
  قانون براءات االختراع

   عموميات

 ان براءة االختراع هي عبارة عن حق ملكية حصري ومؤقت تمنحه سلطات البلد الذي تسجل فيه البراءة –

 ان منح البراءة يتطلب تقديم طلب يتضمن االفصاح بشكل آامل عن مضمون االختراع –

  سنة غير قابلة للتمديد 20ان مدة التسجيل هي  –

  تسجيل ورسم سنوي بعد ذلكيجب دفع رسم عند ال –

 :انواع البراءات هي –

 براءات تتعلق بالمنتج –

 براءات تتعلق بطريقة التصنيع –

  موضوع براءات االختراع 

 آل اختراع تتوافر فيه شروط ثالثة سنبينها الحقا وال يكون مستثنى من الحماية يحصل على براءة اختراع  •

  جديدة للقيام بشيء ما، او حال تقنيا لمشكل ما  االختراع هو، بشكل عام، آل منتج جديد او طريقة •

 :االختراعات التي تصلح للحماية •

 منتج صناعي جديد –

 طريقة جديدة تؤدي الى منتج جديد او نتيجة صناعية جديدة –

 تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة –

 :المنتجات النباتية الجديدة شرط •

 يزة هامة دقيقة وقليلة التقلبان تختلف عن االنواع المماثلة المعروفة من قبل بم –

 ان تكون متجانسة بالنسبة لمجموع ميزاتها –

 ان تكون لها صفة االستقرار، اي انها تبقى مطابقة لتعريفها االول بنهاية آل دورة –

 :االستثناءات من الحماية •

 االختراعات التي تخالف االنتظام العام واالخالق  –

 ي ليس لها تطبيق صناعياالآتشافات والنظريات العلمية المجردة الت –

 طرق العالج أوالتشخيص الطبيين  –

 المبادئ والطرق الخاصة بممارسة نشاطات ذهنية صرف او في المجاالت االقتصادية او المالية او اللعب  –

  



   شروط الحماية

 :يجب ان يتمتع االختراع بالشروط التالية لكي يحصل على براءة اختراع  •

 عنصر الجدة –

 نشاط ابتكاري –

 تطبيق صناعي –

 :عنصر الجدة •

 :اي يجب اال يكون داخال في حالة التقنية السابقة، يشمل ذلك –

 آل ما آان قبل تاريخ تقديم طلب البراءة بمتناول الجمهور في اي مكان او زمان •

 سواء اآان ذلك خطيا او شفهيا او باالستعمال او باية طريقة اخرى  •

في بلدان مختلفة من البلدان المنضمة لمعاهدة قديم طلبات التسجيل امكانية ت على 1883باريس لسنة نصت معاهدة  –
  من تاريخ اول طلب لبراءة  شهرا12خالل باريس 

 :النشاط االبتكاري •

يعتبر االختراع منطويا على نشاط ابتكاري اذا لم يكن من البديهي لرجل المهنة العادي التوصل اليه باالستناد الى  –
 حالة التقنية السابقة

 لمهنة العاديرجل ا •

 حالة التقنية السابقة •

 البداهة •

 :التطبيق الصناعي •

 يجب ان تؤخذ العبارة بالمعنى الواسع –

 ليس من الضروري ان يكون موضوع االختراع نابعا من التقنية الميكانيكية –

 يكفي ان يكون موضوع االختراع في مجال الملكية الصناعية –

 ال يشمل الميدان التجميلي –

   الختراعحقوق صاحب براءة ا

 صناعة المنتج موضوع االختراع وعرضه أوتسويقه أواستعماله أوبيعه أوعرضه للبيع أوحيازته •

 استعمال الطريقة موضوع البراءة وعرض استعمالها على الغير •

  عرض المنتج المستحصل عليه مباشرة بالطريقة موضوع البراءة وتسويقه واستعماله وبيعه وعرضه للبيع واستيراده وحيازته •

  



   العقوبات

 :عقوبات جزائية •

 سجن –

 غرامات مالية –

 مصادرة البضائع المقلدة –

 :تعويضات مدنية •

 تعويض عن العطل والضرر –

 قرار بمنع االستمرار بالنشاط غير المشروع –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


