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 قانون امتيازات االختراعات والرسوم

 1953لسنة ) 22(قانون رقم 
 وهو القانون المعمول به في الضفة الغربية

 
 الفصل األول

 
 

 : اسم القانون وبدء العمل به) 1(المادة 
ازات االختراعات والرسوم لسنة           (يسمى هذا القانون     انون امتي د مرور        ) 1953ق ه بع ويعمل ب

 . دة الرسمية شهر على نشره في الجري
 

 : تفسير اصطالحات ) 2(المادة 
اه إال اذا دلت                     ا أدن اني المخصصة له يكون للعبارات واأللفاظ التالية الواردة في هذا القانون المع

 : القرنية على غير ذلك 
 

ة   ي لفظ ادة (تعن طناعية أو      ) م ت أم اص ة آان نوعة ، طبيع ادة مص ة م وم أي ق بالرس ا يتعل فيم
 . اعيًا والبعض اآلخر طبيعيًا البعض منها اصطن

ادة من أي صنف سجل رسم                    ) حق الطبع (وتعني عبارة    ة م الحق المطلق في استعمال رسم ألي
 . لها 

 
 . المملكة األردنية الهاشمية ) مملكة(وتعني لفظة 

 
 . المحكمة ذات االختصاص في القضية ، حسبما هو معين في هذا القانون) محكمة(وتعني لفظة 

 
ادة                   ) رسم(فظة  وتعني ل  ة م ة فقط المستعملة ألي اذج أو الزخرف ات أو النم صور األشكال أو الهيئ

ة                      ا أو مرآب بعملية أو وسيلة اصطناعية، سواء أآانت يدوية آلية أو آيماوية ، منفصلة عن غيره
ة الصنع أو                    مما تستحسنه أو تقدره العين المجردة اذا آانت المادة منجزة ، ولكنها ال تشمل طريق

 .  شيء آخر ليس هو في جوهره سوى استنباط آلي أي
 

يلة اآتشفت أو                      ) اختراع(وتعني لفظة    ة وس دة ، أو استعمال أي ة جدي دًا أو سلعة تجاري ًا جدي نتاج
 . عرفت أو استعملت بطريقة جديدة ألية غاية صناعية 

 
ا  ب (وتشمل لفظت رع والطال ب  ) المخت وفى او للطال رع المت انوني للمخت ل الق ع الممث وفى م المت

 . مراعاة أحكام هذا القانون 
 

ارة  ي عب انوني (وتعن ل الق ة ، أو الشخص أو   ) الممث ه المحكم ذي تعين يم ال ذ الوصية أو الق منف
 . األشخاص المكلفين شرعًا بدفع ديون المتوفى اذا لم يكن ثمة منفذ للوصية أو قيم 

 
  . براءة امتياز االختراع) امتياز االختراع (وتعني عبارة 

ارة  ي عب از (وتعن ي السجل بصفته الشخص  ) صاحب االمتي ذاك ف مه حين دون اس الشخص الم
 . الممنوح له االمتياز أو صاحبه 
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ديم          ) وآيل امتيازات االختراعات    (وتعني عبارة    أي شخص أو شرآة او محل تجاري يتعاطى تق

 .آخر لقاء أجرطلبات للحصول على امتيازات باالختراعات في المملكة أو في أي مكان 
 ) : صاحب الرسم الجديد أو الرسم األصلي(وتعني عبارة 

 
ه لحساب شخص آخر                        - أ ام بعمل د ق الشخص الذي صنع له الرسم اذا آان صانع الرسم ق

 . مقابل عوض صحيح 
ادة         - ب ة م تعماله ألي ق اس م أو ح خص الرس ك ش تعماله ، اذا تمل ق اس م أو ح ك الرس مال

 . ك ، للغاية والمدى اللذين تملك الرسم أو الحق من أجلها بصورة مطلقة أو بغير ذل
 
ة الرسم أو حق استعماله من                         - ج ال ملكي ة انتق  واضع الرسم في أية حالة أخرى ، وفي حال

 . صاحبه األصلي الى أي شخص آخر فتشمل الشخص المذآور 
 

 : سجل امتيازات االختراعات والرسوم ) 3(المادة 
الختراعات وسجل للرسوم بمقتضى هذا القانون في وزارة التجارة         يحفظ سجل المتيازات ا    .1

دة      ي الجري ر ف أمر ينش ر ب ى آخ ين ال ن ح ارة م ر التج ه وزي ان يعين ي أي مك ان أو ف بعم
 . الرسمية 

ازات           .2 م امتي ة له خاص الممنوح ماء األش ات أس ازات االختراع جل امتي ي س درج ف ي
ل والرخص          ازات االختراعات    باختراعات وعناوينهم واشعارات التحوي ديالت وامتي والتع

 . الملغاة وغير ذلك من األمور التي قد تعين بقرار يصدر بمقتضى هذا القانون 
ل                      .3 اوينهم واشعارات التحوي يدرج في سجل الرسوم أسماء أصحاب الرسوم المسجلة وعن

در           رار يص ين بق د تع ي ق ور الت ن األم ك م ر ذل وم وغي جيل الرس اء تس رخص وإلغ وال
 . ذا القانون بمقتضى ه

انون       .4 ذا الق ي ه مى ف وم يس ات والرس ازات االختراع جًال المتي ارة مس ر التج ين وزي يع
 . يساعده عدد من الموظفين والكتبة حسبما يقرر الوزير " بالمسجل "

ز               .5 ى األمور التي يقضي أو يجي ة عل يكون سجل امتيازات االختراعات وسجل الرسوم بين
 . ود بينة على خالف ذلك هذا القانون تسجيلها عند عدم وج

 
 

 الفصل الثاني
 امتيازات االختراعات

 أحكام عامة
 

 :حق المخترع في االمتياز) 4(المادة 
راع                      .1 رع الحقيقي األول ألي اخت انون يحق للمخت ذا الق مع مراعاة أية شروط يفرضها ه

تثماره      تعماله واس ي اس ق ف ق المطل ه الح ه يخول از باختراع ى امتي د أن يحصل عل جدي
 .شغيله وصنعه وإنتاجه وتجهيزه وبيعه أو منح رخص للغير بذلكوت

ذين                 .2 ى مسؤولية ال انون عل تكون جميع امتيازات االختراعات الممنوحة بمقتضى هذا الق
ه أو                        راع أو نفع دة االخت ة أن تكون مسؤولة عن ج منحت لهم، دون أن تضمن الحكوم

 .مزاياه أو مطابقته للمواصفات
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 :لب للحصول على امتياز باالختراعتقديم ط) 5(المادة 
ًا               ى المسجل طلب دم ال ين       –يجوز للمخترع الحقيقي األول أن يق  للحصول  – حسب النموذج المع

 .على امتياز باختراعه سواء وحده أم بالتضامن مع شخص آخر أو أشخاص آخرين
 

 :مواصفات االختراع) 6(المادة 
وع   - فًا لن اص وص ه خ راع بوج فات االخت من مواص تعماله تتض ة اس راع وآيفي االخت

 .وتستهل باسم االختراع وتختم ببيان جلي عنه
 
ان     - اذج، إن آ ات ونم راع أو عين ن االخت ة ع ديم مصورات مالئم ب تق جل أن يطل للمس

ذه              ر ه ا، وتعتب ل قبوله االختراع آيماويًا، إما لدى تقديم المواصفات وإما في أي وقت قب
 .المصورات جزءًا من المواصفات

 
 :الحماية المؤقتة) 7 (المادة
ذلك يعطي                        - ع ب إذا اقتن ة المواصفات للنموذج المعين ف على المسجل أن يتثبت من مطابق

 .الطالب إشعارًا خطيًا بإيداعها حين دفعه الرسوم التي قد تعين
 
ين             - ة ب دة الواقع راع  نشره خالل الم إذا أعطي وصل بإيداع طلب فيجوز استعمال االخت

ذي سيمنح                تاريخ الطلب وتاريخ خت    راع ال از االخت راع دون إجحاف بامتي از االخت م امتي
 .وتعرف هذه الحماية بالحماية المؤقتة

 
 :فحص المواصفات وتعديلها) 8(المادة 

يجوز للمسجل في أي وقت قبول المواصفات أن يكلف الطالب بأن يجري في الطلب أو                  -
ادتين    في المواصفات أي تعديل يرى ضرورة إجرائه تأمينًا للعمل بأ           من  6 و   5حكام الم

 .هذا القانون
 
ه أو ورد        - ى ب بق أن ادع د س ب ق ه الطال دعي ب ذي ي راع ال جل أن االخت ر للمس إذا ظه

 :وصفه
 

 في مواصفات قدمت فيما مضى أو في امتياز سجل سابقًا، أو - أ
ن حق شخص    - ب جيله وأن م ه أو لتس ب لحمايت د طل از ق ي مواصفات أو امتي ف

اً  ون مرجح از أو التسجيل   آخر أن يك ى االمتي ي الحصول عل ى الطالب ف  عل
ادة  انون ) 50(بمقتضى الم ذا الق ن ه ول مواصفات  (م م قب د ت ان ق واء أآ س

 ).الطالب أو منح االمتياز أم ال
 

ال،            يها الح ي تقتض ديالت الت راء التع ب إج ه أن يطل ب، ول ر للطال غ األم جل بتبلي وم المس فيق
في أي حال من األحوال مكلفًا بالقيام بأي تحقيق للتأآد مما           ويشترط في ذلك أن ال يكون المسجل        

 .إذا آان االختراع المدعى به قد سبق أن ادعى أو ورد وصفه أو تم تسجيله على الوجه المذآور
 
إذا أجري أي تعديل في الطلب أو المواصفات فيؤرخ الطلب بالتاريخ الذي تم فيه التعديل                .3

 . إذا أوعز المسجل بذلك
 
 :اقتنع المسجل بأن االختراع المدعى به قد سبق أن ادعى به أو ورد وصفهإذا  .4
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 في مواصفات قدمت فيما مضى أو في امتياز سجل سابقًا، أو - أ
ه أو لتسجيله وأن من حق شخص آخر                      - ب دم طلب لحمايت في مواصفات امتياز ق

از أو التسجيل بمقت              ضى  أن يكون مرجحًا على الطالب في الحصول على االمتي
نح           (من هذا القانون    ) 50(المادة   سواء أآان قد تم قبول مواصفات للطالب أو م

 ).االمتياز أم ال
 

ذه                          ابقة في ه ا ورد في المواصفات الس فيقرر المسجل فيما إذا آان ينبغي نشر شيء مم
ه     ى وج ديل المواصفات عل راض بتع باب اعت ت أس ام إال إذا أزيل إعالم ع المواصفات ب

ترط   ه، ويش ى ب فات       يرض ول مواص رفض قب جل أن ي ى المس ب عل ه يترت ك أن ي ذل  ف
ه وبصورة خاصة في مواصفات                    االختراع إذا اقتنع بأن ذلك االختراع قد ادعى به برمت

 .أودعت من قبل
 

تعمال    .5 راع إذا رأى أن اس أي اخت ة ب ب والمواصفات المتعلق ول الطل رفض المسجل قب ي
 . أو ال يتفق مع المصلحة العامةذلك االختراع يخالف القانون أو ينافي اآلداب

 
 :طلب امتيازات باالختراعات ذات القيمة العسكرية) 9(المادة 

ة أو                      أدوات حربي ق ب إذا رأى المسجل أن االختراع الموصوف في الطلب وفي المواصفات يتعل
د إجراء                      ه بع ذخيرة حربية أو أنه ذو قيمة عسكرية فيحيل الطلب الى وزير التجارة الذي يجوز ل

 :التحقيق الذي يستصوبه
 
 .أن يأمر بعدم منح امتياز االختراع إذا رأى أن المصلحة العامة تستوجب ذلك - ا
ى شروط بشأن                        - ب از عل نح االمتي ى أن يتوقف م ة عل أن يأمر بالمضي في إجراء المعامل

راع حسبما تستصوب                      ة حق شراء االخت ة أو أن يكون للحكوم منح رخصة به للحكوم
 .ذلك

 
 :إعالن بالقبول) 10 (المادة

 .إذا قبل المسجل المواصفات فإنه يبلغ الطالب ذلك .1
 
ن   49لدى قبول المواصفات من قبل المسجل أو بناء على استئناف قراره وفقًا للمادة               .2  يعل

ع    دت، ليطل ع المصورات، إن وج ب والمواصفات م ذا ويعرض الطل ه ه المسجل قبول
 .الجمهور عليها

 
اء               يكون للطالب، بعد قبول ا     .3 د انته ا أو عن از المختص به لمواصفات والى أن يختم االمتي

از       أن امتي وق آ از والحق أن امتي وق آ ازات والحق س االمتي ذلك، نف ة ل دة المعين الم
 .االختراعات قد ختم في تاريخ قبول المواصفات

 
ى اختراعه                  ويشترط في ذلك أن ال يحق للطالب أن يتخذ أية إجراءات قانونية للتعدي عل

 .ن يمنح امتياز باالختراعالى أ
 

 :االعتراض على منح امتياز باالختراع) 11(المادة 
ول المواصفات أن         .1 اريخ إعالن قب يجوز ألي شخص في أي وقت خالل شهرين من ت

 :يبلغ المسجل اعتراضه على منح امتياز به بناء على أي سبب من األسباب التالية
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 . آخر هو ممثله القانونيأن الطالب أحرز االختراع منه أو من شخص - أ
 
ي يسبق تاريخه                  - ب اختراع أردن از ب ه في مواصفات امتي إن االختراع قد ادعى ب

 .تاريخ امتياز االختراع المعترض على منحه أو أنه سيكون سابقًا له
 
ل المعترض بمقتضى أي             - ج د سجل من قب ًا ق ه آنف راع المدعى ب از االخت ان امتي

 . به سابقًاقانون أو تشريع آان معموًال
 
ي         - د ر ف دة تنش ي جري ره ف ه بنش الع علي ور االط ر للجمه د تيس راع ق إن االخت

 .المملكة قبل تقديم الطلب
 
ًا                     - هـ م توضح في المواصفات توضيحًا آافي ة استعماله ل إن نوع االختراع أو آيفي

 .وجليًا
 
ادة  - و ب بمقتضى الم دم الطل ًا أو50إن المواصفات، إذا ق دعى  تصف اختراع  ت

ه                  دم ب راع ق باختراع غير الذي قدم طلب لحمايته في بالد أجنبية وأن ذلك االخت
الد     ي ب ب ف ديم الطل اريخ تق ين ت ة ب دة الواقع ي الم رض ف ل المعت ن قب ب م طل

 .أجنبية وتاريخ تقديمه في المملكة
 
راض للطالب ويفصل                     .2 غ المسجل االعت االختراع يبل از ب نح امتي إذا قدم اعتراض على م

ي ا ب     ف وال الطال ماع أق د س راض وبع ديم االعت ن تق هرين م رور ش د م ية بع لقض
 .والمعترض، إذا رغبا في ذلك

 
 :منح االمتياز وختمه) 12(المادة 

نح   .1 رار بم راض وصدر ق دم اعت االختراع أو ق از ب نح امتي ى م راض عل دم اعت م يق إذا ل
دم    ب تق ان الطل البين إذا آ ب أو للط از للطال نح االمتي از فيم ع  االمتي د دف امن، بع  بالتض

ازات    جيل امتي رة تس تم دائ راع بخ از االخت جل امتي تم المس ة ويخ وم المعين الرس
 .االختراعات

 
ة                       .2 د مضي ثماني ه بع ه ال يجوز ختم ر أن ة غي يختم امتياز االختراع بوجه السرعة الممكن

 :عشر شهرًا من تاريخ الطلب
راع في الوقت                   از االخت ك أن يجوز ختم امتي ة او         ويشترط في ذل ه المحكم أمر ب ذي ت ال

 .المسجل، حسب مقتضى الحال، إذا آان ختمه أرجئ لتقديم استئناف أو اعتراض
 

انوني فيجوز        .3 ه الق إذا توفي الطالب قبل ختم امتياز االختراع ومنح امتياز االختراع لممثل
 .ختمه عندئذ في أي وقت خالل اثنى عشر شهرًا من تاريخ وفاة الطالب

 
ادة فيجوز               إذا تعذر ختم ام    .4 ذه الم ة به تياز االختراع لسبب من األسباب خالل المدة المعين

 .تمديد المدة بعد دفع الرسم المعين والعمل بالشروط المقررة
 

 :تاريخ امتياز االختراع) 13(المادة 
 .يختم امتياز االختراع ويؤرخ بتاريخ الطلب إال إذا نص هذا القانون صراحة على عكس ذلك
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 . أن ال تتخذ أية إجراءات بشأن أي تعد وقع قبل قبول المواصفاتويشترط في ذلك
 
 

 :أثر امتياز االختراع ومداه ونموذجه): 14(المادة 
ي   .1 ازات االختراعات ف رة تسجيل امتي تم دائ تم بخ اختراع خ از ب ل امتي ول آ يسري مفع

 .جميع أنحاء المملكة
 

راع أن يخصص                از االخت از اختراعه ألي     ويشترط في ذلك أن يجوز لصاحب امتي امتي
ي     وح ف راع الممن از االخت ول امتي ه آمفع ون مفعول ا ويك م منه ة أو قس ي المملك ان ف مك

 .األصل لذلك المكان أو لذلك القسم فقط
 

ه يجوز أن                  .2 ر أن يكون االمتياز حسب النموذج المعين ويمنح بشأن اختراع واحد فقط، غي
ر من ادعاء واحد وال يحق                 ى أآث از        تحتوي المواصفات عل ى امتي راض عل ألحد االعت

 .اختراع في دعوى أو إجراءات بسبب منحه ألآثر من اختراع واحد
 

 مدة امتياز االختراع): 15(المادة 
ى                            .1 انون عل ذا الق دة ستة عشر سنة من تاريخه إال إذا نص ه راع لم از االخت يعمل بامتي

 .عكس ذلك
 
ع الرسوم الم               .2 ة       يبطل امتياز االختراع إذا تخلف صاحبه عن دف دة المعين ة خالل الم : عين

ويشترط في ذلك أن يجوز للمسجل بناء على طلب صاحب امتياز االختراع ودفع الرسم        
ى                     دة عل د الم ى أن ال تزي اإلضافي المعين، أن يمدد مدة امتياز االختراع وفاقًا للطلب عل

 .ثالثة أشهر
 
د تخلف ال                 .3 راع بع از االخت ى امتي ع عل د وق ع    إذا اتخذت إجراءات بسبب تع طالب عن دف

ا              الرسوم خالل المدة المعينة وقبل تمديدها فيجوز للمحكمة التي اتخذت اإلجراءات أمامه
 .أن ترفض إصدار حكم بدفع تضمينات عن ذلك التعدي

 
 
 

 :امتياز االختراع اإلضافي) 16(المادة 
از أو    .1 ب االمتي ب طال اختراع وطل از ب نح امتي ب لم دم طل اختراع أو ق ازًا ب نح امتي  إذا م

ه أن  ه فيجوز ل ديل في اختراع إضافي لسبب إجراء أي تحسين أو تع ازًا ب صاحبه، امتي
راع األصلي أو                 از االخت دة امتي راع اإلضافي نفس م از االخت دة امتي يطلب، أن تكون م

 .المدة الباقية منها
 
اختراع              .2 از ب نح امتي از            "إذا قدم مثل هذا الطلب فيجوز م انون بامتي ذا الق ه في ه يشار إلي

 .للمدة المنوه بها فيما تقدم" ختراع اإلضافياال
 
راع األصلي ساري                     .3 از االخت ا دام امتي ه فقط م وًال ب يظل امتياز االختراع اإلضافي معم

 .المفعول وال تستوفى رسوم عن تجديد امتياز االختراع اإلضافي
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راع    از االخت بح امتي لي فيص راع األص از االخت خ امتي ه إذا فس ك أن ي ذل ترط ف ويش
وم        اإل دد الرس جل وتح ة أو المس ذلك المحكم رت ب ه إذا أم تقًال بنفس ازًا مس افي امتي ض

ة من                        دة الباقي ه ال تتجاوز الم ر أن مدت راع، غي ك االخت از ذل وتواريخ دفعها بتاريخ امتي
 .امتياز االختراع األصلي

 
از          .4 نح امتي راع يستحق م ى أن االخت ة عل  يكون منح امتياز باالختراع اإلضافي بينة قاطع

از مستقل                نح امتي راع يستوجب م أن االخت از ب إضافي به وال يعترض على صحة االمتي
 .به

 
 :تجديد االمتيازات التي انتهت مدتها) 17(المادة 

ين       .1 ت المع الل الوق ين خ م المع ع الرس ن دف ف صاحبه ع راع لتخل از اخت ي امتي إذا ألغ
ة راع أن يطلب من المسجل حسب الكيفي از االخت ة إصدار فيجوز لصاحب امتي  المعين

 .أمر بتجديد امتياز
 
 .يجب أن يتضمن آل طلب آهذا بيانًا بالظروف الداعية لعدم دفع الرسم المعين .2
 
ديم     .3 إذا ظهر من ذلك البيان أن عدم الدفع لم ينشأ عن تعمد وأنه لم يحدث أي تأخير في تق

عتراضه  الطلب يعلن المسجل الطلب حسب الكيفية المعينة ويجوز ألي شخص أن يقدم ا             
 .لمسجل امتيازات االختراعات خالل المدة المعينة

 
 .إذا قدم اعتراض آهذا يبلغه المسجل للطالب .4
 
راع أو            .5 از االخت د امتي رًا بتجدي بعد انتهاء المدة المعينة يسمع المسجل القضية ويصدر أم

 .برد الطلب
 

 :تعديل المواصفات) 18(المادة 
اختراع أو لصاحبه  .1 از ب ب االمتي وز لطال جل   يج ًا لمس ًا خطي دم طلب ين أن يق ل ح ي آ  ف

ك المصورات                    ا في ذل ديل مواصفات اختراعه بم ه بتع امتيازات االختراعات بالسماح ل
حيحها أو  ا أو بتص ه فيه ق ل ن أي ح ازل ع ا بالتن ك إم ا، وذل زءًا منه ف ج ي تؤل الت

 .توضيحها ذاآرًا نوع التعديالت التي ينوي إدخالها واألسباب الداعية لها
 
ة ويجوز ألي شخص ان                  يعل .2 ة المعين ا حسب الكيفي ن الطلب والتعديالت المنوي إجراؤه

ازات                   ى مسجل امتي ا ال يقدم خالل شهر واحد من تاريخ نشرها ألول مرة اعتراضًا عليه
 .االختراعات

 
 .إذا قدم اعتراض آهذا يبلغه المسجل للطالب ويسمع القضية ويفصل فيها .3
 
ان يسمح             إذا لم يقدم إشعار باالعتراض أو      .4 ا إذا آ  لم يحضر المعترض يقرر المسجل فيم

 .بإجراء التعديل الشروط الواجب مراعاتها في ذلك أن آانت ثمة شروط
 
ًا أوسع         .5 ة تشمل اختراع ال يسمح بإجراء أي تعديل من شأنه أن يجعل المواصفات المعدل

 .ًا عنهمن االختراع المذآور في المواصفات قبل تعديلها أو يختلف اختالفًا جوهري
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ديل إال إذا            .6 إجراء التع ه ب يكون السماح بالتعديل مبرمًا فيما يتعلق بحق الفريق المسموح ل
 .آان هنالك احتيال ويعلن التعديل بالكيفية المعينة ويعتبر قسمًا من المواصفات

 
ا                   ا آأنه دى تفسيرها له ويشترط في ذلك أن يحق للمحكمة أن تعتبر المواصفات المعدلة ل

 .نتقبلت وأعل
 

ة                     .7 ام المحكم ة أم زال قائم ال تطبق هذه المادة ما دامت هنالك دعوى تعد أو إجراءات ال ت
 .ألجل إلغاء امتياز االختراع

 
 :تعديل المواصفات من قبل المحكمة) 19(المادة 

از      اء امتي ذت إللغ راءات اتخ ة إج ي أي راع أو ف از اخت ى امتي دي عل ت للتع وى أقيم ة دع ي أي ف
ة               اختراع، يجوز للمح   ديل مواصفات اختراعه بالكيفي راع بتع كمة أن تسمح لصاحب امتياز االخت

 .ومع مراعاة الشروط  التي تستصوبها بشأن دفع مصاريف المحكمة والنشر وخالف ذلك
 

ة تشمل                        أنه أن يجعل المواصفات المعدل ذا من ش ويشترط في ذلك أن ال يسمح بإجراء تعديل آه
دم طلب           اختراعًا يختلف في جوهره عن االخت       إذا ق ديلها، ف ل تع ذآور في المواصفات قب راع الم

ه                ع، ويجب علي ة ويراف ام المحكم بهذا الشأن يبلغ الطلب الى المسجل الذي يحق له أن يحضر أم
 .ان يحضر إذا أمرته المحكمة بذلك

 
 :العطل والضرر) 20(المادة 

دفع عطل وضرر                  انون فال ي ق        إذا سمح بتعديل المواصفات بمقتضى هذا الق ة دعوى تتعل في أي
از                       م يثبت صاحب امتي ا ل ديل م ذي يقضي بالسماح بالتع باستعمال االختراع قبل تاريخ القرار ال

 .االختراع أن ادعاءه األصلي قدم بنية حسنة وببراعة ومعرفة معقولتين
 

 :ال يجحف عرض االختراع لحق الحصول على االمتياز) 21(المادة 
ناع    رض ص ي مع راع ف رض أي اخت ة      إن ع دة إقام اء م ه أثن يل عن ر تفاص ي أو نش ي أو دول

دة            المعرض أو استعماله لشؤون المعرض في المكان الذي أقيم فيه المعرض او استعماله خالل م
رع أو             ة المخت ى موافق ان آخر دون الحصول عل ل أي شخص في أي مك إقامة المعرضة من قب

ال     تالوة المخترع رسالة عن االختراع أمام هيئة علمية أو ن          ة أعم شر تلك الرسالة آعمل من جمل
االختراع أو من                        از ب ى امتي ديم طلب والحصول عل تلك الهيئة ال ينتقص من حق المخترع في تق

 :صحة آل امتياز آخر منح على أساس هذا الطلب بشرط
 
الة أو الشخص            –أن يرسل    - أ وا الرس ذي يتل  العارض قبل عرض االختراع، او الشخص ال

 اإلشعار المقرر الى المسجل ينبؤه فيه برغبته في          –تفاصيل االختراع   المسموح له بنشر    
 .عرض االختراع أو في تالوة رسالة عنه أو نشرها

 
الة أو نشرها أو                  - ب أن يقدم طلب امتياز باالختراع قبل تاريخ افتتاح المعرض أو تالوة الرس

 .خالل ستة أشهر من ذلك التاريخ
 

  االختراعالرخص اإلجبارية وإلغاء امتياز
 

 :الرخص اإلجبارية وإلغاء االمتياز) 22(المادة 
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ات            .1 ق احتياج دم تحق ه ع ين في جل يب ى المس تدعاء ال دم اس أن ان يق ل ذي ش وز لك يج
اء                 ا إلغ الجمهور المعقولة ألي اختراع مسجل وأن يطلب إما منح رخصة إجبارية به وإم

 .االمتياز الصادر به
 
إذا ظه   .2 تدعاء ف ي االس جل ف ر المس ه أن    ينظ ين ل نهم وتب ا بي وا فيم م يتفق اء ل ر أن الفرق

 .القضية المقدمة معقولة يحيل االستدعاء الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا
 
ور        .3 ات الجمه ق احتياج دم تحق ا ع ت له ة وثب ى المحكم تدعاء ال جل االس ال المس إذا أح

ا               ة وثبت له ى المحكم از    المعقولة فيما يتعلق باالختراع المسجل ال أمر صاحب امتي أن ت
ق    دم تحق ي تستصوبها وإذا رأت ع تعماله بالشروط الت ًا باس نح رخص أن يم راع ب االخت
از         اء امتي رًا بإلغ در أم ا أن تص وز له نح رخص فيج ة بم ور المعقول ات الجمه احتياج

 .االختراع
 

الث     ل انقضاء ث ادة قب ذه الم رًا بمقتضى ه ة أم ك أن ال تصدر المحكم ي ذل ترط ف ويش
ة عن          سنوات بابًا مقبول  من تاريخ منح امتياز االختراع حتى ولو قدم صاحب االمتياز أس
 .تقصيره

 
ي اإلجراءات، صاحب  .4 ًا ف ون فريق ادة يك ذه الم تدعاء بمقتضى ه ي أي اس د النظر ف عن

د          راع بصفته صاحب الرخصة الوحي از االخت ًا بامتي امتياز االختراع وآل من يدعي حق
 .نائب العام الحق في أن يتقدم بمرافعتهأو بأية صفة أخرى ويكون لل

 
 :إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، ال تعتبر احتياجات الجمهور المعقولة محققة .5
 

إذا آانت أية تجارة أو صناعة أو مؤسسة تجارية أو صناعية جديدة في المملكة               - أ
ا          ا امتي ادة التي أخذ به اختراع  تتضرر بال حق أو إذا لم يلب الطلب على الم ز ب

ة        ورة معقول از بص ب االمتي اري بموج ل الج ن العم ة م ادة الناتج ى الم أو عل
ادة وعرضها                ك الم لتخلف صاحب امتياز االختراع عن صنع آمية آافية من تل

 .بشروط معقولة
إذا آانت أية تجارة أو صناعة في المملكة تتضرر بال حق بسبب الشروط التي         - ب

راء ا  راع لش تعمالها أو  وضعها صاحب االخت ا أو اس از به وح امتي ادة الممن لم
 .الستعمال العملية الممنوح بها امتياز

 
ه أدرج                    .6 ادة آأن ذه الم نح رخصة بمقتضى ه يسري مفعول األمر الصادر من المحكمة بم

 .في رخصة قانونية وضعت بين الفرقاء في اإلجراءات
 

 :إلغاء امتياز االختراع) 23(المادة 
ز بصفتها       يجوز الحصول على إلغاء    .1 ة التميي ى محكم ذلك ال  امتياز اختراع بتقديم طلب ب

 .محكمة عدل عليا
 

 :يجوز تقديم طلب بإلغاء أي امتياز اختراع من قبل .2
 

 رئيس النيابة العامة، أو - أ
 :أي شخص آخر يدعي - ب
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وق أي              .1 أن امتياز االختراع أحرز باالحتيال على حقوق المستدعي أو حق
 أو بواسطة، أوشخص يدعي بالوآالة عنه 

 
رع               .2 أن المستدعي أو أي شخص يدعي بالنيابة عنه أو بواسطته هو المخت

 الحقيقي لالختراع المدرج في ادعاء صاحب االمتياز، أو
 
ه أو        .3 ة عن ته، بالوآال دعي بحص ر ي خص آخ تدعي أو أي ش أن المس

ًا                      اع علن بواسطته في أية تجارة أو شغل أو معمل صنع أو استعمل أو ب
ه            في المملكة  راع أن  قبل امتياز االختراع شيئًا يدعي صاحب امتياز االخت
 .اخترعه

 
 اإلجراءات القانونية

 
 :سماع الدعوى مع الخبير) 24(المادة 

عند  النظر في أية دعوى أقيمت أو إجراءات اتخذت بسبب تعد وقع على امتياز اختراع                 .1
 .أو إلغائه، يجوز للمحكمة أن تستعين بخبير إذا استصوبت ذلك

 
أة   .2 ة المكاف رر المحكم أة (تق ة مكاف ت ثم ادة   ) إن آان ذه الم ر بمقتضى ه دفع للخبي ي ت الت

 .وتدفع له بالكيفية المعينة
 

 :أمر بالمنع) 25(المادة 
از           يحق للمدعي في دعوى التعدي على امتياز اختراع أن يطلب إصدار أمر بمنع استعمال االمتي

 .الحصول على عطل وضرر
 

د                ويشترط في ذلك أن ال      يحق لصاحب امتياز االختراع أن يحصل على عطل وضرر بسبب تع
اريخ                           ه في ت ه يثبت أن انون من أي مدعى علي ذا الق على امتياز اختراع منح بعد تاريخ سريان ه

 .وقوع ذلك التعدي لم يكن يعلم بوجود امتياز باالختراع
 أحكام متفرقة

 
 :أحكام تتعلق بتوقع نشر االختراع) 26(المادة 

د                            ال يع  ه ق أي قسم من ه أو ب از ب نح امتي ذي م راع ال انوني ألن االخت ر ق تبر أي امتياز اختراع غي
م دون              ة أن النشر ت راع للمحكم از االخت راع إذا أثبت صاحب امتي از االخت اريخ امتي ل ت نشر قب
از             اريخ طالب االمتي ل ت م بنشرها قب و عل ه ل ه وأن علمه وموافقته وأن المواد المنشورة أخذت من

 . حماية اختراعه وبذل آل جهد في سبيل ذلك بعد سماعه باإلعالن وحصل على ذلكلطلب
 

 :امتياز االختراع وطلب الممثل القانوني) 27(المادة 
از باختراعه                 .1 ى امتي إذا توفي الشخص المدعي باالختراع دون أن يقدم طلبًا للحصول عل

نح        فيجوز لممثله القانوني أن يقدم طلبًا للحصول على امتياز با          ا يجوز أن يم الختراع آم
 .له ذلك االمتياز

 
رع    .2 و المخت وفي ه انوني يشعر أن المت ل الق ن الممث ذا تصريحًا م ب آه ل طل يتضمن آ

 .الحقيقي األصلي لالختراع
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 :فقدان امتياز االختراع أو تلفه) 28(المادة 
ر            ه في أي    إذا فقد امتياز االختراع أو تلف أو اقتنع المسجل باألسباب الداعية لعدم إب ازه فيجوز ل

 .وقت أن يصدر نسخة ثانية مختومة منه
 

 :نشر الطلب والمواصفات في الجريدة الرسمية) 29(المادة 
ة                 ى نفق ا، عل يجوز للمسجل في أي وقت أن ينشر في الجريدة الرسمية أو أية جريدة أخرى يعينه

 .صاحب امتياز االختراع، وصف االختراع المسجل ومواصفاته
 
 

 الثالفصل الث
 الرسوم

 
 : طلب تسجيل الرسوم ) 30(المادة 

ل أي شخص                  .1 يجوز للمسجل بناء على طلب يقدم له حسب النموذج والكيفية المعينين من قب
ة ان يسجل الرسم بمقتضى                يدعي أنه صاحب رسم جديد أو أصلي لم ينشر قبًال في المملك

 . هذا الفصل 
 فإذا اشتبه في جهة الصنف الواجب   .يجوز تسجيل الرسم ذاته بشأن أآثر من صنف واحد     .2

 . تسجيل الرسم له فيقرر المسجل هذا األمر 
رفض    .3 ه ان ي ا يجب علي ه للتسجيل آم دم إلي م ق رفض تسجيل أي رس يجوز للمسجل ان ي

اقض المصلحة                    افي اآلداب أو ين انون أو ين تسجيل أي رسم اذا رأى ان استعماله يخالف الق
 . العامة 

ة لتخلف طالب التسجيل أو                 آل طلب لم يالحق بكيفية     .4 دة المعين  تمكن من تسجيله خالل الم
 . إهماله يعتبر مهمًال 

 . اذا سجل أي رسم فيعتبر تاريخ تسجيله تقديم طلب التسجيل  .5
 

 : تسجيل الرسوم ألصناف جديدة ) 31(المادة 
جيله       م بتس ب صاحب الرس رفض طل ال ي ائع ف ن البض ر م د أو اآث م لصنف واح جل رس اذا س

 :آخر سواء أآان صنفًا واحدًا أو اآثر وال يعتبر التسجيل غير صحيح لصنف 
  
 ألن الرسم ليس رسمًا جديدًا أو أصليًا بسبب تسجيله من قبل على هذا الوجه ، أو  - أ
ي سجل   - ب ن البضائع الت تعماله ألي صنف م ة بسبب اس ي المملك ابقًا ف م نشر س ألن الرس

 . سابقًا لها 
 

دة الناشئة                     ويشترط في ذلك ان      ر من الم ع بشأن الرسم اآث آل تسجيل تال آهذا ال يمدد مدة الطب
 . عن التسجيل األول 

 
 

 : شهادة التسجيل ) 32(المادة 
 . يمنح المسجل شهادة تسجيل لصاحب الرسم بعد التسجيل  .1
هادة            .2 د الش هادة اذا فق ن الش ر م دة أو اآث خة واح م نس احب الرس در لص جل ان يص للمس

 . أية حالة أخرى يرى أنها معقولة األصلية وفي 
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 : حق الطبع للرسم حين التسجيل ) 33(المادة 

دة خمس سنوات              .1 متى سجل رسم ، يمنح صاحب الرسم المسجل حق الطبع بشأن الرسم لم
 . من تاريخ التسجيل مع مراعاة احكام هذه القانون 

اء السنوات الخمس ال                .2 ل انته ين قب ة    اذا قدم للمسجل ، في الوقت المع ذآورة طلب بالكيفي م
دة      دد الم ين ان يم م المع ع الرس ين دف جل ح وز للمس ع ، فيج ق الطب دة ح د م ة لتمدي المعين

 . لخمس سنوات اخرى من تاريخ انتهاء السنوات الخمس األولى 
ة    .3 ب بالكيفي ة ، طل نوات الخمس الثاني اء الس ل انته ين قب ت المع ي الوق دم للمسجل ، ف اذا ق

اريخ                المعينة لتمديد مدة حق    ة من ت  الطبع فيجوز للمسجل ان يمدد المدة لخمس سنوات ثالث
ع الرسم             د دف انون وبع انتهاء المدة الثانية وذلك مع مراعاة أي نظام صادر بمقتضى هذا الق

 . المعين 
 

 : المقتضيات قبل عرض المواد للبيع ) 34(المادة 
 :ل على صاحب الرسم قبل عرض أية مواد للبيع استعمل لها رسم مسج

  
دمت                       - أ د ق م تكن ق وع ونماذجه ، ان ل ان يقدم للمسجل العدد المعين من صور الرسم المطب

جل      ن الس مه م جل ان يشطب اس وز للمس ك فيج ن ذل ف ع جيل وان تخل ب التس د طل عن
 . وبذلك تبطل حقوقه في الرسم 

 
 . ل الرسم ان يسم المادة بالعالمة أو الكلمات أو األرقام المعينة الدالة على تسجي - ب

ى        ة أو يحصل عل ة غرام ترد أي ه ان يس ال يحق ل ك ف م عن ذل وإذا تخلف صاحب الرس
ه                              ين ان م يب ا ل ع في الرسم م وق الطب ه من حق ى مال ع عل عطل وضرر بسبب أي تعد وق
دي                      م المعت د ان عل ادة أو ان التعدي حدث بع اتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان وسم الم

 .أو استالمه اشعارًا بذلك بوجود حقوق الطبع 
 

 : االطالع على الرسوم المسجلة ) 35(المادة 
اريخ                      .1 ال يجوز االطالع على رسم أثناء سريان حقوق الطبع أو مدة ال تقل عن سنتين من ت

تسجيل الرسم حسبما يعين ، إال لصاحبه أو الشخص المفوض آتابة منه أو من المسجل أو      
 . المحكمة 

ه ا  .2 ك ان ي ذل ترط ف ق    ويش ابقًا فيح جل س م س ابهته  لرس رًا لمش م نظ جيل رس ذا رفض تس
 . لطالب التسجيل ان يفحص ويعاين ذلك الرسم المسجل على الوجه المذآور 

ة الرسم               .3 ذآورة أعاله يجوز معاين بعد انتهاء مدة حق الطبع في الرسم أو المدة األقصر الم
 . وأخذ نسخ عنه بعد دفع الرسم المعين 

 . ختلفة بمقتضى هذه المادة ألصناف مختلفة من البضائع يجوز تعيين مدد م .4
 

 : إلغاء تسجيل الرسم ) 36(المادة 
اء                     .1 د تسجيل الرسم الجل إلغ يجوز لكل ذي شأن ان يقدم طلبًا الى المسجل في أي وقت بع

 :التسجيل بناء على أحد السببين التاليين
  

  . ألن الرسم قد نشر في المملكة قبل تاريخ تسجيله - أ
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تعمل لمصنوعات      - ب م يس ة ول الد أجنبي ي ب ائع تصنع ف تعمل لبض د اس م ق الن الرس
 . تصنع في المملكة بالمدى المعقول الذي تتطلبه ظروف الحال 

 
اء         .2 ا بإعط أمر أيض ه وان ي ه ان يؤجل وز ل ه فيج ابق ألوان ب س جل أن الطل إذا رأى المس

اء التسجيل او ان يحي               ة عوضًا عن إلغ ة            رخصة إجباري ى محكم ل الطلب في أي وقت ال
 . التمييز بصفتها محكمة عدل عليا للمحاآمة 

 
 : اختالس الرسم المسجل ) 37(المادة 

 :ال يجوز الحد أثناء استمرار حق الطبع في أي رسم .1
  

ادة من             - أ ة م ى أي ان يطبع ، بقصد البيع ، ذلك الرسم او أي تقليد ظاهر او مزور عل
ن البضائع ال إذن  أي صنف م ة صاحبه المسجل او ب ا إال بموافق م له مسجل الرس

 خطي منه او ان يأتي أمرا بقصد استعمال الرسم بهذه الصورة ، او
  
ه ظاهر          - ب د ل ان يعلن عن تلك المدة او يعرضها للبيع مع علمه بأن الرسم او أي تقلي

 .او مزور قد طبع على أية مادة بدون موافقة صاحب الرسم المسجل
  

ارًا                     آل   .2 غ ال يتجاوز خمسين دين دفع مبل ة ل من خالف هذه المادة يعرض نفسه في آل مخالف
ة       م إقام ار صاحب الرس ا اذا اخت ه ام ق علي ل وضرر متف جل آعط م المس لصاحب الرس
ن            ه م ة لمنع ن المحكم ر م دار أم ة وإص ذه المخالف ن ه رر ع ل وض ذ عط دعوى الخ ال

م  ذي تحك دفع العطل والضرر ال ف ب تعماله فيكل ك  اس تعمال ذل ن اس ع م ة ويمن ه المحكم  ب
 . الرسم 

 
ه بشأن أي رسم                         غ المحصل آعطل وضرر متفق علي ويشترط في ذلك ان ال يزيد مجموع المبل

 . على مائة دينار 
 

 
 الفصل الرابع
 أحكام عامة

 
 :حق الحكومة في استعمال امتياز االختراع) 38(المادة 

 . حكومة المملكة آمفعوله إزاء أي شخص آخريكون لكل امتياز اختراع المفعول نفسه إزاء
 

اق                       تم االتف ي ي راع بالشروط الت از اخت ويشترط في ذلك أن يجوز ألية وزارة ان تستعمل أي امتي
ا                     ة أو بالشروط التي يعينه ر المالي عليها بينها وبين صاحب امتياز ذلك االختراع بعد موافقة وزي

 .د عدم االتفاقوزير العدلية أو الحكم الذي ينتخبه لذلك عن
 

 : االطالع على السجالت واخذ خالصات عنها ) 39(المادة 
انون ومع                  ى آل سجل يحفظ بمقتضى الق يباح للجمهور في جميع األوقات المعقولة االطالع عل
مراعاة أحكامه وتعطى نسخ مصدقة ومختومة بختم دائرة تسجيل امتيازات االختراعات من آل                

 . دفع الرسم المعين قيد ادرج في ذلك السجل بعد 
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 : منع نشر المواصفات والمصورات ) 40(المادة 
ى المواصفات             .1 اذا أهمل طلب امتياز اختراع او اصبح باطًال فال يباح للجمهور االطالع عل

ى   ) أن وجد (والمصورات   المرفقة بالطلب وال يجوز للمسجل نشرها ما لم ينص القانون عل
 . عكس ذلك

ة مصورات              اذا أهمل طلب رسم او رفض      .2 ى أي  فال يباح للجمهور االطالع في أي وقت عل
 . او صور شمسية او عالمات او نماذج تتعلق بالطلب وال يجوز للمسجل نشرها 

 
 : سلطة المسجل في تصحيح األغالط الكتابية ) 41(المادة 

 . يجوز للمسجل لدى تقديم طلب آتابي بذلك مصحوبًا بالرسم المعين
 
اُ  - أ از       ان يصحح أي خط أي امتي ه او ب ق ب ا يتعل راع او فيم از اخت ب امتي ي طل ابي ف  آت

 . اختراع أو مواصفات 
ق بصنف مخصوص من البضائع التي               - ب ا يتعل ه او فيم ان يلغى تسجيل أي رسم اما بكامل

 . سجل لها الرسم 
از         - ج وان صاحب أي امتي م او عن ي اس م او ف ي صورة الرس ابي ف أ آت ان يصحح أي خط

ر جل   اخت ات او س ازات االختراع جل امتي ي س ر ادرج ف ر أخ م ، او أي أم اع او رس
 . الرسوم

 : قيد معامالت التحويل واالنتقال في السجالت ) 42(المادة 
ه           .1 اذا اصبح شخص مستحقًا امتياز اختراع او حق طبع في رسم مسجل او أي حق آخر في

انون ف   م الق ال او برخصة او بحك ل او االنتق ق التحوي ى   بطري ًا ال دم طلب ه ان يق يجب علي
راع او الرسم                  ذلك االخت از ب المسجل لتسجيل حقه ويجوز للمسجل ان يسجله آصاحب امتي
ك                  اذا اقنع بصحة ذلك الحق وان يدرج في السجل صك حق الملكية او الصك الذي يثبت ذل

 . الحق 
ل        .2 از  يكون للشخص المسجل آصاحب امتياز اختراع او رسم السلطة المطلقة في تحوي  امتي

ا     ي يختاره ه بالصورة الت أنه او التصرف في نح رخص بش ي م م  او ف راع او الرس االخت
ل او الرخصة او التصرف                   ل التحوي واعطاء وصوالت قانونية لقاء أي عوض قبضه مقاب
ة ألي شخص                   ا مخول وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون وأية حقوق يظهر من السجل أنه

 .آخر 
ي  .3 اآم ف ل المح ام   ال تقب ًا الحك ي السجل وفاق درج ف م ي د ل تند او عق ه أي مس معرض البين

ع في رسم او أي حق آخر           ) 2و1(الفقرتين   الثبات حق ملكية امتياز باختراع او حق الطب
ادة    ة بمقتضى الم ات المقدم ك الطلب ن ذل تثنى م ك ويس ة بعكس ذل أمر المحكم م ت ا ل ه م في

 . التالية 
 

 : بل المحكمة تصحيح السجالت من ق) 43(المادة 
ه حيف                   .1 ه لحق لمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بناء على طلب أي شخص يدعي ان

دون سبب آاف او لحذف أي         لعدم إدراج قيد في سجل امتيازات االختراعات او الرسوم ب
ذا ،                          د آه أ أو نقص قي وط في أحدهما او لخط قيد من أحد هذين السجلين او لوجود قيد مغل

 .اج ذلك القيد او شطبه او تعديله ان تأمر بإدر
ق            .2 ألة تتعل ة مس ي أي ل ف ادة ان تفص ذه الم ى ه ة بمقتض راءات قائم ة إج ي أي ة ف للمحكم

 . بتصحيح السجل ترى ان من الضروري او الموافق الفصل فيها 
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ه                            .3 ذي يحق ل ى المسجل ال ادة ال ذه الم ديم طلب بمقتضى ه ين بشأن تق يرسل اإلعالن المع
 .مة وبيان أقواله بذلك الشأن ويجب عليه الحضور اذا أمرت المحكمةالحضور أمام المحك

غ إعالن بالتصحيح                       .4 ى وجوب تبلي ة بتصحيح السجل ال يشار في آل قرار تصدره المحكم
ذا   تالمه ه دى اس ذلك ل ًا ل ى المسجل ان يصحح السجل وفاق ة وعل ة المعين للمسجل بالكيفي

 . اإلعالن 
 

 : المصاريف ) 44(المادة 
دفع المصاريف ألي                يحق للم  م ب انون ان يحك ذا الق سجل في اإلجراءات المقامة أمامه بمقتضى ه

 . فريق حسبما يستصوب وان يبين آيفية دفعها والفريق المكلف بالدفع 
 

 : الشهادة أمام المسجل ) 45(المادة 
ام                  .1 ة إجراءات تق ؤدى الشهادة في أي انون ت مع مراعاة القرارات الصادرة  بمقتضى هذا الق

بمقتضى هذا القانون أمام المسجل بتصريح مشفوع بالقسم عند عدم وجود تعليمات بعكس       
ة                 ذلك ، غير انه يجوز للمسجل اذا استصوب سماع الشهادة الشفوية بدًال من الشهادة الكتابي

 . او عالوة عليها ، ان يأذن بمناقشة أي شاهد 
ق         يكون للمسجل حين  سماع قسم من الشهادة شفويًا جميع سل           .2 ا يتعل طات قاضي الصلح فيم

 . بإلزام الشهود بالحضور وغير ذلك من األمور 
 

 : اعتبار شهادة المسجل بينة ) 46(المادة 
انون                            ذا الق ز ه د او أمر او شيء يجي أي قي ق ب ا يتعل ع المسجل فيم تعتبر الشهادة الصادرة بتوقي

ى إجراء               اآلمر أو الشيء او عدم        تدوينه او إجراءه على ادرجه في السجل وعلى مضمونه وعل
 . إجرائه ما لم يثبت عكس ذلك 

 
 : … تصريح القاصر والمعتوه الخ ) 47(المادة 

انون او يسوغه                     اذا عجز شخص عن تقديم أي تصريح او عن إجراء أي أمر مما يقتضيه هذا الق
ه او أي                   ه او ألي عجز آخر فيجوز لوصيه او وآيل  لعدم بلوغه سن الرشد او الختالل في عقل
ك التصريح او أي تصريح آخر                  ؤدي ذل انوني ان ي شخص آخر مفوض بذلك بوجه شرعي او ق
اة                    ع مراع يشبهه بالقدر الذي تسمح به الظروف ، وأن يجري ما يلزم بالنيابة عن ذلك الشخص م

 . عجزه 
 

 : سجل وآالء امتيازات االختراعات ) 48(المادة 
ل          ال يجوز ألي شخص ان يتعاطى مهنة وآيل امتيازا         .1 ه وآي ت اختراعات او يظهر نفسه ان

ازات               م يكن مسجًال في سجل وآالء امتي ا ل ذلك م ازات اختراعات او يصف نفسه آ امتي
 . االختراعات آوآيل امتيازات اختراعات 

 . آل من خالف احكام هذه المادة يعاقب بغرامة ال تزيد على عشرين دينارًا  .2
ة من             ليس في هذه المادة ما يمنع األشخاص المجازي          .3 اة في المملك ة المحام ن بممارسة مهن

ازات االختراعات والرسوم او من الحضور في                     ايداع أية مستندات في دائرة تسجيل امتي
 . أية إجراءات او عند النظر في أي طلب بالنيابة عن شخص آخر 

ين                .4 يحفظ سجل وآالء امتيازات االختراعات لدى المسجل ويحق له ان يتقاضى الرسم المع
 . تسجيل عن آل 
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 : االستئناف ) 49(المادة 

ع في الرسوم من اختصاص                      .1 وق الطب از األختراعات وحق ى امتي تكون دعاوى التعدي عل
 . محكمة البداية 

ز         .2 ة التميي ى محكم ة ال ور التالي ن األم ر م أي أم ق ب ل يتعل جل فيم رارات المس تأنف ق تس
 : بصفتها محكمة عدل عليا 

 
 .رفض قبول مواصفات باختراع  - أ
 . القرار الذي يتخذه بشأن االعتراض على منح امتياز باختراع  - ب
 . رد الطلب بتجديد امتياز باختراع  - ج
 . األوامر الصادرة لتعديل المواصفات او امتيازات االختراعات  - د
 . رفض تسجيل رسم  - هـ
 . األمر الصادر بناء على الطلب المقدم بإلغاء تسجيل رسم  - و
 

رار                         يقدم آل   .3 اريخ ق ة خالل شهر واحد من ت م المحكم تئنافيه لقل ذا بالئحة اس  استئناف آه
 . المسجل 

 
 :منح امتيازات االختراعات او تسجيل الرسوم وفقًا للمعاهدات الدولية ) 50(المادة 

ات         .1 ازات االختراع ة امتي ادل حماي ة لتب ة اجنبي ة دول ة أي ع حكوم ة م ة اتفاقي دت أي اذا عق
دول او                  والرسوم ، فيحق ع    ك ال الد تل ندئذ لكل من قدم طلبًا لحماية اختراعه او رسمه في ب

ى تسجيل الرسم                     از باختراعه او عل ى امتي ه ، أن يحصل عل لممثله القانوني او للمحال إلي
از او التسجيل                    ؤرخ االمتي بمقتضى هذا القانون مميزًا على غيره من الطالبين اآلخرين وي

 . لب في البالد األجنبية بنفس التاريخ الذي قدم فيه الط
 : ويشترط في ذلك  

 
ان يقدم طلب امتياز االختراع خالل أثنى عشر شهرًا وطلب تسجيل الرسم خالل                  - أ

 . ستة اشهر من تاريخ تقديم طلب الحماية في البالد األجنبية 
م        - ب راع او الرس از االخت ول صاحب امتي ه يخ ادة ان ذه الم ي ه ر نص ف ان ال يعتب

لى عطل وضرر مقابل أي تعد وقع قبل التاريخ الحقيقي الذي قبلت فيه             الحصول ع 
 .مواصفات اختراعه او سجل فيه رسمه في المملكة

  
 : ال يبطل االمتياز الذي منح باختراع وال تسجيل الرسم  .3
 

 لمجرد نشر أوصاف االختراع او استعماله اذا آانت القضية تتعلق باختراع ، او  - أ
 الرسم او استعماله او نشره او وصفه او تصويره في المملكة خالل  لمجرد عرض  - ب

 .المدة المعينة في هذه المادة لتقديم الطلب ، اذا آانت القضية تتعلق برسم 
   

دم                 .3 ي يق يقدم الطلب لمنح امتياز باالختراع او لتسجيل رسم بمقتضى هذه المادة بالصورة الت
 . قانون فيها الطلب االعتيادي بمقتضى هذا ال

ر           3و2و1ال تسري احكام الفقرات      .4 ن وزي ة التي يعل دول األجنبي ى ال ادة إال عل ذا الم  من ه
ق بكل                    ا يتعل ا فيم الخارجية سريانها بإعالن يصدره في الجريدة الرسمية وتبقى معموال به

 . دولة اجنبية آهذه طيلة مدة العمل باإلعالن الصادر بشأن تلك الدولة 
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 : أحكام خاصة فيما يتعلق بالسفن والطيارات والمراآبوضع) 51(المادة 

 :مع مراعاة أحكام هذه المادة ال يعتبر انه وقع اعتداء على حقوق صاحب امتياز االختراع .1
 

ا أو                     - أ ا أو أجهزته ة أو في آالته فينة أجنبي إذا استعمل االختراع المسجل في هيكل س
ى الم       دمت ال د ق ا بصورة      أجزائها األخرى وآانت السفينة ق ة إم اة الساحلية للملكي ي

 .مؤقتة أو عرضًا فقط وآان االختراع مستعمًال الحتياجات السفينة الحقيقية فقط
 
ة أو في                  - ب ة أو مرآب ارة أجنبي إذا استعمل االختراع المسجل في إنشاء أو تشغيل طي

ة أو عرضاً                أجزائها وآانت الطيارة أو المرآبة قد قدمت الى المملكة بصورة مؤقت
 .فقط

 
ن                  .2 ة التي يعل دول األجنبي تسري هذه المادة فقط على السفن والطيارات والمرآبات العائدة لل

ًا                    ا وتشاريعها تمنح حقوق أن قوانينه دة الرسمية ب وزير الخارجية بإعالن يصدره في الجري
ة                  دة للمملك ات العائ ارات والمرآب مماثلة فيما يتعلق باستعمال االختراعات في السفن والطي

 .د قدومها الى تلك البالد األجنبية أو مياهها الساحليةعن
 
بالد                       .3 ارات ال ا لسفن وطي ارات أنه ر السفن والطي ادة تعتب ذه الم إيفاء للغاية المقصودة من ه

 .التي سجلت فيها وتعتبر المرآبات أنها مرآبات البالد التي يقيم فيها اصحابها عادة
 

 :  قبل نفاذ هذا القانون امتيازات االختراعات والرسوم) 52(المادة 
انون                     انون مسجًال بمقتضى أي ق يعتبر آل امتياز اختراع او رسم يكون في تاريخ سريان هذا الق
نح        و م ا ل او تشريع آان معموًال به سابقًا نافذ المفعول وصحيحًا منذ تاريخ سريان هذا القانون آم

 . ميع األحوال او سجل بمقتضى هذا القانون وتسري عليه احكام القانون في ج
ويشترط في ذلك ان ال تزيد المدة التي يكون فيها منح امتياز االختراع او تسجيل الرسم صحيحًا                   
از                          ا امتي وح فيه بالد الممن انون ال نح او التسجيل صحيحُا بمقتضى ق ا الم على المدة التي آان فيه

 . االختراع او المسجل الرسم فيها في األصل 
 

 : الجرائم ) 53(المادة 
انون او آتب او                   .1 ذا الق ه في أي سجل بمقتضى ه آل من دون قيدًا آاذبًا او تسبب في تدوني

رز                         ذا السجل او اب ل ه د ادرج في مث تسبب في آتابه محرر يستدل زورًا انه نسخة عن قي
الحبس                          د او المحرر يعاقب ب دم صحة القي ه بع ذا مع علم حين تأدية الشهادة أي محرر آه

 . احدة او بغرامة ال تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتينمدة ال تزيد على سنة و
ذبًا أي رسم                    .2 اختراع مسجل أو وصف آ از ب ا ذات امتي ادة التي باعه آل من ادعى بأن الم

 . موسوم على أية مادة باعها بأنه رسم مسجل يعاقب بغرامة ال تزيد على عشرة دنانير 
ا او نقشت ا             .3 ادة ختمت عليه ارة         آل من باع م راع     "و حفرت او طبعت عب از اخت او " امتي

ى               " مسجل   "او لفظه   " ذات امتياز اختراع    " ة عل اظ الدال ارات واأللف ك من العب ر ذل او غي
ذه                  أن المادة مسجلة أو ان الرسم الموسوم عليها مسجل ، يعتبر إيفاء للغاية المقصودة من ه

ا         المادة ، انه وصف تلك المادة مسجلة بمقتضى امتياز اخت          وع عليه راع او ان الرسم المطب
 . مسجل
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د                  " مسجل  "آل من وضع لفظة      .4 اظ اخرى تفي ة لفظة او ألف على أية مادة عليها الرسم او أي
ان حقوق ذلك الرسم محفوظة بعد انتهاء مدة حقوق الرسم او تسبب في ذلك يعاقب بغرامة                

 . ال تزيد على خمسة وعشرين دينارًا 
ة في               تكون المحكمة المختصة في مح     .5 ة البداي ادة محكم ذه الم اآمة آل جرم ارتكب خالفًا له

تهم او أحد        ة الم مكان ارتكاب الجرم او وقوع الفعل الذي يؤلف جزءًا منه او في محل إقام
 . المتهمين او المكان الذي يتعاطي فيه أشغاله 

ليس في هذه المادة ما يمنع أي شخص لحق به حيف او ضرر من جراء أي عمل تسري                        .6
 هذه المادة ، من اتخاذ اإلجراءات لتأمين حقوقه عن طريق استصدار أمر تحذيري او       عليه

ه او اتخاذ                        م يبلغ ك ام ل غ ذل الحصول على عطل وضرر عما أصابه من الضرر سواء ابل
ك                  ى العمل المسبب لتل ادة عل ذه الم أية تدابير تؤدي الى محاآمة المجرم جزائيا بمقتضى ه

 . تؤدي الى ذلك اإلجراءات او يقصد بها ان 
 

 : قرارات ) 54(المادة 
 :لمجلس الوزراء ان يصدر قرارات النفاذ األمور التالية مع مراعاة احكام هذه القانون .1
  

 . لتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون  - أ
 . لتصنيف البضائع فيما يتعلق بالرسوم  - ب
 . لمستندات او طلبها لعمل نسخ ثانية من المواصفات والمصورات وغيرها من ا - ج
يم       - د تندات وتنظ ن المس ا م ورات وغيره فات والمص ر المواص يم نش أمين وتنظ  لت

 . نشرها وبيعها باألسعار التي يستصوبها 
ة          - هـ فات وأي ات المواص ارس وملخص ع فه ر وبي ع ونش نع وطب يم ص أمين وتنظ لت

ى م       نص عل ات وال ازات االختراع جيل امتي رة تس ي دائ رى ف تندات أخ ة مس عاين
 . الفهارس والملخصات وغيرها من المستندات 

 . لتنظيم مسك سجل الوآالء المتيازات االختراعات بمقتضى هذا القانون  - و
ازات االختراعات وتسجيل الرسوم  - ز نح امتي ا يستوفى من الرسوم عن م ين م لتعي

ازات االخت     ة بامتي ور المتعلق ك من األم ر ذل أنها وغي ة بش ات المقدم راعات والطلب
 .والرسوم بمقتضى هذا القانون

  
 . تنشر القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة في الجريدة الرسمية  .2
 

 : اإللغاء ) 55(المادة 
ة والفلسطينية                     ة األردني وانين واألنظم ع الق ا تلغى جمي يبطل العمل بجميع التشريع العثمانية ، آم

 . وم التي صدرت قبل سن هذا القانون المتعلقة بتسجيل امتيازات االختراعات والرس
 

 ) 56(المادة 
 . رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون 
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