 16المجىة الهىصوص عمٍٓا فْ الهادة )

 وقت إصدار قرار ىزع الهمكٓة.
كون الطعن فْ قرار ىزع الهمكٓة وفْ  وٓىشر دة براءات االختراع، ٓو قرار ىزع الهمكٓة فْ جٓر

خ  قرار المجىة بتقدٓر التعوٓض أهام هحكهة القضاء اإلداري، وذلك خالل ستٓن ٓوهًا هن تآر
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إخطار صاحب الشأن بالقرار بهوجب خطاب هسجل هوصِ عمًٓ هصحوبًا بعمم الوصول 
 الطعن عمِ وجً االستعجال.وتفصل الهحكهة فْ ٌذا 

 :26هادة 

 تىقضْ الحقوق الهترتبة عمِ براءة االختراع بها ٓسقطٍا فْ الهمك العام فْ األحوال أتٓة: 
 ( هن ٌذا القاىون.9اىقضاء هدة الحهآة وفقًا لىص الهادة ) -3
 تىازل صاحب براءة االختراع عن حقوقً عمٍٓا دون اإلخالل بحقوق الغٓر. -2
 حكم بات ببطالن براءة االختراع. صدور -1
ة  -4 ة أو الغراهة التأخٓٓر خ االستحقاق عن دفع الرسوم السىٓو االهتىاع لهدة سىة هن تآر

ا ) هن ٌذي الرسوم، بعد إخطاري بالدفع وفقًا لإلجراءات التْ تحددٌا         %( 7وهقداٌر
 الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون.

هصر فْ السىتٓن التالٓتٓن لهىح الترخٓص اإلجباري وذلك بىاء  عدم استغالل االختراع فْ -5
 عمِ طمب ٓتقدم بً كل ذي شأن إلِ هكتب براءات االختراع.

تعسف صاحب براءة االختراع فْ استعهال حقوقً فْ الحاالت التْ ال ٓكون الترخٓص  -6
 اإلجباري فٍٓا كافًٓا لتدارك ذلك التعسف.

حقوق أصحابٍا عمٍٓا وفقًا لألحكام السابقة، بالىشر فْ وٓعمن عن البراءة التْ اىقضت 
قة التْ تحددٌا الالئحة التىفٓذٓة. دة براءات االختراع بالطٓر  جٓر

 :27هادة 

تختص هحكهة القضاء اإلداري بىظر الدعاوي الهتعمقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات  
 االختراع.

 :28هادة 

بىاء عمِ طمب هكتب براءات االختراع أو بىاء عمِ  ٓجوز لهحكهة القضاء اإلداري أن تحكم 
ىً أو بتعدٓل أي بٓان وارد فًٓ غٓر  طمب ذي الشأن بإضافة أي بٓان لمسجل قد أغفل تدٓو

 هطابق لمحقٓقة أو بحذف أي بٓان دون بً بغٓر وجً حق.
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راءات كها ٓجوز لهكتب براءات االختراع ولكل ذي شأن أن ٓطمب إلِ الهحكهة الحكم بإبطال الب
( هن ٌذا القاىون، وتقوم اإلدارة الهذكورة بإلغاء 1(، )2التْ تهىح هخالفة ألحكام الهادتٓن )

 ٌذي البراءات هتِ تقدم لٍا حكم بذلك حائز لقوة الشْء الهقضْ بً.

 : 29هادة 

تهىح براءة ىهوذج الهىفعة طبقًا ألحكام ٌذا القاىون عن كل إضافة تقىٓة جدٓدة فْ بىاء أو 
ن وسائل أو أدوات أو عدد أجزائٍا أو هىتجات أو هستحضرات أو طرق إىتاج كل ها تقدم،  تكٓو

 وغٓر ذلك هها ٓستخدم فْ االستعهال الجاري.
ولهقدم الطمب تحوٓمً إلِ طمب براءة اختراع، كها ٓحق لطالب براءة االختراع تحوٓل طمبً إلِ 

 طمب براءة لىهوذج هىفعة.
خ تقدٓم الطمب األصمْ. وٓرتد القٓد فْ الحالتٓن إلِ  تآر

ل طمب براءة ىهوذج الهىفعة إلِ طمب  -هن تمقاء ىفسً  -ولهكتب براءات االختراع  تحٓو
 براءة اختراع هتِ توافرت شروطً.

 :11هادة 

خ تقدٓم طمب براءة   هدة حهآة ىهوذج الهىفعة سبع سىوات غٓر قابمة لمتجدٓد تبدأ هن تآر
ة هصر العربٓة.ىهوذج الهىفعة إلِ هكتب براء  ات االختراع فْ جهٍوٓر

 :13هادة 

ادة   ٓستحق رسم عىد تقدٓم طمب براءة ىهوذج الهىفعة كها ٓستحق رسم سىوي ٓتدرج بالٓز
 اعتبارًا هن بدآة السىة الثاىٓة وحتِ اىتٍاء هدة البراءة.

لكل طمب،  وتحدد الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون قٓهة ٌذي الرسوم بها ال ٓتجاوز ألف جىًٓ
 وكذلك قواعد تخفٓضٍا وحاالت اإلعفاء هىٍا.

 : 12هادة 

ن ألف 31هع عدم اإلخالل بأحكام الهادة ) ( هن ٌذا القاىون، ٓعاقب بغراهة ال تقل عن عشٓر
 جىًٓ وال تجاوز هئة ألف جىًٓ:
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كل هن قمد بٍدف التداول التجاري هوضوع اختراع أو ىهوذج هىفعة هىحت براءة عىً وفقًا  -3
 ألحكام ٌذا القاىون.

كل هن باع أو عرض لمبٓع أو لمتداول أو استورد أو حاز بقصد االتجار هىتجات هقمدي  -2
هع عمهً بذلك، هتِ كاىت براءة االختراع أو براءة ىهوذج الهىفعة صادرة عىٍا أو عن طرق 

ة هصر العربٓة.  إىتاجٍا وىافذة فْ جهٍوٓر

ة أو أدوات كل هن وضع بغٓر حق عمِ الهىتجات أ -1 و اإلعالىات أو العالهات التجآر
التعبئة أو غٓر ذلك، بٓاىات تؤدي إلِ االعتقاد بحصولً عمِ براءة اختراع أو براءة ىهوذج 

 هىفعة.

د عمِ سىتٓن والغراهة التْ ال تقل عن أربعٓن  وفْ حالة العود تكون العقوبة الحبس هدة ال تٓز
 ألف جىًٓ وال تجاوز هائتْ ألف جىًٓ.

هة واألدوات التْ و  فْ جهٓع األحوال تقضْ الهحكهة بهصادرة األشٓاء الهقمدة هحل الجٓر
دة ٓوهٓة واحدة أو أكثر عمِ ىفقة  استخدهت فْ التقمٓد وٓىشر الحكم الصادر باإلداىة فْ جٓر

 الهحكوم عمًٓ.

 : 11هادة 

لهختصة ٓجوز لصاحب براءة االختراع أو ىهوذج الهىفعة أن ٓطمب هن رئٓس الهحكهة ا
بحسب األحوال إصدار أهر بإجراء تحفظْ بشأن الهىتجات أو البضائع الهدعِ بتقمٓدٌا لمهىتج 
الصادر عىً البراءة وفقًا لموصف التفصٓمْ الذي تم اإلفصاح عىً فْ وثٓقة براءة االختراع أو 

ائع ىهوذج الهىفعة، وٓصدر األهر باإلجراءات التحفظٓة الالزهة لحفظ ٌذي الهىتجات والبض
 عمِ الىحو الذي ٓضهن بقاءٌا بحالتٍا.

وٓجوز أن ٓصدر األهر الهشار إلًٓ قبل رفع الدعوى وٓسقط بعدم رفعٍا خالل ثهاىٓة أٓام هن 
خ الصدور.  تآر

 : 14هادة 
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قة الهشهولة بالبراءة إذا أثبت الهدعْ  ٓعتبر الهىتج الهطابق قد تم الحصول عمًٓ وفقًا لمطٓر
 فْ دعواي الهدىٓة:

قة الهشهولة بالبراءة. -3  أن الهىتج الهطابق قد تم الحصول عمًٓ باالستخدام الهباشر لمطٓر

قة التْ استخدهت فْ اإلىتاج. -2  أو أىً قد بذل الجٍد الهعقول لمكشف عن الطٓر

قة التْ استخدهٍا  وفْ ٌذي الحالة ٓجوز لمهحكهة أن تأهر الهدعِ عمًٓ بأن ٓثبت أن الطٓر
قة الهشهولة بالبراءة والههموكة لمهدعْ.فْ الحصول عمِ الهىت  ج الهطابق تختمف عن الطٓر

وعمِ الهحكهة أن تراعْ فْ اتخاذ إجراءات اإلثبات حق الهدعِ عمًٓ فْ حهآة أسراري 
ة.  الصىاعٓة والتجآر

 :15هادة 

لرئٓس الهحكهة الهختصة بأصل الىزاع بىاء عمِ طمب كل ذي شأن وبهقتضِ أهر ٓصدر  
ضة،  أن ٓأهر بإجراء أو أكثر هن اإلجراءات التحفظٓة الهىاسبة وفاء لها ٓقضِ بً عمِ عٓر

 هن الغراهات أو التعوٓضات، كها لً أن ٓأهر بإتالف األشٓاء الهتحفظ عمٍٓا عىد االقتضاء.

 : 16هادة 

ا هكتب  ر الهختص لجىة تختص بىظر التظمهات هن القرارات التْ ٓصدٌر تشكل بقرار هن الوٓز
ختراع تطبٓقًا ألحكام ٌذا القاىون برئاسة الهستشار بهحاكم االستئىاف أو هن فْ براءات اال

درجتً هن أعضاء الٍٓئات القضائٓة وعضوٓة هستشار هساعد هن هجمس الدولة وثالثة هن 
 ذوي الخبرة.

وٓكون التظمم أهام المجىة هقابل رسم تحددي الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون بها ال ٓجاوز 
 جىًٓ. خهس هئة

خ تقدٓم التظمم،  وٓجب عمِ المجىة البت فْ التظمم فْ هوعد غآتً ستون ٓوهًا هن تآر
ا فْ ٌذا الشأن ىٍائًٓا.  وٓكون قراٌر

وفٓها عدا طمبات اإللغاء الهقترىة بطمب وقف التىفٓذ ال ٓجوز قبول الدعوى أهام القضاء 
خ بشأن قرارات هكتب براءات االختراع إال بعد الفصل فْ الت ظمم أو فوات ستٓن ٓوهًا هن تآر

 تقدٓهً دون البت فًٓ.
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 وتىظم الالئحة التىفٓذٓة لٍذا القاىون إجراءات عهل ٌذي المجىة.

 :17هادة 

ٓكون لهكتب براءات االختراع ولذوي الشأن الطعن فْ القرار الصادر هن المجىة الهىصوص  
القضاء اإلداري خالل ستٓن ٓوهًا  ( هن ٌذا القاىون، وذلك أهام هحكهة16عمٍٓا فْ الهادة )

خ إخطار الهكتب بً أو ذوي الشأن بهوجب كتاب هسجل هوصِ عمًٓ هصحوبًا بعمم  هن تآر
 الوصول وتفصل الهحكهة فْ الطعن عمِ وجً االستعجال.

  :18هادة 

إذا قدم طمب لمحصول عمِ براءة اختراع فْ إحدى الدول أو الكٓاىات األعضاء فْ هىظهة 
ة هصر العربٓة هعاهمة الهثل، جاز لهقدم الطمب أو التجارة ا لعالهٓة أو التْ تعاهل جهٍوٓر

خ تقدٓم الطمب، أن ٓتقدم إلِ هكتب براءات  لهن آلت إلًٓ حقوقً خالل السىة التالٓة لتآر
ة هصر العربٓة بطمب ههاثل عن ذات الهوضوع وذلك وفقًا لمشروط  االختراع فْ جهٍوٓر

فْ ٌذا القاىون والئحتً التىفٓذٓة، وفْ ٌذي الحالة ٓعتد فْ  واألوضاع الهىصوص عمٍٓا
خ تقدٓم الطمب األول فْ البمد األجىبْ.  تحدٓد األولوٓة بتآر

 :19هادة 

ال ٓجوز لمعاهمٓن بهكتب براءات االختراع أن ٓقدهوا بالذات أو بالواسطة طمبات لمحصول عمِ  
خ تركٍم الخدهة بالهكتب.براءات االختراع إال بعد هضْ ثالث سىوات عمِ األ  قل هن تآر

 : 41هادة 

تسري األحكام الخاصة ببراءات االختراع عمِ كل ها لم ٓرد بً ىص خاص فْ شأن براءات 
 ىهاذج الهىفعة.

  :43هادة 
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تسري أحكام ٌذا القاىون عمِ كل طمب تم تقدٓهً لهكتب براءات االختراع ولم تصدر بشأىً 
خ العه ل بٍذا القاىون ولمطالب أن ٓعدل طمبً بها ٓتفق وأحكام ٌذا براءة اختراع قبل تآر

 القاىون.

خ  وتسري هدة الحهآة الهقررة بٍذا القاىون عمِ براءات االختراع التْ لم تىتً هدتٍا فْ تآر
 ( هن ٌذا القاىون.9العهل بً بها ٓكهل هدة حهآتٍا إلِ الهدة الواردة بالهادة )

 :42هادة 

ر العدل با  ر الهختص قرارًا بتحدٓد هن لٍم صفة الضبطٓة القضائٓة ٓصدر وٓز التفاق هع الوٓز
 فْ تىفٓذ أحكام ٌذا الكتاب.

 : 41هادة 

ٓتمقِ هكتب براءات االختراع طمبات براءات االختراع الخاصة بالهىتجات الكٓهٓائٓة الزراعٓة 
الخاصة بذات الىوعٓة  الهتعمقة باألغذٓة، والهىتجات الكٓهٓائٓة الصٓدلٓة لحفظٍا ٌْ والطمبات

وذلك لحٓن البدء فْ فحصٍا اعتبارًا  3995هن الهىتجات والتْ قدهت اعتبارًا هن أول ٓىآر 
 هٓالدٓة. 2115هن أول ٓىآر سىة 

وفْ حال هىح البراءة الهقررة لالختراعات الهتعمقة بالهىتجات الهىصوص عمٍٓا فْ الفقرة 
ٓخ الهىح وذلك حتِ ىٍآة الهدة الهىصوص عمٍٓا فْ السابقة، وتبدأ حهآتٍا اعتبارًا هن تار 

خ تقدٓم الطمب.9الهادة )  ( هن ٌذا القاىون وذلك اعتبارًا هن تآر

 :44هادة 

هع هراعاة الهٓعاد الهقرر لبدء الفحص فْ طمبات براءات االختراع الهتعمقة بالهىتجات  
راءة أن ٓطمب هن السمطة ( هن ٌذا القاىون ٓحق لطالب الب41الهىصوص عمٍٓا فْ الهادة )

ة هصر العربٓة، وذلك  ة لهىتجً فْ جهٍوٓر الحكوهٓة الهختصة هىحً حقوقًا تسوٓقٓة استئثآر
 بالشروط أتٓة:

أن ٓكون الطالب قد أودع طمبًا لٍذا الهىتج بهكتب البراءات الهصري اعتبارًا هن أول ٓىآر  -3
 .3995سىة 
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اختراع لحهآتً فْ دولة عضو فْ هىظهة التجارة أن ٓكون الهىتج ذاتً قد ىال براءة  -2
 .3995العالهٓة بىاًء عمِ طمب قدم فْ تمك الدولة اعتبارًا هن أول ٓىآر سىة 

أن ٓكون الطالب قد حصل عمِ هوافقة بتداول ٌذا الهىتج فْ ذات الدولة التْ ىال فٍٓا  -1
 .3995البراءة اعتبارًا هن أول ٓىآر سىة 

قد حصل عمِ هوافقة هن الوزارة الهختصة بتداول ٌذا الهىتج داخل  أن ٓكون الطالب -4
ة هصر العربٓة.  جهٍوٓر

ة  ق االستئثاري بعد هوافقة لجىة وزآر هىح هكتب براءات االختراع الهصري شٍادة حق التسٓو ٓو
 تشكل لٍذا الغرض بقرار هن رئٓس الوزراء.

اٌر األوراق التْ تقدم إلِ هكتب وال ٓهىح حق التسوٓق االستئثاري إذا كان واضحًا هن ظ
، أن الطمب الهودع بالهكتب الستئثاريابراءات االختراع لمحصول عمِ شٍادة حق التسوٓق 

خ إٓداع الطمب.  لمحصول عمِ البراءة قد ىشر عىً قبل سىة هن تآر
ة لهىتجً والتْ توافق السمطة الحكوهٓة  وٓتهتع الطالب بالحقوق التسوٓقٓة االستئثآر

ة عمِ هىحٍا لً، وذلك إلِ أن ٓبت هكتب براءات االختراع الهصري فْ طمب الحصول الهختص
خ الهوافقة عمِ هىحً تمك الحقوق أي  عمِ البراءة، أو لهدة خهس سىوات تحسب هن تآر

 الهدتٓن أقل.
ق االستئثاري السابق هىحً بإلغاء القرار الصادر بالتداول هن الوزارة  وٓمغِ حق التسٓو

 إذا تعسف صاحب الحق فْ استعهال حقً.الهختصة أو 
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 الثاىْ الكتاب
 الصىاعٓة َالىهاذج َالتصهٓهات الجغرافٓة َالهؤشرات التجارٓة َالبٓاىات العالهات

 لاألَ الباب
 الجغرافٓة َالهؤشرات التجارٓة َالبٓاىات العالهات

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

 :  61 هادة

 َجً عمِ لَتشه ،غٓري عو خدهة أَ كاو سمعة هىتجا ٓهٓز ها لك ٌِ التجارٓة العالهة
 ،َاألرقان ،َالحرَف ،َالكمهات ،َاإلهضاءات ،ههٓزا شكال الهتخذة األسهاء الخصَص
 ،البارزة َالىقَض ،َالتصآَر ،َاألختان ،َالدهغات ل،الهحا َعىآَو ،َالرهَز ،َالرسَن
 كاىت إذا العىاصر ٌذي هو خمٓط َكذلك ،َههٓزا خاصا شكال تتخذ التْ األلَاو َهجهَعة
 أَ ،زراعِ لاستغال أَ ،صىاعِ لعه هىتجات تهٓٓز فِ إها تستخدن أو ٓراد أَ تستخدن
 هصدر عمِ لمداللة َإها ،بضاعة أٓة أَ ،األرض لهستخرجات أَ ،لمغابات لاستغال

 لمداللة َإها رٌاتحضٓ طرٓقة أَ ،ضهاىٍا أَ ،هرتبتٍا أَ ،ىَعٍا أَ ،أَالبضائع ،الهىتجات
 .   الخدهات هو خدهة تأدٓة عمِ

 .   بالبصر ٓدرك هها التجارٓة العالهة تكَو أو ٓتعٓو لاألحَا جهٓع َفِ

 :  64 هادة

 بٍذي الخاص لالسج فِ التجارٓة العالهات لبتسجٓ التجارّ لالتسجٓ هصمحة تختص
( 1، 4) الهادتٓو حكن هراعاة هع َذلك التىفٓذٓة َالئحتً القاىَو ٌذا ألحكان َفقا العالهات

 المغة لاستعها بَجَب َالالفتات الهكاتباتفىىىىىىىىىىىِ  3958 لسىة 335 رقن بقاىَو القرار هو
 .   العربٓة

 :  65 هادة

 السىَات الخهس لخال باستعهالٍا ذلك اقترو هتِ لٍا هالكا العالهة لبتسجٓ قان هو ٓعتبر
 .   ريلغٓ كاىت لاالستعها أَلَٓة أو ٓثبتلم  ها ل،لمتسجٓ التالٓة
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 لخال لالتسجٓ ببطالو الطعو باسهً سجمت ههو العالهة لاستعها إلِ أسبق كاو لهو َٓحق
 بأّ التقٓد دَو العالهة لتسجٓ ببطالو الطعو ٓجَز ذلك َهع،  الهذكَرة السىَات الخهس

 .   ىٓة بسَء لالتسجٓ اقترو هتِ هدة

 :  66 هادة

 للك ٓكَو العربٓة هصر جهٍَرٓة فِ الىافذة الدَلٓة االتفاقٓات بأحكان لاإلخال عدن هع
 هركز ٓتخذَو أَ ٓىتهَو الذٓو األجاىب هو أَ الهصرٓٓو هو اعتبارّ أَ طبٓعْ شخص
 أَ العالهٓة التجارة هىظهة فْ األعضاء الكٓاىاتاو  لالدَ إحدُ فْ لٍن لَفعا حقٓقْ ىشاط
 فْ لالتسجٓ هصمحة إلِالتقدم ا فْ الحق لالهث هعاهمة العربٓة هصر جهٍَرٓة لتعاه التْ

بطمب  القاىَو ٌذا ألحكان طبقا حقَق هو ذلك عمِ ٓترتب َها العربٓة هصر جهٍَرٓة
 .   تجارٓة عالهة لتسجٓ

 أَ أفضمٓة أَ هٓزة أّ هو العالهٓة التجارة هىظهة فِ األعضاء لالدَ جهٓع هَاطىَ َٓستفٓد
 الهىصَص قَقبالح ٓتعمق فٓها دَلة أُ لرعآا آخر قاىَو أّ ٓهىحٍا حصاىة أَ اهتٓاز
 :   هو ىابعة الحصاىة أَ األفضمٓة أَ الهٓزة ٌذي تكو لن ها ،الباب ٌذا فِ عمٍٓا

 .   العاهة الصبغة ذات القَاىٓو اىقاذ اتفاقٓات أَ القضائٓة الهساعدة اتفاقٓات( أ) 

 ٓىآر لأَ لقب سارٓة أصبحت َالتِ الفكرٓة الهمكٓة حهآة بحقَق الهتعمقة االتفاقٓات( ب)
  .3995 سىة

 

 : 67هادة 

 :   ٓأتِ ها هىٍا كعىصر أَ تجارٓة كعالهة لٓسج ال

 إال لٓست بٓاىات أَ عالهات هو الهكَىة أَ ههٓزة صفة أٓة هو الخالٓة العالهات - 3
 .   لٍا العادٓة الصَر أَ الرسن أَ الهىتجات عمِ العرف  ٓطمقٍا التِ التسهٓة

 .   العاهة أداب أَ العان لمىظان الهخالفة العالهات - 2

 أَ األخرُ لالدَ أَ بالدَلة الخاصة الرهَز هو َغٓرٌا َاألعالن العاهة الشعارات - 1
 .   لٍا تقمٓد أُ َكذلك ،الدَلٓة أَ اإلقمٓهٓة الهىظهات
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 .   الدٓىٓة الصبغة ذات لمرهَز الهشابٍة أَ الهطابقة العالهات - 4

 َكذلك الهشابٍة هَزالر هو غٓرٌا أَ األحهر لالٍال أَ األحهر الصمٓب رهَز - 5
 تقمٓدا تكَو التِ العالهات

 .   استعهالٍا عمِ َٓافق لن ها شعاراتً أَ الغٓر صَر - 6

 .   عمٍٓا حصَلً لالتسجٓ طالب ٓثبت ال التِ الشرف بدرجات الخاصة البٓاىات - 7

 لدًٓ لبسا تحدث أَ الجهٍَر لتضم أو شأىٍا هو التِ الجغرافٓة َالهؤشرات العالهات- 8
     تتضهو لتِا أَ

 ،األخرُ صفاتٍا عو أَ الخدهات أَ السمعة هو الهىتجات هصدر عو كاذبة بٓاىات     
    التِ العالهات َكذلك

 .   هزَر أَ هقمد ٌَهِ تجارُ اسن عمِ بٓاو تحتَُ     

 

 :  68 هادة

 التهتع حق العربٓة هصر جهٍَرٓة َفِ عالهٓا الهشٍَرة التجارٓة العالهة لصاحب ٓكَو
 .   العربٓة هصر جهٍَرٓة فِ لتسج لن َلَ القاىَو ٌذا فِ الهقررة حهآةبال

 لعالهة هطابقة عالهة للتسجٓ طمب أُ ىفسٍا تمقاء هو ترفض أو الهصمحة عمِ َٓجب
 العالهة تستخدن التْ ىتجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتاله لتهاث هىتجات لتهٓٓز العالهة استخدان ٓتضهو هشٍَرة
 َٓسرّ. الهشٍَرة العالهة صاحب هو هاهقد الطمب ٓكو لن ها ،تهٓٓزٌا فْ الهشٍَرة

 تستخدن التْ الهىتجات لتهاث ال هتجات عمِ تىصب التْ لالتسجٓ طمبات عمِ الهتقدن الحكن
األعضاء  لالدَ إحدُ فِ هسجمة الهشٍَرة العالهة كاىت إذا تهٓٓزٌا فْ الهشٍَرة العالهة

 عمِ العالهة استخدان َكاو العربٓة هصر جهٍَرٓة َفْ العالهٓة التجارة هىظهة فْ
 صاحب بٓو صمة بَجَد االعتقاد عمِ الغٓر لٓحه أو هو شأىٍا الههاثمة غٓر الهىتجات
 العالهة بصاحب ضرر إلحاق إلِ ٌذا االستخدان ٓؤدّ َأو ،الهىتجات َبك الهشٍَرة العالهة

 .   الهشٍَرة

 :  69 هادة



 

 قانون حقوق امللكية الفكرية الصيدلة كلية 

 

 

27 

 إلِ ٓىتهَو صاألشخا هو هجهَعة ٓىتجً هىتج لتهٓٓز الجهاعٓة التجارٓة العالهة تستخدن
 .   تجارٓة أَ صىاعٓة هىشأة بذاتً ٓهمك ال كاو َلَ هعٓو كٓاو

 .   الكٓاو ٌذا لههث بَاسطة العالهة لتسجٓ طمب َٓقدن

 :  71 هادة

 أَ الطبٓعٓٓو لألشخاص ٓرخص أو – العاهة لمهصمحة تحقٓقا - الهختص لمَزٓر
 ٓزاَلَو الذٓو االعتبارٓٓو

 أَ الهراقبة إجراء عمِ لمداللة تخصص عالهة لبتسجٓ فحصٍا أَ الهىتجات هراقبة لأعها
 أَ إىتاجٍا طرٓقة أَ تركٓبٍا عىاصر أَ بهصدرٌا ٓتعمق فٓها َذلك الهىتجات لتمك الفحص
 إال العالهة تمك فِ التصرف ٓجَز أخرُ تهٓزٌا َال خاصٓة أٓة أَ حقٓقتٍا أَ صفتٍا
 .   الهختص الَزٓر هو خاص ترخٓص بهَجب

 :  73 هادة

 الهىتجات تَزٓع أَ بٓع أَ استخدان أَ استٓراد هو الغٓر هىع فِ العالهة هالك حق ٓستىفد
.   بذلك لمغٓر رخص أَ دَلة ةىأ فِ الهىتجات تمك بتسَٓق قان إذا العالهة ٌذي تهٓزٌا التِ
 :  72 هادة

 حهآة الدَلٓة أَ الَطىٓة الهعارض فِ هعرَضة هىتجات عمِ الهَضَعة العالهة تهىح
 ٌذا هو( 75) الهادة فِ عمٍٓا الهىصَص الهدة اهتداد الحهآة تمك عمِ ترتبٓ َال ،هؤقتة
 .   القاىَو

 لٍذا التىفٓذٓة الالئحة َتحدد ٓصدري قرار بهَجب الهعارض ٌذي الهختص الَزٓر َٓعٓو
 .  الحهآة تمك هىع َإجراءات أَضاع شرَط القاىَو

 :  71 هادة

 التِ َبالشرَط لألَضاع َفقا التجارُ لالتسجٓ هصمحة إلِ العالهة لتسجٓ طمب ٓقدن
 عمِ الهستحقة الرسَن فئات الالئحة ٌذي َتحدد ،القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة تقررٌا
 .   جىًٓ آالف خهسة هجهَعً فِ ٓجاَز ال بها بالعالهة الهتعمقة اإلجراءات َسائر الطمب



 

 قانون حقوق امللكية الفكرية الصيدلة كلية 

 

 

28 

 :  74 هادة

 ل،التسجٓ طالب ٓىتجٍا التِ تالهىتجا هو أكثر أَ َاحدة ىَعٓة أَ فئة عو العالهة لتسج
 .   القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة تحددٌا التِ َالشرَط لألَضاع َفقا َذلك إىتاجٍا ٓعتزن أَ

 .   عىٍا الهسجمة الهىتجات ىَعٓة أَ الفئات أَ الفئة عمِ استخداهٍا َٓقتصر

 العالهة شأىٍا فِ تستخدن لن التِ الفئات عمِ القاىَو ٌذا هو( 93) الهادة أحكان َتسرُ
 .   جدٓة بصفة

 :  75 هادة

 العالهٓة التجارة هىظهة فِ األعضاء الكٓاىات أَ لالدَ إحدُ فِ عالهة لتسجٓ طمب أَدع إذا
 إلًٓ آلت لهو أَ الطمب لهقدن جاز ل،الهث هعاهمة العربٓة هصر جهٍَرٓة لتعاه التْ أَ

 جهٍَرٓة فْ الهصمحة إلِ نٓتقد أو-الطمب تقدٓن لتارٓخ التالٓة أشٍر الستة لخال-حقَقً
 ٓشهمٍا التْ الهىتجات عمِذات َٓىصب ،العالهة بذات ٓتعمق لههاث بطمب العربٓة هصر
 القاىَو َالئحتً ٌذا فِ عمٍٓا الهىصَص َاألَضاع لمشرَط َفقا كمً َذلك ،السابق الطمب

 .   التىفٓذٓة
 .   األجىبِ البمد ِف لاألَ الطمب تقدٓن بتارٓخ األَلَٓة تحدٓد فِ ٓعتد الحالة ٌذي َفِ

 :  76 هادة

 هتشابٍة عالهات لتسجٓ أَ العالهة ذات لتسجٓ َاحد َقت فِ أكثر أَ شخصاو طمب إذا
 هىازعًٓ هو تىازال أحدٌن ٓقدن أو إلِ لالتسجٓ إجراءات تَقف الهىتجات هو َاحدة فئة عو
 .   لصالحً صادرا الىفاذ َاجب حكها أَ

 :  77 هادة

 التعدٓالت بإجراء لالتسجٓ طالب تكمف أو هسبب بقرار جارُالت لالتسجٓ لهصمحة ٓجَز
 أخرُ بعالهة التباسٍا لتفادُ َتَضٓحٍا لتحدٓدٌا تسجٓمٍا الهطمَب العالهة عمِ الالزهة
 .   بذلك طمب تقدٓن أَ تسجٓمٍا سبق
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 لخال َذلك لالَصَ بعمن هصحَبا عمًٓ هَصِ كتاب بهَجب القرار بٍذا الطالب َٓخطر
 .   صدَري رٓختا هو َٓها نٓثثال

 تعدٓالت هو الهصمحة بً كمفتً ها الطالب ٓىفذ لن إذا الطمب ترفض أو لمهصمحة َٓجَز
 .   رخطاإلا تارٓخ هو أشٍر ستة لخال

 

 :  78 هادة

 القاىَو ٌذا هو( 77) الهادة فِ إلٍٓا الهشار الهصمحة قرار هو ٓتظمن أو لمطالب ٓجَز
 بقرار لتشك أكثر أَ لجىة التظمهات َتىظر ،بً إخطاري تارٓخ هو َٓها ثالثٓو لخال َذلك
 .   الدَلة هجمس أعضاء هو أحدٌن أعضاء ثالث هو الهختص الَزٓر هو

 َىظرٌا التظمهات تقدٓن َإجراءات المجىة لتشكٓ قَاعد القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة َتحدد
 .  فٍٓا َالبت

 

 :  79 هادة 

 فْ إلٍٓا الهشار المجىة أٓدت إذا ىَولمقا طبقا الطعو فْ الشأو صاحب بحق لإخال دَو
 سبق أخرُ عالهة هع لتشابٍٍا العالهة لتسجٓ طمب برفض الصادر القرار السابقة الهادة

 إال لمطالب العالهة ٌذي لتسجٓ ٓجَز فال هىٍا َاحدة فئة عو أَ َاحدة هىتجات عو تسجٓمٍا
 .   الىفاذ َاجب قضائْ حكن عمِ بىاء

 

 :  81 هادة

 التجارٓة العالهات جرٓدة فِ العالهة لتسجٓ طمب لقبَ قرار ىشر الهصمحة عمِ ٓجب
 .   القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة تحددٌا التِ بالكٓفٓة َذلك ،الصىاعٓة َالىهاذج َالتصهٓهات

 الهصمحة إلِ َٓجً بإخطار العالهة لتسجٓ عمِ كتابة ٓعترض أو شأو ذُ للك َٓجَز
 التِ لألَضاع َفقا الىشر تارٓخ هو َهآ ستٓو لخال َذلك االعتراض أسباب هتضهىا
 إخطار هو صَرة لترس أو الهصمحة َعمِ. القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة تحددٌا

 .   إلٍٓا اإلخطار َرَد تارٓخ هو َٓها ثالثٓو لخال َذلك لالتسجٓ طالب إلِ االعتراض
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 َٓها ٓوثالث لخال ،االعتراض عمِ هسببا كتابٓا ردا لمهصمحة ٓقدن أو لالتسجٓ طالب َعمِ
 التىفٓذٓة الالئحة َتحدد. لالتسجٓ طمب عو هتىازال اعتبر َإال ،اإلخطار تسمهً تارٓخ هو
 .   لذلك الهىظهة َاإلجراءات القَاعد القاىَو لٍذا

 

 :  83 هادة

 سهاع بعد َذلك ،رفضً أَ لالتسجٓ لبقبَ إها هسببا االعتراض فِ قرارٌا الهصمحة تصدر
 هو ضرَرٓا تراي ها بتىفٓذ الطالب إلزان لبالقبَ قرارٌا تضهو أو لٍا َٓجَز ،الىزاع طرفِ

 .   العالهة للتسجٓ االشتراطات

 

 :  82 هادة

 هحكهة أهان القاىَو ٌذا هو( 83) الهادة فِ إلًٓ الهشار الهصمحة قرار فِ الطعو ٓجَز
 .   الدَلة هجمس قاىَو عمٍٓا ٓىص التِ َالهَاعٓد لإلجراءات َفقا الهختصة اإلدارُ القضاء

 

 :  81 هادة
 التجارٓة العالهات جرٓدة فِ القرار ٌذا َٓىشر ،الهصمحة هو بقرار العالهة لتسجٓ ٓكَو

 َٓبدأ  القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة تحددٌا التِ بالكٓفٓة الصىاعٓة َالىهاذج َالتصهٓهات
 .   الطمب تقدٓن تارٓخ هو لالتسجٓ أثر

 

 :  84 هادة

 الهشار الجرٓدة فِ عىٍا ىشرت التِ بالبٓاىات شٍادة جمةالهس العالهة هالك الهصمحة تهىح
 .   إلٍٓا

 

 :  85 هادة
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 ٓهس ال العالهة عمِ لتعدٓ أُ لإدخا كتابة الهصمحة هو ٓطمب أو الهسجمة العالهة لهالك
 بٓاو عمِ اإلضافة دَو بالحذف لتعدٓ أُ لإدخا طمب كذلك َلً ،جٌَرٓا هساسا بذاتٓتٍا
   . بالعالهة الخاصة الهىتجات

 طمبات لقبَ لقرارات الهقررة لمشرَط َفقا رفضً أَ لالتعدٓ طمب لبقبَ القرار َٓصدر
 .   األصمٓة لالتسجٓ

 لٍذي بالىسبة َالىشر َالطعو َالتظمن لالعتراض الهقررة األحكان الشأو ٌذا فِ َتسرُ
 .   القرارات

 

 :  86 هادة

 صَر أَ هستخرجات ِعم لالحصَ أَ الهسجمة العالهات عمِ االطالع ٓطمب أو شخص للك
 التىفٓذٓة الالئحة تقررٌا التِ َاإلجراءات لمقَاعد َفقا َذلك بتسجٓمٍا الخاص لالسج هو
 .   جىًٓ هائة ٓجاَز ال بها الالئحة ٌذي تحددي رسن لَهقاب القاىَو لٍذا

 

 :  87 هادة
 لالهح عو استقالال عمٍٓا الحجز أَ عمٍٓا عٓىِ حق أُ تقرٓر أَ العالهة همكٓة لىق ٓجَز

 التىفٓذٓة الالئحة تحددٌا التِ َاإلجراءات لمقَاعد َفقا َذلك ل،االستغال هشرَع أَ التجارُ
 .   القاىَو لٍذا

 

 :  88 هادة

 إذا الهالك باسن الهسجمة العالهات لاالستغال هشرَع أَ التجارُ لالهح همكٓة لىق لٓشه
 .   ذلك غٓر عمِ ٓتفق لن ها لاالستغال بهشرَع أَ التجارُ لبالهح َثٓق ارتباط ذات كاىت

 لهالك كاو التجارٓة العالهة لاالستغال هشرَع أَ التجارُ لالهح همكٓة لىق لٓشه لن َإذا
 ٓتفق لن ها ،عىٍا الهسجمة الفئات أَ الفئة أَ الهىتجات ىَعٓة ذات عمِ استخداهٍا العالهة
 .   ذلك غٓر عمِ
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 :  89 هادة

 بعد إال الغٓر عمِ حجة رٌىٍا أَ اعمٍٓ االىتفاع حق تقرٓر أَ العالهة همكٓة لىق ٓكَو ال
 .  القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة تحددٌا التِ بالكٓفٓة َىشري لالسج فِ بذلك التأشٓر

 

 :  91 هادة 

 عمِ بىاء ههاثمة لهدد أَ لهدة َتهتد ،سىَات عشر العالهة لتسجٓ عمِ الهترتبة الحهآة هدة
 الرسن سداد لَهقاب الحهآة هدة هو األخٓرة السىة لخال هرة لك فِ صاحبٍا طمب

 .   هرة لألَ لالتسجٓ طمب عمِ الهستحق

 هدة تجدٓد بطمب صاحبٍا ٓتقدن أو شٍَر ستة ٓجاَز ال بها الهدة تمك فَات بعد َٓجَز
 القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة تحددي إضافِ َرسن الهقرر الرسن أداء لهقاب َذلك ،الحهآة

 .   العالهة الهصمحة بشطب تقاه َإال جىًٓ خهسهائة ٓجاَز ال بها

 

 

 :  93 هادة
 بحكن العالهة لتسجٓ بشطب تقضِ أو شأو ذُ لك طمب عمِ بىاء الهختصة لمهحكهة ٓجَز
 لهدة - تقدري هبرر دَو - جدٓة بصفة لتستعه لن أىٍا لدٍٓا ثبت إذا ،الىفاذ َاجب قضائِ
 .   هتتالٓة سىَات خهس

 

 :  92 هادة

 سىَات ثالث لخال َذلك - غٓري دَو لصاحبٍا - شطبٍا دبع العالهة لتسجٓ إعادة ٓجَز
 تحددي رسن سداد لَهقاب للمتسجٓ الهقررة اإلجراءات َبذات لألَضاع طبقا الشطب تارٓخ هو

 .   جىًٓ ألف ٓجاَز ال بها القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة

 َذلك الهىتجات ذات عو َلغٓري لصاحبٍا العالهة لتسجٓ الهذكَرة الهدة فَات بعد َٓجَز
 .   هرة لأَ للمتسجٓ الهقررة َالرسَن اإلجراءات َبذات لألَضاع طبقا



 

 قانون حقوق امللكية الفكرية الصيدلة كلية 

 

 

33 

 العالهة لتسجٓ فِ األحقٓة بعدن الىفاذ َاجب قضائِ لحكن تىفٓذا الشطب كاو إذا ذلك َهع
 .الشطب فَر الغٓر لصالح تسجٓمٍا جاز

 

 :  91 هادة   

 العالهات جرٓدة فِ بالشط بعد إعادتً أَ شطبً أَ تجدٓدي أَ لالتسجٓ هد قرار ٓىشر
 لٍذا التىفٓذٓة الالئحة تحددٌا التِ بالكٓفٓة الصىاعٓة َالىهاذج َالتصهٓهات التجارٓة
 .   القاىَو

 

 :  94 هادة

 ٌذا هو( 85) الهادة فِ عمٍٓا الهىصَص لاألحَا غٓر فِ شأو ذُ لَلك لمهصمحة ٓكَو
 أَ بحذف أَ تدَٓىً لأغف لجلمس بٓاو أُ إضافة بطمب الهختصة الهحكهة إلِ المجَء القاىَو

 .   لمحقٓقة هطابق غٓر كاو أَ حق َجً دَو فًٓ دَو بٓاو أُ لتعدٓ

 

 :  95 هادة
 أَ لك عمِ العالهة لباستعها اعتبارُ أَ طبٓعِ أكثر أَ لشخص ٓرخص أو العالهة لهالك
 العالهة هالك لاستعها دَو لمغٓر الترخٓص لٓحَ َال ،العالهة عىٍا الهسجمة الهىتجات بعض
 .   ذلك غٓر عمِ ٓتفق لن ها لٍا

 .   هشرَع لسبب إال تجدٓدي عدن أَ الترخٓص عقد إىٍاء العالهة لهالك ٓجَز َال

 

 :  96 هادة
 عمِ هصدقا أَ هَثقا ٓكَو أو التجارٓة العالهات لسج فِ الترخٓص عقد لقٓد ٓشترط
 . عمًٓ التَقٓعات صحة
 التِ بالكٓفٓة عىً َالىشر القٓد ٌذا إجراء بعد إال الغٓر حق فِ ىافذا الترخٓص ٓكَو َال

 . القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة تحددٌا
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 :  97 هادة  

 أَ التجارُ لالهح عو لالتىاز هع إال لمغٓر الترخٓص عقد عو لالتىاز لً لمهرخص ٓجَز ال
 .   خالفً عمِ ٓتفق لن ها َذلك هىتجاتً تهٓٓز فِ العالهة تستخدن الذُ لاالستغال هشرَع

 َالىشر لالسج فِ قٓدي بعد إال الغٓر لقب حجة عمًٓ االىتفاع حق تقرٓر أَ رٌىً ٓكَو َال
 .   القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة تحددٌا التِ بالكٓفٓة عىً

 

 :  98 هادة

 لمحفاظ ضرَرٓة غٓر بقَٓد لً الهرخص تقٓد شرَط أٓة الترخٓص عقد ٓتضهو أو ٓجَز ال
    .العالهة لتسجٓ عمِ الهترتبة الحقَق عمِ

 :   التالٓة الشرَط الترخٓص عقد ٓتضهو أو ٓجَز ذلك َهع

 .   العالهة لباستعها الترخٓص هدة تحدٓد - 3

 العالهة تهٓزٌا التِ الهىتجات جَدة هراقبة العالن لهالك لتكف التِ الهعقَلة الشرَط - 2
 .   لَالتشغٓ اإلدارة فِ لً الهرخص حرٓة هع ٓتعارض ال َبها الترخٓص هَضَع

 شأو هو لاإلقال إلِ ٓؤدُ أو شأىً هو لعه أُ عو باالهتىاع لً الهرخص زانإل - 1
 .   العالهة تهٓزٌا التِ الهىتجات

 

 :  99 هادة

 الطرف الهصمحة َتخطر ،الترخٓص عقد قٓد شطب ٓطمب أو لً الهرخص أَ العالهة لهالك
 .   الطمب بٍذا أخر

 . القاىَو لٍذا التىفٓذٓة الالئحة تحددٌا التِ َباإلجراءات الحاالت فِ الشطب َٓكَو

 

  311 :هادة  

 أَ هباشرة بصفة ٓتعمق إٓضاح أُ ،القاىَو ٌذا أحكان تطبٓق ىطاق فِ تجارٓا بٓاىا ٓعتبر
 :   ٓأتِ بها هباشرة غٓر
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 .   َزىٍا أَ ،طاقتٍا أَ ،كٓمٍا أَ ،هقاسٍا أَ ،هقدارٌا أَ الهىتجات عدد - 3

 .   الهىتجات فًٓ أىتجت أَ صىعت الذُ البمد أَ الجٍة -2

 .   الهىتجات إىتاج أَ صىع طرٓقة - 1

 .   الهىتجات تركٓب فِ الداخمة َالهكَىات العىاصر - 4

 .   الهىتج أَ الصاىع صفة أَ اسن - 5

 جَائز أَ اهتٓازات أٓة أَ الصىاعٓة الهمكٓة حقَق هو غٓرٌا أَ اختراع براءات َجَد - 6
 .   صىاعٓة أَ تجارٓة ههٓزات أَ

 .   الهىتجات بعض بً تعرف الذي لالشك أَ االسن - 7

 

   313: هادة

 عمِ هَضَعا كاو سَاء الَجَي جهٓع هو لمحقٓقة هطابقا التجارّ البٓاو ٓكَو أو ٓجب
 هها ذلك غٓر أَ اإلعالن لَسائ أَ الهكاتبات أَ الفَاتٓر أَ األغمفة عمِ أَ الهىتجات ذات

 أَ الهخازو أَ لالهحا عمِ هَضَعا كاو َأ ،الجهٍور عمِ الهىتجات عرض فْ لٓستعه
 .   عىآَىٍا عمِ أَ بٍا
 

   312: هادة

 بالىسبة إال ىَع أّ هو فخرٓة درجات أَ جَائز أَ دبمَهات أَ هٓدالٓات ذكر ٓجَز ال
 تىطبق التْ لمهىتجات

 آلت لهو أَ اكتسبٌَا الذٓو التجارٓة َاألسهاء لألشخاص َبالىسبة ،الههٓزات ٌذي عمٍٓا
 هىحٍا َجٍة َىَعٍا بتارٓخٍا صحٓح بٓاو عمِ ذلك لٓشته أو َٓجب ،حقَقٍن إلٍٓن

 .  فٍٓا هىحت التْ َالهىاسبة

 الههٓزات الخاصة لهىتجاتً لٓستعه أو هىتجات عرض فِ آخرٓو هع اشترك لهو ٓجَز َال
 .   َىَعٍا الههٓزات تمك هصدر َاضحة بطرٓقة ٓبٓو لن ها الهشتركة لمهعرَضات هىحت التِ
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 311: دةها

 العىاصر أَ هصدرٌا أَ َزىٍا أَ طاقتٍا أَ كٓمٍا أَ هقاسٍا أَ الهىتجات هقدار كاو إذا
 الَزٓر هو بقرار جاز ،قٓهتٍا تقدٓر فِ لدخ لٍا التِ لالعَاه هو تركٓبٍا فِ الداخمة

 عرضٍا أَ الهىتجات تمك بٓع هىع الهختص

 .   البٓاىات ٌذي لتحه لن ها استٓرادٌا أَ لمبٓع

 عمِ البٓاىات ٌذي بٍا تَضع التِ الكٓفٓة بتحدٓد الهختص الَزٓر هو قرار صدرَٓ
 .   االقتضاء عىد بٍا عىٍا ٓستعاض التِ َباإلجراءات ،العربٓة بالمغة الهىتجات

 

   314: هادة

 فْ عضَ دَلة فْ جٍة أَ هىطقة فْ ها سمعة هىشأ تحدد التْ ٌْ الجغرافٓة الهؤشرات
 أَ الىَعٓة كاىت هتِ لالهث هعاهمة العربٓة هصر جهٍَرٓة لتعاه أَ العالهٓة التجارة هىظهة
 إلِ أساسٓة بصَرة راجعة ترَٓجٍا فْ َالهؤثرة السمعة لٍذي األخرُ السهات أَ السهعة
 .  الجغرافْ هىشأٌا

 .   الهىشأ بمد فِ الحهآة اكتسبت قد تكَو أو الهؤشرات ٌذي لحهآة َٓشترط
 

  315: هادة

 الهىتجات عمِ ٓضع أو ها سمعة إىتاج فِ خاصة شٍرة ذات جٍة فِ شخص ألُ ٓجَز ال
 الشٍرة ذات الجٍة فِ ىشأت بأىٍا الجهٍَر لتضم بطرٓقة جغرافٓة هؤشرات فٍٓا ٓتجر التِ

 .  الخاصة

 

  316 :هادة 

 الجهٍَر لتضم بطرٓقة تَحِ ها سمعة عرض أَ تسهٓة فِ َسٓمة أٓة استخدان ٓجَز ال
 .   لٍا الحقٓقْ الهىشأ خالف عمْ جغرافٓة هىطقة فْ ىشأت بأىٍا
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   317: هادة

 عمْ جغرافٓا هؤشرا ٓضع او اىتاجٍا فْ خاصة شٍرة ذات جٍة فْ سمعة لهىتج ٓجَز ال
 فْ هىتجة باىٍا تَحْ او شإىٍا هو ٓكَو اخرّ هىاطق فْ شبٍٓة سمع هو ٓىتجً ها

 .   الٍٓا الهشار الجٍة

 

   318 :هادة

 التجارّ االصطالح فْ لتد أصبحت جغرافٓة أسهاء الهىتجات ضبع عمْ تطمق او ٓجَز
 .   لً الجغرافْ الهىشأ دَو الهىتج جىس عمْ أساسٓة بصَرة

 

  319: هادة

 بصفة السمعة إىتاج ٓكَو او جغرافْ هؤشر عمْ لتشته تجارٓة عالهة للتسجٓ ٓشترط
 .   صةالخا الشٍرة ذات الجغرافٓة الهىطقة فْ لالتسجٓ طالب بهعرفة هستهرة

 

  331 :هادة
 هو استعهالٍا كاو إذا جغرافْ هؤشر عمْ لتشته التْ التجارٓة العالهة لتسجٓ ٓجَز ال

 .  لمسمعة الحقٓقْ بالهىشأ ٓتعمق فٓها الجهٍَر لٓضم او شأىً

 

   333: هادة 

 ٌذي فْ الحق كاو اذا جغرافْ هؤشر عمْ لتشته التْ التجارٓة العالهة لتسجٓ ٓجَز
 هىح لقب أَ القاىَو بٍذا لالعه تارٓخ لقب ىٓة بحسو استعهالٍا لخال هو باكتس قد العالهة
 .   الهىشأ بمد فِ الحهآة الجغرافِ الهؤشر

 

   332: هادة
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 الهعتادة بالطرق الهختصة االبتدائٓة الهحكهة أهان الدعَُ رفع هصمحة ذُ للك ٓجَز
 شأو هو كاو إذا مةهسج تجارٓة عالهة تتضهىً لن جغرافِ هؤشر أُ استخدان هىع بطمب
 .   لمسمعة الحقٓقِ الهىشأ بشأو الجهٍَر لتضمٓ االستخدان ٌذا

 استخدان هكاو دائرتٍا فِ ٓقع التِ الهحكهة ٌِ الهختصة االبتدائٓة الهحكهة َتكَو
 .   الجغرافِ الهؤشر

 

   331: هادة

 شٍرٓو عو لتق ال هدة بالحبس ٓعاقب ،آخر قاىَو أُ فِ أشد عقَبة بأٓة لاإلخال عدن هع
 ٌاتٓو بإحدُ أَ جىًٓ ألف عشرٓو تجاَز َال جىًٓ آالف خهسة عو لتق ال َبغراهة
 :   العقَبتٓو

 لتضمٓ إلِ تدعَ بطرٓقة قمدٌا أَ لمقاىَو طبقا تسجٓمٍا تن تجارٓة عالهة زَر هو لكى 3
 .   الجهٍَر

 .   هقمدة أَ هزَرة تجارٓة عالهة قصد بسَء لاستعه هو لكى 2

 .   لغٓري ههمَكة تجارٓة عالهة هىتجاتً عمِ قصد بسَء َضع هو لكى 1
 عمٍٓا هىتجات لالتداَ أَ البٓع بقصد حاز أَ لالتداَ أَ لمبٓع عرض أَ باع هو لكى 4

 .   بذلك عمهً هع حق بغٓر هَضَعة أَ هقمدة أَ هزَرة تجارٓة عالهة

 عو لقت ال التِ َالغراهة شٍرٓو عو لتق ال هدة الحبس العقَبة تكَو العَد حالة َفِ
 .   جىًٓ ألف خهسٓو تجاَز َال جىًٓ آالف عشرة

 األشٓاء أَ الهبالغ أَ الجرٓهة لهح الهىتجات بهصادرة الهحكهة تقضِ لاألحَا جهٓع َفِ
 .   ارتكابٍا فِ استخدهت التِ األدَات َكذلك،هىٍا الهتحصمة

 فِ عمًٓ الهحكَن استغمٍا التِ الهىشأة بغمق تقضِ أو باإلداىة الحكن عىد لمهحكهة َٓجَز
 .   العَد حالة فِ َجَبٓا الغمق َٓكَو ،أشٍر ستة عمِ تزٓد ال هدة الجرٓهة ارتكاب

 

  334 :هادة
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 ستة عمِ تزٓد ال هدة بالحبس ٓعاقب ،آخر قاىَو أُ فِ أشد عقَبة بأٓة لاإلخال عدن هع
 ٌاتٓو بإحدُ أَ جىًٓ آالف عشرة تجاَز َال جىًٓ ألفِ عو لتق ال َبغراهة أشٍر

   : العقَبتٓو

 بٍا أَ هخازىً أَ هحالً أَ هىتجاتً عمِ لمحقٓقة هطابق غٓر تجارٓا اىاىب َضع هو لكى 3
 ذلك غٓر عمِ أَ اإلعالن لَسائ أَ الهكاتبات أَ الفَاتٓر أَ األغمقة عمِ عىآَىٍا عمِ أَ
 .   الجهٍَر عمِ الهىتجات عرض فِ لٓستعه هها

 لبحصَ االعتقاد الِ ٓؤدّ بٓاىا ارٓةالتج اَراقً أَ عالهتً عمْ حق بغٓر ذكر هو لكى  2
 .   تسجٓمٍا

 7،  8) الفقرات فْ عمٍٓا الهىصَص لاالحَا فْ هسجمة غٓر عالهة لاستعه هو لك - 1
 .   القاىَو ٌذا هو(  67) الهادة هو( 2،  1،  5، 

 عمْ كاو ىَع اّ هو فخرٓة درجات اَ جَائز اَ دبمَهات اَ هٓدالٓات ذكر هو لك - 4
 .   ٓكتسبٌَا لن تجارٓة اسهاء اَ اشخاص عمْ اَ بٍا مقتتع ال هىتجات

 التْ الههٓزات الخاصة لهىتجاتً لَاستعه هىتجات عرض فْ اخرٓو هع اشترك هو لك-5
 .   َىَعٍا الههٓزات تمك هصدر َاضحة بطرٓقة ٓبٓو لن ها الهشتركة لمهعرَضات هىحت

 سمعة اىتاج فْ خاصة رةشٍ ذات جٍة فْ - بٍا ٓتجر التْ السمع عمْ َضع هو لك- 6
 .   الجٍة ٌذي فْ ىشأت باىٍا الجهٍَر لتضم بطرٓقة جغرافٓة هؤشراتى  هعٓىة

 الجهٍَر لتضم بطرٓقة تَحْ ها سمعة عرض اَ تسهٓة فْ َسٓمة آة استخدن هو لك- 7
 .    لً الحقٓقِ الهىشأ خالف عمْ خاصة شٍرة ذات جغرافٓة هىطقة فْ ىشأت بأىٍا

 ها عمْ جغرافٓا هؤشرا َضع اىتاجٍا فْ خاصة شٍرة ذات جٍة فْ ةسمع هىتج لك - 8
 الجٍة فْ هىتجة باىٍا تَحِ او شأىٍا هو ٓكَو اخرّ هىاطق فْ شبٍٓة سمع هو ٓىتجً
 .   الٍٓا الهشار

 اربعة عو لتق ال التْ َالغراهة شٍر عو لتق ال هدة الحبس العقَبة تكَو العَد حالة َفْ
 .   جىًٓ الف عشرٓو تجاَز َال جىًٓ آالف

 

 



 

 قانون حقوق امللكية الفكرية الصيدلة كلية 

 

 

41 

 

 
 
 



 

 قانون حقوق امللكية الفكرية الصيدلة كلية 

 

 

41 

 
 
 
 



 

 قانون حقوق امللكية الفكرية الصيدلة كلية 

 

 

42 

 



 

 قانون حقوق امللكية الفكرية الصيدلة كلية 

 

 

43 

 



 

 قانون حقوق امللكية الفكرية الصيدلة كلية 

 

 

44 

 


