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براءات اإلختراع

مقدمة

البــراءة حــق حصــري يمنــح نظيــر اختــراع يكــون منتجــًا أو 
عمليــة تتيــح طريقــة جديــدة إلنجــاز عمــل مــا أو تقــدم 
حــًا تقنيــًا جديــدًا لمشــكلة مــا. وتكفــل البــراءة لمالكهــا 
 20 تــدوم  محــدودة  لفتــرة  وتمنــح  اختراعــه.  حمايــة 
ســنة علــى وجــه العمــوم. والحمايــة التــي يتــم منحهــا 
لاختــراع متمثلــة فــي أنــه ال يمكــن صنعــه أو االنتفــاع 
بــه أو توزيعــه أو بيعــه ألغــراض تجاريــة دون موافقــة 
مالــك البــراءة وتلعــب البــراءات دورًا مهمــًا لألفراد في 
ماليــًا الختراعاتهــم  بإبداعهــم ومكافأتهــم  االعتــراف 
بــراءات  أهميــة  وقــد ظهــرت  تســويقها  يتــم  التــي 
االختــراع علــى المســتوى العالمــي ممــا أدى وجــود 
االختــراع  بــراءات  لتنظيــم  دوليــة  اتفاقيــة  مــن  أكثــر 
نظــرًا ألهميتهــا فــي تطويــر البشــرية وســوف نتنــاول 
باختصــار أهــم هــذه االتفاقيــات فــي الســطور التاليــة 

وهــي كالتالــي: 
اتفاقية باريس 

وقــد أبرمــت اتفاقيــة باريــس ســنة 1883 وتــم تنقيحهــا 
فــي بروكســل ســنة 1900، وفــي واشــنطن ســنة 
1911، وفــي الهــاي ســنة 1925، وفــي لنــدن ســنة 
1934، وفي لشــبونة ســنة 1958، وفي اســتوكهولم 
اتفاقيــة  تطبــق   .1979 ســنة  وعدلــت   ،1967 ســنة 
باريــس علــى الملكيــة الصناعيــة بأوســع مفاهيمهــا، 
بما في ذلك البراءات والعامات والرســوم والنماذج 
الصناعيــة ونمــاذج المنفعــة )وهــي نــوع مــن »بــراءات 
االختــراع الصغيــرة« المنصــوص عليهــا فــي تشــريعات 

ــة  ــدان( وعامــات الخدمــة واألســماء التجاري بعــض البل
)وهــي تســميات تشــير إلــى نشــاط صناعــي أو تجــاري 
يمــارس بنــاء عليهــا( والبيانــات الجغرافيــة )أي بيانــات 
المصــدر وتســميات المنشــأ( وقمــع المنافســة غيــر 
المشــروعة. وتنقســم األحــكام األساســية لاتفاقيــة 
إلــى ثــاث فئــات رئيســية هــي المعاملــة الوطنيــة 

وحــق األولويــة والقواعــد العامــة.
اتفاقيــه استراســبورغ بشــأن التصنيــف الدولــي 

للبــراءات )لســنة 1971(
باتفــاق  وأبــرم االتفــاق – المتعــارف علــى تســميته 
وجــرى   ،1971 ســنة   – للبــراءات  الدولــي  التصنيــف 
استراســبورغ  اتفــاق  أنشــأ   .1979 ســنة  تعديلــه 
التصنيــف الدولــي للبــراءات الــذي يقســم التكنولوجيــا 
إلــى ثمانيــة أقســام رئيســية تتضمــن نحــو 80,000 
قســم فرعــي. ولــكل قســم فرعــي رمــز يتألــف مــن 
أرقــام عربيــة وأحــرف التينيــة. ويوضــع الرمــز المناســب 
المنشــورة  البــراءات  )طلبــات  البــراءات  وثائــق  علــى 
أكثــر مــن  التــي يصــدر منهــا  الممنوحــة(،  والبــراءات 
المناســب  الرمــز  ويختــار  ســنويًا.  وثيقــة  مليونــي 
المكتــب الوطنــي أو اإلقليمــي للملكيــة الصناعيــة 
الــذي ينشــر وثيقــة البــراءة. ويختــار رمــوز التصنيــف 
الدولــي للبــراءات إدارة البحــث الدولــي فــي الطلبــات 
بموجــب معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات. والتصنيف 
إجــراء الزم للعثــور علــى وثائــق البــراءات عنــد البحــث 
ويجــري  الســابقة«.  الصناعيــة  التقنيــة  »حالــة  فــي 

WWW.ESLAA.COM

https://www.eslaa.com


2MODERN LAW

البــراءات  بإصــدار  المكلفــة  الســلطات  البحــث  ذلــك 
مــن  وكل  والتطويــر  البحــث  وإدارات  والمخترعــون 

تطويرهــا. أو  التكنولوجيــا  بتطبيــق  يهتــم 
معاهــدة بودابســت بشــأن االعتــراف الدولــي 
اإلجــراءات  ألغــراض  الدقيقــة  الكائنــات  بإيــداع 

)1977 )لســنة  بالبــراءات  الخاصــة 
الدولــة  أن  المعاهــدة   عليــه  تنــص  مــا  أهــم  مــن 
أو  دقيقــة  كائنــات  بإيــداع  تســمح  التــي  المتعاقــدة 
بالبــراءات  الخاصــة  تشــترط ذلــك ألغــراض اإلجــراءات 
يجــب أن تعتــرف، لألغــراض نفســها، بإيــداع كائــن دقيق 
لــدى أيــة »ســلطة إيــداع دوليــة«، ســواًء كانــت تلــك 
ــة المذكــورة أو خارجهــا. الســلطة داخــل أراضــي الدول

منــح  شــروط  مــن  شــرط  االختــراع  عــن  والكشــف 
البــراءات. ويتــم الكشــف عــن االختــراع عــادة بوصفــه 
أو  دقيــق  بكائــن  االختــراع  تعلــق  إذا  أمــا  كتابــة. 
باســتعمال ذلــك الكائــن، فإنــه يســتحيل الكشــف عنــه 
كتابــة، وال بــد أن يتــم ذلــك عــن طريــق إيــداع عينــة مــن 
الكائــن الدقيــق لــدى إحــدى المؤسســات المتخصصــة. 
وعلــى أرض الواقــع، ُيفّســر مصطلــح »كائــن دقيــق« 
بمفهومــه العــام علــى أنــه يشــمل المــادة البيولوجيــة 
التــي يكــون إيداعهــا ضروريــًا ألغــراض الكشــف، وال 
بمجالــي  المتصلــة  باالختراعــات  يتعلــق  مــا  ســيما 

الصيدالنيــة. والمســتحضرات  األغذيــة 

معاهدة التعاون بشأن البراءات )لسنة 1970(
أبرمــت معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات ســنة 1970، 

وجــرى تعديلهــا فــي ســنوات 1979 و1984 و2001.
تنــص معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات علــى إمكانيــة 
ــة بموجــب البــراءة الختــراع مــا فــي عــدة  طلــب الحماي
ويجــوز  للبــراءة.  »دولــي«  طلــب  بإيــداع  معــا  بلــدان 
المعاهــدة  فــي  متعاقــدة  دولــة  أيــة  لمواطنــي 
ــدى  وللمقيميــن فيهــا أن يودعــوا ذلــك الطلــب إمــا ل
المتعاقــدة  الدولــة  لتلــك  الوطنــي  البــراءات  مكتــب 
جنيــف،  فــي  للويبــو  الدولــي  المكتــب  لــدى  وإمــا 

الطلــب. اختيــار مــودع  حســب 
دولــة  مواطنــي  مــن  الطلــب  مــودع  كان  وإذا 
متعاقــدة طــرف فــي اتفاقيــة البــراءات األوروبيــة أو 
والرســوم  البــراءات  بشــأن  بروتوكــول هــراري  فــي 
والنمــاذج الصناعيــة )بروتوكــول هــراري( أو فــي اتفــاق 
بانغــي أو فــي اتفاقيــة البــراءات األوروبيــة اآلســيوية 
أو مــن المقيميــن فيهــا، جــاز لــه أيضــا إيــداع الطلــب 
الدولــي لــدى المكتــب األوروبــي للبــراءات أو لــدى 
الفكريــة  للملكيــة  األفريقيــة  اإلقليميــة  المنظمــة 
أو  الفكريــة  للملكيــة  األفريقيــة  المنظمــة  لــدى  أو 
لــدى المكتــب األوروبــي اآلســيوي للبــراءات، علــى 
التوالــي. وفــي عــام 2020 صــدرت االئحــة التنفيذيــة 

البــراءات.  بشــأن  التعــاون  لمعاهــدة 
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بــراءة االختــراع هي وثيقة تصدرها الســلطة المختصة 
بالدولــة للمختــرع الــذي يســتوفي اختراعــه الشــروط 
ــراءة االختــراع الصحيحــة والــذي يمكنــه  الازمــة لمنــح ب
التــي  بالحمايــة  التمســك  الوثيقــة  هــذه  بموجــب 

يضفيهــا القانــون علــى االختــراع. 
بــراءات  تنظيــم  أهميــة  القطــري  المشــرع  وأدرك 
ــد مــن القــرارات والقوانيــن  ــراع وأفــرد لهــا العدي االخت
او  الداخلــي  الصعيــد  علــى  ســواء  لهــا  المنظمــة 
مجلــس  دول  فــي  والمتمثــل  االقليمــي  الصعيــد 
التعــاون الخليجــي وتــم إصــدار العديــد مــن القــرارات 
الوزاريــة والمراســيم بقانــون ونذكرهــا علــى النحــو 

التالــي: 
♦ قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم )154( لسنة 2018 
المتعلقــة  القــرارات  مــن  التظلمــات  لجنــة  بتشــكيل 
اإلجبــاري  وبالترخيــص  االختــراع  بــراءات  بتســجيل 

أمامهــا المتبعــة  واإلجــراءات  االختــراع  باســتغال 
لســنة   )153( رقــم  والتجــارة  االقتصــاد  وزيــر  قــرار   ♦
االختــراع  بــراءات  لقانــون  التنفيذيــة  بالائحــة   2018
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )30( لســنة 2006.

بإصــدار  )30( لســنة 2006  رقــم  بقانــون  ♦ مرســوم 
االختــراع. بــراءات  قانــون 

♦ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )13( لســنة 2003 بشــأن 
المســتخدمة  بالتقنيــات  المتعلقــة  االختــراع  بــراءات 
إلــى  الغــاز  لتحويــل  أوريكــس  شــركة  مشــروع  فــي 

المحــدودة. ســوائل 
♦ مرســوم رقــم )12( لســنة 2003 بالتصديــق علــى 
ــدول  ــراع لــدول مجلــس التعــاون ل ــراءات االخت نظــام ب

الخليــج العربيــة المعــدل.
♦ مرســوم رقــم )46( لســنة 1996 بالتصديــق علــى 
ــدول  ــراع لــدول مجلــس التعــاون ل ــراءات االخت نظــام ب
الخليــج العربيــة، والنظــام األساســي لمكتــب بــراءات 

االختــراع لمجلــس التعــاون.
المرســوم  التاليــة  الســطور  فــي  نتنــاول  وســوف 
مــادة   24 فــي  جــاء  والــذي   2006/30 رقــم  بقانــون 

تعريف براءة االختراع

نظمــت كافــة الجوانــب المتعلقــة ببــراءة االختــراع حيــث 
عرفتهــا  فــي مادتهــا االولــى بأنهــا: » الشــهادة التــي 
يمنحهــا المكتــب لصاحــب االختــراع لكــي يحــوز اختراعــه 
هــذا  ألحــكام  طبقــًا  المقــررة،  القانونيــة  الحمايــة 

التنفيذيــة.«  والئحتــه  القانــون 
وعلــى ذلــك فنــص المــادة يوضــح أن الحمايــة التــي 
قررهــا القانــون لصاحــب االختــراع هــو حــق لــه وحــده 
فــي أن يســتأثر باســتعمال االختــراع واســتغاله ماليــًا 
هــذا  وراء  مــن  األربــاح  جنــي  مــن  تمكينــه  وبالتالــي 
االســتغال فــي مقابــل مــا قدمــه مــن كشــف ســر 

للمجتمــع. االختــراع 
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القيــام  مــن  االختــراع  صاحــب  يمنــع  ال  ذلــك  أن  إال 
وذلــك  االختــراع  بــراءة  باســتغال  للغيــر  بالترخيــص 
كمــا نصــت عليــه المــادة االولــى مــن القانــون رقــم 
التعاقــدي. بالترخيــص  )2006/30( وهــو مــا يســمى 

الترخيص التعاقدي:
إذا أن مالــك بــراءة االختــراع يجــوز لــه بيــع البــراءة او 
بــأي  فيهــا  اوالتصــرف  باســتعمالها  للغيــر  الترخيــص 
وجــه مــن التصرفــات وذلــك لمــا للبــراءة مــن قيمــة 
ماليــة فهــي بذلــك تبــاع وتشــترى ويتقــرر عليهــا حــق 
االنتفــاع كمــا يجــوز رهنهــا او الترخيــص باســتغالها. 

الترخيص اإلجباري: 
وكذلــك فــي بعــض الحــاالت يكــون اصــدار الترخيــص 
اجباريــًا وذلــك دون موافقــة صاحــب االختــراع وذلــك 
فــي حــاالت حددهــا القانــون كمــا فــي حــاالت االوبئــة 
بــأن يمنــح الترخيــص اإلجبــاري ألدويــة معينــة لمواجهــة 

خطــر وبــاء مــا. 

قابــًا  االختــراع  يكــون   « أنــه  مــن   )2( المــادة  نصــت 
للحصــول علــى بــراءة اختــراع إذا كان جديــدًا، ومنطويــًا 
الصناعــي،  للتطبيــق  وقابــًا  مبتكــرة،  فكــرة  علــى 
ســواء تعلــق بمنتجــات صناعيــة جديــدة أو بطــرق أو 
وســائل صناعيــة مســتحدثة، أو بتطبيــق جديــد لطــرق 
يكــون  أال  ويشــترط  معروفــة.  صناعيــة  وســائل  أو 
االختــراع متعارضــًا مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية، أو 
مخالفــًا للنظــام العــام أو اآلداب العامــة، وأال يمــس 

الوطنــي. األمــن 
وعليه هناك عدة شروط يجب توافرها وهي: 

أن يكون االختراع جديدًا )شرط الجدة( 
حيــث يجــب أن يكــون االختــراع جديــدًا لــم يســبق ألحــد 
اســتعماله والحكمــة مــن وجــوب شــرط الجــدة فــي 
تشــجيع  هــو  البــراءة  منــح  مــن  الغــرض  أم  االختــراع 
ــر حــق  ــق تقري ــكار وذلــك عــن طري ــداع واالبت حركــة االب
اختراعــه  المختــرع فــي أن يســتأثر وحــده باســتغال 
لمــدة معينــة فــى مقابــل أن يكشــف للمجتمــع عــن 

أســرار االختــراع.
أن ينطوى على خطوة إبداعية 

ال يكفــي لحمايــة االختــراع عــن طريــق البــراءة أن يكــون 
إبداعيــه  علــى خطــوة  ينطــوى  أن  يجــب  بــل  جديــدًا، 
تتجــاوز المســتوى المألــوف فــي التطــور الصناعــي. 
بمعنــى أنــه يشــترط لمنــح البــراءة أال يكــون االختــراع 
المجــال  فــي  المتخصــص  الصناعــة  لرجــل  بديهيــًا 

التكنولوجي لاختراع. 
أن يكون قاباًل للتطبيق الصناعي

يشــترط لمنــح بــراءة اختــراع أن يكــون االختــراع قابــًا 
ال  البــراءة  أن  يعنــى  وهــذا  الصناعــي.  للتطبيــق 
ــال  ــة لاســتغال فــى مج ــح إال لاختراعــات القابل تمن
الصناعــة، مثــل اختــراع ســلعة أو  آلــه أو  مــادة كيميائيــة 
العلميــة  والنظريــات  المجــردة  األفــكار  أمــا   . معينــة 
البحتــة فهــي ال تحمــي فــي ذاتهــا عــن طريــق البــراءة.

ثانيًا: شروط منح براءة أواًل: أنواع الترخيص
االختراع
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يجــب لتســجيل بــراءة االختــراع أن يتــم تقديــم طلــب 
تكــون  بحيــث  لذلــك  المخصــص  بالمكتــب  لتســجيله 
ملكيــة االختــراع لصاحــب العمــل وعالجــت المــادة الثالثــة 

مــن القانــون ذلــك بــأن نصــت علــى أنــه: 
ذات  لتســجيل  مــن طلــب  أكثــر  تقديــم  حالــة  »فــي 
تقديــم  تاريــخ  ألســبقية  األولويــة  تكــون  االختــراع، 

الطلــب.« 
أي أنــه إذا تقــدم أكثــر مــن شــخص لتســجيل نفــس 
تقــدم  لمــن  والملكيــة  األلولويــة  تكــون  اإلختــراع 
أواًل لتســجيله »وإذا اشــترك أكثــر مــن شــخص فــي 
االختــراع، ثبــت حقهــم فــي البــراءة بالتســاوي، مــا لــم 
يتفــق علــى غيــر ذلــك، وال يعتبر مشــتركًا في االختراع 
مــن لــم يســاهم فــي االبتــكار وإنمــا اقتصــرت جهــوده 

ــذ األفــكار.«  علــى تنفي
وفــي حــال اشــتراك أكثــر مــن شــخص فــي االختــراع 
تثبــت لهــم جميعــا ملكيــة االختــراع بالتســاوي بينهــم 
مــا لــم يتــم اإلتفــاق علــى غيــر ذلــك ويجــب العتبــار 
الشــخص مالــكًا لاختــراع أن يســاهم فــي ابتــكاره امــا 
إذا اقتصــر دوره علــى مجــرد التنفيــذ فــا تثبــت لــه 

هــذه الملكيــة. 
»وتكــون ملكيــة االختــراع لصاحــب العمــل، متــى كان 
التــزام مضمونــه  ناتجــًا عــن تنفيــذ عقــد أو  االختــراع 
صاحــب  أثبــت  إذا  أو  االبتــكار،  فــي  الجهــد  إفــراغ 
العمــل أن العامــل لــم يتوصــل إلــى االختــراع إال نتيجــة 
اســتخدام اإلمكانيــات أو الوســائل أو البيانــات التــي 
أتاحتهــا لــه طبيعــة العمــل، وال يخــل ذلــك بحــق العامــل 
فــي الحصــول علــى مكافــأة عادلــة ويســتوي أن يقــدم 
الطلــب مــن المختــرع العامــل أثنــاء الخدمــة أو خــال 

ثالثًا: من له الحق في 
تسجيل براءة االختراع

ــخ تركــه لهــا.«  ســنتين مــن تاري
وعالجــت أيضــًا المــادة حالــة ملكيــة اإلختــراع لصاحــب 
العمــل وذلــك فــي حــال كان االختــراع ناتجــًا عــن تنفيــذ 
عقــد أو التــزام بعمــل ابتــكار مــا أو إذا كان المختــرع 
لــم يوصــل الختراعــه إال نتيجــه اســتخدام امكانيــات او 
وســائل أو معلومــات وفرتهــا طبيعــة العمــل ففــي 
هــذه الحالــة يكــون االختــراع ملــكًا لصاحــب العمــل مــع 
إعطــاء العامــل مكافــأة عادلــة ويكــون ذلــك الحــق ســاريًا 
أثنــاء  االختــراع  العامــل  قــدم  متــى  العمــل  لصاحــب 

ــة لمــدة ســنتين.  ــه أو بعــد تركــه العامــل لعمل خدمت
ونظــم القانــون التظلــم مــن قــرار رفــض طلــب بــراءة 
االختــراع امــام اللجنــة وفــي الميعــاد المنصــوص عليــة 
بالمــادة الســابعة مــن القانــون وهــو خمســة عشــر 
مــن  اعتمــاده  بعــد  إال  نهائيــًا  القــرار  يعــدد  يومــًا وال 

الوزيــر.
وجاء نص المادة بما يلي: 

»ولــكل ذي مصلحــة التظلــم مــن قــرار رفــض الطلــب 
أمــام اللجنــة وفــي الميعــاد المنصــوص عليهمــا فــي 
ــة  المــادة )7( مــن هــذا القانــون، وال يكــون قــرار اللجن

نهائيــًا إال بعــد اعتمــاده مــن الوزيــر.« 
أنــه يجــوز للشــخص  وحــددت المــادة الخامســة أيضــًا 
الطبيعي أو للشــخص المعنوي ســواء من القطريين 
أو غيــر القطرييــن الذيــن ينتمــون أو يتخــذون مركــز 
نشــاط حقيقــي وفعــال لهــم فــي إحــدى الــدول أو 
الكيانــات األعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة أو 
التــي تعامــل قطــر معاملــة المثــل، التقــدم بطلــب 
بــراءة اختــراع للمكتــب، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

حقــوق طبقــًا ألحــكام هــذا القانــون.
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يكــون  أن  جــواز  الرابعــة  مادتــه  فــي  القانــون  حــدد 
أو طريقــة  عمليــة صناعيــة  او  ماديــًا  منتجــًا  االختــراع 
تصنيــع وبالتالــي إخــراج بعــض االمــور التــي ال تعــد 
اختراعــًا وبالتالــي ال تكــون خاضعــه للتســجيل وهــي: 
وبرامــج  الرياضيــة  والطــرق  العلميــة  النظريــات   .1
الحاســب اآللــي، ومزاولــة األنشــطة الذهنية المحضة، 

وممارســة إحــدى األلعــاب.
2. األبحــاث النباتيــة أو الحيوانيــة أو الطــرق البيولوجيــة 
النباتيــة  األصنــاف  أو  الحيــوان  أو  النبــات  إلنتــاج 
والفصائــل الحيوانيــة، ويســتثنى مــن ذلــك طــرق علــم 

ومنتجاتهــا. الدقيقــة  األحيــاء 
3. طــرق معالجــة جســم اإلنســان أو الحيــوان جراحيــًا 
ــًا، وطــرق تشــخيص المــرض المطبقــة علــى  أو عاجي

جســم اإلنســان أو الحيــوان.

حــدد القانــون عــدة خطــوات يجــب اتخاذهــا لتســجيل 
حيــث   )9-8-7-6( المــواد  فــي  االختــراع وذلــك  بــراءة 

بالتالــي:  جــاءت 
أواًل: تقديم الطلب (المادة 6( 

1. يقــدم طلــب تســجيل بــراءة االختــراع الــى المكتــب 
لــه  آلــت  لمــن  او  المعتمــد  وكيلــه  او  المختــرع  مــن 

االختــراع.  حقــوق 
2. يجــوز لمقــدم الطلــب ســحبه فــي أي وقــت حتــى 
صــدور قــرار نهائــي بشــأنه وال يترتــب علــى ســحبه 
اســترداد المســتندات أو مــا تــم ســداده مــن مصاريــف 

أو رســوم أو نفقــات.
اعتبــار  فــي  الرغبــة  الطلــب  يتضمــن  أن  ويجــوز   .3
األولويــة لطلــب ســبق تقديمــه فــي دولــة طــرف فــي 

اتفاقيــة أو معاهــدة مــع الدولة. 
ثانيًا: فحص الطلب (المادة 7( 

1. يقــوم المكتــب بفحــص طلــب التســجيل ولــه فــي 
ســبيل ذلــك اســتيفاء مــا يلــزم لمنــح هــذه البــراءة 
حيــث تتولــى اإلدارة المختصــة فحــص الطلــب والبــت 
فيــه ولهــا فــي ســبيل ذلــك طلــب اســتيفاء مــا يلــزم 
لفحــص الطلــب بمــا فــي ذلــك االســتعانة بأهــل الخبرة 

وذلــك علــى نفقــة طالــب التســجيل.
المختصــة  اإلدارة  ُتخطــر  الطلــب  رفــض  حــال  وفــي 
الطالــب أو وكيلــه بقرارهــا فــي الطلب بكتاب مســجل 
أو بــأي وســيلة تفيــد العلــم، وإذا قــررت رفــض الطلــب 

فيجــب أن يكــون قرارهــا مســببًا.
2. ولطالــب البــراءة أن يتظلــم مــن قــرار المكتــب فــي 
خــال خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ اخطــاره بالرفــض 
ــاء علــى  ــان إجراءاتهــا بن ــة يتــم تشــكيلها وبي أمــام لجن
قــرار الوزيــر وتبــت اللجنــة فــي التظلــم خــال ثاثــة 
أشــهر مــن تاريــخ تقديمــه، ويجــوز لهــا مــد هــذه المــدة 
ــخ  ــع المــدد ســتة أشــهر مــن تاري علــى أال تتجــاوز جمي
تقديــم التظلــم وإذا اقتضــى عمــل اللجنــة االســتعانة 
بخبيــر أو أكثــر، فلهــا مــد المــدة المشــار إليهــا فــي 
الفقــرة الســابقة بمقــدار المــدة التــي تتطلبهــا أعمــال 

رابعًا: ما ال يعد اختراعًا 
خاضعًا للتسجيل

خامسًا: اجراءات تقديم 
طلب تسجيل براءة االختراع
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أو  شــهور  الثــاث  مــدة  انقضــاء  حــال  فــي  الخبــرة. 
المــدد االخــرى التــي ال يجــب أن تتجــاوز ســتة أشــهر 

ــًا. ــدون صــدور فــي التظلــم يعــد رفضــًا ضمني ب
3. يكون قرار اللجنة نهائيًا بعد اعتماده من الوزير.
ثالثًا: قبول تسجيل براءة االختراع (المادة 8(

1. فــي حــال قبــول المكتــب بــراءة االختــراع، يجــب عليــه 
تســجيلها، واإلعــان عنهــا وفقــًا لمــا يلــي 

البــراءة  التأشــير بقرارهــا بقبــول طلــب تســجيل   - أ 
بالســجل.       

ب - إخطــار الطالــب بقبــول طلبــه بكتــاب مســجل أو 
بــأي وســيلة تفيــد العلــم، وأن يقــدم لــإدارة علــى 
نفقتــه خــال ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ اإلخطــار، ثــاث 
نســخ مــن الوصــف التفصيلــي الكامــل باللغــة العربيــة، 
وثــاث نســخ مــن الوصــف المختصــر لاختــراع، وذلــك 
وفقــًا للصيغــة التــي تحددهــا اإلدارة المختصــة، وإال 

اعتبــر طلبــه كأن لــم يكــن.
2. اإلعــان فــي الجريــدة )جريــدة بــراءات االختــراع التــي 
ونشــر  وإشــهار  إلعــان  المختصــة،  اإلدارة  تصدرهــا 
القــرارات الصــادرة بمنــح بــراءات االختــراع وتعديلهــا، 

واألحــكام الصــادرة فــي شــأنها(.

اإلدارة  فــي  االطــاع  مــن  شــخص  أي  تمكيــن   .3
المختصــة علــى ملــف البــراءة مشــتمًا علــى الطلــب 
وكافــة بياناتــه ومــا دون عنــه فــي الســجل، وأحقيتــه 
أداء  مقابــل  ذلــك  مــن  صــورة  علــى  الحصــول  فــي 

المقــرر. الرســم 
الرســوم  بعــد ســداد  القيــد ســنويًا  تجديــد  يتــم   .4

المقررة. 
رابعًا: اصدار براءة االختراع )المادة 9( 

بــراءة  تســلم  بــأن  التاســعة  المــادة  حــددت  حيــث 
ــه ويتضمــن  ــراع إلــى صاحــب الحــق فيهــا أو وكيل االخت
القــرار بمنــح بــراءة االختــراع رقم القيــد وتاريخ اصدارها 

وأيضــًا البيانــات التاليــة: 
1. اســم صاحــب البــراءة وجنســيته ومحــل إقامتــه أو 

مركــزه الرئيســي.
2. اسم المخترع.
3. اسم االختراع.

4. مدة الحماية وتاريخ بدايتها وتاريخ انتهائه.
5. بيانــات األولويــة / األولويــات وأرقامهــا وتواريخهــا 
والكيــان أو الدولــة التــي قدمــت الطلبــات بــكل منهــا.
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سادسًا: الترخيص اإلجباري

الترخيــص اإلجبــاري هــو الترخيــص الصــادر مــن قبــل 
الوزيــر المختــص دون موافقــة صاحــب البــراءة ونــص 
القانــون فــي مادتــه الخامســة عشــر علــى إنــه يجــوز 
لــكل ذي شــأن، بعــد ثــاث ســنوات مــن تاريــخ منــح 
ترخيــص  علــى  الحصــول  يطلــب  أن  االختــراع،  بــراءة 
أحــد  توافــر  حالــة  فــي  االختــراع،  باســتغال  إجبــاري 

اآلتيــة: األســباب 
عــدم اســتغال بــراءة االختــراع بشــكل جــدي   .1
منحهــا. تاريــخ  مــن  ســنوات  ثــاث  خــال  وفعــال 

توقــف اســتغال االختــراع الــذي تحميــه البــراءة   .2
البــراءة ســنتين متتاليتيــن دون  مــن قبــل مســتغل 

المكتــب. يقبلهــا  أســباب  إبــداء 
ــًا  رفــض صاحــب بــراءة االختــراع الترخيــص عقدي  .3
باســتغالها ممــا يــؤدي إلــى إعاقــة إقامــة أو تنميــة 

الدولــة. فــي  التجاريــة  أو  الصناعيــة  األنشــطة 
وفــي جميــع األحــوال، ال يصــدر الترخيــص اإلجبــاري إذا 
بــرر صاحــب البــراءة موقفــه بأســباب مشــروعة، وال 
يعــد اســتيراد المنتــج ســببًا مشــروعًا، ويصــدر قــرار 
منــح الترخيــص اإلجبــاري مــن الوزيــر، ولصاحــب البــراءة 
المنصــوص  اللجنــة  أمــام  القــرار  هــذا  مــن  التظلــم 
عليهــا فــي المــادة )7( مــن هــذا القانــون، وجــاء أيضــًا 
بالمــادة السادســة عشــر أنــه ال يجــوز منــح الترخيــص 
اإلجبــاري إال بعــد أن يقــدم طالــب الترخيــص مــا يفيــد 
اخطــاره لصاحــب االختــراع بكتــاب مســجل بســبب طلبــه 
الحصــول علــى ترخيــص وعــدم توصلــه إلــى اتفــاق معه 

خــال ثاثيــن يومــًا مــن تاريــخ هــذا اإلخطــار.

الجريــدة  فــي  البــراءة  بمنــح  الصــادر  القــرار  نشــر   .6
لذلــك. المخصصــة 

خامســًا: الحقــوق التــي تمنحهــا بــراءة االختــراع 
لصاحبهــا 

تمنــح بــراءة االختــراع مــدة حمايــة قدرهــا عشــرون عامــًا 
تبــدأ مــن تاريــخ الحصــول علــى البــراءة ويتمتــع االختــراع 
تقديــم  تاريــخ  بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  الحمايــة  بتلــك 
الطلــب حتــى الحصــول علــى بــراءة االختــراع كمــا نــص 
لصاحبهــا  االختــراع  بــراءة  وتمنــح   ،)11( بالمــادة  عليــه 
الحــق فــي اســتغالها ويعــد اســتغااًل لاختــراع صنعــه 
أو اســتخدامه أو بيعــه أو عرضــه للبيــع واســتيراد مــا 
يلــزم لهــذا االســتغال وال يجــوز للغيــر اســتغال بــراءة 
االختــراع دون إذن كتابــي صريــح مــن قبــل صاحــب براءة 

االختــراع.
كمــا تــؤول ملكيــة بــراءة االختــراع ومــا يترتــب عليهــا 
مــن حقــوق إلــى الورثــة الشــرعيين مــا لــم يــوص بغيــر 
بيانــات  بتعديــل  طلــب  شــأن  ذي  كل  ويقــدم  ذلــك 
بالمســتندات  مدعمــًا  المكتــب  إلــى  االختــراع  بــراءة 
الازمــة وال تنتقــل ملكيــة البــراءة إال مــن تاريــخ اشــهار 
التعديــل بســجل البــراءات طبقــا لنــص المــادة )12(، 
كمــا يجــوز لمالــك بــراءة االختــراع طبقــًا لنــص المــادة 
)13( مــن القانــون أن يقــوم بالتنــازل كتابــه عــن كل 
أو بعــض حقــوق اســتغال البــراءة الممنوحــة لــه وال 
يكــون للتنــازل أي حجيــة علــى الغيــر إال بعــد قيــده فــي 

ســجل البــراءات وإشــهاره.
الترخيــص التعاقــدي ال يحــرم صاحــب بــراءة االختــراع 
مــن اســتغالها بنفســه او منــح ترخيــص آخــر عــن ذات 
البــراءة مــا لــم ينــص عقــد الترخيــص علــى غيــر ذلــك 

طبقــًا لمــا جــاء بنــص المــادة )14(.
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تاسعًا: الضمانات التي 
يجب تقديمها في حال منح 
الترخيص اإلجباري )مادة 18(

سابعًا: حق صاحب براءة 
االختراع في االعتراض حالة 

منح الترخيص اإلجباري

ثامنًا: الحقوق التي يمنحها 
الترخيص اإلجباري للمرخص 

له

يقــدم  لمــن  إال  اإلجبــاري  الترخيــص  منــح  يجــوز  ال 
الضمانــات الازمــة الســتغال االختراع اســتغااًل كافيًا 
لمعالجــة أوجــه النقــص أو لمواجهــة االحتياجــات التــي 
أدت إلــى طلــب الحصــول علــى الترخيــص االجبــاري. 
وال يجــوز لمــن منــح ترخيصــًا إجباريــًا منــح ترخيــص لغيــره 
باســتغال البــراءة أو التصــرف فيهــا، وللوزيــر إلغــاء 
الترخيــص إذا خالــف المرخــص لــه شــروطه أو إذا زالــت 

ــررت منحــه.  ــي ب األســباب الت
لصاحــب الترخيــص اإلجبــاري أو وكيلــه فــي حالــة إلغــاء 
خــال خمســة عشــر  فــي  للجنــة  التظلــم  الترخيــص 
يومــًا مــن تاريــخ االخطــار بإلغــاء الترخيــص وذلــك وفقــًا 
للنمــوذج المعــد لذلــك مــع ارفــاق المســتندات التاليــة: 

صورة الترخيص اإلجباري  .1
صورة قرار إلغاء الترخيص  .2

بيان موجز بأسباب التظلم  .3
أي مستندات أخرى تطلب بواسطة اللجنة   .4

تبــت اللجنــة فــي التظلــم خــال ثــاث أشــهر مــن تاريــخ 
تقديمــه ويجــوز لهــا مــد هــذه المــدة علــى أال تتجــاوز 
جميــع المــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ تقديــم التظلــم. 
فــي حــال صــدور قــرار اللجنــة بالرفــض وجــب أن يكــون 
مســببًا، وُيعــد انقضــاء المــدة أو المــدد المشــار إليهــا 
دون البــت فــي التظلــم رفضــًا ضمنيــًا لــه، وال يكــون 

قــرار اللجنــة نهائيــًا إال بعــد اعتمــاده مــن الوزيــر.

صاحــب البــراءة الحــق فــي التظلــم مــن قــرار اللجنــة 
خــال  االختــراع  باســتغال  اإلجبــاري  الترخيــص  منــح 
خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ اخطــاره بالقــرار وتبــت 
تاريــخ  مــن  ثــاث أشــهر  خــال  التظلــم  اللجنــة فــي 
تقديمــه ويجــوز لهــا مــد هــذه المــدة علــى أال تتجــاوز 
جميــع المــدد ســتة أشــهر مــن تاريــخ تقديــم التظلــم.

فــي حــال صــدور قــرار اللجنــة بالرفــض وجــب أن يكــون 
مســببًا، وُيعــد انقضــاء المــدة أو المــدد المشــار إليهــا 
دون البــت فــي التظلــم رفضــًا ضمنيــًا لــه، وال يكــون 

قــرار اللجنــة نهائيــًا إال بعــد اعتمــاده مــن الوزيــر.

ــه جميــع الحقــوق  يتيــح الترخيــص اإلجبــاري للمرخــص ل
المقــررة لصاحــب بــراءة االختــراع وذلــك وفقــًا لشــروط 
الترخيــص مــع اســتثناء حــق اســتيراد المنتــج ولصاحــب 
الترخيــص اســتعمال الحقــوق المدنيــة والجنائيــة الحــب 
البــراءة لحمايــة االختــراع إذا قصــر صاحــب البــراءة فــي 
ذلــك رغــم اخطــاره وذلــك وفقــًا لنــص المــادة الســابعة 

عشــر مــن القانــون.
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عاشرًا: قيد التراخيص 
اإلجبارية

الثاني عشر: الحجز 
التحفظي

الحادي عشر: االعتراض 
على منح البراءات 

والتراخيص

ــد  ــه يجــب أن يتــم قي حــددت المــادة التاســعة عشــر أن
مــن  شــأنها  فــي  يصــدر  ومــا  اإلجباريــة،  التراخيــص 
قــرارات أو أحــكام ومــا يتعلــق بهــا مــن طلبــات فــي 
ســجل خــاص بالمكتــب يجــب أن يشــتمل علــى البيانــات 

التاليــة:
1. رقم براءة االختراع، واسم صاحبها، وتاريخ منحها.

2. الطلبات المتعلقة بالترخيص اإلجباري.
3. القرارات الصادرة بالترخيص اإلجباري.

4. اســم الممنــوح لــه الترخيــص اإلجبــاري، وعنوانــه، 
وبيانــات نشــاطه التجــاري.

5. بيانــات األحــكام الصــادرة بشــأن الترخيــص اإلجبــاري 
لبــراءة االختــراع.

أعطــت المــادة )21( مــن القانــون الحــق لصاحــب بــراءة 
االختــراع أو لمــن انتقلــت اليــه كل أو بعــض الحقــوق 
الممنوحــة للبــراءة، أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة 
إصــدار أمــر بالحجــز التحفظي على االختراع أو المنشــأة 
أو الجــزء الــذي يســتعمل أو يســتغل فيــه االختــراع، 
وذلــك فــي حالــة وقــوع فعــل مــن أفعــال التعــدي أو 
األعمــال غيــر المشــروعة، بالمخالفــة لهــذا القانــون أو 

التراخيــص الممنوحــة وفقــًا ألحكامــه.
ونصــت المــادة )22( مــن القانــون علــى أنــه يجــب علــى 
طالــب الحجــز التحفظــي إيــداع كفالــة مقــدره مــن قبــل 
المحكمــة قبــل اصــدار أمــر الحجــز وعلــى الحاجــز رفــع 
تاريــخ  مــن  أيــام  ثمانيــة  خــال  الموضوعيــة  الدعــوى 
ــم يكــن. ــر األمــر كأن ل صــدور أمــر المحكمــة، وإال اعتب

خــال  بالتعويــض  دعــوى  يرفــع  أن  عليــه  وللمحجــوز 
ســتين يومــًا مــن تاريــخ انقضــاء المهلــة الســابقة أو من 
تاريــخ صــدور حكــم نهائــي برفــض الدعــوى الموضوعية 
التــي رفعهــا الحاجــز، وال تــرد الكفالــة المشــار إليهــا إال 
بعــد صــدور حكــم نهائــي فــي دعــوى الحاجــز أو دعــوى 

التعويــض المرفوعــة مــن المحجــوز عليــه.

حــددت المــادة العشــرون مــن القانــون مــن لــه الحــق 
فــي طلــب إبطــال البــراءة أو الترخيــص وهــو حــق لــكل 
ذي مصلحــة بــأن يتقــدم للمحكمــة المختصــة بطلــب 
الترخيــص االجبــاري وذلــك  أو  بــراءة االختــراع  إبطــال 

فــي حالتيــن فقــط وهمــا: 
االولــى: عــدم توافــر الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 

هــذا القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة.
الثانية: عدم مراعاة أولوية الطلبات السابقة.

الترخيــص  أو  االختــراع  بــراءة  صاحــب  إعــان  ويجــب 
اإلجبــاري وكل مــن تعلــق لــه حــق بــه، بتاريــخ الجلســة 
حكــم  صــدور  حالــة  وفــي  الدعــوى،  لنظــر  المحــددة 
بالبطــان يتــم التأشــير بذلــك فــي الســجل الخــاص 
بمكتــب التســجيل ويتــم نشــر الحكــم الصــادر ببطــان 
بــراءة االختــراع أو بطــان الترخيص اإلجباري باســتغال 

االختــراع كامــًا فــي الجريــدة.
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الثالث عشر: العقوبات

التــي  العقوبــات  القانــون  مــن   )24( المــادة  أوردت 
بموجــب  اختــراع  بــراءة  علــى  الحصــول  علــى  تترتــب 
مســتندات غيــر صحيحــة أو مــزورة أو قلــد اختراعــًا او 
اعتــدى عمــدًا علــى أي حــق يحميــه هــذا القانــون وذلــك 

علــى النحــو التالــي: 
عليهــا  ينــص  أشــد  بأيــة عقوبــة  اإلخــال  عــدم  »مــع 
علــى  تزيــد  ال  مــدة  بالحبــس  يعاقــب  آخــر،  قانــون 
ســنتين وبغرامــة ال تجــاوز عشــرة آالف ريــال قطــري أو 

بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن تقــدم بمســتندات 
أو أدلــى بمعلومــات غيــر صحيحــة أو مــزورة للحصــول 
ــًا أو طريقــة  ــد اختراع ــراع، وكل مــن قل ــراءة اخت علــى ب
هــذا  يحميــه  حــق  أي  علــى  عمــدًا  اعتــدى  أو  صنــع، 
األشــياء  بمصــادرة  تحكــم  أن  وللمحكمــة  القانــون. 
المحجــوز عليهــا أو أن تأمــر بإتافهــا، وكذلــك اآلالت 

التزويــر«. فــي  اســتعملت  التــي  واألدوات 
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ال شــك مــن أن تنظيــم بــراءات االختــراع بســن قوانيــن 
منظمة لها يؤدي إلى سهولة نقل  التكنولوجيا وبما 
ــة علــى االختراعــات  ــة التــي تضفيهــا أي دول أن الحماي
تعــد شــرطًا اساســيًا لتشــجيع اإلبــداع الوطنــي حيــث 
وقانونــي  محكــم  نظــام  بوجــود  مرهونــًا  ذلــك  أن 
يحمــي هــذه االختراعــات ويضمــن حمايــة كاملــة لــرأس 
المــال و يهيــئ مناخــًا مائمــًا لابتــكار واالبــداع ومــا 
يتفــرع عنــه مــن جــذب لاســتثمار وجــذب التكنولوجيــا  
فمــن المعــروف أن الغالبيــة العظمــى مــن االبتــكارات 
واالختراعــات علــى مســتوى العالــم تخــرج مــن البلــدان 

الخـــاتمــة

المتطــورة تشــريعيًا والتــي وضعــت نظامــًا قانونيــًا 
يوفــر الحمايــة لابتــكارات واالختراعــات والتكنولوجيــا 
وكــون دولــة قطــر قــد أدركــت أهميــة وضــع نظــام 
قانونــي متكامــل لبــراءات اإلختــراع فــأن ذلــك يــدل 
االختــراع  ببــراءات  الشــديد  االهتمــام  مــدى  علــى 
وحمايتهــا لتكــون فــي مصــاف الــدول المتقدمــة فــي 
االبتــكار  بتشــجيع  إيمانهــا  عــن  فضــًا  المجــال  هــذا 
والمخترعيــن ممــا يعطيهــا مكانــًا متقدمــًا وســط دول 

ــم.  العال

WWW.ESLAA.COM

https://www.eslaa.com


https://www.linkedin.com/company/essa-al-sulaiti-law-firm/mycompany/
https://twitter.com/eslawfirm
https://www.facebook.com/eslawfirm
https://www.instagram.com/eslawfirm/
https://www.youtube.com/channel/UCkYCwuof2oNfeNKgUN-KXBw

