
االمارات العربیة المتحدة
االقتصــــــــــادوزارة 
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ع و الرسوم و النماذج الصناعیةلبراءات االخترا
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،رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة-نحن زاید بن سلطان آل نھیان

،ربعد االطالع على الدستو

م   ادي رق انون االتح ى الق سنة )1(وعل صاصات  1972ل شأن اخت ب

،وصالحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھالوزارات

ادي   انون االتح ى الق م  وعل سنة  )5(رق رف     1976ل اد غ أن اتح ي ش ف

،التجارة والصناعة

م     ادي رق انون االتح ى الق سنة )1(وعل ئون    1979ل یم ش أن تنظ ي ش ف

،الصناعة

م   ادي رق انون االتح ى الق سنة )4(وعل ش  1979ل ع الغ أن قم ي ش ف

،والتدلیس في المعامالت التجاریة

ة  1984نة لس)8(وعلى القانون االتحادي رقم   في شأن الشركات التجاری

،والقوانین المعدلة لھ

م         ادي رق سنة  )5(وعلى قانون المعامالت المدنیة الصادر بالقانون االتح ل

،والقوانین المعدلة لھ 1985

م         سنة  )11(وعلى قانون اإلجراءات المدنیة الصادر بالقانون االتحادي رق ل

1992،

ى م وعل ادي رق انون االتح سنة )44(الق ة  1992ل یم وحمای أن تنظ ي ش ف

، الملكیة الصناعیة لبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعیة

م        ادي رق انون االتح صادر بالق ة ال امالت التجاری انون المع ى ق )18(وعل

،1993لسنة

م   ادي رق وم االتح ى المرس سنة )21(وعل ة 1975ل ضمام دول شأن ان ب

،مارات العربیة المتحدة إلى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة اإل



3

م  ادي رق وم االتح ى المرس سنة )20(وعل ة 1996ل ضمام دول أن ان ي ش ف

،اإلمارات العربیة المتحدة إلى اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة 

م         سنة  )21(وعلى المرسوم االتحادي رق ارات    1997ل ة اإلم بانضمام دول

،عربیة المتحدة إلى منظمة التجارة العالمیةال

م  ادي رق وم االتح ى المرس سنة )84(وعل ة 1998ل ضمام دول أن ان ي ش ف

،اإلمارات العربیة المتحدة إلى معاھدة التعاون بشأن براءات االختراع

،وموافقة مجلس الوزراء،على ما عرضھ وزیر المالیة والصناعةوبناًء

،ى لالتحادوتصدیق المجلس األعل

:درنا القانون اآلتي ـأص

الباب االول
تعریفات وأحكام عامة

)1(المادة 

ة        ارات التالی ات والعب ون للكلم انون یك ذا الق ام ھ ق أحك ي تطبی ،ف

-:المعاني الموضحة قرین كل منھا ما لم یدل سیاق النص على غیر ذلك

-:الدولة
.مارات العربیة المتحدةدولة اإل

-:رةوزاـلا
. االقتصادوزارة 

-:الوزیر 
.االقتصادوزیر 

-:اإلدارة
. إدارة الملكیة الصناعیة بالوزارة وفروعھا في الدولة



4

-:ـنة اللج
.رالمشكلة بقرار من الوزیلجنة التظلمات

-:ند الحمایة ـس
م أو      راع أو رس ة الخت نح اإلدارة حمای ى م ة عل ة الدال وذج الوثیق نم

منفعة أو شھادة تسجیل والمتمثلة في براءة اختراع أو شھادة،يصناع

.نموذج صناعيو  رسم أ

-:االختراع 
لمشكلة جدیدًاًال فنیاالفكرة التي یتوصل إلیھا أي مخترع وتتیح عملیًا ح         

.معینة في مجال التكنولوجیا

-:راعـبراءة االخت
.سند الحمایة الذي تمنحھ اإلدارة باسم الدولة عن االختراع

-:ھادة المنفعة ـش
راع ال      ن اخت ة ع م الدول ھ اإلدارة باس ذي تمنح ة ال ند الحمای س

.عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنھینتج

-:لـشھادة التسجی
م أو        ن الرس ة ع م الدول ھ اإلدارة باس ذي تمنح ة ال ند الحمای س

.النموذج الصناعي

-:ة ـالدرایة العملی
الخبرة المكتسبة المعلومات أو البیانات أو المعارف الناجمة عن

.من المھنة ذات الطبیعة التقنیة والقابلة للتطبیق عملیًا

-:م الصناعيـالرس
یعطي كل منھما أو كالھما،أي تكوین مبتكر للخطوط أو لأللوان

.مظھرًا خاصًا یمكن استخدامھ كمنتج صناعي أو حرفي
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-:النموذج الصناعي
كل  سم أي ش رمج تخدامھ  ،مبتك ن اس ًا یمك رًا خاص ي مظھ یعط

.كمنتج صناعي أو حرفي

-:رةــــنشال
ل       شر ك صھا لن صدرھا اإلدارة وتخص ي ت ة الت شرة الدوری الن

.مایوجب ھذا القانون أو الالئحة التنفیذیة نشره

-:راءة الدوليـطلب الب
ا      راع طبق راءة اخت ى ب صول عل إلدارة للح دم ل ب المق الطل

.لمعاھدة التعاون بشأن براءات االختراع

-:اإلیداع الدولي لطلب براءة االختراع 
الطلب المقدم للحصول على براءة اختراع إلى مكتب البراءات في 

،االختراعدى الدول األعضاء في معاھدة التعاون بشأن براءاتـإح

طبقااألعضاءالدولاحبھ حق حمایة االختراع فيـوالذي یخول ص

.روط وبمراعاة اإلجراءات المقررة في ھذه المعاھدةشلل

-:مكتب استالم الطلبات
ذي              ة وال راع دولی راءة اخت ب ب ھ طل المكتب الوطني الذي یسلم فی

اون       دة التع ا لمعاھ دد طبق رى تتح ة أخ ى أي جھ ھ إل ولى إحالت یت

.بشأن براءات االختراع

-:مكتب مختار
ب     ص الطل ام بفح دولي للقی ب ال ودع الطل اره م ذي یخت ب ال المكت

اون             ًا لمعاھدة التع راءة طبق نح الب شروط م لمعرفة مدى استیفائھ ل

.بشأن براءات االختراع

-:مكتب معین
وطني   المكتب   ذي   ال ھ یعال دولي     ین ب ال ة   مودع الطل اره الجھ باعتب

.المعنیة بإصدار براءات اإلختراع طبقًا ألحكام ھذا القانون
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)2(المادة 
ي           ة الت ات والمعاھدات الدولی ھ االتفاقی نص علی ا ت انون بم ذا الق ام ھ ال تخل أحك

ون  ا التك ًا فیھ ة طرف ك     ،دول ي تل راف ف دول األط واطني ال وق م نظم حق ي ت والت

.اقیات والمعاھدات وحقوق األشخاص الذین یعاملون معاملتھم االتف

ا             ي یخولھ ویكون لألجنبي الذي ال یشملھ حكم الفقرة السابقة حقوق المواطن الت

.معاملة المثل دولة التعامل ھذا القانون إذا كان یحمل جنسیة دولة 

)3(المادة 
صنا         اذج ال ة لالختراعات وللرسوم والنم ي    تمنح حمایة مؤقت ي تعرض ف عیة الت

ة   ل الدول ارض داخ ة      ،مع ا الالئح ي تنظمھ راءات الت شروط واإلج ا لل ك طبق وذل

ي تكون    ،التنفیذیة لھذا القانون    ة الت وبمراعاة أحكام االتفاقیات والمعاھدات الدولی

.الدولة طرفًا فیھا أو بشرط المعاملة بالمثل

الباب الثاني 
االختراعات 

الفصل االول 
ءة االختراع وشھادة المنفعةبرا

)4(المادة 
سین   رة أو تح رة مبتك ن فك اتج ع د ن راع جدی ل اخت ن ك راع ع راءة االخت نح ب تم

ى              ا عل ا قائم ل منھم ون ك ة ویك ة مجاالت التقنی ي كاف مبتكر الختراع تحمیھ براءة ف

سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعیة جدیدة ،أسس علمیة وقابال لالستغالل الصناعي    

د لطرق أو وسائل صناعیة               أ ق جدی ستحدثة أو بتطبی و بطرق أو وسائل صناعیة م

.معروفة 
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ي أي   تعمالھ ف ھ أو اس ن تطبیق صناعي إذا أمك ق ال ابال للتطبی راع ق ر االخت ویعتب

ة                 صید والحرف الیدوی ك الزراعة وال ي ذل ا ف ا الواسع بم صناعة بمعناھ نوع من ال

.والخدمات 

ع واحد فقط أو بمجموعة من االختراعات ویجب أن یتعلق الطلب باخترا

.المرتبطة فیما بینھا على نحو تشكل فیھ مفھومًا إبتكاریًا عامًا واحدًا

تخلف شرط ترابط االختراعات طبقا لما ورد في ،وإذا اتضح بعد صدور البراءة

.الفقرة السابقة، فإن ھذا التخلف ال یعتبر سببًا إلسقاط البراءة 

)5(المادة 
تج        ھ ال ین صناعي ولكن ق ال تمنح شھادة المنفعة عن كل اختراع جدید قابل للتطبی

.عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنھ 

ام            ھ أحك ق علی راع تنطب ل اخت ة عن ك ادة  كما تمنح شھادة منفع اء  )4(الم بن

.على طلب صاحب االختراع أو من یمثلھ قانونًا

)6(المادة 
-:تمنح براءة االختراع أو شھادة المنفعة عما یأتيال-1

اج       -أ  ة إلنت رق البیولوجی ة أو الط ة أو الحیوانی واع النباتی اث واألن األبح

.النبات أو الحیوان ویستثنى من ذلك طرق علم األحیاء الدقیقة ومنتجاتھا

.البشر أو الحیوانات ة لمعالجة طرق التشخیص والعالج والجراحة الالزم-ب

.المبادئ واالكتشافات والنظریات العلمیة والطرائق الریاضیة - ج

أوالتجاریةاألعماللمزاولةالمتبعةالطرائقأوأو القواعدالمخططات-د

.من اللعب ةممارسة األنشطة الذھنیة المحضة أو لعب

.و االدابأعات التي ینشأ عن نشرھا أو استغاللھا إخالل بالنظام العاماالخترا-ھـ

وطني       -2 دفاع ال راع بال ق االخت راءة تعل ب الب صھا طل د فح إلدارة عن ین ل ع إذا تب تتب

.اإلجراءات المنصوص علیھا في الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 
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)7(المادة 
ادة  ام مع عدم اإلخالل بأحك    -1 راع        )9(الم ي االخت انون یكون الحق ف ذا الق من ھ

.ني  للمخترع أو لخلفھ القانو

یكون الحق في االختراع لھم أو  ،وإذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع       

المخترع ذلك وال یعتبر مخترعا أو في مرتبة،لخلفائھم القانونیین شركة فیما بینھم

وة         الذي تقتصر   ة خط ي أی ھام ف راع دون اإلس ذ االخت ي تنفی ساعدة ف جھوده على الم

.ابتكاریة

ام   -2 الل بأحك دم اإلخ ع ع ادتین  م ون   )9(، ) 8(الم ھ یك انون فإن ذا الق ن ھ م

ة             راع أو شھادة منفع راءة اخت ا عن ب ره طلب ذي  ،للشخص الذي یودع قبل غی أو ال

راع   یطالب قبل غیره بأسبقیة ع      راع أو شھادة        ،ن ذات االخت راءة االخت ي ب الحق ف

.إذا توفرت في طلبھ شروط الحصول علیھا،المنفعة حسب األحوال

یكون لكل ذي مصلحة حق التظلم والطعن في قرار قبول أو رفض الطلب وفقا - 3

.الحكام ھذا القانون والئحتھ التنفیذیة

)8(المادة 
الجوھریة لالختراع قد تم الحصول علیھا من اختراع شخص إذا كانت العناصر 

فیجوز لمن أصیب بضرر ،خر دون موافقتھ على ذلك أو على إیداع طلب الحمایةآ

نتیجة لھذا االغتصاب المطالبة بنقل الطلب إلیھ أو بنقل البراءة أو شھادة المنفعة إذا 

.كانت قد منحت إلى المغتصب 

)9(المادة 
عمل یكون الحق في االختراع عقد مقاولة أو عقد إذا أنجز االختراع من خالل تنفیذ - 1

.نص االتفاق على غیر ذلكیلصاحب العمل ما لم 

إذا كان لالختراع قیمة اقتصادیة تفوق تصورات الطرفین عند توقیع العقد، یستحق - 2

.الطرفان على مبلغ معینالمخترع تعویضًا إضافیًا تحدده المحكمة إذا لم یتفق
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اختراعًا یتصل نجز العامل الذي ال ینص عقد عملھ على القیام بنشاط ابتكاري أإذا - 3

صاحب أدوات مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أوبمجال نشاط صاحب العمل 

الحق في ن العمل أو مواده األولیة الموضوعة تحت تصرفھ من خالل العمل فیكو

تقدیمھ التقریر ة شھور من تاریخـتراع للعامل المخترع بانقضاء أربعذلك االخ

من ھذه المادة لصاحب العمل عن االختراع أو )-4( ـبندالالمشار إلیھ في 

اعتبارًا من أي تاریخ علم من خاللھ صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق 

.إعالن كتابي ولم یبد صاحب العمل استعداده لتملك االختراع ب،االختراع

.اختراعھصاحب العمل فورًا بتقریر كتابي عنیخطرأنالمخترععلى العامل- 4

فيإذا أبدى صاحب  العمل استعداده لتملك االختراع خالل المدة المحددة- 5

الختراع لھ منذ نشوء امن ھذه المادة یعتبر الحق في االختراع عائدًا)-3(بندال

ھ بعین االعتبار مرتبھ والقیمة ـحق العامل المخترع تعویضًا عادًال یؤخذ فیـویست

وإذا لم یتفق ،ود منھ على صاحب العمل ـــائدة تعـاالقتصادیة لالختراع وكل ف

.الطرفان على التعویض تحدده المحكمة

.یعتبر باطًالكل اتفاق یعطي للعامل مزایا أقل مما تنص علیھ أحكام ھذه المادة - 6

)10(المادة 
یذكر اسم المخترع في براءة االختراع أو شھادة المنفعة ما لم یعلن المخترع 

.كتابة عن رغبتھ في عدم ذكر اسمھ 

ویتم تقدیم طلب براءة االختراع وبیاناتھ أو شھادة المنفعة وفقا لما تحدده 

.الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

)11(المادة 
یجوز أن یتضمن طلب اإلیداع الرغبة في اعتبار األولویة في اإلیداع لطلب سبق - 1

وفي ھذه الحالة .تقدیمھ في دولة تكون طرفا في اتفاقیة أو معاھدة مع الدولة

یجب أن یوضح في الطلب تاریخ ورقم قید الطلب السابق واسم الدولة التي قدم 

.ئحة التنفیذیة لھذا القانونوذلك وفقا لما تنص علیھ الال،إلیھا

.مدة األولویة اثنا عشر شھرا من تاریخ اإلیداع األول- 2
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)12(المادة 
ذا    ام ھ ا ألحك ة وفق ھادة المنفع راع أو ش راءة االخت ب ب ص طل وم اإلدارة بفح تق

ة  ھ التنفیذی انون والئحت نح     ،الق ا لم راه الزم ا ت تیفاء م ب اس ا أن تطل راءة ولھ ب

.شھادة المنفعةأو االختراع

ھ  ویجوز إخطار مقدم الطلب بذلك-في حالة رفض الطلب  -وعلى اإلدارة  ل

.أن یتظلم إلى اللجنة خالل ستین یوما من تاریخ اإلخطار 

)13(المادة 
نشرةالتمنح براءات االختراع وشھادات المنفعة بقرار من الوزیر وتنشر في 

.مام اللجنة خالل ستین یوما من تاریخ النشر ولكل ذي مصلحة الحق في التظلم أ

إذا لم یقدم ،أو شھادة المنفعة إلى صاحب الحق فیھابراءة االختراعوتسلم 

وذلك بعد،في شأنھا أي تظلم خالل المیعاد المنصوص علیھ في الفقرة السابقة

تاریخ ویجب أن تحمل البراءة أو الشھادة رقم القید و.قیدھا في السجل الخاص

اإلصدار وبیان دفع رسم القید أو التجدید وغیر ذلك من البیانات وفقا لما تنص علیھ 

.الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

)14(المادة 
دأ كل                ة عشر سنوات تب دة شھادة المنفع شرون سنة وم راع ع راءة االخت مدة ب

.منھما من تاریخ تقدیم الطلب

اع وعلى شھادة المنفعة رسم سنوي یتعین سداده في ویستحق على براءة االختر

أو شھادة  براءة االختراعبدایة كل سنة اعتبارا من السنة التالیة لتاریخ تقدیم طلب      

سنوي  أو شھادة المنفعة بسداد الرسم براءة االختراع وإذا لم یقم مالك      ،المنفعة ال

سنة جاز            ة ال ة أشھر من بدای د  في موعد أقصاه ثالث ھ أن ی ة    ل فع الرسم خالل  ثالث

ا تحدده                  ًا لم أشھر أخرى تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم إضافي وفق

.الالئحة التنفیذیة لھذا القانون
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وفي جمیع األحوال یجوز سداد الرسوم السنویة مقدما عن كل أو بعض مدة 

.أو شھادة المنفعةبراءة االختراع

و شھادة المنفعة بسداد الرسم السنوي خالل المھلة فإذا لم یقم مالك البراءة أ

أو براءة االختراعسقطت -ستة أشھر من تاریخ االستحقاق-القانونیة السابقة

.شھادة المنفعة

ب  ى طل سري عل راعوی راءة االخت ا  ب ادة م ذه الم م ھ ي حك ة ف ھادة المنفع أو ش

.یسري على البراءة أو شھادة المنفعة

)51(المادة 
-:تعطي براءة االختراع لصاحبھا - 1

،حق استغالل االختراع- أ

- ًامنتجبراءة االختراعموضوع إذا كان-لالختراعًال ویعتبر استغال

.غراضألصناعتھ واستخدامھ وعرضھ للبیع أو بیعھ أو استیراده لھذه ا

إن لمالك ف،وإذا كان االختراع عملیة صناعیة أو طریقة صنع منتج معین

البراءة ذات الحق بالنسبة لما ینتج مباشرة عن استخدام ھذه العملیة أو 

.إضافة إلى حقھ في استخدام تلك العملیة أو الطریقة،الطریقة

إذا كان موضوع البراءة منتجًا، الحق في منع ،براءة االختراعولصاحب 

تخدامھ وعرضھ من صنع المنتج واس،الغیر، الذي لم یحصل على موافقتھ

.للبیع وبیعھ واستیراده لھذه االغراض

فلھ منع الغیر الذي لم یحصل ،أما إذا كان موضوع البراءة عملیة صناعیة

على موافقتھ من االستخدام الفعلي للطریقة ومن استخدام المنتج الذي یتم 

الحصول علیھ مباشرة بھذه الطریقة ومن عرضھ للبیع ومن بیعھ ومن 

.لھذه األغراضاستیراده

)-أ(ستعمال الطریقة ومباشرة أي من األعمال المشار إلیھا في الفقرةإ-ب 

وذلك عندما،بخصوص منتج یتم الحصول علیھ بواسطة الطریقة مباشرة
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أو شھادة المنفعة عن طریقة أو عن تطبیق جدید براءة االختراعتمنح 

.لطریقة أو وسیلة صناعیة معروفة

د    -2 ي البن ا      )-1(تقتصر الحقوق المشار إلیھا ف ي تخولھ ادة والت راءة  من ھذه الم ب

ة وال       االختراع أو شھادة المنفعة على األعمال التي تتم ألغراض صناعیة أو تجاری

.تمتد ھذه الحقوق إلى األعمال الخاصة بالمنتج الذي تحمیھ بعد بیعھ

)16(المادة 
أو شھادة المنفعة بطلب سند الحمایةبراءة االختراعحدد نطاق الحمایة التي تخولھا ی- 1

. ویستخدم الوصف والرسومات الھندسیة في تفسیر مضمون الطلب- 2

)17( المادة 
إذا قام شخص بحسن نیة بتصنیع المنتج أو باستعمال الطریقة موضوع االختراع أو 

ة ل    ات جدی اذ ترتیب ب        اتخ داع طل اریخ إی ي ت ة ف ي الدول تعمال ف ذا التصنیع أو االس ھ

ذا           ،الحمایة من شخص آخر    سبة لھ ًا بالن ا قانون ب بھ أو في تاریخ األسبقیة المطال

الحق في ،أو شھادة المنفعة یكون لألول بالرغم من منح براءة االختراع   ، الطلب

ي  مباشرة األعمال األخو مواصلة القیام بھذه األعمال    ا ف ـادة رى المشار إلیھ المـ

،وھذا الحق شخصي ،من ھذا القانون بالنسبة للمنتجات المتحصلة منھما )15( 

.ال یقبل االنتقال إال مع المنشأة المستفیدة منھ

)18( المادة 
أي أو شھادة المنفعة أو عن طلببراءة االختراعیجوز التنازل للغیر عن 

.منحقبل المنھما
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أي أو شھادة المنفعة أو عن طلباالختراعویجب أن یتم التنازل عن براءة

كتابة وأن یوقع كل من األطراف المتعاقدة أمام الموظف المسؤول في اإلدارة منھما

.في الدولةأو أن یصادق على توقیعاتھم الكاتب العدل 

ادة المنفعة في السجل المخصص أو شھبراءة االختراعویجب قید التنازل عن 

.لھذا القانونلذلك مقابل رسم تحدده الالئحة التنفیذیة

)19( المادة 
-:ال تسري الحقوق التي تخولھا براءة االختراع على اآلتي 

. ي  األعمال الخاصة بأغراض البحث العلم- 1

وع - 2 تعمال موض راعاس راءة االخت یم  ب دخل أقل ي ت ل الت ائل النق ي وس ف

ي               ل أو ف ي جسم وسیلة النق ان ف واء ك ة أو عرضیة س الدولة  بصفة مؤقت

آالتھا أو أجھزتھا أو ُعددھا أو في األجزاء اإلضافیة األخرى على أن یكون     

.االستعمال قاصرًا على احتیاجات تلك الوسائل

)20( المادة 
كل على إنفراد ،أو شھادة المنفعة لمالكین المشتركین في براءة اإلختراعیجوز ل

راع             ، راءة اإلخت راع المحمى بب ي االخت أو شھادة  أن یتنازلوا للغیر عن حصتھم ف

ـولھا       ي تخـ ادة   المنفعة وأن یستغلوه وأن یباشروا الحـقوق الت ذا   )15( الم من ھ

ر   و،القانون ما لم یتفق على خالف ذلك          صًا للغی لكن ال یجوز لھم أن یمنحوا ترخی

.باستغالل االختراع إال مجتمعین

)21( المادة 
واء بصورة    یجوز رھن براءة االختراع أو شھادة المنفعة ضمانًا       دین س للوفاء ب

االختراع أو سجل اتویؤشر بالرھن في سجل براء،مستقلة أو مع المحل التجاري

.نشرةالوینشر في ،وال المنفعة حسب األحاتشھاد
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)22( لمادة ا
أو شھادة المنفعة أو رھنھما حجة على الغیر براءة اإلختراعال یكون التنازل عن 

جل   ي س وال ف سب األح رھن ح ازل أو ال د التن د قی راعإال بع راءات اإلخت جل ب أو س

.نشرة الالمنفعة واإلشھار عنھ في اتشھاد

)23(المادة 
ن یحجز على براءة االختراع أو شھادة المنفعة المملوكة لمدینھ یجوز للدائن أ

.وفقا إلجراءات الحجز على المنقول أو حجز ما للمدین لدى الغیر حسب األحوال

ي         ا ف إلدارة للتأشیر بھم ویجب على الدائن أن یعلن الحجز وحكم مرسى المزاد ل

وتحصل الرسوم  ،نشرةالوینشر الحجز وحكم مرسى المزاد في       .السجل الخاص 

ة        ة التنفیذی انون   المقررة وفقا لما تحدده الالئح ذا الق م    ،لھ ز أو حك وال یكون للحج

.مرسى المزاد أثر بالنسبة إلى الغیر إال من تاریخ النشر

الفصل الثاني 
التراخیص االجباریة ونزع ملكیة االختراع 

)24( مادة ال
مول بالبراءة أو ــراءة أو شھادة المنفعة االختراع المشإذا لم یستغل مالك الب- 1

جاز لكل ذي شأن أن ،شھادة المنفعة على االطالق أو استغلھ على وجھ غیر كاف 

من ھذا القانون الحصول على )30(مادة ـالة في ـراءات المبینــیطلب وفقا لالج

-:ترخیص اجباري وفق الشروط التالیة

ة ثالث سنوات على              أن یكون قد مضى   - أ راءة أو شھادة المنفع نح الب ى م عل

األقل
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رخیص    -ب ب الت ت طال ھ أن یثب ة     بذل رة معقول ى   ،جھودًا خالل فت صول عل للح

ة معقول        شروط تجاری ول وب وتحدد  ،ةـترخیص من مالك البراءة بسعر معق

.الالئحة التنفیذیة لھذا القانون االجراءات المطلوبة في ھذا الشأن

اري  ،یكون الترخیص مطلقًاأال -ج ویجوز أن تتضمن شروط الترخیص االجب

.  ھ بترخیص اجباريـص لــــالتزامات وقیودًا على كل من المرخص  والمرخ

ة     -د سوق المحلی ات ال سد احتیاج رخیص ل ون الت ب  ،أن یك زم طال ویلت

ددھا الال    ي تح ة الت ضمانات الالزم دیم ال رخیص بتق ذا  الت ة لھ ة التنفیذی ئح

نقص أو   ھ ال ة أوج ًا لمعالج تغالًال كافی راع اس تغالل االخت ك إلس انون وذل الق

.لمقابلة االحتیاجات التي أدت الى طلب الحصول على الترخیص االجباري

ذي            -ھـ ضیھ الغرض ال ا یقت رخیص بم دة الت رخیص نطاق وم رار الت أن یحدد ق

.منح من أجلھ

.تعویضًا عادًالءة اإلختراعبراأن یمنح مالك-و

رخیص    ،لھعلى المرخص  براءة اإلختراع  أن یقتصر استغالل  -ز وال ینتقل الت

شأة المرخص     ش    الى الغیر إال في حالة نقل ملكیة من ھ أو الجزء من من تھ أل

ال     ،الذي یستغل البراءة   ذا االنتق وبشرط موافقة المحكمة المختصة على ھ

.من ھذا القانون)32(و)28(المادتینتقال أحكام وتسري على االن،

الت  -ح باه الموص ة أش ق بتقنی راع یتعل ان االخت رخیص إال  ،إذا ك وز الت ال یج

لألغراض العامة غیر التجاریة أو لتصحیح ممارسات تقرر قضائیًا أو إداریًا 

.أنھا غیر تنافسیة 

ك بررإذا  وال یمنح الترخیص اإلجباري     -2 راع   مال راءة  اإلخت ة  شھادة  أوب المنفع

.ًوال یشكل استیراد المنتج سببًا مشروعا،موقفھ بأسباب مشروعة

)25( المادة 
رخص -1 اري الم رخیص اإلجب ول الت ال    یخ ل األعم ض أو ك رة بع ي مباش ق ف ھ الح ل

ي   ا ف شار إلیھ ـالمالم انو )15(ادةــ ذا الق ن ھ رخیص  م شروط الت ا ل ،ن وفق

.ویستثنى من ذلك حق استیراد المنتج
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صاحب         -2 ة ل ة والجزائی ي استعمال الحقوق المدنی ق ف رخیص الح صاحب الت ویكون ل

في ذلك أحدھمابراءة االختراع أو شھادة المنفعة لحمایة االختراع واستغاللھ إذا قصر

.رغم إخطاره أو علمھ بأي عمل غیر مشروع

)26( المادة 
.أخرىإجباریةتراخیصمنحعدم اإلجباريالترخیصمنحعلىیترتبال

)27( المادة
ي مدى      ،تنظر المحكمة المختصة  -1 شأن ف ان مالك  بناء على طلب ذوي ال حرم

ھـمنحأو ھـبذاتراعـاالختاللـاستغنـمة ـالمنفعادةـشھأوبراءة االختراع

.تراخیص أخرى باستغاللھ

من )ب (البند من )ب (و)أ ( لفقرتینایجوز للمحكمة المختصة عدم مراعاة -2

ادة  ن )24( الم ة  م سبب حال اري ب رخیص اإلجب ب الت ان طل انون إذا ك ذا الق ھ

.یـةان الستخدامات عامة غیر تجارأو ك،طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحة 

)28( المادة 
وى     ورة دع ي ص صة ف ة المخت ى المحكم اري إل رخیص اإلجب ب الت دم طل یق

ا اإلدارة لحضور                ن بھ ة وتعل راع أو شھادة المنفع راءة االخت یختصم فیھا صاحب ب

ا م ل عنھ ا    ،مث ا بینھم اق فیم ددھا لالتف ة تح رفین مھل ي الط ة أن تعط ،وللمحكم

.جوز مد المھلة إذا رأت المحكمة مبررا لذلكوی

ة  ضت المھل إذا انق رخیص    ،ف نح الت رفض م ب ب ي الطل ة ف رت المحكم نظ

راءة           ،اإلجباري   صاحب ب ویض ل د التع ھ وتحدی أو بمنحھ مع تحدید شروطھ ومجال

نص    ا ل ة وفق ھادة المنفع راع أو ش ادة  االخت انون  )24(الم ذا الق ن ھ ن ،م ویعل

م إ ي   الحك شر ف اص وین سجل الخ ي ال ھ ف یر ب ى اإلدارة للتأش ر وال رف اآلخ ى الط ل

رر ال م المق د أداء الرس شرة  بع ن  ،ن ر إال م ى الغی سبة إل ر بالن م أث ون للحك وال یك

.تاریخ النشر
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)29(المادة 
ة              -1 راع مشمول بحمای اري بإستغالل إخت رخیص إجب یجوز بقرار من الوزیر إصدار ت

راءة  ة     ب صلحة العام ة للم راع أھمی ان لإلخت ة إذا ك ھادة منفع راع أو ش ك ، اخت وذل

البند من )-ب( و )  -أ(رتین  قالفبإستثناء )24( المادة بالشروط المذكورة في 

.منھا )-1( 

ام           -2 ویض أم دیر التع اري أو تق الترخیص اإلجب وزیر ب رار ال ي ق ن ف وز الطع یج

.المختصة خالل ستین یومًا من تاریخ نشر قرار الوزیر في النشرة المحكمة 

)30( المادة 
ة في                -1 راع أو شھادة منفع راءة إخت ھ ب إذا كان من غیر الممكن استغالل اختراع تحمی

ت            ة منح راع أو شـھادة منفع راءة االخت ن ب ستمــدة م ة دون اإلخالل بحقوق م الدول

ابق  ب س ى طل اء عل ة   ف، بن ھادة المنفع راع أو ش راءة االخت ك ب نح مال وز م ھ یج إن

د من )-ج( الفقرة األخیرة ترخیصًا إجباریًا بناًء على طلبھ وفقًا ألحكام        )-1( البن

ادة   من   ذا       )24( الم ان ھ ھ إذا ك تغالل اختراع الزم الس در ال انون بالق ذا الق من ھ

ك      ن تل ة ع ناعیة مختلف ًا ص دم أغراض راع یخ االختراع   االخت ة ب راض الخاص األغ

و راءة عموض راع ب اً  االخت ًا ملحوظ دمًا تقنی شكل تق سابقة أو ی ة ال ھادة المنفع أو ش

.بالنسبة إلیھ 

صناعي  -2 رض ال دمان ذات الغ ان یخ ان االختراع اري  ،وإذا ك رخیص اإلجب نح الت یم

ق        ظ الح ع حف ة م ة الالحق ھادة المنفع راع أو ش راءة االخت ك ب راءة  لمال صاحب ب ل

راع           راءة االخت رخیص عن ب ى ت االختراع أو شھادة المنفعة السابقة في الحصول عل

.إذا طلب ذلك ،أو شھادة المنفعة الالحقة

ا للتأشیر             -3 ار اإلدارة باتفاقھم ومع ذلك یجوز للطرفین االتفاق كتابة فیما بینھما واخط

.بھ في السجل الخاص 
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)31( المادة 
ك     یج- 1 ب مال وز للسلطة التي منحت الترخیص اإلجباري أن تعدل شروطھ بناًء على طل

ة أو المرخ     راع أو شھادة المنفع راءة االخت ـ ب اري   ـــ رخیص إجب ـھ بت ان  ،ص ل إذا ك

دة      ھادة        ،ذلك مبررًا بوقائع جدی راع  أو ش راءة االخت ك ب نح مال اص إذا م وبوجھ خ

.من شروط الترخیص اإلجباري المنفعة ترخیصًا تعاقدیًا بشروط أفضل 

ك          - 2 ب مال ویجوز للسلطة التي منحت الترخیص اإلجباري أن تقرر إلغاءه بناًء على طل

ع المرخص ل        م یتب رخیص أو إذا   ـبراءة االختراع أو شھادة المنفعة إذا ل ھ شروط الت

ي        ررت منحھ وف ي ب ت األسباب الت ذه زال ب منح المرخ   ھ ة یج ـ الحال ة ـص ل ــ ھ مھل

.ف عن استغالل االختراع إذا كان التوقف الفوري یسبب لھ ضررًا جسیمًامعقولة لیك

ام -3 سري أحك ادتین وت اء   )36( و  )35( الم دیل وإلغ ى تع انون عل ذا الق ن ھ م

.التراخیص اإلجباریة

)32( المادة 
ي          - 1 اص ونشرھا ف سجل الخ أنھا بال ي ش صدر ف ا ی ة وم راخیص اإلجباری د الت یجب قی

ذا    ال ة لھ ة التنفیذی دده الالئح ا تح ا لم ررة وفق وم المق د أداء الرس ك بع شرة وذل ن

. القانون

ا  -2 صادرة طبق راخیص ال ى الت ادةتعف انون)29(للم ذا الق ن ھ وم م ن الرس م

.ة باستغالل االختراعیالحكومالجھاتقامتإذا 
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الفصل الثالث
التخلي عن براءة االختراع أو شھادة المنفعة

أو الترخیص وحاالت إبطال كل منھا

)33(المادة 
اري أن        رخیص اإلجب ة أو الت ھادة المنفع راع أو ش راءة االخت صاحب ب وز ل یج

.ھا ھ حق بأي منـتعلق لیتخلى عنھا بموجب إخطار كتابي إلى اإلدارة والى كل من

براءة االختراع أو شھادة ولـھ یجوز أن یقتصر التخلي عن حق أو أكثر مما تخو

ر     ،المنفعة أو الترخیص اإلجباري    وق الغی ي بحق م   ،وال یجوز أن یضر التخل ا ل م

وال یصبح نافذًا ،ویقید التخلي في السجل الخاص،یكن الغیر قد تخلى عنھا كتابة

.ة یة الصناعیإال من تاریخ نشره في نشرة الملك

)34(المادة 
وز   راءة  یج ال ب ب إبط صة لطل ة المخت ى المحكم أ إل صلحة أن یلج ل ذي م لك

.االختراع أو شھادة المنغعة أو الترخیص اإلجباري 

رخیص واإلدارة        ة أو الت ھادة المنفع راع أو ش راءة االخت احب ب ب إعالن ص ویج

-:االت اآلتیة وذلك في الح،وكل من تعلق لھ حق بأي منھا 

ا           -1 شروط المنصوص علیھ إذا منحت البراءة أو الشھادة أو الترخیص دون توفر ال

.في ھذا القانون أو الئحتھ التنفیذیة

سابقة       -2 ات ال ة الطلب اة أولوی رخیص دون مراع شھادة أو الت راءة أو ال ت الب إذا منح

.قانون  من ھذا ال)11( للمادةوفقًا 

ـویج صــ زء م ـر طــــوز أن یقت ـلى ج ال عـ ـلب اإلبط شھـادة   ـ راءة أو ال ن الب

.الترخیص وفي ھذه الحالة یعتبر الحكم الصادر تقییدًا لما تخولھ من حقوق 
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)35( المادة 
راءة   )31(المادةمع مراعاة حكم     من ھذا القانون یترتب على الحكم ببطالن ب

اریخ  ، شھادة المنفعة أو الترخیص كلیًا أو جزئیا   االختراع أو  اعتبار البطالن من ت

منح البراءة أو الشھادة أو الترخیص ومع ذلك ال یلزم صاحبھا برد التعویضات التي 

اري  رخیص اإلجب راع أو الت تغالل االخت ل اس ا مقاب صل علیھ تفادة ،ح ت اس إذا ثب

اص   ویجب التأشیر ،المستغل أو صاحب الترخیص   ،بحكم البطالن في السجل الخ

.النشرة  ونشره في

الفصل الرابع 
أحكام خاصة ببعض االختراعات

)36( المادة 
أو شھادة المنفعة أو لخلفھ القانوني الحق في الحصول على االختراعلمالك براءة-1

رات  براءة اختراع إضافیة أو شھادة منفعة إضافیة تمنـح على التحسی      نات أو التغیی

ھ     د حمایت راع بع ى االخت رأت عل ي ط افات الت ة  .أو اإلض ب الحمای ضع طل ویخ

ة األصلیة          ب الحمای ا طل ب على   .اإلضافیة إلى ذات الشروط التي یخضع لھ وتترت

. الحمایة اإلضافیة ذات اآلثار المترتبة على الحمایة األصلیة 

فإن بطالن ،ومع ذلك .الحمایة األصلیةتنتھي مدة الحمایة اإلضافیة بإنتھاء مدة- 2

افیة   ة اإلض الن الحمای ًا بط ھ حتم ب علی لیة ال یترت ة األص ة .الحمای دد الالئح وتح

.التنفیذیة الرسوم السنویة للحمایة اإلضافیة

یجوز قبل منح الحمایة اإلضافیة تحویل الطلب الخاص بھا إلى طلب براءة اختراع          -3

.أو شھادة منفعة مستقلة مستقلة 
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الفصل الخامس
طلب براءة االختراع الدول

)37(المادة 
ة  راع الدولی راءات االخت ات ب ى اإلدارة طلب ا(تتلق تالم:باعتبارھ ب اس مكت

ار  ب مخت ین أو مكت ب مع ات أو مكت راءات  )الطلب شأن ب اون ب دة التع ا لمعاھ طبق

ة     ي الدول ذة ف راع الناف شروط      ،االخت انون ال ذا الق ة لھ ة التنفیذی نظم الالئح وت

.واإلجراءات التي یجب مراعاتھا في ھذا الشأن

)38(المادة 
دة     ھ معاھ ا تنظم ا لم ا اإلدارة طبق وم بھ ي تق راءات الت ن اإلج وم ع دد الرس تتح

راع    راءات االخت شأن ب اون ب راءة      ،التع ب ب ن طل سنویة ع وم ال ستحق الرس وت

راءةـرا من تاریخ بدایة السنة التالیة لتاریخ اإلیداع الدولي لطلب الب      االختراع اعتبا 

تة أشھر              ، ھ خالل س ستحقة عن سداد الرسوم الم ویسقط الطلب إذا لم یقم مقدمھ ب

.اعتبارا من تاریخ تقدیمھ إلى اإلدارة

الفصل السادس 
الدرایة العملیة

)39(المادة 
تتمتع ،ھا براءة االختراع أو شھادة المنفعة    مع عدم اإلخالل بالحقوق التي تخول     

ل                ر مشروع من قب الدرایة العملیة بالحمایة من أي استعمال أو إفشاء أو اعالن غی

ة         ،الغیر ام للكاف ت التصرف الع ع   ،ما دامت لم تنشر أو توضع تح شترط للتمت وی

ة لل               دابیر الالزم د اتخذ الت ة ق ى   بالحمایة أن یكون صاحب الدرایة العملی محافظة عل

. سریة عناصرھا على النحو الذي تبینھ الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 
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)40( المادة 
أو حصل على ذلك ،لكل شخص توصل بوسائلھ الخاصة إلى درایة عملیة 

حتى ولو ،بطریق مشروع أن یستعمل ھذه الدرایة العملیة بنفسھ أو یعلنھا للغیر

.ذات الدرایة العملیةكان شخص آخر قد توصل إلى 
4

)41(المادة 
رھا   ،یجب أن یكون عقد الدرایة العملیة ثابتًا بالكتابة    د عناص وأن یتضمن تحدی

.،  وإال اعتبر العقد باطًال ا والغرض من استعمالھا وشروط نقلھ

ات   تغالل االختراع ة باس ام الخاص ة األحك ة العملی ود الدرای ى عق سري عل وت

ا   ازل عنھ ة  والتن دده الالئح ذي تح و ال ى النح تغاللھا عل رخیص باس ا والت ونقلھ

.التنفیذیة لھذا القانون 

)42( المادة 
یعتبر عمًال غیر مشروع كل استعمال أو إفشاء أو اعالن أي عنصر من عناصر         

إذا وقع ذلك من شخص یعلم طبیعتھا السریة ،الدرایة العملیة دون موافقة صاحبھا 

.أن یجھل ھذه الطبیعةأو ال یمكن لمثلھ

الباب الثالث
الرسومات والنماذج الصناعیة

)43( المادة 
ال تخل أحكام الحمایة المنصوص علیھا في ھذا القانون بالنسبة إلى الرسومات    

ا        ة المتصلة بھ ة والفنی الحقوق األدبی صناعیة ب اذج ال صدرھا   ،والنم ان م سواء ك

.الدولیة التي تكون الدولة طرفًا فیھا  القانون أو االتفاقیات والمعاھدات
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)44( المادة 
انون             ذا الق ي ھ ررة ف ة المق صناعي بالحمای إال ،ال یتمتع الرسم أو النموذج ال

دى اإلدارة      ًا       ،بتسجیلھ في السجل الخاص ل تم فحصھ وفق ب التسجیل وی دم طل ویق

.وم في ھذا الشأن  لما تحدده الالئحة التنفیذیة لھذا القانون من إجراءات ورس

)45( المادة 
ریطة أن       ناعي ش وذج ص ن رسم أو نم ر م ة أكث ب الحمای ضمن طل یجوز أن یت

صنیع واالستخدام وأال       تكون ھذه الرسوم أو النماذج الصناعیة مرتبطة من حیث الت

.یجاوز عددھا عشرین رسما أو نموذجا صناعیا

)46( المادة 
ا ــتسري في شأن الرس   - 1 داع المن    ومات والنم ة اإلی ام أولوی صناعیة أحك صوص ــ ذج ال

.من ھذا القانون)11(ادة ـــالمعلیھا في 

.مدة األولویة ستة أشھر من تاریخ اإلیداع األول- 2

)47( المادة 
ویمكن استخدامھ ،یجب أن یكون الرسم أو النموذج الصناعي مبتكرًا أو جدیدًا

.یخل بالنظام العام أو اآلداب في الدولةوأال،كمنتج صناعي أو حرفي

)48(المادة 
ي       شر ف یتم منح سند الحمایة للرسم أو النموذج الصناعي بقرار من الوزیر وین

.نشرة مع الرسم أو النموذج بعد أداء الرسوم المقررة ال

ام      ة أم ند الحمای نح س وزیر بم رار ال ن ق تظلم م صلحة أن ی ل ذي م وز لك ویج

ال ة خ شر  اللجن اریخ الن ن ت ا م تین یوم اد   ،ل س الل المیع م خ دم أي تظل م یق إذا ل ف

ھ          ،المشار إلیھ  د وتاریخ م القی ا رق حا فیھ احبھا موض تسلم شھادة التسجیل إلى ص

.وأیة بیانات أخرى وفقا لما تنص علیھ الالئحة التنفیذیة لھذا القانون
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)49(المادة 
صناعي   وذج ال م أو النم ة الرس دة حمای ب   م دیم طل اریخ تق ن ت نوات م شر س ع

.الحمایة

)50(المادة 
انون    )69( و )49( المادتینمع مراعاة ما ورد في     ذا الق ي   من ھ تسري ف

.من ھذا القانون)14(المادة شأن الرسوم والنماذج الصناعیة أحكام 

)51(المادة 
الحق ،قتضى ھذا القانون تخول الحمایة المقررة للرسم أو النموذج الصناعي بم

-:في منع الغیر من ممارسة األعمال اآلتیة 

.استعمال الرسم أو النموذج الصناعي في صناعة أي منتج- 1

استیراد أي منتج یتعلق بالرسم أوالنموذج الصناعي أو حیازتھ بغرض استخدامھ أو  -2

. عرضھ للبیع أو بیعھ

ا    تنقلبوال   ال       ،مشروعة    األعمال المشار إلیھ ا عن مج رد اختالف مجالھ لمج

تج   ،استخدام الرسم أو النموذج الصناعي الذي یحمیھ القانون       ق بمن أو كونھا تتعل

.المشمول بسند الحمایةالصناعي یختلف عن الرسم أو النموذج 

)52( المادة 
)51(المادةإذا بدأ شخص بحسن نیة في ممارسة األعمال المنصوص علیھا في    

داع        من ھذا القانون   ب اإلی دیم طل ا        ،قبل تق دأه منھ ا ب ھ االستمرار فیم ان من حق ك

ا   صل علیھ ي ح ات الت ى المنتج سبة إل ل  ،بالن ر قاب صیًا غی ق شخ ذا الح ر ھ ویعتب

.للتنازل عنھ أو نقلھ إلى الغیر بأیة صورة إال كجزء من المنشآت المستفیدة منھ

)53(المادة 
ام     تسري على الرسم   صناعي أحك ، )17(، ) 9( ، ) 7( المواد  أو النموذج ال

.من ھذا القانونالباب الثانيمن الفصلین الثاني والثالثوأحكام )20(، ) 18(
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الباب الرابع 
التراخیص التعاقدیة

)54(المادة 
ي     خص طبیع رخص ألي ش ة أن ی ند الحمای صاحب س وز ل ي  یج اري ف أو اعتب

ال تجاوز مدة الترخیص الحمایة أعلى ،استعمال أو استغالل الحق موضوع الحمایة 

وموقعًاویجب أن یكون عقد الترخیص مكتوبًا.المقررة بموجب أحكام ھذا القانون 

.من األطراف 

)55(المادة 
وع          الحق موض اص ب سجل الخ ي ال ھ ف یر ب رخیص والتأش د الت د عق ب قی یج

یة مقابل الرسم المقرر وال یكون للترخیص أثر بالنسبة إلى الغیر إال من تاریخ الحما

أو بفسخھ ،ویشطب القید بناء على طلب أطراف عقد الترخیص.نشرةالنشره في 

.أو بانقضاء مدتھ،أو بمقتضى حكم ببطالنھ ،

)56(المادة 
ت        ن اس ة م ند الحمای احب س ع ص دي ال یمن رخیص التعاق تعمال  الت غالل أو اس

د الترخیص               نص عق الم ی ر م راخیص أخرى للغی نح ت سھ أو م ة بنف موضوع الحمای

. على خالف ذلك 

)57(المادة 
ع          ـللمرخص ل  ي جمی ھ ف ھ حق استغالل واستعمال موضوع الحمایة المرخص ب

م          ا ل أراضي الدولة طوال مدة الحمایة القانونیة في كل المجاالت وبجمیع الوسائل م

.عقد الترخیص على خالف ذلك ینص
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ة       ند الحمای ا س ي یمنحھ وق الت تخدام الحق ي اس ق ف ـھ الح رخص ل ون للم ا یك كم

،والتي من شأنھا منع التعدى أو التھدید أو االضرار بموضوع الحمایة  ،لصاحبھ  

دي أو      ــص ل ــویجب على المرخ   سجل بالتع ھ أن یخطر صاحب سند الحمایة بكتاب م

م یتخذ اإلجراءات        ،الضرر  التھدید أو    فإذا أھمل أو تراخى صاحب سند الحمایة ول

ان للمرخص  ،الالزمة خالل ثالثین یومًا من تاریخ اإلخطار      ھ اتخاذ اإلجراءات    ك ل

ال     القانونیة والقضائیة والمطالبة بالتعویض عن األضرار التي لحقتھ سواًء من إھم

.غیر أو تراخي صاحب سند الحمایة أو من أفعال ال

)58( المادة 
ا أو     ـــال یجوز للمرخ  ال ملكیتھ شأة أو انتق ص لـھ في غیر حالة التنازل عن المن

رخیص   ستغل الت ذي ی ا ال نح   ،جزئھ رخیص أو م ن الت ر ع ى الغی ازل إل أن یتن

. ما لم ینص عقد الترخیص على خالف ذلك ،تراخیص من الباطن 

)59( المادة 
رخیص أو     د الت ازل  یخضع عق ھ  التن ة    عن ة موضوع الحمای ل ملكی وأي ،أو نق

لرقابة اإلدارة من حیث الشروط والضمانات والحقوق ،تعدیل أو تجدید لھذه العقود

.التي تخولھا سندات الحمایة

إلدارة  ة    -ول ات المعنی سیق مع الجھ دیل    -بالتن راف تع ن األط ب م أن تطل

ة    العقود إذا تضمنت إساءة الستخدام ح       صناعیة ق من حقوق الملكی أو اإلضرار  ال

ستجب           م ی إذا ل ة ف ي الدول ود ف ذه العق وع ھ صلة بموض ة المت سة التجاری بالمناف

األطراف كان لإلدارة رفض الموافقة على العقد وعدم قیده في السجل وذلك كلھ وفقا 

.لما تحدده الالئحة التنفیذیة لھذا القانون
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الباب الخامس 
لتحفظیة والجرائم والجزاءاتاالجراءات ا

)60(المادة 
یجوز لصاحب سند الحمایة أو لمن انتقلت إلیھ كل أو بعض حقوق الملكیة 

أن یطلب من المحكمة المختصة ،الصناعیة المنصوص علیھا في ھذا القانون

إصدار أمر بالحجز التحفظي على االختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي أو 

زئھا الذي یستخدم أو یستغل أي نوع من أنواع الملكیة الصناعیة المنشأة أو ج

المشار إلیھا وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو األعمال غیر المشروعة 

ویسري .بالمخالفة لھذا القانون أو العقود أو التراخیص الممنوحة وفقا ألحكامھ

.ھذا الشأن على طلب سند الحمایة ما یسري على سند الحمایة في

)61( المادة 
ل إصدار                   ة قب درھا المحكم ة تق ودع كفال یجب على طالب الحجز التحفظي أن ی

ن           ام م ة أی وعیة خالل ثمانی دعوى الموض ع ال اجز رف أمرھا بالحجز ویجب على الح

.تاریخ صدور أمر المحكمة وإال اعتبر األمر كأن لم یكن

اریخ    ویجوز للمحجوز علیھ أن یرفع دعوى بالت  ًا من ت عویض خالل تسعین یوم

انقضاء المھلة السابقة أو من تاریخ صدور حكم نھائي برفض الدعوى الموضوعیة 

.التي رفعھا الحاجز

وى     ي دع ائي ف م نھ دور حك د ص ا إال بع شار إلیھ ة الم رف الكفال وز ص وال یج

.الحاجز أو دعوى التعویض المرفوعة من المحجوز علیھ

)62( المادة 
ع ع الحبس    م ب ب ر ، یعاق انون آخ ا ق نص علیھ د ی ة أش ة عقوب الل بأی دم اإلخ

ى   درھمخمسة آالف)5000(وبغرامة ال تقل عن   د عل ة ) 100.000(وال تزی مائ

ات        ،أو بإحدى ھاتین العقوبتین      ألف درھم  ى بمعلوم دم بمستندات أو أدل كل من تق

ھاد    راع أو ش راءة اخت ى ب صول عل زورة للح حیحة أو م ر ص ة غی ة أو درای ة منفع
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ة           ،عملیة وكذلك كل من قلد اختراعا أو طریقة صنع أو عنصرا من عناصر الدرای

وتطبق ذات العقوبة إذا .أو اعتدى عمدًا على أي حق یحمیھ ھذا القانون ،العملیة

.كان األمر متعلقا برسم أو نموذج صناعي

)63( المادة 
ا     یجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة األشی    ي تحجز علیھ ا أو الت اء المحجوز علیھ

الف              ،فیما بعد    ل المخ ار الفع ة آث إتالف أو إزال أمر ب ضًا أن ت ة أی كما یجوز للمحكم

ر       ا     ،للقانون وكذلك اآلالت واألدوات التي استعملت في التزوی ل م أمر بك ا أن ت ولھ

.سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة 

أمر بن         صحف       و یجوز للمحكمة كذالك أن ت دى ال ي اح شرة أو ف ي الن م ف شر الحك

.المحلیة الیومیة على نفقة المحكوم  

الباب السادس
إدارة الملكیة الصناعیة واألحكام الختامیة

)64( المادة 
وتتولى ھذه اإلدارة )إدارة الملكیة الصناعیة(تنشأ في الوزارة إدارة تسمى 

.التنفیذیة وفروعھا تنفیذ أحكام ھذا القانون والئحتھ 

ویصدر الوزیر قرارًا بنظام العمل في اإلدارة وفروعھا وكیفیة ممارستھا 

. االختصاصات المنصوص علیھا في ھذا القانون والئحتھ التنفیذیة

)65( المادة 
انون و     یكون لموظفي اإلدارة صفة الضبطیة القضائیة في مجال تنفیذ أحكام ھذا الق

دمتھم و    الئحتھ التنفیذیة ویحظر عل    دة خ رار     یھم في أثناء م شاء أس ا إف د انتھائھ بع

عملھم أو اإلدالء ببیانات أو معلومات اتصلوا بھا بحكم وظائفھم أو الكشف عنھا أو 
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ر     صیة      ،استعمالھا لمصلحتھم أو لمصلحة الغی صفة شخ اظ ب م االحتف وال یجوز لھ

دة خدمتھم   كما یحظر علیھم طو،مستند أو ورقة أو بصور من ذلك      أيبأصل   ال م

.ثالث سنوات تالیة النتھائھا ممارسة مھنة وكالء التسجیل لدى اإلدارة اللخو

)66(المادة 
اٍض-1 ة ق ة برئاس وزیر لجن ن ال رار م شكل بق شؤون ت دل وال ر الع حھ وزی یرش

االسالمیة واألوقاف واثنین من ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكیة الصناعیة التي 

ا موظف          ینظم اإلدارة ھا ھذا القانون على أال یكون من بینھم وزیر أو   ،ب ین ال ویع

.ًایندب أمین سر للجنة یتبع في عملھ رئیس اللجنة إداری

تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي یقدمھا ذوو الشأن من القرارات الصادرة      -2

تحدد الالئحة التنفیذیة نظام عمل و.في مجال تطبیق ھذا القانون والئحتھ التنفیذیة  

.اللجنة ومكافأة أعضائھا وإجراءات التظلم والفصل فیھ والرسوم المستحقة

)67(المادة 
یجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقا لقانون اإلجراءات       

ة          ة  ویجوز  .المدنیة وذلك خالل ثالثین یوما من تاریخ اإلخطار بقرار اللجن للمحكم

. أن تستعین بالخبراء المتخصصین في مجال المنازعة وبرأي اإلدارة

)68( المادة
ضمن      ت دى اإلدارة وتت سجیل ل الء الت ة وك انون مھن ة للق ة التنفیذی نظم الالئح

ي   و تحدید الشروط الالزم توفرھا في الوكالء      د ف واجباتھم والرسوم المستحقة للقی

.ت إلغاء القید وشطبھ جدول وكالء التسجیل وحاال

)69( المادة 
ن       اھا اإلدارة ع ي تتقاض وم الت انون الرس ذا الق ة لھ ة التنفیذی دد الالئح تح

.االجراءات المقررة طبقا لھذا القانون والئحتھ التنفیذیة 
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)70(المادة 
صیدلیة          ات ال ة أو المركب اقیر الطبی ة بالعق ة المتعلق تكون االختراعات الكیمیائی

ررة       قابلة شروط المق ة إذا استوفت ال للحمایة بموجب براءة اختراع أو شھادة منفع

.1/1/2005وذلك اعتبارا من تاریخ ،في ھذا القانون وفي الئحتھ التنفیذیة 

)71(المادة 
من ھذا القانون تستمر اإلدارة في تلقي )70( المادةمع مراعاة ما ورد في 

ات     طلبات البراءة لحمایة     ة أو المركب االختراعات الكیمیائیة المتعلقة بالعقاقیر الطبی

-:وتطبق في شأنھا األحكام التالیة،الصیدلیة

تقید ھذه الطلبات حسب ورودھا في سجل براءات االختراع أو شھادة -1

.حكام ھذه المادةویؤشر في السجل بما یفید قیدھا وفقا أل،حسب األحوالالمنفعة 

تطبق على ھذه الطلبات عند فحصھا األحكام المتعلقة بجدة االختراع وأسبقیة -2

.  المنصوص علیھا في ھذا القانون والئحتھ التنفیذیة الطلب

إذا صدرت براءة اختراع في إحدى الدول األعضاء في منظمة التجارة - 3

د الطلبات المذكورة ورخص لصاحبھ بتسویق اختراعھ العالمیة لحمایة موضوع أح

فإن صاحب ھذا الطلب یتمتع بحق التسویق الحصري لھذا ،الدولةتلك في تجاریًا

االختراع، وذلك اعتبارا من تاریخ ترخیص الجھات المعنیة بالدولة لصاحب الطلب 

.بتسویق اختراعھ تجاریا

ویق الحصري لالختراع في الدولة بموجب البند یتمتع صاحب الطلب بحق التس-4

لب البراءة أي الفترتین طوتنتھي ھذه المدة بمنح أو رفض ،السابق، لمدة خمس سنوات

.أقصر
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)72( المادة 
تصدر الالئحة التنفیذیة لھذا القانون من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح 

التفویض فیھا في مجال تنفیذ أحكام الوزیر متضمنة توزیع االختصاصات وتدرجھا و

وكذلك أنواع السجالت ونظام فحص الطلبات والبیانات والمستندات ،ھذا القانون 

الواجب تقدیمھا والرسوم والنفقات ومقابل النشر وجمیع األحكام والقواعد التي 

.یقتضیھا تنفیذ القانون 

)73( المادة 
سنة   ) 44(یلغى القانون اإلتحادي رقم      ھ      1992ل ا یلغى كل    ،المشار إلی كم

.حكم یخالف أو یتعارض مع أحكام ھذا القانون

)74( المادة 
.ویعمل بھ من تاریخ نشره،ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة 

ان ال نھیانزاید بن سلط

رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة

:صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي 
.ھـ1423/رمضان / 14:تاریخ ب

.م2002/نوفمبر /  19:الموافق  
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