
١  

  قانون براءات ا�ختراع المصري
سائر قوانين الملكية الفكرية ف)ي مص)ر  ه ومحل حل محلو ١٩٤٩لسنة  ١٣٢تم الغاء قانون براءات ا�ختراع رقم  -:م�حظة 

، وم)ع ھ)ذا ن)ورد  ق)وانين الملكي)ة الفكري)ة الش)موليةوقد اوردناه تح)ت مس)ى  ٢٠٠٢لعام  ٨٢قانون حماية الملكية الفكرية رقم 
  ت البحث ا�كاديمي والمراجعة اقانون الملغي التالي لغاينص ال

  ١٩٤٩لسنة  ١٣٢قانون رقم 
  خاص ببراءات ا�ختراع والرسوم والنماذج الصناعية

  
  الباب ا)ول

  براءات ا�ختراع
  

  الفصل ا)ول
  أحكام عامة

  ) ١( مادة 
ستغ�ل الصناعي سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية تمنح براءة اختراع وفقا Iحكام ھذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل ل�

  .جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة 
  ) ٢( مادة 

  :� تمنح براءة اختراع عما يأتي 
  .ا�ختراعات التي ينشأ عن استغ�لھا إخ�ل باYداب أو بالنظام العام   -)  ا ( 
ا�ختراعات الكيمائية المتعلقة باIغذية أو العق)اقير الطبي)ة أو المركب)ات الص)يدلية إ� اذا كان)ت ھ)ذه المنتج)ات تص)نع   -)  ب(

بطرق أو عمليات كيمائية خاصة وفي ھذه الحالة اIخيرة � تنصرف البراءة الى المنتجات ذاتھا بل تنصرف ال)ى 
  .طريقة صنعھا 

  ) ٣( مادة 
  :جديدا كله أو جزء منه في الحالتين اYتيتين � يعتبر ا�ختراع 

اذا كان في خ�ل الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال ا�ختراع بصفة علنية ف)ي مص)ر  .١
وك)ان الوص)ف أو الرس)م ال)ذي نش)ر م)ن , أو كان قر شھر عن وصفه أو عن رس)مه ف)ي نش)رات أذيع)ت ف)ي مص)ر 

  .إمكان ذوي الخبرة استغ�له الوضوح بحيث يكون في 
اذا كان في خ�ل الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة ق)د س)بق إص)دار ب)راءة ع)ن ا�خت)راع أو ع)ن  .٢

جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت اليه حقوقه أو كان قد سبق للغير ان طلب براءة ع)ن ا�خت)راع ذات)ه أو ع)ن 
 .ة جزء منه في المدة المذكور

  ) ٤( مادة 
تقي)د في)ه الب)راءات وجمي)ع البيان)ات المتعلق)ة بھ)ا وفق)ا " سجل براءات ا�خت)راع " يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى 

  .Iحكام ھذا القانون وللقرارات التي تصدر تنفيذا له 
  ) ٥( مادة 

  :لnشخاص اIتي ذكرھم حق طلب براءات ا�ختراع 
  المصريين .١
 .أو الذين لھم فيھا مؤسسات صناعية أو تجارية , يقيمون في مصر  اIجانب الذين .٢
 .أو يكون لھم فيھا محل حقيقي, أو يقيمون بتلك الب�د , اIجانب الذين ينتمون الى ب�د تعامل مصر معاملة بالمثل  .٣
الت)ي تؤس)س ف)ي , الشركات والجمعي)ات أو المؤسس)ات أو جماع)ات أرب)اب الص)ناعة أو المنتج)ين أو التج)ار أو العم)ال .٤

 .متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية, مصر أو ب�د تعامل مصر معاملة المثل 
 .المصالح العامة  .٥

  )  ٦( مادة 
  .يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه 

اوي بي)نھم م)ا ل)م يتفق)وا واذا كان ا�ختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لھم جميعا شركة وبالتس
أما اذا كان قد توصل الى ا�ختراع عدة أشخاص كل منھم مستقل عن اYخر فيك)ون الح)ق ف)ي الب)راءة لم)ن , على خ�ف ذلك 

  .أودع طلبه قبل اYخرين 
  ) ٧( مادة 

ذلك لص)احب وك), اذا كلف شخص آخر الكشف عن اخت)راع مع)ين فجمي)ع الحق)وق المترتب)ة عل)ى ھ)ذا ا�خت)راع تك)ون ل)nول 
مت)ى , العمل جميع الحقوق المترتبة على ا�ختراعات التي يستحدثھا العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو ا�س)تخدام 

  .كان ا�ختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو ا�ستخدام 



٢  

ل)م يتف)ق عل)ى ھ)ذا اIج)ر ك)ان ل)ه الح)ق ف)ي  وله أجره على اختراعه في جميع الح)ا�ت ف)إذا, ويذكر أسم المخترع في البراءة 
  .أو من صاحب العمل , تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن ا�ختراع 

  
  ) ٨( مادة 

وعن))دما يك))ون ا�خت))راع ض))من نش))اط المنش))أة العام))ة أو الخاص))ة الملح))ق بھ))ا , ف))ي غي))ر اIح))وال ال))واردة ف))ي الم))ادة الس))ابقة 
عل)ى , أو شراء البراءة مقابل تعويض ع)ادل يدفع)ه للمخت)رع , استغ�ل ا�ختراع يكون لصاحب العمل الخيار بين , المخترع 

  .أن يتم ا�ختيار في خ�ل ث�ثة أشھر من تاريخ ا�خطار بمنح البراءة 
  ) ٩( مادة 

كأن)ة  يعتب)ر, الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خ�ل سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة 
ويك))ون لك))ل م))ن المخت))رع وص))احب العم))ل جمي))ع الحق))وق , ق))دم ف))ي خ))�ل تنفي))ذ العق))د أو قي))ام رابط))ة العم))ل أو ا�س))تخدام 

  .المنصوص عليھا في المادتين السابقتين تبعا لnحوال 
  ) ١٠( مادة 

  .تخول البراءة مالكھا دون غيرة الحق في استغ�ل ا�ختراع بجميع الطرق 
  ) ١١( مادة 

يسرى حكم البراءة على من كان يستغل ا�ختراع ص)ناعيا أو ق)ام باIعم)ال ال�زم)ة �س)تغ�له بحس)ن ني)ة قب)ل تق)ديم طل)ب � 
  .دون ان ينتقل ھذا الحق مستق� عن المنشأة ذاتھا , فيكون له حق استغ�ل ا�ختراع لحاجات منشأته , البراءة 

  ) ١٢( مادة 
  .تبدأ من تاريخ طلب البراءة  –مدة براءة ا�ختراع خمس عشرة سنة 

بش))رط ان يطل))ب التجدي))د ف))ي الس))نة , ولص))احب الب))راءة الح))ق ف))ي طل))ب تجدي))دھا م))رة واح))دة لم))دة � تتج))اوز خم))س س))نوات 
  .وانه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جھوده ونفقاته , وأن يثبت ان ل�ختراع أھمية خاصة , اIخيرة 

م)ن ھ)ذا ) ٢٢(ي ش)أن التجدي)د قاب)ل للطع)ن أم)ام اللجن)ة المنص)وص عليھ)ا ف)ي الم)ادة  والقرار الصادر من ادارة الب)راءات  ف)
  .وقرار اللجنة في ھذا الشأن نھائي , القانون ويقدم الطعن بالشروط وفي المواعيد التي تحددھا ال�ئحة التنفيذية 

فتك)ون م)دتھا عش)ر س)نوات غي)ر قابل)ة , ق)انون م)ن الم)ادة الثاني)ة م)ن ھ)ذا ال) ب ( أما البراءات التي تمنح وفق)ا Iحك)ام الفق)رة 
  .للتجديد 

  ) ١٣( مادة 
  ) .ج  ٥٠( يؤدى عند تقديم طلب براءة ا�ختراع أو طلب التجديد رسم مقداره خمسون جنيھا  

  .كما يؤدى رسم سنوي ابتداء من السنة الثانية حتى انتھاء مدة البراءة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق
  .من قيمتھا% ٥٠ار من الوزير المختص زيادة فئات الرسم المحددة بھذا القانون بما � يجاوز ويجوز بقر

  )  ١٤( مادة 
ج)از لص)احب , اذا كان موضوع ا�ختراع إدخال تعدي�ت أو تحسينات أو اضافات على اخت)راع س)بق أن منح)ت عن)ه ب)راءة 

ا القانون براءة إضافية تنتھي مدتھا بانتھ)اء  م)دة الب)راءة اIص)لية من ھذ ١٦و  ١٥ھذه البراءة ان يطلب وفقا Iحكام المادتين 
  ) .ج٢٥(ويؤدى عند  تقديم الطلب  رسم مقداره خمسة  وعشرون  جنيھا 

أما إذا ألغيت البراءة اIصلية لسبب , واذا الغيت البراءة اIصلية لعدم دفع الرسوم المقررة فإن البراءة ا{ضافية تصبح �غية 
وتص)بح مس)تقلة .  طلت فإن البراءة ا�ضافية تظل قائمة بعد دفع الرسوم المقررة في الفقرة الثانية من المادة الس)ابقة آخر أو أب

  .وتعتبر مدتھا من تاريخ ھذه البراءة , عن البراءة اIصلية 
  مكرر)  ١٤( مادة 

لمص)ريين النظ)ر ف)ي إعف)ائھم م)ن ك)ل أو يجوز للجھة المختصة ببراءات ا�ختراع بالنس)بة لط)البي تس)جيل ا�ختراع)ات م)ن ا
  .ويصدر الوزير المختص القرارات والضوابط المنظمة لذلك , بعض الرسوم المستحقة لتسجيل طلباتھم 

  
  الفصل الثاني

  إجراءات طلب البراءة
  ) ١٥( مادة 

وض)اع والش)روط الت)ي تح)ددھا وفق)ا لn, يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه ال)ى إدارة ب)راءات ا�خت)راع 
  .ال�ئحة التنفيذية

  .و� يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد 
  ) ١٦( مادة 

وطريقة استغ�له ويجب ان يش)تمل الوص)ف بطريق)ة واض)حة عل)ى العناص)ر , يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي ل�ختراع 
لطل)ب رس)م ا�خت)راع عن)د ا�قتض)اء وذل)ك كل)ه بالكيفي)ة الت)ي تح)ددھا التي يطل)ب ص)احب الش)أن حمايتھ)ا ويرف)ق با, الجديدة 

  .ال�ئحة التنفيذية 
  ) ١٧( مادة 



٣  

  .يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغ�ل اختراعه من تاريخ تقديم الطلب 
  ) ١٨( مادة 

  :تفحص إدارة براءات ا�ختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي 
  .من ھذا القانون  I١٥حكام المادة  ان الطلب مقدم وفقا .١
 .ان الوصف والرسم يصوران ا�ختراع بكيفية تسمح Iرباب الصناعة بتنفيذه  .٢
 .ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتھا واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة .٣

  ) ١٩( مادة 
, تي ترى وجوب إدخالھا على الطلب وفقا Iحكام المادة الس)ابقة {دارة براءات ا�ختراع ان تكلف الطالب اجراء التعدي�ت ال

  .فإذا لم يقم الطالب بھذا ا�جراء اعتبر متناز� عن طلبه , وذلك في ظرف المدة التي تحددھا ال�ئحة التنفيذية 
م)ن ھ)ذه  ٢٢ف)ي الم)ادة  وللطالب ان يتظلم من قرار إدارة براءات ا�ختراع بشأن ھذه التعدي�ت أمام اللجنة المنصوص عليھا

  .وذلك باIوضاع وفي المواعيد التي تحددھا ال�ئحة التنفيذية , القانون 
  .وقرار اللجنة في ھذا الشأن نھائي وغير قابل للطعن 

  ) ٢٠( مادة 
{ع�ن من ھذا القانون قامت إدارة براءات ا�خت)راع ب)ا ١٨إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليھا في المادة 

  .عن الطلب بالطريقة التي تحددھا ال�ئحة التنفيذية 
  ) ٢١( مادة 

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم {دارة البراءات ف)ي الميع)اد ال)ذي تح)دده ال�ئح)ة ا لتنفيذي)ة إخط)ارا كتابي)ا بمعارض)ته ف)ي إص)دار 
  .البراءة ويجب ان يشتمل ھذا ا�خطار على أسباب المعارضة 

  ) ٢٢( مادة 
  .المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة  تفصل في

وتتكون اللجنة م)ن ث�ث)ة أعض)اء يك)ون أح)دھم م)ن قس)م ال)رأي ف)ي مجل)س الدول)ة وللجن)ة ان تس)تعين ب)رأي ذوي الخب)رة م)ن 
  .موظفي الحكومة أو غيرھم 

  ) ٢٣( مادة 
ضة يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء ا{داري بمجل)س الدول)ة ف)ي ميع)اد ث�ث)ين يوم)ا القرار الصادر عن اللجنة في المعار

  .من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في ھذا الطعن على وجه ا�ستعجال 
  ) ٢٤( مادة 

ة الت)ي تعينھ)ا ال�ئح)ة ويش)ھر ھ)ذا الق)رار بالكيفي), منح البراءة لصاحب الحق فيھا يكون بق)رار م)ن وزي)ر التج)ارة والص)ناعة 
  .التنفيذية 

  )  ٢٥( مادة 
فعليھ))ا ان تطل))ع وزارة , أو ان ل))ه قيم))ة عس))كرية , اذا ظھ))ر {دارة ب))راءات ا�خت))راع  ان ا�خت))راع خ))اص بش))ؤون ال))دفاع 

  .الحربية والبحرية فورا على طلب البراءة والوثائق الملحقة به 
طل))ب الب))راءة اذا رأى في))ه مساس))ا بش))ئون ال))دفاع  ول))ه وللس))بب نفس))ه ان ول))وزير الحربي))ة والبحري))ة أن يع))ارض ف))ي إع))�ن 

وذلك في ظرف شھر م)ن ت)اريخ تق)ديم الطل)ب أو , يعارض في نشر أو إع�ن القرار الصادر بمنح البراءة لصاحب ا�ختراع 
  .من تاريخ صدور القرار 

راءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقاب)ل ش)راء ولوزير الحربية والبحرية في ظرف ث�ثة أشھر من تاريخ تقديم طلب الب
  .أو ا�تفاق معه على استغ�له , ا�ختراع منه 

  ) ٢٦( مادة 
م)ع بي)ان ماھي)ة , يجوز لطالب براءة ا�ختراع أو لص)احبھا أن يق)دم ف)ي أي وق)ت طلب)ا بتع)ديل مواص)فات ا�خت)راع أو رس)مه

  .لمساس بذاتية ا�ختراع بشرط أ� يؤدي التعديل الى ا, التعديل وأسبابه 
  .وتتبع في شأن ھذا الطلب نفس ا�جراءات الخاصة بطلب البراءة 

  ) ٢٧( مادة 
وعل)ى مس)تخرجات م)ن س)جل ب)راءات , لكل ش)خص أن يحص)ل عل)ى ص)ور م)ن طلب)ات الب)راءات والمس)تندات الخاص)ة بھ)ا 

  .يفية المبينة في ال�ئحة التنفيذية وذلك بالك, ا�ختراع وله كذلك ان يطلع على الطلبات والمستندات والسجل 
  

  الفصل الثالث
  انتقال ملكية البراءة ورھنھا والحجز عليھا

  ) ٢٨( مادة 
  .وجميع الحقوق المترتبة عليھا , ينتقل بالميراث الحق في البراءة 

  .كما يجوز رھنھا , بعوض وبغير عوض , وكذلك تنتقل ملكية براءة ا�ختراع كلھا أو بعضھا 



٤  

و� , � تنتق)ل ملكي)ة الب)راءة , الخ)اص ببي)ع المح)ال التجاري)ة ورھنھ)ا  ١٩٤٠لس)نة  ١١ا�خ�ل بأحكام القانون رقم  ومع عدم
  .يكون رھنھا حجة على الغير ا� من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات 

  . ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورھنھا باIوضاع التي تقررھا ال�ئحة التنفيذية
  

  ) ٢٩( مادة 
وفقا لما ھ)و مق)رر ف)ي ق)انون المرافع)ات لحج)ز اIعي)ان , يجوز للدائنين ان يحجزوا على براءات ا�ختراع الخاصة بمدينيھم 

وتعف)ى ادارة الب)راءات م)ن اIحك)ام المتعلق)ة ب)إقرار المحج)وز لدي)ه بم)ا ف)ي ذمت)ه قب)ل , المنقولة أو حجز ما للمدين لدى الغير 
  .المحجوز عليه 

و� يحتج بھما قب)ل الغي)ر , ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد {دارة البراءات للتأشير بھما في السجل 
  .إ� من تاريخ ذلك التأشير 

  .وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررھا ال�ئحة التنفيذية 
  

  الفصل الرابع
  تھاالترخيص اJجباري باستغHل ا�ختراعات ونزع ملكي

  للمنفعة العامة
  )  ٣٠( مادة 

أو عج)ز ص)احبه ع)ن اس)تغ�له اس)تغ�� وافي)ا , اذا لم يستغل ا�ختراع في مصر خ�ل ث�ث سنوات م)ن ت)اريخ م)نح الب)راءة 
بحاج))ة ال))ب�د وك))ذلك إذا أوق))ف اس))تغ�ل ا�خت))راع م))دة س))نتين متت))اليتين عل))ى اIق))ل ج))از {دارة الب))راءات ان تم))نح رخص))ة 

باستغ�ل ا�ختراع Iي شخص رف)ض ص)احب الب)راءة التن)ازل ل)ه ع)ن ح)ق ا�س)تغ�ل أو عل)ق تنازل)ه عل)ى ش)روط اجبارية 
  .مالية باھظة 

ويشترط لمنح الرخصة ا�جبارية ان يكون طالبھا قادرا على استغ�ل ا�ختراع بصفة جدية ويكون لصحاب البراءة الحق في 
  .تعويض مناسب 

الطلب المذكور وعليه ان يقدم لھا ف)ي الميع)اد ال)ذي تح)دده ال�ئح)ة  ن صاحب البراءة بصورة منوعلى إدارة البراءات ان تعل
ولھ)ا , التنفيذية ردا كتابيا على ھذا الطلب واذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت ا�دارة قرارا بقبول الطلب أو رفضه 

ض)اء ا�داري بمجل)س الدول)ة ف)ي ميع)اد أن تعلق القبول على ما تراه من الش)روط وق)رار ا�دارة قاب)ل للطع)ن أم)ام محكم)ة الق
  .ث�ثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به 

  ) ٣١( مادة 
إذا رأت إدارة براءات ا�ختراع برغم فوات المواعيد المنصوص عليھا في الفقرة اIولى من الم)ادة الس)ابقة أن ع)دم اس)تغ�ل 

ز لھ)ا أن تمنح)ه مھل)ة � تتج)اوز س)نتين �س)تغ�ل ا�خت)راع ا�ختراع يرجع الى أسباب خارجة عن إرادة صاحب الب)راءة ج)ا
  .على الوجه اIكمل

  ) ٣٢( مادة 
اذا كان �ستغ�ل ا�ختراع أھمية كبرى للصناعة القومية وكان ھذا ا�ستغ�ل يستلزم استخدام اخت)راع آخ)ر س)بق م)نح ب)راءة 

تغ�ل ا�ختراع السابق وذلك اذا رفض مالكه ا�تفاق عل)ى عنه جاز {دارة البراءات منح مالك ا�ختراع ترخيصا إجباريا باس
  .ا�ستغ�ل بشروط معقولة 

كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالك ا�ختراع السابق ترخيصا إجباريا باستغ�ل ا�خت)راع ال�ح)ق اذا ك)ان �ختراع)ه 
  .أھمية أكبر 

د صاحبي ا�ختراع على اYخر الش)روط وا�وض)اع المش)ار وفي تقدير التعويض المستحق Iح, ويراعى في منح التراخيص 
  .من ھذا القانون  ٣٠اليھا في المادة 

وقرار ا�دارة في ھذا الشأن قابل للطعن أمام محكمة القضاء ا�داري بمجلس الدولة في ميعاد ث�ث)ين يوم)ا م)ن ت)اريخ إخط)ار 
  .صاحب الشأن 

  ) ٣٣( مادة 
ويص)ح , اعة نزع ملكية ا�ختراعات Iسباب تتعل)ق بالمنفع)ة العام)ة أو بال)دفاع ال)وطني يجوز بقرار من وزير التجارة والصن

كم)ا يص)ح ان يك)ون مقص)ورا عل)ى ح)ق , أن يكون ذلك شام� جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنھا 
  .استغ�ل ا�ختراع لحاجات الدولة 

  .لحق في تعويض عادل وفي ھذه ا�حوال يكون لصاحب البراءة ا
  . ٢٢ويكون تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليھا في المادة 

وفي ظرف ث�ثين يوما من تاريخ إع)�ن ق)رار اللجن)ة , ويكون التظلم من قرارھا أمام محكمة القضاء ا�داري بمجلس الدولة 
  .للمتظلم 

  
  الفصل الخامس
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  انتھاء براءة ا�ختراع وبطHنھا
  ) ٣٤( مادة 

  :تنقضي الحقوق المترتبة على براءة ا�ختراع في اIحوال اYتية 
 .انقضاء مدة الحماية التي تخولھا براءة ا�ختراع وفقا لنص المادة الثانية عشرة من ھذا القانون   -أ 
 .تنازل صاحب براءة ا�ختراع عنھا   - ب 
 .ور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ببط�ن البراءة صد  - ج 
 .م المستحقة في مدة ستة شھور من تاريخ استحقاقھاعدم دفع الرسو  -د 

  .ويعلن عن البراءات المنتھية في اIحوال السابقة بالكيفية التي تعينھا ال�ئحة التنفيذية 
  )  ٣٥( مادة 

�دارة براءات ا�ختراع ولكل ذي ش)أن أن يطل)ب ال)ى محكم)ة القض)اء ا�داري بمجل)س الدول)ة الحك)م بإبط)ال الب)راءات الت)ي 
من ھذا القانون وتقوم ا�دارة المذكورة بإلغاء ھذه البراءات متى تق)دم لھ)ا حك)م  ٣و  ٢كون قد منحت مخالفة Iحكام المادتين ت

  .بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به 
ق)د بإض)افة أي بي)ان للس)جل , بناء على طلب ادارة براءات ا�ختراع أو بناء على طلب ذي الش)أن , ويجوز للمحكمة ان تحكم 

  .أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق 
  ) ٣٦( مادة 

جاز لكل ذي شأن أن يطلب الى ادارة براءات , اذا لم يستغل ا�ختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح رخصة إجبارية به 
  .عنه  ا�ختراع إلغاء البراءة الممنوحة

  
  الباب الثاني

  الرسوم والنماذج الصناعية
  ) ٣٧( مادة 

, فيما يتعلق بتطبيق ھذا القانون يعتبر رسما أو نموذج)ا ص)ناعيا ك)ل ترتي)ب للخط)وط أو ك)ل ش)كل جس)م ب)ألوان أو بغي)ر أل)وان
  .�ستخدامه في ا�نتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية 

  ) ٣٨( مادة 
تسجل فيه الرسوم والنماذج وجمي)ع البيان)ات " سجل الرسوم والنماذج الصناعية " تجارة والصناعة سجل يسمى يعد بوزارة ال

  .المتعلقة بھا وفقا Iحكام ھذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له 
  ) ٣٩( مادة 

لشروط المنصوص عليھ)ا ف)ي ال�ئح)ة يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الى ادارة الرسوم والنماذج الصناعية باIوضاع وا
  .التنفيذية لھذا القانون 

  .ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج � يتجاوز الخمسين بشرط ان تكون في مجموعھا وحدة متجانسة 
  ) ٤٠( مادة 

  .السابقة � يجوز رفض طلب التسجيل إ� لعدم استيفائه اIوضاع والشروط المشار اليھا في المادة 
كم)ا ,  ٢٦ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار ادارة الرسوم والنماذج الصناعية أمام اللجنة المنصوص عليھا في المادة 

وھذا وذاك في ظرف ث�ثين يوما من تاريخ , يجوز له التظلم من قرار ھذه اللجنة أمام محكمة القضاء ا�داري بمجلس الدولة 
  .أو اللجنة  إع�نه بقرار ا�دارة

  ) ٤١( مادة 
  :تعطي ادارة الرسوم والنماذج الصناعية الطالب بمجرد التسجيل شھادة تشتمل على البيانات اYتية 

  .الرقم المتتابع للطلب وتاريخه :   أو� 
  .عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليھا الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لھا :    ثانيا
  .أسم المالك ولقبه وجنسيته ومحل اقامته :   ثالثا

ويعل))ن التس))جيل وفق))ا لnوض))اع الت))ي .  وتب))دأ آث))ار التس))جيل م))ن ت))اريخ تق))ديم الطل))ب اذا ك))ان مس))توفيا ل�ش))تراطات القانوني))ة 
  .تقررھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 

  ) ٤٢( مادة 
  .لكل شخص ان يطلب مستخرجات أو صورا من السجل 

  ) ٤٣( مادة 
� يكون نق)ل ملكي)ة الرس)م أو النم)وذج حج)ة عل)ى الغي)ر ا� بع)د التأش)ير ب)ه ف)ي الس)جل ونش)رة بالكيفي)ة الت)ي تقررھ)ا ال�ئح)ة 

  .التنفيذية 
  ) ٤٤( مادة 

  .مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل
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مدتين جديدتين على التوالي اذا قدم مالك الرس)م أو النم)وذج طلب)ا بالتجدي)د ف)ي خ)�ل الس)نة ا�خي)رة  ويمكن ان تستمر الحماية
  .من كل مدة وذلك بالكيفية التي تبينھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 

  
تاب)ة بانتھ)اء الم)دة ف)إذا وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية ف)ي خ)�ل الش)ھر الت)الي �نتھ)اء م)دة الحماي)ة بإخط)ار المال)ك ك

قامت ا�دارة من تلقاء نفسھا بشطب , انقضت الث�ثة اIشھر التالية لتاريخ انتھاء مدة الحماية دون ان يقدم المالك طلب التجديد
  .التسجيل 

  ) ٤٥( مادة 
و� يرد ھ)ذا .  ون قرشا يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره مائتان وخمس

  .الرسم بأية حال 
  ) ٤٦( مادة 

لكل ذي شأن ان يطلب في محكمة القضاء ا�داري شطب تسجيل الرسم أو النموذج اذا لم يك)ن جدي)دا وق)ت التس)جيل أو اذا ت)م 
  .التسجيل بإسم  شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج 

  .ذا الشطب متى تقدم لھا حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي بهوتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بھ
  ) ٤٧( مادة 

  .شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا لnوضاع التي تقررھا ال�ئحة التنفيذية
  

  الباب الثالث
  أحكام مشتركة

  
  الفصل ا�ول

  الجرائم والجزاءات
  ) ٤٨( مادة 

بغرام)ة � تق)ل ع))ن عش)رة جنيھ)ات و� تزي)د عل)ى ث�ثمائ)ة جني)ه أو بإح)دى ھ))اتين يعاق)ب ب)الحبس م)دة � تزي)د عل)ى س)نتين و
  :العقوبتين 

  .كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لھذا القانون  .١
 .كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لھذا القانون  .٢
ارج أو حاز بقصد ا�تجار منتجات مقلدة أو م)واد عليھ)ا رس)م كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخ .٣

 .أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان ا�ختراع أو الرسم أو النموذج مسج� في مصر 
بيان)ات , كل من وضع بغير حق على المنتج)ات أو ا�ع�ن)ات أو الع�م)ات التجاري)ة أو أدوات التعبئ)ة أو غي)ر ذل)ك  .٤

 .قاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا تؤدي الى ا�عت
  ) ٤٩( مادة 

يجوز لصاحب براءة ا�ختراع أو الرسم أو النموذج اثناء نظ)ر ال)دعوى ا�داري)ة أو الجنائي)ة أن يستص)در م)ن رئ)يس محكم)ة 
ن المنتجات أو البضائع  المقل)دة وا�Yت وخاصة اعداد وصف تفصيلي م,  القضاء ا�داري أمرا باتخاذ ا�جراءات التحفظية 

وا�دوات الت))ي اس))تخدمت أو ق))د تس))تخدم ف))ي ارتك))اب الجريم))ة والبض))ائع المس))توردة م))ن الخ))ارج اث))ر ورودھ))ا وتحج))ز ھ))ذه 
 على أ� يوقع الحجز إ� بعد ان يقدم الطالب كفال)ة تكلف)ي لتع)ويض الم)دعى علي)ه اذا م)ا ثب)ت ان)ه غي)ر, ا�شياء عند ا�قتضاء 

  .محق في دعواه 
ويجوز لصاحب براءة ا�ختراع أو الرسم أو النموذج ان يستصدر ا�مر باتخاذ م)ا تق)دم م)ن ا�ج)راءات قب)ل رف)ع أي)ة دع)وى 

ويجب علي)ه ف)ي ھ)ذه الحال)ة ان يق)وم برف)ع دع)واه ا�داري)ة أو المباش)رة أو بتق)ديم ش)كواه للنياب)ة ف)ي ظ)رف , ادارية أو جنائية 
  .من تاريخ تنفيذ اIمر وإ� بطلت ھذه ا�جراءات من تلقاء نفسھا _ مواعيد المسافة عدا _ ثمانية أيام 

ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ ھذه ا�جراءات بعريضة مشفوعة بش)ھادة رس)مية دال)ة عل)ى تس)جيل ا�خت)راع أو الرس)م أو 
  .النموذج الصناعي 

  .جراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه ويجوز عند ا�قتضاء ان يشمل اIمر الصادر باتخاذ ھذه ا�
  )٥٠( مادة 

يجوز لمحكمة القضاء ا�دارء وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة ا�شياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد {ستنزال ثمنھا 
ا أن لھا ان تأمر بإت�فھا عند ا�قتضاء كم.  أو للتصرف فيھا بأية طريقة تراھا المحكمة مناسبة, من الغرامات أو التعويضات 

  .ولھا ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر ركن القصد الجنائي 
  .ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه 

  )  ٥١( مادة 
الخ)اص  ١٩٣٩لس)نة  ٥٧ق)انون ھ)ي والج)رائم المنص)وص عليھ)ا ف)ي الق)انون رق)م تعتبر الجرائم المنصوص عليھا في ھ)ذا ال

  .الخاص بقمع الغش والتدليس جرائم متماثلة في العود  ١٩٤١لسنة  ٤٨بالع�مات والبيانات التجارية وفي القانون رقم 
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  الفصل الثاني
  أحكام ختامية

  ) ٥٢( مادة 
ا�حكام التي تكفل الحماية المؤقتة ل�ختراعات والرسوم الصناعية المعروضة في  ينص في ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون على

  .التي تقام في مصر أو في أحد الب�د التي تعامل مصر معاملة المثل , المعارض ا�ھلية أو الدولية 
  .ويصدر بتعيين ھذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة 

  ) ٥٣( مادة 
على براءة اختراع في أحد الب�د الت)ي تعام)ل مص)ر معامل)ة المث)ل يج)وز ل)ذي الش)أن أو لم)ن آل)ت الي)ه اذا قدم طلب للحصول 

وذل)ك ف)ي ,  حقوقه أن يقدم طلبا �دارة البراءات عن ھ)ذا ا�خت)راع با�وض)اع والش)روط المنص)وص عليھ)ا ف)ي ھ)ذا الق)انون 
  .خ�ل سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد ا�جنبي 

� ي)ؤثر ف)ي طل)ب الب)راءة نش)ر وص)ف ا�خت)راع أو اس)تعماله أو تق)ديم طل)ب , من حكم المادة الثالثة من ھذا القانون واستثناء 
  .آخر عنه في خ�ل المدة المنصوص عليھا في الفقرة السابقة 

ب التس)جيل ف)ي على أن تكون المدة ستة أشھر م)ن ت)اريخ تق)ديم طل), ويسرى حكم ھذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية 
  . ١١البلد ا�جنبي وذلك مع عدم ا�خ�ل بحكم المادة 

  ) ٥٤( مادة 
� يخل بحقوق مالك البراءة استخدام ا�ختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة Iحد الب�د التي تعام)ل مص)ر 

  .معاملة المثل وذلك في حالة وجودھا في مصر بصفة وقتية أو عارضة 
  ) ٥٥(  مادة

بش)رط ,  تنطبق أحكام ھذا القانون على ا�ختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل ب)ه 
وت)دخل م)دة الحماي)ة الس)ابقة ,  تقديم طلب براءة ا�ختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خ�ل س)نتين م)ن ذل)ك الت)اريخ 

  .خولھا أحكام ھذا القانون في مدة الحماية التي ت
  ) ٥٦( مادة 

ان يق)دموا بال)ذات أو بالواس)طة طلب)ات " ادارة الرسوم والنماذج الصناعية " أو " ادارة براءات ا�ختراع " � يجوز لموظفي 
 للحصول على براءات ا�ختراع أو طلبات تسجيل للرسوم أو النماذج الص)ناعية إ� بع)د مض)ي ث)�ث س)نوات عل)ى ا�ق)ل م)ن

  .تاريخ تركھم الخدمة با�دارة 
  ) ٥٧( مادة 

وت)نص ھ)ذا ال�ئح)ة بوج)ه خ)اص , يصدر وزير التجارة والصناعة �ئحة تنفيذية ببيان اIحك)ام المتعلق)ة بتطبي)ق ھ)ذا الق)انون 
  :على ما يأتي 

  .تنظيم ادارة براءات ا�ختراع وادارة الرسوم والنماذج الصناعية وإمساك السج�ت الخاصة بھا  .١
 .وضع الشروط والمواعيد المتعلقة با�جراءات ا�دارية  .٢
 .ا�وضاع والشروط المتعلقة بالنشر وا�ع�ن المنصوص عليه في ھذا القانون  .٣
 .الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشھادات وبمختلف اIعمال والتأشيرات  .٤

  ) ٥٨( مادة 
ة الخاص)ة بالملكي)ة الص)ناعية الت)ي تك)ون مص)ر منض)مة اليھ)ا اذا يجوز لذوي الشأن ان يطلبوا تطبيق أحكام ا�تفاقي)ات الدولي)

  .كانت أكثر رعاية لمصالحھم من أحكام ھذا القانون 
  ) ٥٩( مادة 

  .تلغى من قانون العقوبات اIحكام التي تخالف ھذا القانون 
  ) ٦٠( مادة 

ويعم)ل ب)ه بع)د ث�ث)ة أش)ھر م)ن , ل فيم)ا يخص)ه على وزراء التجارة والصناعة والعدل والحربية والبحرية تنفيذ ھذا القانون ك
  .تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية 

  .وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة, نأمر بأن يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة 
  ) ١٩٤٩أغسطس  ١٦(  ١٣٦٨شوال سنة  ٢١صدر بقصر رأس التين في 

 
 


