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 الشكر والعرفان

يسعدني في ىذا المقام، أن أتقدم بكامل الشكر الموصول بالعرفان واالمتنان إلى الدكتور ياسر 
زبيدات، الذي وافق عمى اإلشراف عمى ىذه الرسالة والذي لم يبخل بأي معمومة أو نصيحة 

 الموضوع.بخصوص ىذه الرسالة والذي دفعني وحمسني لمكتابة في ىذا 

بشكل خاص   جامعة القدس بشكل عام والى كمية الحقوق ان، إلىكما أتقدم بكامل الشكر والعرف
مكتبة والتي تعتبر بمثابة الحاضنة األساسية ليذه الرسالة، كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى 

جامعة القدس والى كافة العاممين فييا لما أبدوه من تعاون معي فيما يتعمق بالمراجع والدراسات 
لى كافة موظفيو، لما ا  معيد الحقوق في جامعة "بيرزيت" و لى ا  لرسالة، و عماد ىذه االتي كانت 

بتغي من مراجع ودراسات كان ليا الدور الفعال أك األمر من مجيود لموصول إلى ما أبدوه كذل
في ىذه الرسالة، وال أنسى مكتبة جامعة النجاح الوطنية، التي لم تبخل عمي بأي مرجع ودراسة 

 .تيمني في ىذه الرسالة 

بالشكر والعرفان، إلى وزارة االقتصاد الوطني الفمسطينية، لما أبدوه لي من تعاون في  أتقدمكما 
مجال الممكية الفكرية من خالل منشوراتيم ودراساتيم المكتوبة والمتوفرة لمعامة في مجال الممكية 

 الفكرية.

موقرة، لما أفادوني بو من ال لجنة المناقشةوال يسعني في ىذا المقام إال أن أتوجو بالشكر إلى 
ثرائيا.معمومات ومالحظات في غاية األىمية لتطوير ىذه الرسالة   وتنقيحيا وا 
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  ملخص الرسالة

تناولت هذه الرسالة موضوع " حق العامل فً االختراع بٌن قانون العمل وقانون براءات االختراع 

"، فً دراسة مقارنة وتحلٌلٌة لنصوص قانون العمل وقانون براءات االختراع فً كل من التشرٌع 

الكوٌتً والتشرٌع المصري و األردنًالفلسطٌنً والتشرٌعات القانونٌة فً الدول العربٌة كالتشرٌع 

كل من  إلصدارفٌه  اإلعدادوالجزائري، وجاءت هذه الرسالة فً الوقت الذي ٌتم  واإلماراتً

 الصناعٌة.مشروع القانون المدنً الفلسطٌنً ومشروع قانون حماٌة الملكٌة 

مقدمة وفصلٌن وانتهت الرسالة بنتائج وتوصٌات، وقد اشتملت المقدمة  إلىوقد تم تقسٌم هذه الرسالة 

وطئة مقتضبة لعنوان الرسالة وللقوانٌن والتعرٌفات التً سترد فً متن فصول الرسالة، وقد على ت

احتوت المقدمة على منهجٌة الدراسة المتبعة فً كتابة هذه الرسالة والتً تدور بٌن المنهج المقارن 

 التحلٌلً.والمنهج 

العامل فً االختراع من  اإلطار القانونً لحق إلىمن هذه الدراسة  األولوقد تطرقت فً الفصل 

شروط تتعلق بعالقة العمل  أكانتحٌث الشروط القانونٌة الواجب توافرها فً اختراع العامل، سواًء 

ثالثة شروط تتعلق باالختراع ذاته، ومن حٌث صور اختراعات العاملٌن والتً تندرج ضمن  أو

هذه  شروطناولت تو االختراعات العرضٌة واالختراعات الحرة الخدمة،صور وهً اختراعات 

 الصور.الصور ومآل اختراعات العامل فً كل صورة من هذه 

الفصل الثانً من هذه الدراسة، فقمت بتخصٌصه لدراسة أحكام اختراعات العامل من حٌث  أما

هذه الحقوق فً جزء منها  أكانتلصاحب العمل سواًء  أوالحقوق وااللتزامات المترتبة علٌها للعامل 

وقمت بتحدٌد التزامات كل من العامل وصاحب العمل، ومن حٌث  غٌر مادٌة آخر مادٌة وفً جزء

ام على  الداخلًهذه الحماٌة على المستوى  أكانتحماٌة هذه الحقوق وهذه االختراعات، سواًء 

 الدولً.المستوى 

االختراعات التً ٌتوصل  أنواع إلىالتوصل  وقد انتهٌت فً هذه الدراسة الى نتائج مهمة، من ضمنها

العامل وحقوقه المترتبة علٌها، ودور كل من قانون العمل الفلسطٌنً وقانون امتٌازات  إلٌها

االختراعات والرسوم الفلسطٌنً وكل من مشروع القانون المدنً ومشروع قانون حماٌة الملكٌة 

تعدٌالت على  إجراءرة ضرو إلىالصناعٌة الفلسطٌنٌٌن بالنسبة الختراعات العاملٌن، وانتهٌت 

بمشروع القانون المدنً  مقروناً  وإصداره إقرارهمشروع قانون حماٌة الملكٌة الصناعٌة وضرورة 

 الفلسطٌنً.
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        This thesis dealt with the subject of "The right of the worker in the invention 

between the labor law and the patent law" in a comparative and analytical study of the 

provisions of the labor law and the patent law in both the Palestinian legislation and 

the legal legislation in the Arabic countries such as the Jordanian, Egyptian, Kuwaiti, 

UAE and the Algerian legislations, Which is preparing for the issuance of both the 

Palestinian Civil Law and the draft law on the protection of industrial property. 

This thesis contains a brief introduction to the title of the letter and to the rules and 

definitions that will be included in the chapters of the letter. The introduction contains 

the methodology of the study that was used in writing this thesis, which is between 

the comparative approach and the analytical method. 

In the first chapter of this thesis i dealt with the legal framework of to the worker's 

right to invent in terms of the legal conditions that must be available in the 

worker's invention whether these conditions are related to the worker's job or 

the invention itself, and in terms of the types of the inventions, which are three 

types: inventions of service, accidental inventions and free inventions. I also 

dealt with the legal terms of these types of inventions and the outcomes in each 

type of them. 

As for the second chapter of this study, firstly I assigned it to study the provisions of 

the inventions of the worker in terms of the rights and obligations of the worker and 

the employer, whether these rights were in part financial and in others were not, and 

also defined the obligations of both the worker and the employer. Secondly i assigned 

it to study the ways used to protect these rights and theses Inventions, whether at the 

domestic or international level. 

In this study I have concluded important results, including the types of inventions that 

the worker can come up with, the rights that the worker can claim based on these 

inventions, the role of the Palestinian Labor Law, the Palestinian Privileges and 

Inventions Law, the Civil Law and the Palestinian Industrial Property Protection Law 

in this matter. and the necessity to make changes in the draft law on the protection of 

industrial property and the need to approve and issue it together with the Palestinian 

Civil Law Project. 
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 المقدمة

، بييمنة التقنية العممية عمى جميع الجكانب الحياتية كالكطنييتسـ الكاقع المعاصر لممجتمع الدكلي 
آثاره ، كرتب ىذا الكاقع لمفرد كالمجتمع، فيك عصر المعمكماتية كتداكؿ المعمكمات دكف منازع

 عاـ.كبالضركرة عمى معطيات التعامؿ القانكني كاالقتصادم بكجو  ،الكاضحة

ازدياد عدد  إلىغرافي كازدياد التطكر التكنكلكجي المتسارع، ارتفاع نسبة النمك الديم أدلكقد 
تمبية  إلى، كبذات الكقت، تيدؼ تحقيؽ الربح إلىالمؤسسات كالمصانع كالشركات التي تيدؼ 

 اإلنسانية.الحاجات الضركرية لمحياة 

كجكد  إلىىذا التطكر كىذا النمك ككجكد التقنية العممية،  أدلقد االختراع، ف ـأي الحاجة  إف حيثك 
عمى المستكل الصناعي أـ الغذائي أـ العالجي أـ العممي، كىذا  ، سكاءن لإلنتاجكسائؿ عديدة كجديدة 

دفع العماؿ في  إلىكالتقنية الحديثة في مجاالت العمؿ، مما أدل  يكفر الكسائؿ العممية أصبحبدكره 
شيء معيف  إيجاد إلىبالنياية  كصكالن  كاإلبداع صنعكالى ال أنفسيـتطكير  إلىالمنشآت العمالية 

 االختراع.كىك  أالالتقنية، عف ىذه ناتج عف ىذا التطكير ك 

عالقات العمؿ بيف العامؿ  الينظم اقانكف العمؿ، جاءك  القانكف المدني كمما ال شؾ فيو، أف
في ظؿ أم  كصاحب العمؿ، كالمقصكد بيذه العالقات، تمؾ العالقات العادية كالمتعارؼ عمييا

منيا ما يتعمؽ بحقكؽ العامؿ ككاجباتو كحقكؽ صاحب العمؿ ككاجباتو كمنيا ما ف عالقة عمالية،
حة كتنظيـ عمؿ بعض الفئات مف الرا كأكقاتالعمؿ كتنظيـ ساعات العمؿ  أمكريتعمؽ بتنظيـ 

العمؿ  كإصاباتكالنساء، كتنظيـ حكادث العمؿ التي قد يتعرض ليا العامؿ  كاألحداثالعماؿ 
 كاإلغالؽ.، كاإلضراب يةلامنشأة العمالالتي قد تتعرض ليا  أكالمينة  كأمراض

الممكية الفكرية، بشتى  إطارالمجاالت التي تنصب في  كالمتسارع فيكفي ظؿ التطكر اليائؿ 
كجكد تشريعات كقكانيف تحمي  إلى أدلف ذلؾ فإمعنكية،  أـ، سكاء كانت مادية أشكاليا كأنكاعيا

 كأسمائيـكالمخترع كالمكتشؼ في مؤلفاتيـ كركاياتيـ كعالماتيـ حقكؽ المؤلؼ كالكاتب كالتاجر 
 كاكتشافاتيـ.التجارية كاختراعاتيـ 

جديدة  أشكاؿكجكد  إلى، أدل الديمغرافيطكر التقني كالزيادة في النمك فاف الت االختراعكفي مجاؿ 
 أدلالقكة الذىنية لمعامؿ، كىذا بدكره،  إلىلمعمؿ، ال تقتصر عمى القكة البدنية لمعامؿ، بؿ تتعداىا 
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النيكض  إلىكسائؿ كبدائؿ تؤدم  إيجاد إلىكصكال بو  نفسوتطكير  إلىحث العامؿ كدفعو  إلى
كتطكيره كتسييمو،  اإلنتاجزيادة  إلىبالعمؿ بشكؿ عاـ كبالعامؿ بشكؿ خاص كتؤدم ىذه الكسائؿ 

 العامؿ.كيطمؽ عمى ىذه الكسائؿ، باختراعات 

، كصاحب العمؿ لمفيكـ العمؿ كالعامؿ نتطرؽ أف، فال بد لنا في ىذه المقدمة اإلطاركفي ىذا 
، العمؿ بأنو : " كؿ ما 2000لسنة  7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  1فقد عرفت المادة  ،كلذلؾ

جسماني لقاء أجر سكاء كاف ىذا العمؿ دائمان أك مؤقتان أك عرضيان أك مكسميان  يديبذلو العامؿ مف ج
: " كؿ شخص طبيعي يؤدم عمالن لدل صاحب العمؿ لقاء أجر  بأنو" كعرفت ىذه المادة العامؿ، 

شرافو "، كعرفت صاحب العمؿ، بأنو : " كؿ شخص طبيعي كيككف أثناء أد ائو العمؿ تحت إدارتو كا 
، كقد جاء القانكف المدني بذات ستخدـ شخصان أك أكثر لقاء أجر "أك اعتبارم أك مف ينكب عنو ي

 التعاريؼ لكؿ مف العمؿ كالعامؿ كصاحب العمؿ .

لمفيكـ االختراع كما جاء في قانكف امتيازات ، فال بد لنا مف التطرؽ األمركذلؾ ك ، اإلطار اكفي ىذ
، االختراع، المادة األكلى منو، فقد عرؼ ىذا القانكف في 1953لسنة  22كالرسكـ رقـ  اتاالختراع

جديدة، أك استعماؿ أية كسيمة اكتشفت أك عرفت أك  ةو تجاري أك سمعةو  جديد جو " أم نتا بأنو:
 ". استعممت بطريقة جديدة ألية غاية صناعية

، أعالها الكارد ذكرى ىذه القكانيفف مفيكـ ىذا المصطمح لـ يرد في إأما فيما يتعمؽ باختراع العامؿ ف
القكانيف المنظمة دراستي في حؽ العامؿ في االختراع بيف  إطاربتحديده في  أقـكسكؼ كلذلؾ 

 االختراع.كقانكف براءات  لعالقات العمؿ

أىمية قصكل عبر العصكر، فكاف ال بد مف كجدكد قانكف يحمي ىذه  كاف لالختراعاتكقد  
مف  19تناكؿ حقكؽ المخترع، ىك القانكف الذم صدر في يقانكف  أكؿاف ك، فاالختراعات كينظميا

كؿ  فإ، كالذم جاء في مفاده، " بإيطاليا "البندقية  "ـ، كقد صدر في فينيسيا 1474آذار مف  العاـ 
عمى  إعدادهالحذؽ كالميارة يككف ممزما بتسجيمو بمجرد االنتياء مف  إلىمف يقـك بعمؿ جديد يحتاج 

القياـ بعمؿ مماثؿ  آخريحظر عمى أم شخص كرة يمكف معيا االستفادة منو، ك بص األكمؿالكجو 
ذامشابو مف غير مكافقة المخترع كترخيصو، كذلؾ لمدة عشر سنكات،  أك  خرآقاـ أم شخص  كا 
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ما  إتالؼمشابو فيككف لممخترع حؽ طمب الحكـ عمى المعتدم بدفع تعكيض مع  أكبعمؿ مماثؿ 
 1.عممو " 

عمى الرغـ مف الفكرة الثابتة التي مفادىا أف المخترعيف الفردييف يجركف االختراع الحديث في ك 
األكثر قابمية لمبراءة يحدث في الكقت الحاضر  بتكارماالأف النشاط  إال، عمميـ الخاصة بيـ أماكف

في أماكف الشركات كالجامعات، كأف معظـ األفراد الذيف سيطمؽ عمييـ اسـ "المخترعيف" في القرف 
 .أم العماؿ في منشآت العمؿ  2،الشركات فيالحادم كالعشريف ىـ مكظفكف 

 الدراسة أىمية 

  النظرية.أىمية الموضوع مف الناحية 

المكضكع النظرية فيما يعكسو المكضكع مف تطكر عمى الصعيد االقتصادم كذلؾ بفعػؿ  أىميةتبرز 
كاف عمؿ العامؿ يقتصر عمى  أفعالقات العامؿ، فبعد  إطارالنظاـ غير التقميدم في  إلى الكصكؿ

 أفمػػف الممكػػف  أصػػبحالػػذىني،  أـفػػي العمػػؿ سػػكاء كػػاف البػػدني  اإلنتػػاجمجيػػكد معػػيف لغايػػات  أداء
مؿ مخترعان، كذلؾ بتحفيز صاحب العمؿ كالتحفيز الذاتي بالنسبة لمعامؿ، لما سػيعكد عمػى ايككف الع

كفكائػػد نتيجػػة اتصػػاؿ االختػػراع بعمػػؿ رب العمػػؿ، كبػػذات الكقػػت المكاسػػب  أربػػاحصػػاحب العمػػؿ مػػف 
ر فػػػي لمتطػػػك  انعكاسػػػان  أيضػػػاكالفكائػػػد الماديػػػة كالمعنكيػػػة التػػػي تعػػػكد عمػػػى العامػػػؿ، كيشػػػكؿ المكضػػػكع 

الميداف االجتماعي مف حيث ما ينعكس عمى عالقة العمؿ التي تربط العامؿ بصاحب العمؿ ضػمف 
الفكائػػػػد  أكالعامػػػؿ،  بأسػػػػرةالمنظكمػػػة االجتماعيػػػػة مػػػف فكائػػػػد عمػػػى الصػػػػعيد الضػػػيؽ أم فيمػػػػا يتعمػػػؽ 

ؿ فػػي المجتمػع مػػف اختػراع العامػػ أفػػراداالجتماعيػة التػػي تعػكد عمػػى المجتمػع بشػػكؿ عػاـ جػػراء انتفػاع 
يػنظـ  إنمػاشتى مناحي الحياة، ككف القانكف بشكؿ عاـ كعند تنظيمػو الختػراع العامػؿ كعالقػة العمػؿ 

 أطػػػراؼ أشػػػخاصمصػػػالح بػػػيف لالكصػػػكؿ لعػػػدـ تضػػػارب ا إلػػػىا ئيػػػكرا عالقػػػة اجتماعيػػػة يسػػػعى مػػػف
 .العالقة

 
                                                           

1
 .20ص الطبعة الثالثة، دار الثقافة لمنش كالتكزيع، عماف، الصناعية كالتجارية،  الممكية: 2012. صالح زيف الديف،  -

2
 simmons/#IB1-1-1-no-2-http://jipel.law.nyu.edu/vol  ،,Joshua L. Simmons Inventionsالموقع االلكتروني:  - 

Made for Hire, The NYU Journal of Intellectual Property and Entertainment Law. 

 

http://jipel.law.nyu.edu/vol-2-no-1-1-simmons/#IB1
http://jipel.law.nyu.edu/vol-2-no-1-1-simmons/
http://jipel.law.nyu.edu/vol-2-no-1-1-simmons/
http://jipel.law.nyu.edu/vol-2-no-1-1-simmons/
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  العممية.أىمية الموضوع مف الناحية 

حيز الكجكد،  إلىالعامؿ "،  مكضكع " اختراع إبرازفي ىذه الدراسة مف الناحية العممية،  أىميةتبرز 
سػيؤدم إلػى كجػكد بػدكره كىػذا  المحػاكـ، أركقػةالقضػائي كداخػؿ  اإلطػارعمى الصػعيد أك  إبرازه سكاء

نظاـ قانكني يحمي العامؿ مػف ىػذه الناحيػة، كيعمػؿ عمػى تقكيػة مكقػؼ العامػؿ فػي مكاجيػة صػاحب 
عنػو المطالبة بحقو في االختراع دكف أف يسمـ بيذا الحؽ كيتنػازؿ  إلىالعمؿ، كىذا ما سيدفع العامؿ 

فػي  ضػعيؼلصاحب العمؿ مف تمقاء نفسو لجيمو بكجكد نظاـ قانكني يحميو كيدعمو ككنو الطرؼ ال
االقتصادم ألىمية اختراعات العامميف كالتػي كػاف ليػا الػدكر  اإلطارعمى الصعيد أك أـ  ،عقد العمؿ

نتيجة المردكد االقتصادم ليذه االختراعات  كالنمك االقتصادم لممنشأة العماليةالكبير في دعـ التقدـ 
التقػدـ  إلػىىػذه االختراعػات تػؤدم  فإجؿ تحقيقيا جيد كبير مف كقت كمػاؿ كحيػث أكالتي يبذؿ مف 

ف مف شأف ىذا التقػدـ أف يػؤثر فػي االقتصػاد الكمػي لمدكلػة كىػذا بػدكره االقتصادم لممنشأة العمالية فإ
 .االىتماـ بالعامؿ بشكؿ عاـ كبالعامؿ المخترع بشكؿ خاص  إلىم يؤد

 اآلنية.ىمية الموضوع مف الناحية أ 

 اإلنتػاجعتمػاد مصػادر امػف خػالؿ التكسػع فػي نطػاؽ عالقػات العمػؿ ك  اآلنيػة،المكضػكع  أىميػةتبرز 
كانػػت العالقػػات االقتصػػادية  فأعػػد العامػػؿ كرب العمػػؿ بمػػف  تضػػـ كػػالن عمػػى العالقػػات الثنائيػػة التػػي 

إلػػى زراعيػػة مجتمعػػات كاميػػا العمػػؿ كالمجيػػكد الفػػردم لمشػػخص، كلكػػف كمػػع تحػػكؿ المجتمعػػات مػػف ق
ىنػػاؾ مػػا يسػػمى بعالقػػات العمػػؿ  ، حيػػث أصػػبحعية منػػذ مطمػػع القػػرف الثػػامف عشػػراصػػن مجتمعػػات

قػت الحاضػر، كتحفيػػز الػذكر فػي الك  نفػةآالثنائيػة، كنظػرا لتكسػع النشػاط االقتصػادم كعالقػات العمػؿ 
لعمػػؿ مػػف االختػػراع لمػػا يعػػكد عميػػو كعمػػى ا عمػػىالعامػػؿ كتطػػكيره مػػف خػػالؿ البػػرامج التدريبيػػة كحثػػو 

اختراعػات العامػؿ كجػب عمػى  إطػارعمى المجيكد المتسػارع فػي  كبناءن  لؾمكاسب معنكية كمادية، لذ
 . القانكنية ثارهكآ حكاموحيث أمف لتنظيـ اختراع العامؿ  متكامالن  يضع تنظيمان قانكنيان  أفالمشرع 
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  الدراسة إشكالية

يعػػػد مكضػػػكع " حػػػؽ العامػػػؿ فػػػي االختػػػراع "، مػػػف المكاضػػػيع الميمػػػة عمػػػى الصػػػعيد العممػػػي كالعممػػػي 
تنبػع مػف القػكانيف التػي تحمػي  األىميةكىذه الحياتية،  األصعدةكاالجتماعي كاالقتصادم كعمى شتى 

كالقػػػانكف المػػػدني  قػػػانكف العمػػػؿ أف، فػػػال شػػػؾ مخترعػػػان  أـ عػػػامالن  أكػػػافىػػػذا المكضػػػكع، سػػػكاء  أطػػػراؼ
قػػػػػانكف امتيػػػػػػازات قػػػػػانكف بػػػػػراءات االختػػػػػراع "ك القػػػػػانكنيف المنظمػػػػػيف لعالقػػػػػات العمػػػػػػؿ"، اعتبارىمػػػػػا "ب

مػػف أىػػـ القػػكانيف المعمػػكؿ بيػػا  باعتبػػاره القػػانكف المػػنظـ لالختػػراع كشػػركطو، "كالرسػػـك  اتاالختراعػػ
 اإلشػػػػكاليةكتتمثػػػػؿ عمػػػػى الصػػػػعيد االقتصػػػػادم، سػػػػكاء عمػػػػى الصػػػػعيد القضػػػػائي أـ ة، داخػػػػؿ أم دكلػػػػ

مدى أحقية العامؿ في االختراع الذي ما الرئيسية في ىذه الدراسة كالتي تقـك بمعالجتيا في بحث، " 
 وقػانوف المنظم   لالقة   الالم   وانينالق فػي كػؿ مػف  عممػو لػدى صػاحل العمػؿ أثنػا  إليويتوصؿ 

ؾ فػاف ىنػا اكتعتبر ىذه اإلشكالية، التساؤؿ الرئيسي ليذه الدراسة كباإلضػافة إلييػ، " برا ات االختراع
 تساؤالت ثانكية كلكنيا في غاية األىمية، كىذه التساؤالت ىي :

 ماذا يقصد باختراع العامؿ كما ىي الشركط القانكنية ليذا االختراع ؟ -1

 ما ىي صكر اختراعات العامؿ ؟ -2

عممػو لػدل صػػاحب  أثنػاء إليػومػا ىػي الحقػكؽ التػي تترتػب لمعامػؿ عمػى االختػػراع الػذم يتكصػؿ  -3
 بسبب ىذا العمؿ ؟ أكالعمؿ 

عممػو لػدل  أثنػاء إليػوما ىي االلتزامات التي تترتػب عمػى العامػؿ بسػبب االختػراع الػذم يتكصػؿ  -4
 بسبب ىذا العمؿ ؟ أكصاحب العمؿ 

 تي تكفرىا القكانيف الداخمية الختراع العامؿ ؟ما مدل الحماية القانكنية ال -5

 ما مدل الحماية القانكنية الدكلية الختراعات العامميف، كفقا لممعاىدات كاالتفاقيات الدكلية ؟ -6

ما ىك مكقؼ القكانيف الفمسطينية مف " اختراع العامؿ "، كما ىك مكقؼ القكانيف العربية المقارنة  -7
 مف ىذا المكضكع ؟

 التساؤالت.كمف خالؿ ىذه الدراسة سكؼ أقـك باإلجابة عف ىذه اإلشكالية كعف ىذه 
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  الدراسةمنيجية 

 الدراسػػػة التحميميػػػة كمػػػنيج الدراسػػػة مػػػنيجالعامػػػؿ فػػػي االختػػػراع"، فػػػي دراسػػػتي لمكضػػػكع "حػػػؽ سػػػأتبع 
بػػػراءات  كقػػػانكف العمػػػؿقػػػانكف  فػػػي كػػػؿ مػػػف كتحميػػػؿ القكاعػػػد القانكنيػػػةبدراسػػػة  سػػػأقكـ ، حيػػػثةالمقارنػػػ

ضػػافةن ك االختػػراع ذات العالقػػة بالمكضػػكع،  " قػػكانيف العمػػؿ  ،دراسػػة القػػكانيف العربيػػةذلػػؾ سػػأقـك ب إلػػى ا 
 كقكانيف براءات االختراع "، مف أجؿ بياف مكقؼ ىذه القكانيف مف مكضكع حؽ العامؿ في االختراع،

 ما.د ح إلىالدراسة كافية كمتكاممة  ىذه تككفكذلؾ حتى  كمقارنة بعضيا ببعض،

القػػػكانيف المدنيػػػة فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة "كػػػاألردف كمصػػػر  القػػػانكف المػػػدني كخصكصػػػان بدراسػػػة  كسػػػأقكـ
، يفالعامم اتمف اختراع كتكضيح مكقفوالشريعة العامة لمقانكف الخاص،  كالبحريف كسكريا"، باعتباره

القػػانكف المػػدني كمقارنتيػػا بمشػػركع قػػانكف بػػراءات االختػػراع،  أكحيثمػػا كجػػد نقػػص فػػي قػػانكف العمػػؿ 
 العامؿ.فيما يتعمؽ باختراع  كمقارنتيا جميعا بقكانيف العمؿ كقكانيف براءات االختراع ،الفمسطيني

بدراسة مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني، ككضعو مكضع التطبيؽ فػي  أقكـكسكؼ 
الختراع في الدكؿ العربية كقانكف الكاردة في قكانيف براءات ا األحكاـىذه الدراسة كمقارنة أحكامو مع 

امتيازات االختراعات كالرسـك النافذ في فمسطيف كذلؾ فيما يتعمؽ باختراع العامؿ كاألحكػاـ المرتبطػة 
 االختراع.بيذا 

ضػػافة بدراسػػة االتفاقيػػات كالمعاىػػدات الدكليػػة ذات العالقػػة مػػف خػػالؿ تحميػػؿ  فسػػكؼ أقػػكـذلػػؾ  إلػػى كا 
 الداخمية.الكاردة في القكانيف نصكصيا كمقارنتيا مع النصكص 

الفقيية المتعمقػة بمكضػكع الدراسػة مػف كتػب  كاآلراءعمى الدراسات السابقة  باالطالعسأقكـ أنني كما 
المحػػػاكـ فيمػػػػا يتعمػػػؽ بمكضػػػػكع  كآراءباالسػػػػتعانة بقػػػرارات  أقػػػكـكدراسػػػات مختمفػػػػة، كسػػػكؼ  كأبحػػػاث

 لو.النطاؽ العممي  إلىالدراسة، ككف ىذه القرارات خرجت مف النطاؽ النظرم لمقانكف 
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 الدراسة خطة 

كؿ  مبحثيف، كمقسمان  إلىا مكؿ فصؿ مني يعرض الباحث مكضكع الدراسة مف خالؿ فصميف اثنيف، مقسمان 
 التالي:بدراسة كؿ مطمب مف خالؿ ثالثة فركع عمى النحك  ييان تمطمبيف، ثـ من إلىمبحث 

 فصوؿ الرسالة

 الفصؿ األكؿ: اإلطار القانكني الختراع العامؿ.

 المبحث األكؿ: الشركط القانكنية الكاجب تكافرىا في اختراع العامؿ.

 المطمب األكؿ: عالقة العمؿ الناشئة بيف العامؿ كصاحب العمؿ.

 الفرع األكؿ: التعريؼ بعقد العمؿ. 

 الفرع الثاني: أطراؼ عقد العمؿ كالعناصر المككنة لو.

 الفرع الثالث: التمييز بيف عقد العمؿ كما يتشابو بو مف عقكد.

 المطمب الثاني: االختراع الناتج مف قبؿ العامؿ.

 الفرع األكؿ: ماىية االختراع.

 اع.الفرع الثاني: الشركط المكضكعية لالختر 

 الفرع الثالث: الشركط الشكمية لالختراع.

 المبحث الثاني: صكر اختراعات العامميف.

 االختراع الناتج عف طبيعة العمؿ تنفيذان لعقد العمؿ " اختراع الخدمة ".المطمب األكؿ: 

 شركط اختراع الخدمة.الفرع األكؿ:  

 أيمكلة اختراع الخدمة.الفرع الثاني: 
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االختراع الذم لو صمة بعمؿ العامؿ كلكف ليس مف طبيعة عممو " االختراع المطمب الثاني: 
 العرضي".

 شركط االختراع العرضي.الفرع األكؿ: 

  أيمكلة االختراع العرضي.الفرع الثاني: 

 المطمب الثالث: االختراع الخارج عف نطاؽ العمؿ " االختراع الحر ".

 الحر. شركط االختراعالفرع األكؿ: 

 أيمكلة االختراع الحر.اني: الفرع الث

 الفصؿ الثاني: األحكاـ الناظمة لحؽ العامؿ في االختراع.

 المبحث األكؿ: حقكؽ كالتزامات العامؿ كصاحب العمؿ الناشئة عف اختراع العمؿ. 

 المطمب األكؿ: حقكؽ كالتزامات العامؿ الناشئة عف اختراع العامؿ ذاتو.

 الناشئ عف اختراعو.الفرع األكؿ: الحؽ المعنكم لمعامؿ  

 الفرع الثاني: الحؽ المادم " المالي " لمعامؿ الناشئ عف اختراعو.

 الفرع الثالث: التزامات العامؿ الناشئة عف االختراع الذم يتكصؿ إليو.

 المطمب الثاني: حقكؽ كالتزامات صاحب العمؿ الناشئة عف اختراع العامؿ.

 الذم يؤكؿ إليو مباشرةن.الفرع الثالث: حؽ صاحب العمؿ في االختراع 

 الفرع الثاني: حؽ صاحب العمؿ في االختراع الذم ال يؤكؿ إليو مباشرةن.

 الفرع الثالث: التزامات صاحب العمؿ الناشئة عف االختراع تجاه العامؿ المخترع.

 المبحث الثاني: الحماية القانكنية لحؽ العامؿ في االختراع.

 لبراءات اختراعات العامميف في ظؿ القكانيف الداخمية.المطمب األكؿ: الحماية القانكنية 

 الفرع األكؿ: الحماية الجزائية لبراءة االختراع. 
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 الفرع الثاني: الحماية المدنية لبراءة االختراع.

 الفرع الثالث: الحماية القانكنية الختراع العامؿ في ظؿ التنظيـ القانكني الفمسطيني.

القانكنية لبراءات اختراعات العامميف في ظؿ القكانيف كاالتفاقيات الدكلية " الحماية المطمب الثاني: الحماية 
 الدكلية ".

 الفرع األكؿ: الحماية الدكلية لبراءات االختراع في اتفاقية باريس.

 الفرع الثالث: الحماية الدكلية لبراءات االختراع كفقا التفاقية تريبس.

 كلية عمى القكانيف الداخمية لمدكؿ العربية.الفرع الثالث: أثر االتفاقيات الد

  الخاتمة.
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 األوؿالفصؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ني الختراع العامؿالقانو  اإلطار

 

بعد قصكل، خاصةن  أىميةذا  ،عممو مف اختراعات أثناءفي  إليوأصبح حؽ العامؿ فيما قد ييتدم 
فييا، عمى كجو احكـ الصمة بيف العمـ كالصناعة، حتى صارت  اإلنتاجؽ تقدـ الجماعة كتطكر طر 

كقد ازداد مف المصانع كالمنشآت العمالية، يتجزأال  في العصر الحديث جزءان  األبحاثمعامؿ 
، أم منذ األكلى ةاالىتماـ بيذه االختراعات التي يتكصؿ إلييا العماؿ في أعقاب الحرب العالمي

مف نتاج  جاءتف اغمب االختراعات التي ظيرت في ذلؾ القرف ، كذلؾ ألبدايات القرف الماضي
 ة .العماليي كفكرم لمعماؿ في داخؿ المنشآت بحث عمم

بسببو، كمدل  أكعممو  أثناء إليوحكؿ حؽ العامؿ في االختراع، الذم يتكصؿ  دراسة،تتمحكر ىذه الك 
، كلكف كقبؿ الخكض في حؽ العامؿ "ذاتو" في االختراع، ال إليوأحقية العامؿ لالختراع الذم يتكصؿ 

                                                           
 - مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي، القاىرة، قانكف العمؿ، الطبعة الثالثة،: 1983محمكد جماؿ الديف،  ،زكي 

 .418ص
 - دراسة  التنظيـ القانكني لحقكؽ صاحب العمؿ كالتزاماتو عمى اختراعات العامؿ: 2012، مارس عمي محمد رضا، يكنس"

، المكقع االلكتركني: العراقية المجالت 359-339 ،340ص، (15المجمد ) ،(53لعدد )ا، مجمة الرافديف لمحقكؽ، مقارنة"
 العممية األكاديمية، 

" www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61231"              

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61231
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 كجكد إلى كأدتكجكد االختراع بحد ذاتو،  إلى أدتبالظركؼ المادية كالقانكنية التي  اإلحاطةبد مف 
 االختراع.حؽ مرتبط بيذا 

 طر، كاإلطار ىك كؿ ما أحاط بالشيء مف الخارج .كأي  إطاراتجمع،  : يراد باإلطار لغةً و 
كالقرارات التي تنظـ اختراع العامؿ  كاألنظمةالقانكني الختراع العامؿ، كافة القكانيف باإلطار كيقصد 

القانكني  اإلطاركانعدامو، كبالتالي فاف  النتيائو كصكالن  شركطو كصكره ككيفية نشأتو حيث مف
كقانكف العمؿ كقانكف  تنظمو مباشرةى  كأنظمةالختراع العامؿ، جميع ما يحيط بيذا االختراع مف قكانيف 

ما يتعمؽ المدني، كتنظـ ىذه القكانيف كؿ ك تنظمو بشكؿ غير مباشر كالقانكف براءات االختراع، أ
 باختراع العامؿ مف حقكؽ ككاجبات .

القانكف النافذ ك المطبؽ عمى العالقات العمالية في دكلة  2000،1لسنة  7كيعد قانكف العمؿ رقـ 
فيك قانكف امتيازات االختراعات كالرسكـ  االختراع كبراءاتالقانكف المنظـ لالختراعات  أما فمسطيف،

يف بمثابة القانكف المدني النافذ في فمسط 3،العدلية األحكاـكتعد مجمة  1953،2لسنة  22رقـ 
تنظـ مكضكع  أخرليرد بشأنيا نصكص خاصة في قكانيف خاصة  كالمطبقة عمى النزاعات التي لـ

 .ىذا النزاع 

القانكني الختراع العامؿ يشمؿ كال مف الظركؼ المادية كالقانكنية  اإلطاركبالعكدة عمى ذم بدء، فإف 
كىي عالقة العمؿ الناشئة بيف العامؿ كصاحب العمؿ، كاالختراع  أالالتي نشأ االختراع مف خالليا، 

                                                           
 -  االلكتركني:المكقع http://www.almaany.com  ،.المعاني 
 -  كانيفقالذم عالج كيفية التدخؿ لحماية حقكؽ العامميف المخترعيف، فالبعض عالجو في  األسمكب"اختمفت التشريعات في 
في تقنييف االلتزامات كسكيسرا كمصر  أخرل دكؿ العربية كتعالجويطاليا كغالبية الدكؿ ا  اءات االختراع كالنمسا كفنمندا ك بر 

رضا: مرجع سابؽ، عمي محمد ، "، راجع بذلؾ يكنس األردنيكالعراؽ، كتنظمو بعض الدكؿ مف خالؿ قانكف العمؿ كالتشريع 
 .340ص

/ 25/11المنشكر في جريدة الكقائع الفمسطينية، العدد التاسع كالثالثكف مف السنة الثامنة الصفحة السابعة كالصادر بتاريخ  -1
( منو، كال 140الحقا بقانكف العمؿ الفمسطيني، كيالحظ بأف ىذا القانكف ألغى بشكؿ صريح في المادة ) إليو، كيشار 2001

بو في  ـ المعمكؿ1964( لسنة 16ـ المعمكؿ بو في الضفة الغربية، كقانكف العمؿ رقـ )1960لسنة  21مف قانكف العمؿ رقـ 
 المقتفي.قطاع غزة، 

، 17/1/1953، كالصادر بتاريخ 491، صفحة 1131، في العدد األردني( )الحكـ األردنيةالمنشكر في الجريد الرسمية  -2
( مف ىذا القانكف، قرار امتيازات 54مسطيني، كقد صدر بمكجب المادة )في ىذه الدراسة بقانكف براءات االختراع الف إليوكيشار 

كالصادر بتاريخ  615، ص1136في العدد  األردنيةكالمنشكر في الجريدة الرسمية  1953االختراعات كالرسـك لسنة 
 المقتفي.، 16/3/1953

ىػػ، 1293الحكـ العثماني لفمسطيف كلمكطف العربي، في سنة  إباف "، عارؼ رمضاف"  ،نشرت ىذه المجمة في مجمكعة -3
 المقتفي.القكانيف التي ما زالت سارية حتى تاريخ ىذه الرسالة،  أقدـكىي مف 

http://www.almaany.com/
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تتكافر في  أفذاتو الناتج مف قبؿ العامؿ كالمذاف يشكالف مع بعضيما، الشركط القانكنية التي يجب 
مؿ، كعند دراسة ىذا االختراع فال بد لنا مف التمييز بيف صكر ىذا االختراع كالتي منيا ما اختراع العا

 العامؿ.يككف متعمقا بيذا العمؿ كمنيا ما ال عالقة لو بطبيعة عمؿ 

 رئيسييف:مبحثيف  إلىتـ تقسيـ ىذا الفصؿ كلما تقدـ ذكره، 

 العامؿ.الشروط القانونية الواجل توافرىا في اختراع  األوؿ:المبحث 

 .العامميفصور اختراعات  الثاني:المبحث 
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 األوؿالمبحث 

 الشروط القانونية الواجل توافرىا في اختراع العامؿ

دراسة اختراع العامؿ، جممة مككنة مف كممتيف، كىما "اختراع" ك "العامؿ"، فكجكد االختراع محؿ ىذه 
كؿ شخص طبيعي يؤدم  مرتبط بكجكد العامؿ، كالعامؿ كما عرفو قانكف العمؿ الفمسطيني، ىك "

شرافو إدارتوالعمؿ تحت  العمؿ لقاء أجر كيككف أثناء أدائوعمال لدل صاحب  فما يربط العامؿ  ،1"كا 
 بصاحب العمؿ ىك العمؿ ذاتو كما ينشئ بينيما مف عالقة تعد عالقة عمؿ .

يككف العامؿ المخترع  أففيجب  2،قد الذم يجمع بيف العامؿ ك صاحب العمؿ، بعقد العمؿكيسمى الع
عف جيد العامؿ، بؿ مف  مرتبطا بعقد عمؿ مع صاحب العمؿ، كبعكس ذلؾ فال يككف االختراع ناتجان 

 . عف جيد مقاكؿ أك شريؾ، كما سنأتي بشرح ىذا الحقان  يككف ناتجان  أفالممكف 
اختراع حائز عمى كافة  إلىتكافر عالقة العمؿ، فال بد مف ضركرة تكصؿ العامؿ  إلى كباإلضافة

 3. فيوالستصدار براءة  تتكفر في االختراع حتى يككف ىذا االختراع قابالن  أفالشركط التي يجب 
 :ختراع العامؿ، كىذاف الشرطاف ىما، حتى نككف في صدد اشرطيفكبذلؾ، فال بد مف تكافر 

 العمؿ.وجود عالقة عمؿ بيف العامؿ وصاحل  أوال:

 العامؿ.وجود اختراع ناتج مف قبؿ  ثانيا:

 

 

                                                           
في  العامؿ، كالمعنكنة، " التعاريؼ"، كقد عرؼ المشرع األردني 2000لسنة  7( مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ 1المادة ) -1

أنثى يؤدم عمال لقاء اجر كيككف  أكبأنو، "كؿ شخص ذكرا كاف  1996لسنة  8( مف قانكف العمؿ كتعديالتو رقـ 1المادة )
  ".تابعا لصاحب العمؿ كتحت إمرتو كيشمؿ ذلؾ األحداث كمف كاف قيد التجربة أك التأىيؿ

كتابي أك شفيي صريح أك ضمني يبـر  الفردم بأنو، " اتفاؽ العمؿ ( مف قانكف العمؿ الفمسطيني، عقد24عرفت المادة ) -2
بيف صاحب عمؿ كعامؿ لمدة محددة أك غير محددة أك إلنجاز عمؿ معيف يمتـز بمكجبو العامؿ بأداء عمؿ لمصمحة 

شرافو، كيمتـز فيو صاحب العمؿ صاحب  ". بدفع األجر المتفؽ عميو لمعامؿ العمؿ كتحت إدارتو كا 
الختراع في كافة الدكؿ العربية، لالختراعات كالتي تنظـ شركطيا ىي قكانيف براءات ايشير الباحث، بأف القكانيف الناظمة  -3

تتكافر في االختراع حتى يحكز ىذا  أفؾ اتفاقيات دكلية تنظـ الشركط القانكنية التي يجب لؾ فاف ىناذ إلىكباإلضافة 
 تريبس.االختراع عمى براءة تحميو، كاتفاقية 
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 األوؿالمطمل 

 عالقة العمؿ الناشئة بيف العامؿ وصاحل العمؿ

ارتبط ظيكره بالثكرة الصناعية التي حدثت ، اإلنسانيقانكف العمؿ، قانكف حديث النشأة في المجتمع 
تطكرات سياسية كاقتصادية كاجتماعية، أدت إلى إلحاؽ الظمـ بالطبقة في أكركبا، كما رافقيا مف 

العاممة، التي كانت مضطرة إلى العمؿ لدل أصحاب رؤكس الماؿ، ككانت العالقة التي تربط طبقة 
العماؿ بيذه الطبقة، عالقة غير متكازنة ككنيا كانت تميؿ لصالح أصحاب العمؿ عمى حساب الطبقة 

 1العاممة .

ذلؾ، فكاف ال بد مف كجكد قانكف، يقكـ بتنظيـ ىذه العالقة بشكؿ عادؿ كسميـ، دكف الميؿ  كلما كاف
، أخرلالعالقة العمالية، فنشأت قكانيف العمؿ، التي كانت تسمى بمسميات  أطراؼأم طرؼ مف  إلى

االجتماعي، لكف ما  كالتشريعالقانكف العمالي،  أككتشريع العمؿ كالتشريع الصناعي كالتشريع العمالي 
 2استقر عميو ىك تسمية ىذا القانكف، بقانكف العمؿ .

 أطرافياقانكف العمؿ الفمسطيني، باعتباره القانكف المنظـ لعالقات العمؿ كالحامي لحقكؽ  إلىكبالعكدة 
رغـ بتعريؼ، " لعالقة العمؿ ذاتيا"، بال ، نجد بأف ىذا القانكف لـ يأتإلى جانب مجمة األحكاـ العدلية

كبالرغـ مف ذلؾ، فقد  3ىذه العالقة مف عامؿ كصاحب العمؿ كالعمؿ ذاتو، أطراؼمف قيامو بتعريؼ 
المشرع الفمسطيني في قانكف العمؿ النافذ، عبارة " عالقات العمؿ "، في الباب الرابع مف ىذا  أكرد

يني بياف المقصكد ، ككاف عمى المشرع الفمسطالعمؿ الجماعية بعالقاتالقانكف، كالذم جاء معنكنا 
 تعريؼ ليا في القانكف ذاتو . إدراجبيذه العالقة، مف خالؿ 

                                                           
الطبعة األكلى، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، شرح قانكف العمؿ الجديد، : 1999احمد عبد الكريـ،  ،شنب أبك -1

 .3ص
 .13ص: قانكف العمؿ الفمسطيني، الطبعة األكلى، دكف دار كمكاف نشر، 2010 ،احمد نصرة، -2
لسنة  35، كقانكف العمؿ العماني رقـ 1996لسنة  8 رقـ األردنيالقكانيف العربية المقارنة، كقانكف العمؿ  أف إلىيشار  -3

 العمؿ.، شأنيا شأف قانكف العمؿ الفمسطيني لـ تقـ بتعريؼ عالقة 2003
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بكاسطة عقد العمؿ المبـر بيف صاحب العمؿ ك كؿ  تنشأ الفردية ف عالقة العمؿكقد استقر الفقو، بأ
التي تنظميا أحكاـ  الفردية ىك المصدر األساسي لعالقات العمؿ 1مف عمالو، فعقد العمؿ الفردم

 2. قانكف العمؿ

نكعيف مف عالقات العمؿ، أكليما  إلىف عالقة العمؿ الخاضعة لقانكف العمؿ، تصنؼ كبذلؾ، فإ
، عالقة العمؿ الفردية كالتي تتجسد بعقد العمؿ الفردم الذم يبـر بيف عامؿ كاحد كصاحب عمؿ كاحد

عمؿ الجماعي، الذم تنظـ بمقتضاه شركط العمؿ كثانييما عالقة العمؿ الجماعية التي تتجسد بعقد ال
 3مف يمثميـ كالنقابات العمالية . أكبيف صاحب العمؿ ك مجمكعة مف العماؿ 

كىما  تجمع بيف طرفيف رابطة قانكنية، " بأنياعالقة العمؿ تعرؼ  أفيرل الباحث كفي ىذا الصدد، 
ألطرافيا حقكقا معينة كبذات الكقت نجاز عمؿ معيف، كالتي ترتب العامؿ كصاحب العمؿ، بقصد إ

، كبالتالي فال "، كىذه العالقة تجد أساسيا في عقد العمؿ ذاتو كالتزامات ـ كاجباتيفإنيا ترتب عمي
 كاحد.يكجد فارؽ بيف عقد العمؿ كعالقة العمؿ ككالىما 

 التالية:كمف خالؿ ىذا المطمب، سكؼ أقـك بدراسة عالقة العمؿ " عقد العمؿ "، مف خالؿ الفركع 

 .العمؿ: التعريؼ بعقد األوؿالفرع 

 .لو المكونةعقد العمؿ والعناصر  أطراؼ الثاني:الفرع 

 .عقودالتمييز بيف عقد العمؿ وما يتشابو بو مف  الثالث:الفرع 

 

 

 

 

                                                           
، "ىك العقد الذم يتعيد عرفو بأنو إذ( منو تعريفا لعقد العمؿ، 771ة )مشركع القانكف المدني الفمسطيني، في الماد أكرد -1

شرافو إدارتو، تحت اآلخرف يقـك بعمؿ لمصمحة المتعاقد أحد المتعاقديف بأبمقتضاه   اآلخر". مقابؿ اجر يتعيد بو المتعاقد  كا 
 .83دكف طبعة، دار الجامعة الجديد، اإلسكندرية، صقانكف العمؿ، : 2014محمد حسيف،  ،منصكر -2
 .89ص مرجع سابؽ، :احمد عبد الكريـ ،شنب أبك -3
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 الفرع األوؿ

 التعريؼ بعقد العمؿ

مف خالؿ خاصة بيا،  كتسمية خصيا المشرع بأحكاـ التيالعمؿ مف العقكد المسماة، عقد  يعد
تسمية معينة كخصيا بنظاـ معيف مف خالؿ  بإعطائيا، فقاـ أخرالقانكف المدني أك أم قانكف 

 1. عمييانصكص محددة تنطبؽ 
كيعرؼ عقد العمؿ بأنو،" عقد يمتـز العامؿ فيو بكضع قكة عممو تحت تصرؼ صاحب العمؿ لمدة 

 إدارةغير معيف تحت  أكمعيف عمؿ  إلنجازعيني  أكجر نقدم دة مقابؿ أغير محدك  أكمحدكدة 
شراؼ كيعرؼ كذلؾ بأنو، " اتفاؽ يقـك بمكجبو شخص بأداء عمؿ لحساب شخص 2"،األخيركتكجيو  كا 

شرافو إدارتو، كتحت أخر  3مقابؿ اجر" . كا 
كتتكفؿ قكانيف العمؿ المقارنة، بتعريؼ كتنظيـ عقد العمؿ، فقد عرؼ المشرع الفمسطيني عقد العمؿ 

الفردم ىك اتفاؽ كتابي أك شفيي صريح أك ضمني يبـر بيف صاحب عمؿ كعامؿ  العمؿ عقد" بأنو،
لمدة محددة أك غير محددة أك إلنجاز عمؿ معيف يمتـز بمكجبو العامؿ بأداء عمؿ لمصمحة 

شرافو، كيمتـز فيو صاحب العمؿ صاحب كقد 4"،بدفع األجر المتفؽ عميو لمعامؿ العمؿ كتحت إدارتو كا 
فعرؼ عقد العمؿ بأنو،  1996،5لسنة  8تعريفا لعقد العمؿ في قانكف العمؿ رقـ  األردنيأكرد المشرع 

يعمؿ لدل صاحب العمؿ  أفضمني، يتعيد العامؿ بمقتضاه  أككتابي صريح  أكاتفاؽ شفيي  "
 أكلعمؿ معيف  أكغير محددة  أكجر كيككف عقد العمؿ لمدة محددة مقابؿ أ إدارتو أك إشرافوكتحت 

 6غير معيف " .

                                                           
الطبعة األكلى، المكتبة  ،"مصادر الحؽ الشخصي " مصادر االلتزاـ: 2016 د طالب..، السكيطي، احمعثماف، التكركرم -1

 .32ص الخميؿ، -األكاديمية، فمسطيف
 .79الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ص شرح قانكف العمؿ، :2011. غالب عمي ،مدالداك  -2

 .70ص دار النيضة العربية، ،الثالثة: شرح قانكف العمؿ، الطبعة 1976لبيب.محمد  ،شنب 3-
 .ـ2000 لسنة 7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  24المادة  -4
 أكردـ، كقد 16/4/1996، كالصادر بتاريخ 1173، في الصفحة 4113، العدد رقـ األردنيةالمنشكر في الجريد الرسمية  -5

، 2004لسنة  11 المعدؿ رقـعدة تعديالت عمى ىذا القانكف مف خالؿ قكانيف معدلة لو، كمنيا القانكف  األردنيالمشرع 
كالقانكف  2008لسنة  48كالقانكف المعدؿ رقـ  2007لسنة  12كالقانكف المعدؿ رقـ  2006لسنة  30كالقانكف المعدؿ رقـ 

 .2010لسنة    26المعدؿ رقـ 
 كتعديالتو. 1996لسنة  8رقـ  األردنيمف قانكف العمؿ  2المادة  -6
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كعرؼ المشرع العماني، عقد العمؿ بأنو، " كؿ عقد يتعيد بمقتضاه شخص طبيعي بأف يعمؿ 
شرافو إدارتولمصمحة صاحب عمؿ كتحت   1. "كا 

تعريفا لعقد العمؿ،  2003،2لسنة  12مف قانكف العمؿ المصرم الجديد رقـ  31كقد أكردت المادة 
شرافو إدارتوالعقد الذم يتعيد بمقتضاه عامؿ بأف يعمؿ لدل صاحب العمؿ كتحت  فعرفتو بأنو، "  كا 

 جر" .ألقاء 

القكانيف  أكردتلما كرد مف تعريفات لعقد العمؿ في التشريعات العمالية المقارنة، فقد  كباإلضافة
ي القانكف في الدكؿ العربية تعريفات لعقد العمؿ، فقد عرؼ المشرع المصرم عقد العمؿ ف ةالمدني

حد المتعاقديف بأف يعمؿ في خدمة أعقد العمؿ ىك العقد الذم يتعيد فيو  بأنو،" ،المدني المصرم
شرافو إدارتوكتحت  خراآلالمتعاقد   3" .األخرجر يتعيد بو المتعاقد أمقابؿ  كا 

 ان العدلية، باعتبارىا القانكف المدني النافذ في فمسطيف، فمـ تكرد تعريف األحكاـفيما يتعمؽ بمجمة  أما
بعقد  العمؿ،العدلية قامت بدمج عقد  األحكاـمجمة  أف، بؿ أعالهلعقد العمؿ كسائر القكانيف الكاردة 

اإلجارة باعتبارىا المعقكد ، " أف العدلية عمى األحكاـمف مجمة  421، حيث نصت المادة 4اإليجار
النوع الثاني: عقد اإلجارة الوارد عمى العمؿ وىنا يقاؿ لممأجور أجير  ...عميو عمى نكعيف: 

إعطا  ف إأربال الحرؼ والصنائع ىو مف ىذا القبيؿ، حيث  واستئجارالخدمة والعممة  كاستئجار
تقطيع الثول عمى أف السمعة مف  لمخياط مثاًل ليخيط ثوبًا يصير إجارة عمى العمؿ كما أف السمعة

 5ىك نكع مف القصكر الذم ال بد مف تالفيو . اإلجارة"، كدمج عقد العمؿ بعقد  عند الخياط استصناع

                                                           
في الجريد الرسمية العمانية في  كالمنشكرقانكف العمؿ،  بإصدار 2003لسنة  35مف المرسـك السمطاني رقـ  1/7المادة  -1

 ـ.26/4/2003كالصادر بتاريخ  742العدد 
 .7/4/2003مكرر، كالمنشكر بتاريخ  14المنشكر في الجريد الرسمية المصرية، العدد  -2
ـ، كيقابؿ ىذه المادة، 29/7/1948ـ، كالمنشكر بتاريخ 1948لسنة  131مف القانكف المدني المصرم رقـ  674المادة  -3

ـ، التي عرفت عقد العمؿ بأنو، " عقد العمؿ عقد يمتـز 1976لسنة  43رقـ  األردنيمف القانكف المدني  805/1نص المادة 
دارتو إشرافوتحت  رخاآلحد طرفيو بأف يقـك بعمؿ لمصمحة أ  ".لقاء اجر  كا 
في بياف الضوابط  بػػ " األكؿ المعنكفكردت في الباب  421العدلية، سيجد بأف المادة  األحكاـكلدل مراجعة القارئ لمجمة  -4

 ".كيشمؿ عمى مقدمة كثمانية أبكاب  يجاراتاإل"، مف الكتاب الثاني مف المجمة كالذم جاء معنكنا، بػ " في  العمومية
مف  771عقد العمؿ في المادة ع تعريفا لضك  إذكحسنا فعؿ المشرع الفمسطيني عند قيامو بكضع مشركع لمقانكف المدني،  -5

، تحت خراآلف يقـك بعمؿ لمصمحة المتعاقد أحد المتعاقديف بأذم يتعيد بمقتضاه ، العقد البأنوىذا المشركع كعرؼ عقد العمؿ 
شرافو إدارتو  .خراآلالمتعاقد  جر يتعيد بوأمقابؿ  كا 
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عقد العمؿ محدد المدة ىك كقد عرفت محكمة النقض الفمسطينية، عقد العمؿ محدد المدة، بأنو، "
 1" .كينتيي بانقضاء تمؾ المدةالذم يحدد سريانو بمدة معينة مف تاريخ إبرامو 

ممـز لجانبيو، يمتـز فيو  شفيي أكيعرؼ بأنو،" اتفاؽ قانكني كتابي  2كيرل الباحث بأف عقد العمؿ
 أثناءمف ينكب عنو كيككف  أكالعامؿ بأداء العمؿ المككؿ إليو كبتنفيذ كاجباتو تجاه صاحب العمؿ 

أداءه لعممو ككاجباتو خاضعا إلشراؼ كتكجيو صاحب العمؿ، مقابؿ حصكلو عمى حقو األساسي 
"األجر"، الذم يشكؿ التزاما ككاجبا عمى صاحب العمؿ، كيخضع ىذا العقد لتنظيـ قانكف العمؿ بشكؿ 

 خاص كلمقانكف المدني بشكؿ عاـ " .
محدد المدة كعقد العمؿ غير محدد المدة،  نكعيف مف العقكد كىما، عقد العمؿ إلىكيقسـ عقد العمؿ 

كيعرؼ عقد العمؿ محدد المدة بأنو، " العقد الذم تحدد نيايتو بحدث مستقبمي مؤكد الكقكع، كتحديد 
باالنتياء مف تنفيذ المكضكع  أككاقعة معينة  إلىمدة العقد صراحة أك االتفاؽ عمى المدة باالستناد 

 3المتفؽ عميو " .
التعريؼ، فيككف عقد العمؿ محدد المدة، إذا حدد النتيائو تاريخ معيف أك مدة معينة كسنة ككفقا ليذا 

ذا كانت الكاقعة التي تحدد نياية العقد محققة الكقكع، ففي ىذه الحالة يككف العقد  أك شير مثال، كا 
ذا حدد لعقد العمؿ مدة دنيا 4محدد المدة حتى كلك لـ يعرؼ تاريخ تحقؽ ىذه الكاقعة، دنى أ أك حدكا 

كقد حدد قانكف العمؿ الفمسطيني 5عتبر العقد محدد المدة،ألمكحدات اإلنتاجية التي يمتـز بيا العامؿ، 
ذا استمر تف منو، المدة القصكل لعقد العمؿ محددة المدة، بسنيفي المادة الخامسة كالعشر  يف فقط، كا 

                                                           
الصادر بتاريخ  55/2009حكـ محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل، في الدعكل الحقكقية رقـ  يرجع إلى -1

31/5/200l ،.المقتفي 
 ألساسيرل الباحث بأف المقصكد بعقد العمؿ ىك عقد العمؿ الفردم كليس الجماعي كذلؾ ألف عقد العمؿ الفردم ىك ا -2

اتفاؽ مكتكب بالمغة العربية يبرمو طرفا اتفاؽ العمؿ الجماعي يعرؼ بأنو،"  فإ، حيث الثانويكاتفاؽ العمؿ الجماعي ىك 
مف قانكف  54"، المادة  كرفع الكفاءة اإلنتاجية العمؿ المفاكضة الجماعية كيتضمف أحكامان تتعمؽ بتحسيف شركط كظركؼ

ىك اتفاؽ الحؽ عمى عقد  إنما، كيتبيف مف ىذا التعريؼ بأف اتفاؽ العمؿ الجماعي، 2000لسنة  7رقـ  الفمسطينيالعمؿ 
كضع المنشأة العمالية، مف خالؿ مفاكضات جماعية بيف نقابات  أكالعمؿ كيأتي ىذا االتفاؽ لغايات تحسيف كضع العماؿ 

 العمؿ . أصحاب أكممثمييـ كبيف صاحب  أكالعماؿ 
 .212، صبيركت قانكف العمؿ المبناني، الطبعة الثانية، منشكرات عشتار،  :1990. عصاـ يكسؼ ،القيسي -3
 .302ص، دار النيضة العربية، القاىرة الطبعة الثالثة، شرح قانكف العمؿ، : 1989 .عبد الكدكد ،يحيى - 4
في الفقو كالقضاء المصرم  االجتماعية كالتأميناتشرح قانكف العمؿ الجديد   :2008 .احمد شكقي محمد ،عبد الرحمف -5

 .302ص ،اإلسكندريةمنشأة المعارؼ،  دكف طبعة، ،كالفرنسي
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كالمقصكد  1اعتبر العقد غير محدد المدة،طرفا عقد العمؿ المحدد المدة، في تنفيذه بعد انقضاء مدتو 
بانتياء مدتو انتياء السنتيف الكاممتيف، فإذا كاف عقد العمؿ محدد المدة، كتـ تجديده لسنة كاحدة كلـ 

مف  25ف عقد العمؿ يككف محدد المدة عمال بالمادة لعقد كالتجديد سنتيف متتاليتيف فإتتجاكز مدة ا
يتـ االتفاؽ  عتبار عقد العمؿ محدد المدة في حاالت التجديد أفكيشترط ال2قانكف العمؿ الفمسطيني،

، فإذا انتيت المدة المتفؽ عمييا في العقد كاستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر العقد عمى المدة صراحة
 3غير محدد المدة .

ده كفيما يتعمؽ بعقد العمؿ غير محدد المدة، فيعرؼ ىذا العقد بأنو، "كؿ عقد ال يتضمف عناصر تحد
 أكطبيعتو  أكنكع العمؿ  أك األجرتدؿ عمى نيايتو، بشكؿ قاطع بصرؼ النظر عف طريقة دفع  أك

 أطرافوالعقد الذم يحتفظ فيو كؿ مف كيعرؼ كذلؾ بأنو، "4،تسمية طرفيو لو، بأنو عقد محدد المدة"
 أكخالؿ مدة يعينيا القانكف  خراآلالطرؼ  إنذارساعة ما يشاء بعد  وإنيائبالحؽ في 

ف ىذا العقد، ، فإاإلنتاجيةلمكحدات  أعمىف تحديد مدة قصكل لمعقد أك حد كبالمقابؿ فإ5االتفاؽ"،
 يصبح عقد عمؿ غير محدد المدة، كال تحدد في ىذا العقد كاقعة محققة الكقكع النتيائو .

ف حقكؽ العامؿ تبقى غير محدد المدة، فإ أكالعقد محدد المدة  أكافكسكاء  األحكاؿكفي جميع 
ميزة لمعامؿ الذم يفصؿ  أعطىقانكف العمؿ الفمسطيني، قد  أفمحفكظة في كال العقديف، بالرغـ مف 
القانكف الحؽ في  أعطاه إذفي عقد العمؿ غير محدد المدة،  مف عممو تعسفا مف صاحب العمؿ

قض الفمسطينية عمى محكمة الن المطالبة بالتعكيض عف ىذا الفصؿ التعسفي، كقد استقر اجتياد
 ال يقـك إال بتكافر أركانو " عناصره "، كأطرافو . شأنو شأف سائر العقكد، كعقد  العمؿ 6ذلؾ،

                                                           
كالتي  األردني/ج مف قانكف العمؿ 15 كيقابميا نص المادة، 2000لسنة  7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  26المادة  -1

بعد استمر طرفاه في تنفيذه  فإذابانتياء مدتو نو ينتيي مف تمقاء نفسو إكاف عقد العمؿ لمدة محدكدة ف إذا"  أنو،نصت عمى 
 االستخداـ".مدتو اعتبر ذلؾ تجديدا لو لمدة غير محدكدة كذلؾ مف بداية  انقضاء

الصادر بتاريخ  ،94/2010حكـ محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل، في الدعكل الحقكقية رقـ  يرجع إلى -2
مسألة تكييؼ عقد العمؿ إف كاف محدد المدة أـ غير محدد المدة ىي كقضت المحكمة في ىذا الحكـ، بأف  ،14/7/2010

 المقتفي.، مسألة قانكف كتخضع لرقابة محكمة النقض
بتاريخ  الصادر ،2009/ 419حكـ محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل، في الدعكل الحقكقية رقـ  يرجع إلى -3

 المقتفي.، 31/5/2010
 .91صاألزىر،  جامعةالطبعة األكلى،  في شرح عالقات العمؿ الفردية، الكجيز: 1997.مصطفى عبد الحميد ،عياد -4
 .214، صسابؽ مرجعيكسؼ: عصاـ  ،القيسي -5
الصادر بتاريخ ، 2009/ 419رقـ  حقكؽلدعكل راـ اهلل، حكـ محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في  يرجع إلى -6

 المقتفي.، 31/5/2010
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 الفرع الثاني

 المكونة لو  األساسيةعقد العمؿ والعناصر  أطراؼ

يخضع عقد العمؿ الفردم في انعقاده، لمقكاعد العامة التي تسرم عمى العقكد بكجو عاـ كىذه القكاعد 
ذاتحدد مقكمات العقكد، بثالث مقكمات، التراضي كالمحؿ كالسبب،   لمقكاعدكاف ىذا العقد يخضع  كا 

 1مف العقكد . التي ينفرد بيا عف غيره األحكاـليذا العقد بعض  أف إالالعامة مف حيث انعقاده، 

طرفي العقد  إرادتيكالقبكؿ كتعبيريف عف  اإليجابكيعرؼ الرضا في العقكد" التراضي"، بأنو، "تطابؽ 
كفي عقد العمؿ ال بد مف تكافر الرضا مف قبؿ صاحب العمؿ كمف قبؿ العامؿ، سكاء كاف ىذا 2"،

مف قانكف  24بشكؿ ضمني، كما حدده تعريؼ عقد العمؿ الكارد في المادة  أـالتراضي بشكؿ صريح 
 العمؿ الفمسطيني .

 كاألجرعنصرا العمؿ  كؿ مف افر المحؿ في عقد العمؿ، كيشكؿفيما يتعمؽ بالمحؿ، فال بد مف تك  أما
في كيالحظ بأف المشرع الفمسطيني 3ف ىذا الركف يرد عمييما معا،ركف المحؿ في عقد العمؿ، أل

قانكف العمؿ النافذ، لـ يحدد الشركط التي يجب تكافرىا في ركف المحؿ في عقد العمؿ، كلذلؾ فيجب 
العدلية قد  األحكاـنجد بأف مجمة ف المنصكص عمييا في القانكف المدني، 4تطبيؽ القكاعد العامة،

 أكف مدة صنعة ببيا إلجراء أكلمخدمة  اآلدمي إجارةمنيا، عمى " تجكز  562نصت في المادة 
 يف العمؿ بصكرة كما بيف في الفصؿ الثالث مف الباب الثاني " .يبتع

                                                           
ك قانكف الضماف  2002الكسيط في شرح قانكف العمؿ كفقا آلخر التعديالت لسنة : 2006. سيد محمكد ،رمضاف -1

"، الطبعة األكلى، دار  دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز ك النقض " 2001لسنة  19رقـ  االجتماعي
 .171صالتفافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 

 .48ص : مرجع سابؽ،.، السكيطي، احمد طالبعثماف، التكركرم -2
 .81، صمرجع سابؽ الحميد:مصطفى عبد  ،عياد -3
العقد شركط التالية في محؿ عامة المنصكص عمييا في مشركع القانكف المدني الفمسطيني، فانو يجب تكافر الطبقا لمقكاعد ال -4

مف مشركع  132دة كاف المحؿ مستحيال كقت انعقاد العقد اعتبر العقد باطال، الما فإذايككف المحؿ ممكنا،  أفيجب  -أكىي: 
المعينا بنكعو كمقداره،  أكيككف المحؿ معينا بذاتو،  أفيجب  -ب القانكف المدني. ركع مف مش 132كاف العقد باطال، المادة  كا 

الالعامة  اآلداب أكيككف المحؿ مخالفا لمنظاـ العاـ  أال -ج قانكف المدني.ال مف مشركع  131كاف العقد باطال، المادة  كا 
 المدني.القانكف 
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اليتـ تحديد العمؿ في عقد العمؿ  أفكمف الضركرم  لعدـ تحديد االلتزاـ، كلكف  فاسدان العقد كاف  كا 
في العقد  األجريف مقدار ينو يتكجب تعفإ األمرككذلؾ  1تحدد تفاصيؿ العمؿ، أف ليس مف الضركرم

معينا يككف العقد فاسدا،  األجرلـ يكف مقدار  إذا ألنوفي االتفاقية الجماعية،  أكفي الئحة العمؿ  أك
العدلية بأنو، "  األحكاـكعمى ذلؾ فقد نصت مجمة  2،األجرالفساد باالتفاؽ عمى  إزالةانو يمكف  إال

كفيما يتعمؽ بشرط  3،" اإلجارة كلـ يكجد أحد شركط الصحة انعقادتفسد اإلجارة لك كجدت شركط 
 السبب فيشرط في السبب أف يككف مشركعا .

كبالعكدة عمى ذم بدء، كبكضع تعريؼ عقد العمؿ مكضع التطبيؽ، كالذم يعرؼ بأنو، 
الفردم ىك اتفاؽ كتابي أك شفيي صريح أك ضمني يبـر بيف صاحب عمؿ كعامؿ لمدة  العمؿ عقد"

بمكجبو العامؿ بأداء عمؿ لمصمحة  محددة أك غير محددة أك إلنجاز عمؿ معيف يمتـز
شرافو، كيمتـز فيو صاحب العمؿ صاحب  4"،بدفع األجر المتفؽ عميو لمعامؿ العمؿ كتحت إدارتو كا 

ككال مف  " العامؿ كصاحب العمؿ"،عقد العمؿ أطراؼفمف خالؿ ىذا التعريؼ يظير جميا كال مف 
 .كعنصر التبعية " كاألجر" العمؿ  األساسيةعناصره 

 

 

 

 

 

 
                                                           

دراسة مقارنة عمى النصكص ك الفقو ك  قضاء: -فقو  -تشريع " شرح قانكف العمؿ األردني  :1973. ىشاـ رفعت ،ىاشـ - 1
 .40صدكف طبعة، مكتبة المحتسب، عماف، ، " األجنبيةالقضاء في الدكؿ العربية ك 

 .42، صىشاـ رفعت: مرجع سابؽىاشـ،  -2
اإلجارة الفاسدة نافذة لكف اآلجر  مف ىذه المجمة عمى، " 461العدلية، كقد نصت المادة  األحكاـمف مجمة  460المادة  -3

فساد اإلجارة ينشا مف ذات المجمة عمى، "  462"، ككذلؾ فقد نصت المادة يممؾ فييا أجر المثؿ كال يممؾ األجر المسمى
ا بمغ، كفي جر المثؿ بالغان مأالصحة، ففي الصكرة األكلى يمـز  بعضو عف ككف البدؿ مجيكالن، كبعضو عف فقداف باقي شرائط

 ". يتجاكز األجر المسمى أالجر المثؿ بشرط أكرة الثانية يمـز الص
 .2000لسنة  7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  24المادة  -4
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 العمؿ.أطراؼ عقد  أوال:
رادةالعامؿ  إرادة، كىما أطرافو إرادةينعقد عقد العمؿ، بتكافؽ  ىذا التكافؽ  أكافصاحب العمؿ، سكاء  كا 

عقد العمؿ كحقكقيـ  أطراؼبتنظيـ كتحديد  الفمسطينيضمنيا، كقد قاـ قانكف العمؿ  أـصريحا 
 كاجباتيـ.

لقاء أجر كيككف أثناء  العمؿ عمالن لدل صاحبكؿ شخص طبيعي يؤدم ، بأنو، " العامؿفيعرؼ 
شرافو العمؿ أدائو  2عقد العمؿ، إبراـكيشمؿ ىذا التعريؼ الحدث الذم يحؽ لو 1"، تحت إدارتو كا 

 3ف يبـر ىذا العقد بصفتو عامال فقط .كف قد أتـ الخامسة عشر مف عمره كأأف يك فيوكالذم يشترط 

، صفتو لصفتو كعامؿ إضافة غؿ ىذا العامؿ، حيث يشأساسياكيعتبر العامؿ في ىذه الدراسة، عنصرا 
في عقد العمؿ، كبدكنو  أساسياف العامؿ يشكؿ طرفا كبشكؿ عاـ فإ كمخترع لو حقكؽ كعميو كاجبات،

 4العقد.ال ينعقد العقد، كبكفاتو ينتيي 

كىذا يدؿ عمى الطابع الشخصي الذم يتميز بو عقد العمؿ مف جانب العامؿ، كالذم مف شأنو أف 
، كبمجرد كفاة العامؿ، فال يككف خرآ إجراءينيي عالقة العمؿ، تمقائيا كبقكة القانكف كدكف أم 

العمؿ يمزمكا صاحب  أفكرثة العامؿ بتنفيذ عقد العمؿ كال يجكز لكرثة العامؿ  إلزاـلصاحب العمؿ 
كال بد مف تكافر صفة العامؿ في المخترع عند تكصمو الختراعو، كبخالؼ  5،محؿ مكرثيـ بإحالليـ

 ذلؾ نككف في صدد اختراع عادم كلسنا بصدد اختراع عامؿ .

                                                           
مف قانكف العمؿ العماني الصادر بالمرسـك السمطاني رقـ  1/6مف قانكف العمؿ الفمسطيني كيقابميا المادة  1المادة  -1

شرافو، كالتي عرفت العامؿ بأنو، 35/2003  ". " كؿ شخص طبيعي يعمؿ لقاء أجر لػدل صػاحب عمؿ كتحت إدارتو كا 
 .119، ص سابؽ مرجع: الكريـاحمد عبد  شنب، أبك -2
 .115صاحمد: مرجع سابؽ، نصرة،  -3
الفردم في أم مف  العمؿ ينتيي عقدنو، " أعمى  2000لسنة  7قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  مف 35/5نصت المادة  -4

لمدة تزيد عمى ستة أشير بناءن عمى تقرير طبي  العمؿ بكفاة العامؿ أك إصابتو بمرض أك عجز أقعده عف -5 اآلتية:الحاالت 
 ". قدراتو المينية ككضعو الصحي الجديد يالئـصادر عف المجنة الطبية مع عدـ كجكد مركز شاغر 

الطبعة الخامسة، المركز القكمي  ،2003لسنة  12رقـ  شرح قانكف العمؿ الجديد : 2008. جماؿرمضاف  كامؿ، -5
 .309ص لإلصدارات القانكنية، عابديف،
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كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم أك مف ينكب عنو يستخدـ شخصان يعرؼ بأنو، "ف، صاحل العمؿأما 
 أككيتضح مف ىذا التعريؼ، بأف صاحب العمؿ قد يككف شخصا طبيعيا 1"،أك أكثر لقاء أجر

كشركة أك جمعية أك مؤسسة، ما داـ يمارس نشاطا كيستعيف في تحقيؽ ذلؾ النشاط، بجيكد  2معنكيا،
 3لقاء اجر . إشرافوطبيعييف يعممكف تحت  أشخاص

نو كفي العمؿ، حيث إلشخصي بالنسبة لصاحب ف عقد العمؿ ال يتميز بالطابع اس، فإكعمى العك
شخصية  أف األصؿف لؾ عدـ التأثير عمى عقد العمؿ، ألف مف شأف ذفإحالة كفاة صاحب العمؿ، 

بـر العقد العتبارات كاف صاحب العمؿ قد أ إذا إالصاحب العمؿ ليست محؿ اعتبار في العقد، 
السكرتير  أكبنشاطو، كما لك كاف العمؿ متصال بشخص صاحب العمؿ كالخدـ  أكتتعمؽ بشخصو 

نو يحتكم عمى عناصر باإلضافة إلى أطراؼ ىذا العقد، فإك 4،الممرضة العاممة في عيادة الطبيب أك
 أساسية كأركاف ال يقكـ ىذا العقد إال بتكافرىا .

 العمؿ.أركاف وعناصر عقد  ثانيا:
"عناصر"، أساسية ال يقكـ ىذا العقد إال بتكافرىا، كىذه العناصر،  أركاف ةيتككف عقد العمؿ مف ثالث

  ىي:
عنصر العمؿ، فقد عرؼ قانكف العمؿ في مادتو األكلى نظـ المشرع الفمسطيني ، عنصر العمؿ -أ

كؿ ما يبذلو العامؿ مف جيد ذىني أك جسماني لقاء أجر سكاء كاف عرفو بأنو، " إذ"العمؿ"، 
العمؿ بأنو، " كؿ جيد  األردني"، كقد عرؼ المشرع ؤقتان أك عرضيان أك مكسميان دائمان أك م العمؿ ىذا

 5مكسمي" . أكمؤقت  أكعرضي  أكجر سكاء كاف بشكؿ دائـ جسماني يبذلو العامؿ لقاء أ أكفكرم 

                                                           
 8كتعديالتو رقـ  األردنيمف قانكف العمؿ  2، كيقابميا نص المادة 2000لسنة  7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  1المادة  -1

 أكثر أكمعنكم يستخدـ بأم صفة كانت شخصا  أككؿ شخص طبيعي  العمؿ:، كالتي نصت عمى، " صاحب 1996لسنة 
 ".جر أمقابؿ 

اعتبارية عامة، كالشخص االعتبارم الخاص كالشركات  كأشخاصاعتبارية خاصة  أشخاص نكعاف: األشخاص االعتبارية -2
العامة فتخضع في عالقاتيا مع عماليا  االعتبارية األشخاصكالجمعيات الخاصة، تعتبر صاحب عمؿ بمفيـك عقد العمؿ، أما 

، باستثناء المرافؽ العامة الخاضعة في تنظيميا لمقانكف الخاص، راجع بذلؾ احمد حسف البرعي، شرح اإلدارمالقانكف  ألحكاـ
 .20قانكف العمؿ المكحد، ص

لقضاء ك القرارات الكزارية ك في ضكء أراء الفقو ك أحكاـ ا 2003لسنة  12" قانكف العمؿ الجديد  :2005. عمارة، عمي -3
بإصدار قانكف النقابات  1976لسنة  35ممحقا بو القانكف رقـ  2005لسنة  90فقا لتعديالتو بالقانكف الدكلية ك  االتفاقيات
 .129صالطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، القاىرة،  ،" العمالية

 .213ص كالتأمينات االجتماعية، مرجع سابؽ،: شرح قانكف العمؿ محمداحمد شكقي  ،الرحمفعبد  -4
 .1996لسنة  8كتعديالتو رقـ  األردنيمف قانكف العمؿ  2المادة  -5



24 
 

يككف العمؿ  أفيجكز  إذ، أساسيا أمرا، بأف نكع العمؿ ليس أعالهكيتضح مف التعريفيف الكارديف 
ف يككف كأ يككف العمؿ ممكف التنفيذ ماديان  أفكمييما، كلكف يتكجب  أكعقميا،  أكجسميا 
ف يككف سمبيا مثؿ أ كأ، األعماؿيجابيا كىك الغالب في معظـ كيستكم في العمؿ أف يككف إ1،مشركعان 

، أماـ األزياءكقكؼ عارضة  كعنصر العمؿ، يميز عقد العمؿ عف  2الجميكر لعدة ساعات في كؿ يـك
، كىذا ىك اإلنسافالمادية، فعقد العمؿ يرد عمى عمؿ  األشياء، التي ترد عمى األخرلغيره مف العقكد 

 4، الذم يرد عمى االنتفاع بالشيء.3اإليجارما يميزه عف عقد 
صفة العامؿ لمشخص الذم يقكـ بعمؿ ما  إضفاءفي بالغة،  أىميةكيرل الباحث، بأف لعنصر العمؿ 

عما يتشابو بو مف عقكد كاردة عمى العمؿ، كيسانده في ىذه الخاصية كؿ مف العمؿ كفي تمييز عقد 
  التبعية.كعنصر  األجرعنصر 

، ، يعد عقد العمؿ مف عقكد المعاكضة، كالتي يمتـز فييا العامؿ بأداء عمؿ معيفاألجرعنصر  -ل
كانت تسميتو،  كأياعينيا  أكمتغير، ماليا  أكجر معمكـ ثابت كاف العمؿ بدفع أمقابؿ التزاـ صاحب 

 5لمعامؿ . أتعابا أك، ماىية، مرتبا أجران 
 األجرفي قانكف العمؿ الفمسطيني، مف خالؿ مصطمحيف كىما مصطمح  األجركقد كرد عنصر 

العيني المتفؽ عميو  أكبأنو، "المقابؿ النقدم ك/ األساسي األجر، كقد عرؼ األساسي األجركمصطمح 
كاف نكعيا"،  أياالت كال تدخؿ في ذلؾ العالكات كالبد الذم يدفعو صاحب العمؿ لمعامؿ مقابؿ عممو،

                                                           
 .39، صسابؽ مرجع: رفعت ىاشـ، ىشاـ -1
كىذا يختمؼ عف االلتزاـ السمبي بعدـ القياـ بعمؿ معيف، كااللتزاـ بعدـ  ،80، صمرجع سابؽ الحميد:مصطفى عبد  عياد، -2

 لمدكتكر ىشاـ رفعت ىاشـ. األردنيمف كتاب قانكف العمؿ  40راجع بذلؾ ص  ة،المنافس
 إجارةالعدلية، قامت بتنظيـ عقد العمؿ، في الفصؿ الرابع منيا، كالذم جاء تحت عنكاف، "  األحكاـمجمة  ظ بأفيالح -3

العامؿ ذاتو ىك محؿ عقد العمؿ  أف، أم اإلجارة أنكاعاآلدمي "، كيتبيف مف ذلؾ بأف المجمة اعتبرت عمؿ العامؿ نكع مف 
تجكز إجارة اآلدمي لمخدمة أك إلجراء صنعة  نو، "أمف المجمة عمى  562الذىني، كقد نصت المادة،  أككليس جيده الجسمي 

 "، كىذا يدؿ عمى قصكر قكاعد المجمة . الباب الثاني مف الفصؿ الثالث ببياف مدة أك بتعييف العمؿ بصكرة أخرل كما بيف في
ص  الطبعة الثانية "مزيدة كمنقحة "، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، قانكف العمؿ الجديد، : 2002. أنكر سميـ، عصاـ -4

341. 
الطبعة األكلى، المكتبة  ،" 2003لسنة  12"شرح قانكف العمؿ الجديد رقـ  قانكف العمؿ : 2007. الزرقد، احمد السعيد -5

 .66ص العصرية لمنشر كالتكزيع، المنصكرة،

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=S3905_0_2_3#S3905_0_2_3
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=S3905_0_2_3#S3905_0_2_3
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=S3905_0_2_1#S3905_0_2_1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=S3905_0_2_1#S3905_0_2_1
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كالمقصكد  1،الت"العالكات كالبد إليومضافا  األساسي األجرالكامؿ كىك  األجربأنو، "  األجركعرؼ 
 2. األساسي األجرىنا ىك  باألجر

 3تتعمؽ بالمنشأة، ألسباب جد في مكاف العمؿ كاف لـ يؤد عمموتكاما  إذا ،أجرهكيستحؽ العامؿ 
ىك مف العناصر الجكىرية التي تميز عقد العمؿ، عف سائر العقكد، كفي ذلؾ فقد  األجركعنصر 

تبعية العامؿ يعتمد عقد العمؿ عمى أمريف أكليما  ،"بأنواستقر اجتياد محكمة النقض الفمسطينية، 
  4. "لرب العمؿ كثانييما حصكؿ العامؿ عمى أجر لقاء عممو

مف عقكد  أك ، ال ينعقد عقد العمؿ، بؿ يصبح العقد مف عقكد التبرعاتاألجركبتخمؼ عنصر 
جر العامؿ، ما دامت نية المتعاقديف قد لعقد صحيحا حتى كلك لـ يذكر فيو أالسخرة، كيعتبر ا

ضمنا، كفي حالة  أكخالؼ ذلؾ صراحة  إلىتضمف العقد ما يشير  إذا إال، األجرمنح  إلىانصرفت 
ىك مف عناصر  األجرف عنصر كبذلؾ فإ5،جر المثؿ، فيستحؽ العامؿ أاألجراالختالؼ في تحديد 

ىك ك 6،إبرامومف عدـ  العقد إبراـعقد العمؿ الجكىرية كىك مف العناصر التي تحدد قرار العامؿ في 
ما يميز عقد العمؿ عف غيره مف العقكد، ىك  أىـ أف إالصاحب العمؿ تنفيذه،  التزاـ يقع عمى عاتؽ

 عنصر التبعية .

                                                           
 األردنيمف قانكف العمؿ  2، كيقابؿ ىذه المادة، نص المادة 2000لسنة  7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  1المادة  -1

سائر  إليوعينا، مضافا  أكبأنو، " كؿ ما يستحقو العامؿ لقاء عممو نقدا  األجر، حيث عرفت 1996لسنة  8كتعديالتو رقـ 
استقر التعامؿ عمى دفعيا باستثناء  أكالنظاـ الداخمي  أكعقد العمؿ  أكنص القانكف  إذاكاف نكعيا  أيا، األخرلاالستحقاقات 

 ". اإلضافيالمستحقة عف العمؿ  األجكر
عميو  العيني المتفؽالمقابؿ النقدم أك  ، ىك "باألجرقضت بأف المقصكد  إذكىذا ما عبرت عنو محكمة النفض الفمسطينية  -2

محكمة  بذلؾ حكـراجع  "،الذم يدفعو صاحب العمؿ لمعامؿ مقابؿ عممو كال تدخؿ في ذلؾ العالكات كالبدالت أيا كاف نكعيا
 المقتفي.، 12/8/2009كالصادر بتاريخ  ،2009لسنة  350النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الحقكقية رقـ 

، كىذا ما استقر عميو اجتياد محكمة النقض الفمسطينية، فقد 2000لسنة  7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  81المادة  -3
ف لـ يؤده ألسباب قضت بأنو، " يستحؽ العامؿ أجرتو متى كضع نفسو في خدمة صاحب العمؿ ككاف مستعدا لمقياـ بالعمؿ كا 
مف مشركع  784، كيالحظ بأف المادة 419/2009كل الحقكقية رقـ في الدع الفمسطينية"، حكـ محكمة النقض  تتعمؽ بالمنشأة

يمتـز صاحب العمؿ أف يدفع القانكف المدني الفمسطيني، قد كسعت مف حاالت استحقاؽ العامؿ لألجرة، حيث نصت عمى، " 
ف لـ يسند متى أدى عممو أو أعد نفسو إلى العامؿ أجره في الزماف كالمكاف المذيف يحددىما العقد أك العرؼ،  وتفرغ لو، وا 

 " . إليو عمؿ
كالصادر بتاريخ  ،2009لسنة  350ية رقـ حكـ محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الحقكقإلى  يرجع -4

 ، المقتفي.12/8/2009
5- ،  .42صالطبعة األكلى، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، قانكف العمؿ،  : 1998. عبد الكاحد كـر
دار النيضة العربية،  دكف طبعة، سمطة رب العمؿ في االنفراد بتعديؿ عقد العمؿ،: 1997. محمد عبد الغفار البسيكني، -6

 .279صالقاىرة، 



26 
 

حد العناصر المميزة لعقد العمؿ، حيث "، تعتبر رابطة التبعية، أ التبعية " رابطةعنصر التبعية  -ج
"، كاألجر"التبعية  ، ىماأساسيتيفقررت محكمة النقض المصرية، بأف عقد العمؿ يتميز بخصيصتيف 

يزه عف غيره مف يكتم ف المناط في تكييؼ عقد العمؿبيما مجتمعتيف، كأ إالبحيث ال يقـك عقد العمؿ 
شرافو كرقابتو .  1العقكد ىك تكافر عنصر التبعية، التي تتمثؿ في خضكع العامؿ لرب العمؿ، كا 

المشرع الفمسطيني، "  أكردهكيظير عنصر التبعية بشكؿ جمي، في تعريؼ عقد العمؿ الفردم الذم 
شرافو.. " إدارتو... أداء عمؿ ..... كتحت  ، كفي تعريؼ العامؿ الكارد في ذات القانكف، ".... كا 

شرافو إدارتوالعمؿ تحت  وأدائ أثناءكيككف  ..."، كيقصد بالتبعية ىنا، أف يضع العامؿ نفسو، في كا 
شرا إدارتوكتحت  أكامرهخدمة رب العمؿ كينفذ العمؿ كفؽ  ف يرسـ لو "صاحب العمؿ"، طريؽ ، كأفوكا 

يتتبع صاحب العمؿ العامؿ  أف اإلشراؼالعمؿ كحدكده كيحاسبو عف عممو، كال يعني تكافر ركف 
 2 بعممو.باستمرار كىك يقـك 

كتعرؼ التبعية 3كقد استقر الفقو كالقضاء، بأف المقصكد بالتبعية في عقد العمؿ ىي التبعية القانكنية،
العمؿ، كىك العامؿ في مركز قانكني معيف، عقد حد طرفي أنيا، " حالة قانكنية يككف فييا أالقانكنية ب

  عميو اإلشراؼلصاحب العمؿ ك  ،كىك صاحب العمؿ خراآلالطرؼ  بإطاعة ينشئ عمى عاتقو التزامان 
خالؼ تنفيذ  إذا، التأديبيالعقاب  إنزاؿكما يترتب عمى ذلؾ مف سمطة " االشراؼ عمى العامؿ" 

 4خؿ بتنفيذىا " .أ أك األكامر
يستمد منو كؿ  إذكارتباطو بجيده،  أجره إلىالتبعية االقتصادية، فترتكز عمى حاجة العامؿ  أما

كسيمتو لمعيش، كيقضي في الحصكؿ عميو جميع الكقت، فيككف تابعا لمف يعطيو دخمو مقابؿ استنفاذ 
 5نشاطو.

                                                           
دكف طبعة، دار ، "مقارنة مع أحكاـ مشركع قانكف العمؿ المكحد " عقد العمؿ الفردمشرح  : 1995. احمد حسف البرعي، -1

 .22صالنيضة العربية، القاىرة، 
 المقتفي.، 2009/ 350انظر حكـ محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل، في الدعكل الحقكقية رقـ  -2
تفترض فكؽ االتصاؿ المباشر  إذصكر التبعية  أقصىكىي  التبعية الفنية، -أكىي: ساـأقثالثة  إلىـ التبعية القانكنية تنقس -3

 -ل أداءه.العمؿ كتكجيو العامؿ في  إدارةف صاحب العمؿ مختصا مف الناحية الفنية عمى ك يك أفبيف صاحب العمؿ كالعامؿ، 
 بالعمؿ.مؿ في قيامو كالتكجيو عمى العا اإلشراؼيككف لصاحب العمؿ حؽ  أفكىي التبعية التي يكفي لقياميا  التبعية المينية،

تنفيذه لعقد العمؿ، كتنظيـ ساعات العمؿ  أثناءكىي التي ترد عمى الظركؼ التي تحيط بالعامؿ في  التبعية التنظيمية، -ج
 .292ص -291راجع بذلؾ قانكف العمؿ، محمكد جماؿ الديف زكي، ص، أكقاتوكتحديد 

-278ص ،اإلسكندرية، دار المطبكعات الجامعية، األكلىالكجيز في شرح قانكف العمؿ، الطبعة  :1996. عمي حسف، -4
 .279ص

 .293، صمرجع سابؽ :الديفمحمكد جماؿ  زكي، -5
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جزئية بحيث  بيا أف تككف كاممة فقد تككف التبعيةكالتبعية، كشرط لتطبيؽ قانكف العمؿ، ال يقصد 
و لعممو ببعض االستقالؿ عف صاحب العمؿ، كذلؾ كما ىك الحاؿ بالنسبة يتمتع العامؿ في أدائ

لألعماؿ ذات الطبيعة الفنية البحتة كما في حالة المحامي في شركة خاصة أك الطبيب في 
التي تشكؿ أىـ التزاـ  2اللتزامو بالتبعية القانكنية،ف العامؿ يستحؽ أجره كبناء عمى ذلؾ فإ1المشفى،
لقيامو بعممو، كمف خالؿ عنصر التبعية القانكنية  عاتؽ العامؿ في عقد العمؿ إضافة يرد عمى

يستطيع رب العمؿ، الكصكؿ إلى تحقيؽ نتيجة تنفيذ العمؿ الذم ىك مف التزامات العامؿ بشكؿ عاـ 
كالتبعية القانكنية مجتمعة مع  كاألجرالعمؿ  مف كالن  أف، ىاالنياية، نخرج بنتيجة مفادكفي  3،

بعضيا، تشكؿ العناصر األساسية لعقد العمؿ كالتي تميزه عف غيره مف العقكد، كعقد المقاكلة كعقد 
 الككالة كعقد الشراكة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الطبعة األكلى، المركز القكمي لإلصدارات القانكنية، الشيخ ، عقد العمؿ الفردم : 2008. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، -1

 .24صريحاف عابديف، 
نماالتبعية القانكنية كالتبعية النظامية، كىي التبعية التي ال تنشأ عف اتفاؽ بيف التابع كالمتبكع،  التمييز بيف أيضايتكجب  -2  كا 

تنشأ مف كاجب الطاعة الذم يفرضو القانكف، كتبعية المكظؼ لمدكلة فكاجب الطاعة المفركض عمى المكظؼ، ينبع مف سيادة 
 .48. راجع بذلؾ، ىشاـ رفعت ىاشـ، صالدكلة.

 .90ص الطبعة األكلى، مطبعة الجامعة األردنية، عماف، دراسات فقيية في قانكف العمؿ،: 2014. عدناف بشارممكاكم،  -3
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 الفرع الثالث

 التمييز بيف عقد العمؿ وما يشتبو بو مف عقود

كلكف ىذه الخصائص ال تصمح كحدىا لتمييز 1بمجمكعة مف الخصائص المميزة لو،يتميز عقد العمؿ 
 إذ 2،كخصكصا تمؾ العقكد التي تتشابو مع عقد العمؿ بالخصائص ،كدعقد العمؿ، عف غيره مف العق

 األطراؼحد كاف أ فإذاكالتبعية،  األجرىما عنصرا ما يميز عقد العمؿ عمى كجو الخصكص،  أف
جر يحصؿ عميو، فنككف بصدد عقد عمؿ، ، مقابؿ أخراآليؤدم عمال تحت سمطة كرقابة الطرؼ 

 3. أخرلالعالقة التعاقدية تسمية  أطراؼعميو  أطمؽحتى لك 

كتتشابو في الخصائص  4،ترد عمى عمؿ معيف ياأنفي كيتشابو عقد العمؿ مع غيره مف العقكد، 
عقد الشراكة كخصكصا  المميزة ليا، كعقد المقاكلة كعقد الككالة، كمف العقكد المشابية لعقد العمؿ،

في الحالة التي يككف الشريؾ فييا ممتزما ببذؿ جيده كعممو كحصة في عقد الشركة، كلذلؾ فال بد 
 كعقد الشركة .الككالة، كعقد العمؿ مف التفرقة بيف عقد العمؿ كعقد المقاكلة، كعقد العمؿ كعقد 

، ثـ عقد العمؿ وعقد األوؿ( )الفرع ونعرض فيما يمي، التمييز بيف عقد العمؿ وعقد المقاولة
، مستخدميف في ذلؾ، الثالث( )الفرع كةر ، ومف ثـ عقد العمؿ وعقد الشالثاني( )الفرع الوكالة

 العمؿ.معيار التبعية في التفرقة بيف تمؾ العقود وعقد 

 المقاولة.التمييز بيف عقد العمؿ وعقد  أوال:
اتفاؽ كتابي أك شفيي صريح أك ضمني يبـر بيف صاحب عمؿ كعامؿ لمدة يعرؼ عقد العمؿ بأنو، " 

محددة أك غير محددة أك إلنجاز عمؿ معيف يمتـز بمكجبو العامؿ بأداء عمؿ لمصمحة 
شرافو، كيمتـز فيو صاحب العمؿ صاحب  بدفع األجر المتفؽ عميو لمعامؿ ؿالعم كتحت إدارتو كا 

                                                           
 إبرامو، كىك عقد ممـز لجانبيو، حيث يرتب منذ ان خاص فعقد العمؿ مف العقكد الرضائية، الذم ال يتطمب المشرع فيو شكالى  -1

 المعاكضة.عمؿ كىك مف عقكد العقكد الكاردة عمى ، كىك مف الأطرافوالتزامات عمى عاتؽ 
 .44ص مرجع سابؽ، حسف:البرعي، احمد  -2
 .101، صمرجع سابؽ :السعيدالزرقد، احمد  -3
جاء الباب الثالث مف مشركع القانكف المدني، معنكنا بػػ " العقكد الكاردة عمى العمؿ "، كاحتكل ىذا الباب عمى خمسة  -4

، كتناكؿ الفصؿ الثاني 737عقد المقاكلة في المادة  األكؿمف ىذه العقكد، فتناكؿ الفصؿ  ان منيا عقدفصكؿ، تناكؿ كؿ فصؿ 
، كتناكؿ الفصؿ الرابع عقد الكديعة في المادة 797، كتناكؿ الفصؿ الثالث عقد الككالة في المادة 771عقد العمؿ في المادة 

 .850كتناكؿ الفصؿ الخامس عقد الحراسة في المادة  829
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يؤدم عمال لقاء  أكف يصنع شيئا حد المتعاقديف بأيتعيد بمقتضاه أ كيعرؼ عقد المقاكلة بأنو،" عقد1"،
 2" . اآلخربدؿ يتعيد بو المتعاقد 

ة يشتركاف في عنصريف مف عقد العمؿ كعقد المقاكل ، بأف كالن أعالهكيتبيف مف التعريفيف الكارديف 
لمصمحة الطرؼ  عمؿ بأداءيف حد طرفي العقدأيمتـز  إذ، األجركعنصر  كىما، عنصر العمؿميميف 

اؿ، كخصكصا في المشاريع الصغيرة، ، فعقد العمؿ يقترب كثيرا مف عقد المقاكلة في ىذا المجخراآل
المقاكؿ"، كقد  أك" العامؿ  األكؿلقاء العمؿ الذم التـز بو الطرؼ  األجر بأداء خراآليمتـز الطرؼ  ك

 3مقدار العمؿ الذم يؤديو مف التـز بو . أساسفي كال العقديف عمى  األجريككف 
بيف عقد  خذ الفقو بمعيار التبعية، لمتمييزتبعية، فقد أل، في عنصر اكيظير االختالؼ بيف العقديف

، بيف العقديف، ال يكفياف لخضكعيما لنظاـ كاألجرعنصر العمؿ ف اشتراؾ العمؿ كعقد المقاكلة، أل
قانكني كاحد، لكجكد عنصر ثالث ضركرم لكؿ منيما لخضكعيما لقانكف العمؿ، كىك عنصر التبعية 

ف المقاكؿ كبالرغـ مف خضكعو العنصر مفقكد في عقد المقاكلة، ألالقانكنية في عقد العمؿ، كىذا 
شراؼ ىذا األخير في أ إال، مف صاحب العمؿ اإلجمالية أكلمتعميمات العامة  نو ال يخضع لرقابة كا 

 4قيامو بو، فيؤدم عممو بحرية كاستقالؿ عف صاحب العمؿ . كأثناءالعمؿ الذم يقكـ بو، 

                                                           
 .2000لسنة  7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  1المادة  -1
العدلية،  األحكاـمف مشركع القانكف المدني الفمسطيني، كيالحظ بأنو لـ يرد تعريؼ لعقد المقاكلة في مجمة  737المادة  -2

قد جاء الفصؿ الرابع معنكنا بػػ كبالرغـ مف ذلؾ فقد نظمت المجمة عقد المقاكلة في الفصؿ الرابع مف الباب السابع مف المجمة ك 
لي  اصنعإذا قاؿ شخص ألحد مف أىؿ الصنائع مف المجمة عمى، "  388" في بياف االستصناع "، حيث نصت المادة 

لي زوجي  اصنع. مثاًل: لو رأى المشتري رجمو لخفاؼ وقاؿ لو: استصناعالبيع  انعقدالصانع ذلؾ  الشي  الفالني بكذا وقبؿ
خؼ مف نوع السختياف الفالني بكذا وقبؿ الصانع، أو تقاوؿ مع نجار عمى أف يصنع لو زورقًا أو سفينة وبيف لو طوليا 
وعرضيا وأوصافيا الالزمة وقبؿ النجار انعقد االستصناع. وكذلؾ لو تقاوؿ مع صاحل معمؿ أف يصنع لو كذا بندقية كؿ 

"، كقد دمجت مجمة  االستصناع انعقدـ وسائر أوصافيا الالزمة وقبؿ صاحل المعمؿ واحدة بكذا قرشًا، وبيف الطوؿ والحج
مف المجمة بقكليا،  421كقد نصت عمى ذلؾ المادة  اإلجارة أنكاعالعدلية بيف عقد العمؿ كعقد المقاكلة كاعتبرتيما مف  األحكاـ

ارة الوارد عمى منافع األعياف ويقاؿ لمشي  المؤجر اإلجارة باعتبارىا المعقود عميو عمى نوعيف: النوع األوؿ: عقد اإلج" 
عيف المأجور وعيف المستأجر أيضًا وىذا النوع ينقسـ إلى ثالثة أقساـ. القسـ األوؿ: إجارة العقار كإيجار الدور واألراضي. 

اإلجارة الوارد عمى  العروض كإيجار المالبس واألواني القسـ الثالث إجارة الدوال النوع الثاني: عقد رفعت:القسـ الثاني:
ف إوالصنائع ىو مف ىذا القبيؿ، حيث أربال الحرؼ  واستئجارالخدمة والعممة  كاستئجارالعمؿ وىنا يقاؿ لممأجور أجير 

إعطا  السمعة لمخياط مثاًل ليخيط ثوبًا يصير إجارة عمى العمؿ كما أف تقطيع الثول عمى أف السمعة مف عند الخياط 
 " . استصناع

 .54، صسابؽ مرجع: رفعتىاشـ، ىشاـ  -3
 .95، صالحميد: مرجع سابؽمصطفى عبد  عياد، -4
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المقاكؿ في عقد المقاكلة،  أفالمميزة لعقد المقاكلة عف عقد العمؿ،  األمكرمف  أفكيرل الباحث، 
بشكؿ  أكافلعمؿ الممتـز بتنفيذه بمكجب عقد المقاكلة سكاء يككؿ لمغير المباشرة في تنفيذ ا أفيستطيع 
 1يقكـ بو بنفسو، أفلـ تكف طبيعة العمؿ تقتضي  أك لـ يمنعو ذلؾ شرط في العقد، إذا كمي، أكجزئي 

عقد العمؿ  فإفيما يتعمؽ بالعامؿ في عقد العمؿ، كحيث  أماكىذا ما يسمى بالمقاكلة مف الباطف، 
، تنفيذ خرآشخص  إلىيككؿ  أفف العامؿ ال يستطيع مف جية العامؿ، فإبالطابع الشخصي يتميز 

 2ىك المسئكؿ في مكاجية صاحب العمؿ .العمؿ كيبقى 
رتبط بعنكاف تالتفرقة بيف عقد العمؿ كعقد المقاكلة،  أىمية أفكبالعكدة عمى ذم بدء، فيرل الباحث 

تككف  أفيرل الباحث بأف عقد المقاكلة مف الممكف  إذىذه الدراسة، " حؽ العامؿ في االختراع "، 
إذا أنجز االختراع  بقكلو، " األمرىذا  اإلماراتيكعمى ذلؾ فقد نظـ المشرع ، اختراع ما إيجادغاياتو 

يككف الحؽ في االختراع لصاحب العمؿ ما لـ ينص االتفاؽ عمى  ....... مقاولةمن خق  تنفيذ عقد 
كقد نظـ المشرع المصرم، اختراع المقاكؿ، في قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية رقـ  3غير ذلؾ"،

فجميع الحقكؽ المترتبة  الكشؼ عف اختراع معيف خرآكمؼ شخص  إذابقكلو: "  2002،4لسنة  82
 األكؿ أف، العامؿعف اختراع المقاكؿ ما يميز اختراع  أف إال 5عمى ىذا االختراع تككف لألكؿ ... "،

لمقكاعد العامة الكاردة في  لقكاعد قانكف براءات االختراع ك عقد المقاكلة كيخضع إطاريككف في 
الثاني فيخضع لقكاعد قانكف العمؿ كلقكاعد قانكف براءات االختراع كلمقكاعد  أماالقانكف المدني، 

بيف كال العقديف،  ا، كلذلؾ فال بد مف التمييزالعامة فيما لـ يرد بو نص في القانكنيف السابؽ ذكرىم
كي ال يكيؼ العقد بأنو عقد مقاكلة، كيحـر العامؿ مف حقكقو الكاردة لحؽ العامؿ المخترع،  حماية

 اختراع ما . بإيجادىذا بالنسبة لممقاكؿ المكمؼ عمى ىذا االختراع، ك 
مقاكلة خالؿ تنفيذ عقد  الناتجك  اختراع ما، بإيجادباختراع المقاكؿ غير المكمؼ فيما يتعمؽ  أما

بأنو في حاؿ تكصؿ  فيرى الباحثىدـ مبنى كائف،  أكتركيب مصنع  أكمبنى  إنشاءمكضكعو 

                                                           
، كقد نصت الفقرة الثانية مف ىذه المادة عمى، " كتبقى مسئكلية 1976مف القانكف المدني األردني لسنة  798/1المادة  -1

 قائمة قبؿ صاحب العمؿ". األكؿالمقاكؿ 
 .1976مف القانكف المدني األردني، لسنة  816المادة  -2
، بشأف تنظيـ كحماية الممكية الصناعية لبراءات االختراع كالرسـك 1992لسنة  44مف القانكف االتحادم رقـ  9المادة  -3

 اإلماراتي.كالنماذج الصناعية 
قانكف ىذا القانكف،  ألغىكره فقد كبد ،2002يكنيك  2مكرر، بتاريخ  22المنشكر في الجريدة الرسمية المصرية، العدد  -4

 .1949لسنة  132االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية رقـ  براءات
 المصرم.، 2002لسنة  22مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية رقـ  7المادة  -5
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تقكـ برفع  آلة كإيجاد، تركيبو لممصنع أكىدمو  أكالمبنى  بإنشاء ما أثناء قيامواختراع  إلىالمقاكؿ 
ىذا االختراع يككف مف حؽ المقاكؿ، ف تنفيذ عقد المقاكلة، فإ أثناءتركيبيا،  أكتفكيكيا  أكالمعدات 
كمعداتو الخاصة كقدراتو  آالتوكجد ىذا االختراع مف تمقاء ذاتو كمعتمدا عمى المقاكؿ أ فإحيث 
 اختراع ما . بإيجادية كالجسدية، كىذا بدكره قد يتشابو بحالة العامؿ المخترع غير المكمؼ الذىن

ما ىك عنصر التبعية يختمؼ عف عقد العمؿ كمعيار التفرقة بيني 1،ف عقد المقاكلةكبذلؾ، نخمص بأ
ف حقكؽ المقاكؿ المخترع تختمؼ عف حقكؽ العامؿ المخترع، كلذلؾ كاف ال بد مف القانكنية، كأ

 التمييز بيف كال العقديف .
 الوكالة.وعقد  ؿالتمييز بيف عقد العم ثانيا:

صريح أك ضمني يبـر بيف صاحب عمؿ كعامؿ لمدة اتفاؽ كتابي أك شفيي يعرؼ عقد العمؿ بأنو، " 
محددة أك غير محددة أك إلنجاز عمؿ معيف يمتـز بمكجبو العامؿ بأداء عمؿ لمصمحة 

شرافو، كيمتـز فيو صاحب العمؿ صاحب بدفع األجر المتفؽ عميو  العمؿ كتحت إدارتو كا 
صا آخر مقاـ نفسو في تصرؼ كيعرؼ عقد الككالة بأنو، " عقد يقيـ المككؿ بمقتضاه، شخ2"،لمعامؿ

 3جائز معمـك " .

ف يقـك المككؿ أك ،عمى عمؿ قانكني معيف إالكيستنتج مف تعريؼ عقد الككالة، بأف الككالة ال ترد 
 إبراـفي  أكمكتب  أكاستئجار شقة  أكفي شراء  أكعقار  أكعقد بيع سيارة  إبراـبتككيؿ الككيؿ في 

 أعماؿ أكيقكـ بو العامؿ بأعماؿ قانكنية  أفبعكس عقد العمؿ الذم يمكف  4،عقد صمح أكعقد شركة 

                                                           
العماؿ الذيف يرتبطكف بالمقاكؿ كسؤاليـ  إلىف مف طرؽ التمييز بيف عقد العمؿ كعقد المقاكلة ىك بالرجكع أيرل الباحث، ب -1

شرافو إدارتوبالعمؿ تحت  قكمكفت الذممف الشخص  بيا معو، فمك افترضنا بأف  متـككـ مف منشأة عم ـأجكرككمف يقـك بدفع  كا 
ربط )أ( ىك صاحب العمؿ ك )ب( ىك المقاكؿ، كىناؾ مجمكعة مف العماؿ يتبعكف لممقاكؿ )ب(، فممعرفة طبيعة العقد الذم ي

 العماؿ كنسأليـ التالي: إلى، نعكد أسمفناعقد عمؿ، فكما  أـ)أ( مع )ب(، ىؿ ىك عقد مقاكلة 
 شرافو؟  مف ىك الشخص الذيف تعممكف معو كتحت إمرتو كا 
  أجكركـ؟مف ىك الشخص الذم يقـك بدفع 
  بذلؾ؟مف ىك الشخص الذم قد تتبعكنو لمعمؿ في منشأة أخرل في حاؿ أمركـ 

ذابػػ )أ(، كاف العقد الذم يربط )أ( مع )ب( عقد عمؿ،  األسئمةعمى ىذه  اإلجابةففي حاؿ كانت  عمى ىذه  اإلجابةكانت  كا 
 مقاكلة.بػ)ب( كاف العقد الذم يربط )أ( مع )ب( ىك عقد  األسئمة

 .2000لسنة  7العمؿ الفمسطيني رقـ كف مف قان 1المادة  -2
مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني كالتي  797، كيقابميا المادة 1976ة لسن األردنيمف القانكف المدني  833المادة  -3

 ".عرفت الككالة بأنيا، " عقد يمتـز بمقتضاه الككيؿ بأف يقـك بعمؿ قانكف لحساب المككؿ 
 .472صمرجع سابؽ،  : 2004. أنكر، عصاـ سميـ -4



32 
 

اقتصر العقد "عقد العمؿ"، عمى القياـ بعمؿ مادم، ففي ىذه الحالة ال تثكر  فإذامادية عمى السكاء، 
 1. أم صعكبة في اعتباره عقد عمؿ كليس عقد ككالة

ف المعيار المتبع لمتفرقة بينو كبيف عقد الككالة فإصر عمى القياـ بأعماؿ قانكنية، عقد العمؿ المقت أما
بمعيار التبعية القانكنية، بكصفيا  األخذىك عنصر التبعية، كعمى ذلؾ، فقد استقر الفقو كالقضاء عمى 

العنصر الجكىرم لعقد العمؿ، كىي المعيار الحاسـ لمتمييز بيف عقد العمؿ كعقد الككالة، فالعامؿ ال 
 أفكقد قررت محكمة النقض المصرية، 2عممو، م يحظى بو الككيؿ في أدائوالؿ الذيتمتع باالستق

ما دامت قد تكافرت فيو العقد الذم يبرمو محاـ مع منشأة كمستشار قانكني ليا، يعتبر عقد عمؿ، 
 3شرائط التبعية القانكنية حتى لك كاف مصرحا لو باالشتغاؿ بالمحاماة في مكتب مستقؿ .

كمو، كأنو عقد العمؿ، في ككف الككيؿ ال يخصص كؿ عممو كنشاطو لمك كيتميز عقد الككالة عف 
ف كاف يتمقى منو أحيانا بعض التكجييات، في حيف يخصص العامؿ في يؤدم عمال مستقال عنو كا  

شرافو أك طعقد العمؿ، كؿ جيده كنشا و لحساب صاحب العمؿ كيؤدم عممو تحت تكجييو كا 
ف ما يربطيـ بي التأميف كغيرىـ مف الكسطاء، فإالتجارييف كمندك أما فيما يتعمؽ بالممثميف 4إدارتو،

ك عالقة عمؿ أم عقد عمؿ، كليس عقد ككالة كلك كانكا مأجكريف بطريقة العمكلة ىبصاحب العمؿ 
أك كانكا يعممكف لحساب جممة مف أصحاب األعماؿ، ما داـ ىؤالء األشخاص تابعيف ألصحاب 

 5األعماؿ كخاضعيف لرقابتيـ .

المعيار المعتمد لمتمييز بيف عقد العمؿ كعقد الككالة ىك معيار التبعية القانكنية،  فإكخالصة القكؿ، 
ما يزاؿ كضعيـ  ان كالذم باالستناد إليو نجد سيكلة كبيرة في تحديد طبيعة العقكد التي تربط أشخاص

بركف ككالء عند الء يعتلشركة ما كككيؿ التفميسة كالمصفي، فيؤ  اإلدارةلمجدؿ، كرئيس مجمس  ان مثار 
ف ميمتيـ القياـ بأعماؿ قانكنية بالنيابة عف غيرىـ كىـ ليسكا في كضع تبعية تجاه قياميـ بعمميـ، أل

                                                           
 . 106، ص: مرجع سابؽ حسيف:الزرقد،احمد  -1
 .100، صمرجع سابؽ :حسيفمنصكر، محمد  -2
 .41، صمرجع سابؽ :حسفالبرعي، احمد  -3
 .81، صسابؽ مرجع: عميغالب  الداكدم، -4
تسرم أحكاـ عقد العمؿ  "كالتالي:، كجاء نص المادة 1948لسنة  131مف القانكف المدني المصرم رقـ  1/ 676المادة  -5

التجارييف الجكابيف كمندكبي التأميف كغيرىـ مف الكسطاء، كلك  عمى العالقة ما بيف أرباب األعماؿ كبيف الطكافيف كالممثميف
كانكا مأجكريف بطريؽ العمالة أك كانكا يعممكف لحساب جممة مف أرباب األعماؿ، ما داـ ىؤالء األشخاص تابعيف ألرباب العمؿ 

 الفمسطيني.مف مشركع القانكف المدني  772، كيقابميا نص المادة "كخاضعيف لرقابتيـ
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 1يعممكف بالتبعية ألصحاب الشركات، ، ألنيـمف يتكلكف تمثيميـ، أما مدراء الشركات فيعتبركف عماالن 
صاحب  فييا في الحاالت التي يككؿ األىميةكتظير ىذه  كبيرة في ىذه الدراسة، أىميةكلعقد الككالة 

 أعماؿذلؾ مف  إلىصاحب العمؿ"، غيره في تسجيؿ االختراع كتنظيمو كما  أكاالختراع " العامؿ 
 2.قانكنية، ينظميا القانكف المختص

لمواقع العممي  فوفقاويرى الباحث بأف ما يميز عقد الوكالة عف عقد العمؿ، ىو عنصر الكتابة،  "
 األحيافغمل بالوكيؿ ىو عقد مكتول ومنظـ وفي أفي المحاكـ الفمسطينية، فاف ما يربط الموكؿ 

العقد مروس بكممة وكالة عمى اختالؼ  لمختصة " كاتل العدؿ "، ويكوف ىذامصدؽ لدى الجيات ا
يكوف ىذا العقد عقد العمؿ فقد  أما، ويظير جميا مف متف عقد الوكالة ما يدؿ عمييا، أنواعيا

 ".وفي كال الحالتيف يتميز عف عقد الوكالة  شفييامكتوبا وقد يكوف 
تشابو مع عقد العمؿ بشكؿ كبير ىك عقد ما ي أف إاللككالة مع عقد العمؿ، كبالرغـ مف تشابو عقد ا

 جيد.بذؿ  أكفيما لك كانت حصة الشريؾ القياـ بعمؿ  ، كخاصةالشركة

 الشركة.التمييز بيف عقد العمؿ وعقد  ثالثا:
 فأكثرالعدلية، شركة العقد بأنيا، " عقد شركة بيف اثنيف  األحكاـمجمة  مف "1329"المادة  عرفت

"، كما عرؼ المشرع الفمسطيني، الشركة في مشركع القانكف الماؿ كالربح مشتركا بينيـ رأسعمى ككف 
، بأف يساىـ كؿ منيما في مشركع أكثر أكالمدني الفمسطيني بأنيا، "عقد يمتـز بمقتضاه شخصاف 

 خسارة أكعمؿ الستثمار ذلؾ المشركع كاقتساـ ما قد ينشأ مف ربح  أكمالي بتقديـ حصة مف ماؿ 
كتابي أك شفيي صريح أك ضمني يبـر بيف صاحب عمؿ كعامؿ  اتفاؽكيعرؼ عقد العمؿ بأنو، "3،"

                                                           
 .79، صمرجع سابؽ :الكريـاحمد عبد  شنب، أبك -1
ـ الفمسطيني، حاالت التوكيؿ في متابعة تسجيؿ االختراع 1953لسنة  1نظـ قرار امتيازات االختراعات والرسـو رقـ  -2

مف  10وحصولو عمى برا ة فيو، وخصوصا فيما لو كاف المخترع متوفي، ورغل ورثتو في تسجيؿ اختراعو فنصت المادة 
إذا قدـ الوكيؿ القانوني لممخترع المتوفى طمبًا بأخذ امتياز اختراع يمتمكو المتوفى فعميو أف يبرز في ىذا القرار عمى، " 

مكتل المسجؿ أمرًا بالتصديؽ عمى وصية أو قرار بإدارة تركة المتوفى وأمالكو ومنقوالتو أو أبرز نسخة رسمية عف ذلؾ 
"، ونصت المادة  ل العتباره وكياًل قانونيًا وأف يؤيد ذلؾ بأية بيانات أخرى قد يطمبيا المسجؿاألمر إثباتًا لما يدعيو الطال

مف ذات القرار عمى، " إذا منح امتياز لوكال  المخترع المتوفى الشرعييف أو إذا قدموا طمبًا كي يعامموا كأصحال امتياز  38
ياز إلييـ بؿ النتقاؿ حؽ المنفعة فيو أيضًا، فعندئذ تعدؿ صيغة باالشتراؾ ليس فقط النتقاؿ الحؽ القانوني في ذلؾ االمت

االمتياز عمى وجو يبيف بوضوح وجول معاممة األشخاص الممنوح ليـ كأصحال امتياز باالشتراؾ ال النتقاؿ الحؽ القانوني 
 " .  إلييـ فقط بؿ النتقاؿ حؽ المنفعة فيو أيضاً 

مف القانوف المدني المصري  505، نص المادة المادة، ويقابؿ ىذه فمسطينيالقانوف المدني ال مف مشروع 543المادة  -3
الشركة عقد بمقتضاه يمتـز شخصاف أو أكثر بأف يساىـ كؿ منيـ في مشروع مالي، بتقديـ والتي عرفت الشركة بأنيا، " 
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لمدة محددة أك غير محددة أك إلنجاز عمؿ معيف يمتـز بمكجبو العامؿ بأداء عمؿ لمصمحة 
شرافو، كيمتـز فيو صاحب العمؿ صاحب  1" .بدفع األجر المتفؽ عميو لمعامؿ العمؿ كتحت إدارتو كا 

، بأف عقد العمؿ يختمؼ اختالفا كميا عف عقد الشركة، كلكف ما أعاله الكاردةيتبيف مف التعريفات 
نو قد يحصؿ خمط أ إذالذم يقدـ عممو كحصة في الشركة،  الشريؾيثكر في ىذا الصدد، ىك حالة 

 خرآشريؾ  إشراؼسيما عندما يقدـ ىذا الشريؾ عممو تحت يف مركز الشريؾ كمركز العامؿ، الب
نسبة مف  األجرالشركة، كما قد يدؽ التمييز بيف العقديف في الحالة التي يككف فييا  إلدارةمعيف 
 2. األرباح

فتعد  كلكف ما يميز عقد الشركة عف عقد العمؿ، الصفة الشكمية التي يجب تكافرىا في ىذا العقد،
سطيني عمى مف قانكف الشركات الفم 11لزكمو، كعمى ذلؾ فقد نصت المادة  أركافمف  ان الكتابة ركن

أم تغير يطرأ عميو مكتكبا "، كىذا بعكس عقد العمؿ  أكيككف عقد الشركة العادية  أف" يجب 3أنو،
الشريؾ  أفف ما يميز بيف العقديف، ، كأشفييايككف  أفيككف مكتكبا كمف الممكف  أفالذم مف الممكف 

بينما  يككف شخصا معنكيا، أفيككف شخصا طبيعيا كمف الممكف  أففي عقد الشركة مف الممكف 
 4.يككف العامؿ في عقد العمؿ شخصا طبيعيا أفيتكجب 

كمما يميز عقد الشركة عف عقد العمؿ، ىك كجكد نية المشاركة لدل مف يقكـ بالعمؿ لقاء نسبة مف 
 إلى، بالنظر أىمية، كتككف ىذه النسبة مقدرة في عقد الشركة تبعا لما يككف ليذا العقد مف األرباح
ف ىذا العامؿ يختمؼ ، فإاألرباحفي شكؿ نسبة مف  أجرهالذم يتقاضى بالنسبة لمعامؿ  أما5الشركة،

ف العامؿ يبقى تابعا لرب العمؿ كخاضعا لرقابتو كممزما بتنفيذ عف الشريؾ في عقد الشركة، كذلؾ أل

                                                                                                                                                                                      

مف  635حصة مف ماؿ أو مف عمؿ، القتساـ ما قد ينشأ عف ىذا المشروع مف ربح أو مف خسارة "، وقد عرفت المادة 
، شركة بالماؿ أنواعؿ وفي الربح وىي الما رأسفي  المتشاركيفمرشد الحيراف، شركة العقد بأنيا، " ىي عبارة عف عقد بيف 

 ".عناف  أومفاوضة  أماوشركة وجوه وكؿ مف ىذه الثالثة  باألعماؿوشركة 
 ـ.2000 ةلسن 7قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ مف  1المادة  -1
 .82، صمرجع سابؽ :الكريـشنب، احمد عبد  أبك -2
 مجمة األحكاـ العدلية"، باعتباره الشريعة العامة. بتعريؼ عقد الشركة، متركؾ لمقانكف المدني " يالحظ بأف -3
 .95ص : مرجع سابؽ،رفعتىاشـ، ىشاـ  -4
 .432، صمرجع سابؽ، الجديد قانكف العمؿ أصكؿ: أنكرعصاـ  سميـ، -5
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ليست عالقة مساكاة يفصمو مف عممو فالعالقة بينو كبيف العامؿ عالقة تبعية ك  أفتعميماتو، كالذم لو 
 1كما بيف الشركاء .

عمى شكؿ  أجرهانتفاء نية المشاركة كتكافر التبعية، في العامؿ، الذم يتقاضى  ىمف القرائف عم فإثـ 
الشريؾ العادم، ال  أك، فالشريؾ بالعمؿ التأديبية، خضكعو لسمطة صاحب العمؿ األرباحنسبة مف 

(، بؿ يتعرض فقط لتكقيع  اإلنذار أك) كالفصؿ مف الخدمة  تأديبيةتكقع عميو جزاءات  أفيمكف 
كمباشرة  إدارتياكلمشريؾ في عقد الشركة الحؽ في 2،خؿ بالتزاموأ إذاالجزاءات المدنية كحدىا 

ف الشريؾ يتحمؿ الخسارة في الشركة فإ األمرالعامؿ ال يحؽ لو ذلؾ، ككذلؾ  أف، في حيف أعماليا
العامؿ فيستحؽ أجره في كؿ األحكاؿ  أماقد الشركة باطال، شرط يعفيو مف ذلؾ يجعؿ ع كأم

يتمتع بيا نصيب  خسارتو، كألجر العامؿ حماية خاصة ال أككبصرؼ النظر عف ربح صاحب العمؿ 
 3.الشريؾ في الشركة

عنصر التبعية يبقى  أف إالىذه الفكارؽ، تساعد عمى التمييز بيف عقد العمؿ كعقد الشركة،  أفكمع 
في حكميا رقـ  األردنيةبيف كال العقديف، كقد قررت محكمة التمييز  األساسيىك عنصر التمييز 

ؿ أكليما تبعية العام أمريفيعتمد عمى  أف، بأنو، " لكي يعتبر العقد عقد عمؿ، يجب 123/1987
عمؿ لدل المميز كتحت كاف المميز ضده ي فإذاجر لقاء عممو، لرب العمؿ كثانييما حصكلو عمى أ

شرافو إمرتو كرسي الحالقة بعد حسـ المصاريؼ، فيعتبر  إنتاجيكمية، ىي نصؼ  أجكراكيتقاضى  كا 
 4عامال كليس شريكا " .

التمييز بيف عقد العمؿ كعقد الشركة، فيما لك كفؽ الشريؾ كخصكصا  أىمية أفكيرل الباحث، 
 أـاختراع ما بسبب الشركة، فممف يككف الحؽ في ىذا االختراع، ىؿ ىك لمشريؾ  إلى5الشريؾ بعمؿ،

 لمشركة أم لمشركاء كافة ؟

                                                           
"،  الشركات التجارية -: الكجيز في شرح القانكف التجارم "الجزء الثاني2011. كؼالرؤ عبد  السناكم، .،عثماف التكركرم، -1

 .53-52ص الطبعة الرابعة، مكتبة دار الفكر، أبكديس،
 .433، صمرجع سابؽ، الجديد العمؿ قانكف أنكر:عصاـ  سميـ، -2
 .298، صمرجع سابؽ :الديفمحمكد جماؿ  زكي، -3
 .83، صسابؽ مرجع: الكريـاحمد عبد  شنب، أبك -4
" شركات المساىمة الخصوصية   األمواؿوال تجوز في شركات  األشخاصيالحظ بأف الحصة بالعمؿ، تجوز في شركات  -5

بالنسبة  إالالمحدودة وشركات المساىمة العامة المحدودة والشركات القابضة"، فالعمؿ ال يكوف حصة في الشركات التجارية 
 أف، فال يجوز لو واؿاألمبالنسبة لمشريؾ محدود المسئولية في شركات  أمالمشريؾ المتضامف في الشركات العادية العامة، 

متساوية القيمة قابمة لمتداوؿ، وكذلؾ الحاؿ  أسيـ إلىماليا يقسـ  رأسبقدـ عممو كحصة في الشركات المساىمة، الف 
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 مف التفرقة بيف حالتيف كىما: كيرل الباحث، انو في ىذه الحالة ال بد

  الشريؾ، فتنفذ بنكد  إليواالختراع الذم يتكصؿ  مف يؤكؿ لويحدد كجكد اتفاؽ  األكلى:الحالة
 االتفاؽ.ىذا 

 كفي الشريؾ إليواالختراع الذم يتكصؿ  يحدد مف يؤكؿ لو الحالة الثانية : عدـ كجكد اتفاؽ ،
مكضكعية كىي تعدد الشركاء  ان أركانلو  أفما يميز عقد الشركة،  أىـ فإىذه الحالة، كحيث 
ف إكالخسائر، ف األرباحالماؿ، كنية المشاركة كاقتساـ  رأسالمساىمة في  أككتقديـ الحصص 

يككف نتاج ىذا الجيد ف، وكعمم هبذؿ جيدفي الشركة عبارة عف الشريؾ الذم تككف مساىمتو 
كليس لمشريؾ،  لمشركةبيف جميع الشركاء، فيككف االختراع الناتج عف ىذا العمؿ  مشتركان 

 لقاء عممو، فيككف االختراع الذم األرباحنسبة مف  أجرتوكىذا بعكس العامؿ الذم تككف 
الصفحات الالحقة مف ىذه  لتنظيـ قانكني خاص كما سنرل في ان خاضع إليويتكصؿ 
 1الدراسة.

مف الشركط القانكنية التي يجب تكافرىا في اختراع  األكؿمف دراسة الشرط  أككف قد انتييتكبذلؾ، 
 إالعد ذلؾ ب العامؿ كصاحب العمؿ، فال يسعني كىك شرط كجكد عالقة عمؿ ناشئة بيف الأالعامؿ، 
كىك "  الألدراسة الشرط الثاني مف الشركط القانكنية الكاجب تكافرىا في اختراع العامؿ،  ،االنتقاؿ

 المبحث.( مف ىذا الثانيالمطمب ؿ العامؿ "، كىذا ما سأقـك بدراستو في )االختراع الناتج مف قب

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                      

الشركة ....  بإدارةي عمؿ يتعمؽ ممنوع مف القياـ بأ ألنوبالنسبة لمشريؾ محدود المسئولية في الشركات العادية المحدودة، 
  .47ص: مرجع سابؽ، وؼؤ الر عبد  السناوي، .،عثماف وري،التكر  راجع بذلؾ،

 من هذه الرسال . 88ص -87وص 82ص -78وص 72ص -71راجع ك  من ص -1
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 المطمل الثاني

 االختراع الناتج مف قبؿ العامؿ

 إلى اإلشارةكبيرة كممحكظة، كخصكصا عمى اقتصاد البمداف المتطكرة، كتجدر  أىميةلالختراعات  إف
كاالختراع عمى شتى مناحي الحياة،  كاإلبداعالنمك االقتصادم، مرىكف كمرتبط بدرجة االبتكار  أف

بسبب تطكر كسائؿ  أك ،فييا اإلنتاجبفعؿ تطكر كسائؿ  متطكرة كمتقدمة اقتصاديان  ان فنجد بمدان
كجدكا أكجكد عمماء كمخترعيف  إلىلدييا، كذلؾ التطكر يرجع  األسمحةبفعؿ تطكر  أك ،صالتالمكا

 الكسائؿ.مثؿ ىذه 
ىذه الثكرة  أفرزتوالثكرة الصناعية، كما  إباف، كذلؾ كقد بدأ االىتماـ بالمخترعيف كاختراعاتيـ حديثان 

حمايتيا حماية قانكنية فاعمة،  لزامان  المتزايدة لممخترعات، كاف باألىمية، كمع الشعكر ثاركآمف نتائج 
، كما نتج مف تزايد في عدد السكاف، خالؿ الديمغرافياالرتفاع  أدلكقد 1تحفز المخترعيف كالمبتكريف،

ظيكر  إلىذلؾ  كأدل، اإلنتاجتطكر كسائؿ  إلى، القرف العشريف كاكتشاؼ مصادر جديدة لمطاقة
العمؿ الفكرم، الذم  إلىالعامؿ يعتمد عمى القكة العضمية، بؿ امتد  أداءجديدة لمعمؿ، فمـ يعد  أشكاؿ

 االختراع مف قبؿ العامؿ . إيجاد إلى كصكالن  2ك االبتكار، اإلبداعيقكـ عمى 
 إلىليذه االختراعات المتزايدة، كما ترتب عمييا مف حقكؽ كالتزامات، فقد شرعت الدكؿ،  ةكنتيج

، تصدر بيذا الخصكص، كالقكانيف المدنية كقكانيف كأنظمةتنظيـ ىذه االختراعات، مف خالؿ قكانيف 
، حيث نظمت ىذه القكانيف االختراعات مف حيث تعريفيا كشركطيا العمؿ كقكانيف براءات االختراع

 3.كأحكاميا
                                                           

، كفقا لمقانكف الككيتي في ضكء أحكاـ القانكف المقارف الحماية القانكنية لالختراعات : 2014. الدسكقي إبراىيـ ابكالميؿ، -1
 .5ص، دكف مكاف نشرالطبعة األكلى، مجمس النشر العممي، 

 .1ص دكف طبعة، دار النيضة العربية، القاىرة، التنظيـ القانكني الختراعات العامميف، : 2007. خالد ،الحرم -2
فمسطيف ، ىو القانوف الناظـ لالختراعات في 1953لسنة  22يالحظ بأف قانوف امتيازات االختراعات والرسـو رقـ  -3

في ف ىذا القانوف ىو أدرت بموجل ىذا القانوف، ويالحظ بالقرارات التي ص إلى باإلضافةفي الضفة الغربية،  وخصوصاً 
العمؿ بيذا القانوف  إلغا لمضفة الغربية، وقد تـ  األردنيالحكـ  إبافوقد تـ تطبيقو عمى الضفة الغربية  أردنيقانوف  األصؿ
ـ، وما زاؿ ىذا 1999لسنة  32رقـ  األردنيمف قانوف برا ات االختراع   39ل نص المادة ، بموجاألردنية األراضيداخؿ 



38 
 

كالذم يجب تكافره  مؿ،مف شركط اختراع العا الشرط الثاني ،كيعد االختراع الناتج مف قبؿ العامؿ
قياـ  أثناء إليوتكصؿ يناتج عف االختراع الذم ال ينالمطالبة بحقو القانك  المخترع حتى يستطيع العامؿ

يتكافر فيو كافة  أفكيشترط في ىذا االختراع،  العالقة العمالية فيما بينو كبيف صاحب العامؿ،
 الشركط القانكنية التي يكجبيا القانكف الناظـ، حتى يككف حؽ العامؿ المخترع محؿ حماية كفقان 

 الدراسة.لمقكانيف الناظمة ككفقا ليذه 

كمفيكمو كدراسة الشركط القانكنية الكاجب بدراسة االختراع  أقكـكمف خالؿ ىذا المطمب، سكؼ 
 كىي: ثالثةمف خالؿ فركع  ؾتكافرىا في االختراع ذاتو، كذل

  االختراع.: ماىية األوؿالفرع 
  لالختراع.لشروط الموضوعية ا :نيالثاالفرع 
  لالختراع.الشروط الشكمية  الثالث:الفرع 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

واالستعاضة عنو  ئوإلغا إلىداخؿ أراضي الضفة الغربية، رغـ الحاجة الممحة  الرسالةالقانوف ساري حتى تاريخ كتابة ىذه 
لنافذ والناظـ لبرا ات ف القانوف اإفي قطاع غزة ف أما، ـ 1999لسنة  32رقـ  األردني برا ات االختراع قانوفك خرآبقانوف 
) البال  االختراع مف  105(، والمنشور في العدد 1925لسنة  105واالختراعات ىو قانوف امتيازات االختراعات والرسـو

، المقتفي، وكال 1233، الصفحة 22/1/1937االنتدال البريطاني (، بتاريخ  –قوانيف فمسطيف، ) مجموعة درايتوف 
 القانونيف متطابقاف مف حيث المواد والنصوص .
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 األوؿالفرع 

 ماىية االختراع
ًديده: ِاْخِترَاعٌ " ، بأنو ةعرؼ االختراع لغيي  ، ًاٍبًتدىاعه، جى ٍمؽي  ًاٍبًتكىاره في مجاؿ  اكتشاؼ ،كاالبتداع الشٍَّيًء،خى

 1". شيء جديد عممٌي أك ًتٍقنيٌ  عممٌي،
 ببعض جكانبو لـ يكف مكجكدا مف أكشيء معيف، بالمطمؽ  إيجادكيعرؼ االختراع اصطالحا، بأنو، " 

كف الكشؼ عف شيء لـ ي إلىصنع شيء معيف لـ يكف مصنكعا مف قبؿ، كما ينصرؼ  أك قبؿ،
 2يكف معركفا مف قبؿ " . معرفة شيء لـ أكمكتشفا مف قبؿ 

بأنو، " كؿ ابتكار جديد قابؿ لالستغالؿ الصناعي، سكاء كاف متعمقا بمنتجات  قانكنان االختراع كيعرؼ 
 إبداعيةيعرؼ االختراع بأنو، " أم فكرة كما  3بيما معا "، أكبطرؽ ككسائؿ مستحدثة  أـصناعية 
بكمييما معا تؤدم  أكبطريقة  أكالمخترع في أم مف المجاالت التقنية، كتتعمؽ بمنتج  إلييايتكصؿ 
 إلييا يتكصؿ فكرة ، "بأنو كذلؾكيعرؼ 4،حؿ مشكمة معينة في أم مف ىذه المجاالت " إلىعمميا 

كقد عرؼ المشرع الفمسطيني االختراع في  5،"التقنية مجاؿ في معينة مشكمة حؿ عنيا كينتج المخترع،
استعماؿ أم  أكسمعة تجارية جديدة  أكجديد  كؿ نتاجقانكف امتيازات االختراعات كالرسكـ بأنو، " 

كقد عرفت منظمة 6غاية صناعية "، ألماستعممت بطريقة جديدة  أكعرفت  أككسيمة اكتشفت 
                                                           

 . http://www.almaany.com، ، المعانيالمكقع االلكتركني  -1
دراسة  طرم "النظاـ القانكني لبراءات االختراع في التشريع الق :2010. سبتمبر مصمح احمدطراكنة،  صالح.، ،زيف الديف -2

، 422-313 كالثالثكف،براءة االختراع في القانكف القطرم الجديد "، مجمة الحقكؽ، العدد الثالث، السنة الرابعة  ألحكاـتحميمية 
 .318ص

 .1970( لسنة 65رقـ )العراقي براءة االختراع كالنماذج الصناعية مف قانكف  1/4المادة  -3
 ـ.1999لسنة  32رقـ  األردنيمف قانكف براءات االختراع  2المادة  -4
 الصناعية كالنماذج النباتية كاألصناؼ المتكاممة لمدارات التخطيطية كالتصميمات االختراع براءات نظاـمف  2المادة  -5

 .، السعكدم(2004 يكليك 17 مكافؽ ،29/5/1425 المؤرخ 27ـ/ رقـ الممكي المرسـك بمكجب )الصادر
، كقد عدؿ المشرع الفمسطيني مف ىذا التعريؼ عند 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  2المادة  -6

يتكصؿ  ةفكرة ابتكاريمف ىذا المشركع االختراع بأنو، "  2عرفت المادة  إذكضعو لمشركع قانكف حماية الممكية الصناعية، 
 ".بكمييما  أكبطريقة صناعية  أكإلييا المخترع، كينتج عنيا حؿ مشكمة معينة في مجاؿ التقنية كتتعمؽ بمنتج 

http://www.almaany.com/
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التكصؿ  إلىالمخترع، كالتي تنتج مف الناحية الكاقعية  إلييااالختراع بأنو، " الفكرة التي تكصؿ 1الكيبك،
 أمرا أك طريقة صنع جديدة أكيككف ىذا االختراع منتجا جديدا  أفلحؿ مشكمة تكنكلكجية، كما يمكف 

الفكرة التي رية، عمى تعريؼ االختراع بأنو، " العميا المص اإلداريةكقد استقرت المحكمة 2يتعمؽ بيا "،
 3صناعي المألكؼ " .تجاكز تطكر الفف ال

كيمثؿ االختراع الحائز عمى براءة تحميو " شيادة الحماية "، حقا مف حقكؽ الممكية الصناعية 
كقد نظـ المشرع العماني براءة االختراع كعرفيا بأنيا، " الكثيقة التي 4المنتمية لحقكؽ الممكية الفكرية،

ىذا القانكف كالئحتو  ألحكاـطبقا "قانكنية،  بالحمايةتمنحيا الدائرة لصاحب االختراع، ليتمتع اختراعو 
 03-07في المادة الثانية مف األمر رقـ  براءة االختراع عرؼ المشرع الجزائرم كما 5التنفيذية "،

براءة  المشرع الفمسطيني كقد نظـ بأنيا، " كثيقة تسمـ لحماية االختراع "،6المتعمؽ ببراءات االختراع،

                                                           
والويبو وكالة مف  الفكرية الممكية الويبو ىي المنتدى العالمي لمخدمات والسياسة العامة والتعاوف والمعمومات في مجاؿ -1

ا االضطالُع بدور ريادي يدولة عضوا، وميمت 189التي تموؿ نفسيا بنفسيا ويبمغ عدد أعضائيا  المتحدة األمـ وكاالت
الرئاسية  ياوىيئات ياوترد واليت ،ئدة الجميعفي إرسا  نظاـ دولي متوازف وفعاؿ لمممكية الفكرية يشجع االبتكار واإلبداع لفا

جرا ات  ، راجع الموقع االلكتروني التالي :1967التي أنشئت بموجبيا الويبو في عاـ  الويبو اتفاقية التنظيمية في تياوا 
   "wipo/ar-http://www.wipo.int/about ." 

دار الكتب القانكنية،  دكف طبعة، ،"دراسة مقارنة" براءات اختراعات العماؿ : 2008. الفتكح محمد أبكالخير، جماؿ  أبك -2
 .49صمصر، المحمة الكبرل، 

مجمس الشكرل،  ألعضاءالكيبك الكطنية عف الممكية الفكرية  ندكة بحقوؽ الممكية الفكرية،التعريؼ : الديفحساـ  الصغير، -3
 ، راجع المكقع االلكتركني التالي : 4ص ،2004مارس/ 24-23سمطنة عماف، مسقط، ظمة العالمية لمممكية الفكرية، المن

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_4a.pdf  
 7سنة  1965رقـ الجدوؿ ، 3/1965العميا،قد توصمت الى ىذا التعريؼ في الطعف رقـ  اإلداريةالمحكمة  أف إلى" ويشار 
، كما ىو مبيف في الصفحة الرابعة مف الندوة، وكاف موضوع برا ة االختراع، ىو استعماؿ الزيت المعدني المجدد قضائية

 إلىابتكر ما يضيؼ جديدا  أوصاحل البرا ة ال يكوف قد ابتدع  فإبدال مف تركيبة حبر الطابعة، وقالت المحكمة بحؽ : 
عمى التركيل الكيميائي  ىو لـ يدخؿ تغير إذـ، وما يعد اختراعا بالمعنى الذي تقررت حماية القانوف لو، الفف الصناعي القائ
 عمى حاليا " . األساسيةصناعتو فعال ىو الزيت المعدني، وقد بقيت ىذه المادة  أساسلحبر الطابعة، الذي 

كالقاسـ المشترؾ بيف ىذه الحقكؽ  ،قسميف كىما الممكية الصناعية كالممكية الفنية كاألدبية حقكؽ الممكية الفكرية الىتقسـ  -4
 ،كيشار كذلؾ األمر عف الممكية الذىنية لإلنساف الذم أعمؿ عقمو في جانب مف تمؾ الجكانب اتجةن أنيا صكر فكرية )ذىنية( ن

لصناعية كالعالمات التجارية كاألسماء التجارية كالمؤشرات الجغرافية, أما بأف حقكؽ الممكية الصناعية تشمؿ براءات االختراع كالنماذج ا
الممكية الفنية كاألدبية فتشمؿ حقكؽ المؤلؼ كما يرتبط بو مف حقكؽ مجاكرة مثؿ حقكؽ فناني األداء كمنتجي التسجيالت الصكتية كىيئات 

 ,ككسائؿ اإلعالـ ندكة الكيبك عف الممكية الفكرية لمصحفييف فكرية،مدخؿ إلى الممكية الراجع بذلؾ : الصغير، حساـ الديف. : اإلذاعة, 
 WIPO/IP/UNI/BAH/04/1، المكقع االلكتركني :  2ص ،2004 ,مممكة البحريف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية " الكيبك "،

 العماني.قانكف براءات االختراع،  بإصدار 82/2000السمطاني رقـ مف المرسـك  1المادة  -5
، المتعمؽ ببراءات 2003يكليك سنة  19ىجرم المكافؽ  1424عاـ  األكلىجمادل  19مؤرخ في  03-07أمر رقـ  -6

 .2003يكليك  23، بتاريخ 7، ص44االختراع، كالمنشكر في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد 

http://www.wipo.int/about-ip/ar/
http://www.un.org/ar/
http://www.wipo.int/treaties/ar/text.jsp?file_id=283805
http://www.wipo.int/about-wipo/ar
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_4a.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_4a.pdf
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، حيث نكف افي قا االختراع كما 1كصؼ " امتياز االختراع "،عمييا  أطمؽمتيازات االختراعات كالرسـك
 تعريؼ براءة االختراع . أكنو كلـ يكضح مفيـك القانكف أ يؤخذ عمى ىذا

كتعرؼ براءة االختراع بأنيا، "سند ممكية اختراع يصدر عف الجية المكمفة بحماية الممكية الصناعية، 
باستغالؿ االختراع مع ما يقتضيو ىذا الحؽ مف حماية قانكنية، تمتد يخكؿ لصاحبو حؽ االستئثار 

 2لعدد معيف مف السنكات حسبما ينص عميو قانكف براءات االختراع " .
براءة االختراع، تكمف في حماية االختراع ذاتو،  أىمية، بأف أعالهكيتضح مف التعريفات الكارد ذكرىا 

حيث تعد سند ممكية، تثبت مف خالليا ممكية االختراع، كيشير الباحث بأف مكضكع ىذه الدراسة 
 كتنظمو.ينصب عمى دراسة حؽ العامؿ في االختراع الحائز عمى براءة تحميو 

براءة اختراع  ديـ طمب لمحصكؿ عمىالمخترع الذم يستغؿ اختراعو، دكف تق أفعف البياف  الغنيكمف 
، األكؿ المخترع إليواالختراع الذم تكصؿ  ذات إلى خرآقد يتعرض لممخاطر، فقد يتكصؿ مخترع 

 إلىالكبرل ال تمجأ  الشركاتف ، كلذلؾ فإفرصة حماية اختراعو األكؿكحينئذ تضيع عمى المخترع 
يتكصؿ  أف مف التي تخشى ىذه الشركات بالنسبة لتمؾ االختراعات إالالحصكؿ عمى براءات اختراع 

 3في زمف قصير نسبيا . إلييامنافسكىا 
تتكافر في  أفكيالحظ بأف الشركط الالزمة لمحصكؿ عمى براءة االختراع، ىي الشركط التي يجب 

 .شكمية أـأكانت ىذه الشركط مكضكعية  االختراع ذاتو سكاء
 
 
 
 
 
 

                                                           
وقد عرؼ  "،، كعرفيا بأنيا، " براءة امتياز االختراع 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  2المادة  -1

مف مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية بأنيا، " الشيادة الممنوحة مف  2المشرع الفمسطيني برا ة االختراع في المادة 
 ".المسجؿ لحماية االختراع 

  .23صالطبعة األكلى، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت، براءة االختراع خصائصيا كحمايتيا،  : 2015. الجياللي، عجة -2
  التالي:، راجع المكقع االلكتركني 3ص ،مرجع سابؽ :التعريؼ بحقوؽ الممكية الفكرية: الديفحساـ  الصغير، -3

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_4a.pdf . 
 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_4a.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_4a.pdf
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 الفرع الثاني

 لالختراعالشروط الموضوعية 

القكانيف العربية براءات االختراع بشكؿ خاص، كالممكية الصناعية كالفكرية بشكؿ عاـ،  نظمت
كيالحظ بأف ىذه القكانيف قد اتفقت عمى شركط معينة، يجب تكافرىا في االختراع، حتى يستطيع مالؾ 

في مجمميا ىي الغير مف الحصكؿ عمى براءة فيو تنظمو كتحميو، كىذه الشركط  أكىذا االختراع 
 مكضكعية.شركط 

الشركط  2004،1لسنة  1رقـ  براءات االختراع كنماذج المنفعة المشرع البحريني في قانكف نظـفقد 
مف ىذا  1الكاجب تكافرىا في االختراع لنيمو كثيقة تحميو كتنظمو )براءة االختراع(، فنصت المادة 

ىذا القانكف عف كؿ اختراع جديد ، يشتمؿ عمى تمنح براءة االختراع كفقان ألحكاـ "  ،القانكف عمى
لمتطبيؽ الصناعي ، سكاء كاف االختراع متعمقان بمنتجات   خطكة إبداعية ، كيككف قابال

، أك بطرؽ صناعية ، أك بتطبيؽ جديد لطرؽ  -مستكردة أك منتجة محميا  –جديدة   صناعية
تكافرىا في االختراع، عند تعريفو  كقد حدد المشرع العراقي، الشركط الكاجب2"، صناعية معركفة

فقد 1970،3لسنة  65ءة االختراع كالنماذج الصناعية رقـ مف قانكف برا األكلىلالختراع في المادة 

                                                           
، كالصادر 2741نية، العدد ، كالمنشكر في الجريدة الرسمية البحري2006لسنة  14عدؿ ىذا القانكف بمكجب القانكف رقـ  -1

لسنة  14لـ يتـ تعديميا بمكجب القانكف رقـ  2004لسنة  1مف القانكف رقـ  1ـ، كيالحظ بأف المادة رقـ 31/5/2006بتاريخ 
2006. 

( بإصػػػػػدار قانكف حقػػػكؽ الممكية الصناعيػة 67/2008رقـ ) السمطانيالمرسـك مف  3/1يقابؿ ىذه المادة، نص المادة  -2
يككف االختراع قابال لمحصكؿ عمى براءة اختراع إذا كاف جديدان كمنطكيا عمى خطكة إبداعية العماني، حيث نصت عمى، " 

 ". كقابال لمتطبيؽ الصناعي
اسـ القانكف " قانكف براءات االختراع كالنماذج الصناعية  كأصبح، 2004لسنة  81عدؿ ىذا القانكف، بمكجب القانكف رقـ  -3

مف  3تعريؼ االختراع بمكجب المادة  أصبحالنباتية "، كقد  كاألصناؼكالمعمكمات غير المفصح عنيا كالدكائر المتكاممة 
مف المجاالت التقنية وتتعمؽ بمنتج  أيالمخترع في  إلييايتوصؿ  إبداعيةفكرة  يأ" كالتالي،  2004لسنة  81القانكف رقـ 

 ." مف المجاالت أيحؿ مشكمة معينة في  إلىطريقة صنع تؤدي عمميا  أو
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كؿ ابتكار جديد قابؿ لالستغالؿ الصناعي سكاء كاف متعمقا بمنتجات "  عرؼ االختراع بأنو، 
 ،المشرع الجزائرم ىذه الشركط كصؼكقد  "،صناعية جديدة أـ بطرؽ ككسائؿ مستحدثة أك بيما معا

 1.بشركط أىمية االختراع 
حقكؽ مف قانكف حماية  1كشركط االختراع، فقد نصت المادة  أحكاـكقد نظـ المشرع المصرم 

، عمى الشركط التي يجب تكافرىا في االختراع لحصكلو عمى 2002لسنة  82الممكية الفكرية رقـ 
 ىي:براءة تحميو كتنظمو، كىذه الشركط 

 الصناعي.قابمية االختراع لمتطبيؽ  - أ
 جديدا.يككف االختراع  أف - ب
 2. إبداعية كةطخيمثؿ االختراع  أف - ت

منح االختراع براءة تحميو فييا  يتـ كقد نظـ المشرع المصرم في القانكف ذاتو، الحاالت التي ال
 أكاالختراع مخالفا لمنظاـ العاـ ال يككف  أفكتنظمو، في حاؿ تكافرىا، كمف ضمف ىذه الحاالت، 

ط مف الشركط المكضكعية لالختراع كيعتبر ىذا االستثناء شر 3القكمي، باألمفماسا  أكالعامة  اآلداب
. 

                                                           
" يتعمؽ ببراءات االختراع الجزائرم كالذم جاء معنكنا  فيما 03-07رقـ  األمرمف الباب الثاني مف  األكؿراجع القسـ  -1

 ."االختراع لمحصكؿ عمى براءة  أىميةبشركط 
"  عمى:، حيث نصت ىذه المادة 1999لسنة  32مف قانكف براءات االختراع األردني رقـ  3يقابؿ ىذه المادة، نص المادة  -2

 :يككف االختراع قابالن لمحماية بالبراءة بتكافر الشركط التالية
كاف جديدان مف حيث التقنية الصناعية غير مسبكؽ بالكشؼ عنو لمجميكر في أم مكاف في العالـ بالكصؼ  إذا -1 - أ

المكتكب أك الشفكم أك عف طريؽ االستعماؿ أك بأم كسيمة أخرل يتحقؽ بيا العمـ بمضمكف االختراع قبؿ تاريخ 
 .القانكفىذا  أحكاـ ذلؾ الطمب المدعى بو كفؽ أكلكيةتسجيؿ االختراع أك قبؿ تاريخ  إيداع

طمب تسجيمو  إيداعالسابقة لتاريخ  االثني عشركال يعتد بالكشؼ عف االختراع لمجميكر إذا حدث خالؿ األشير  -2
عمؿ غير محؽ مف الغير بسبب  أككاف نتيجة تصرؼ قاـ بو طمب التسجيؿ ك  االختراع لتاريخ االدعاء بأكلكية أك

 .ضده
كاف منطكيان عمى نشاط ابتكارم لـ يكف التكصؿ إليو بديييان لرجؿ المينة العادم المطمع عمى حالة التقنية  إذا - ب

 .االختراعالصناعية السابقة لمكضكع 
كاف قابالن لمتطبيؽ الصناعي بحيث يمكف صنعو أك استعمالو في أم نكع مف أنكاع الزراعة أك صيد السمؾ أك  إذا - ت

مف قانكف براءات االختراع  3/1 كنص المادة، اليدكيةكيشمؿ ذلؾ الحرؼ  معانييا،كسع الخدمات أك الصناعة بأ
تمنح براءة اختراع عف كؿ اختراع جديد ناشئ عف جيد في االبتكار " : ، حيث نصت عمى1971السكداني لسنة 

 ". كقابؿ لالستغالؿ الصناعي
، كيقابؿ ىذه المادة، نص المادة السابعة 2002لسنة  82مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ  2/1المادة  -3

ال يجكز منح براءات االختراع التي يككف في نشرىا أك ، حيث نصت عمى " 1971مف قانكف براءات االختراع السكداني لسنة 
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  الفمسطيني.شروط االختراع في القانوف 

، القانكف النافذ كالناظـ لبراءات 1953لسنة  22يشكؿ قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ 
كقد نظـ ىذا القانكف الشركط المكضكعية لالختراعات كلكنو لـ 1االختراع كاالختراعات في فمسطيف،

فمف خالؿ استعراض تعريؼ االختراع الذم نصت عميو المادة  ،كمباشر بشكؿ صريح مياينظيقـ بت
 تطمب شرطيف كىما : بأنومف ىذا القانكف، نجد  2

 ".جديدا  نتاجان يككف االختراع جديدا، كذلؾ باستعراض عبارة "  أف .1
 ".غاية صناعية  ألميككف االختراع قابال لمتطبيؽ الصناعي، كذلؾ باستعراض عبارة، "  أف .2

ىذا في االختراع، فمـ يرد أم نص قانكني يدؿ عمى  اإلبداعيةفيما يتعمؽ بشرط تكافر الخطكة  أما
ع مف الشرط الراب إلى أشاركنجد باف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك النافذ، ، إليويشير  أكالشرط 

المسجؿ قبكؿ يرفض "  :مف ىذا القانكف عمى 8/5شركط االختراع المكضكعية، حيث نصت المادة 
الطمب كالمكاصفات المتعمقة بأم اختراع إذا رأل أف استعماؿ ذلؾ االختراع يخالؼ القانكف أك ينافي 

 ".ة اآلداب أك ال يتفؽ مع المصمحة العام
كقد حدد المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية، الشركط المكضكعية بشكؿ 

ىذا  ألحكاـ" يككف االختراع قابال لمحصكؿ عمى براءة االختراع طبقا  :صريح كمباشر فقد نص عمى
كقابال لمتطبيؽ  ابتكاريةكاف جديدا كمنطكيا عمى خطكة  إذا. 1 التالية:القانكف بتكافر الشركط 

" ال تمنح براءة االختراع كبراءة نمكذج المنفعة في أم مف الحاالت  :كقد نص عمى  2"،الصناعي 

                                                                                                                                                                                      

يعتبر استغالؿ االختراع مخالن بالنظاـ العاـ أك اآلداب لمجرد أف استغاللو بالنظاـ العاـ أك اآلداب كلكف ال  استغالليا إخالؿ
 ." محظكر قانكنان 

ك القانكف السارم كالنافذ في الضفة ، ىالفمسطيني1953لسنة  22كالرسـك رقـ يالحظ بأف قانكف امتيازات االختراعات  -1
كالرسـك ات االختراعات في قطاع غزة فاف القانكف النافذ كالناظـ لبراءات االختراعات كاالختراعات ىك قانكف امتياز  أماالغربية، 

، بتاريخ البريطاني(االنتداب  –درايتكف  )مجمكعةمف قكانيف فمسطيف،  105(، كالمنشكر في العدد 1925لسنة  105 الباب)
 كالنصكص.، المقتفي، ككال القانكنيف متطابقاف مف حيث المكاد 1233، الصفحة 22/1/1937

 الفمسطيني.مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية  1/أ/58المادة  -2
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 أكالكطني  باألمفنماذج المنفعة التي يككف مف شأف استغالليا المساس  أك. االختراعات 1التالية : 
كيرل الباحث بأنو ال 1.. "،اآلداب. أكلحماية النظاـ العاـ  ضركريان  ريان اتجالتي يككف منع استغالليا 

صدار إقراربد مف  عمى صعيد جؿ مكاكبة التطكرات القانكنية أكقت ممكف مف  بأقربىذا القانكف  كا 
 الممكية الصناعية .

 يككف قابالن كي ف الشركط المكضكعية التي يجب تكافرىا في االختراع لكيتبيف مما سبؽ ذكره، بأ
 :كىيشركط  أربعةلمحصكؿ عمى براءة بو، تنحصر في 

 ". دةالج، " شرط يككف االختراع جديدان  أف .1
  .ابتكاريو إبداعيةيمثؿ االختراع خطكة أف  .2
 الصناعي.يككف االختراع قابال لمتطبيؽ  أف .3
كغير ماس  لمدكلة العامة اآلداب أكلمنظاـ العاـ  مخالؼ، كغير يككف االختراع مشركعان  أف .4

 لمدكلة.باألمف القكمي 

 ".، " شرط الجدة يكوف االختراع جديداً  أف :أوالً 
القانكني لبراءات االختراع تقكـ عمى ضركرة تطكير كتشجيع البحث العممي  ـاالنظفمسفة  أف

غير مكرر كغير  ان جديد القائمة شيئان  اإلنسانيةجديدة تضيؼ لممعرفة  أفكاران كالدراسات، التي تتضمف 
مقابؿ قياـ المخترع  تأتيالحماية القانكنية التي يمنحيا القانكف لالختراع،  فإحيث 2معركؼ،
االختراع  أفالمجتمع بيذا االختراع، كىذا يدؿ عمى  إفادةجؿ أكالكشؼ عف اختراعو مف  باإلفصاح

الكشؼ عنو، فمنح البراءة لممخترع يككف مكافأة لو مقابؿ  أكغير معمكـ لمعامة، أم لـ يسبؽ نشره 
الكشؼ عنو، فال  أك اإلفصاحكاف االختراع قد سبؽ  فإذاسماحو لمعامة االطالع عمى االختراع، 

 3.لممجتمع جديدا يستحؽ مكافأة عنو يككف المخترع عندئذ قد قدـ

                                                           
 الفمسطيني.مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية  1/أ/59المادة  -1
شرط الجدة في االختراع، دراسة مقارنة في ضكء نصكص  :كاظـاهلل نبيؿ ميدم  ، عبدزكيف الزىرة.،سالـ عبد  الفتالكم، -2

، المجمد اإلنسانيةمجمة بابؿ، العمـك :  2013. المعدؿ 1970لسنة  65االختراع كالنماذج الصناعية العراقي رقـ  براءةقانكف 
مػف يػضيؼ إلػى المعرفػة اإلنػسانية المتاحػة  أةوتقـو ىذه الفمسفة عمى مكاف. .. (1014-994، )997ص، 4، العدد 21

وقػت االختػراع شػيئا مبتكػراً ً ،إذ لػيس مػف أىػداؼ النظػاـ القانوني لبػرا ات االختػراع أف يػضمف الحمايػة القانونيػة لكػؿ 
 اج الطبيعية يمكػف أف تخطػر عمى باؿ أي فني ماىر في إطار عممية اإلنت جيػاز يختػرع أو لكػؿ فكػرة محػدودة

 .77ص : مرجع سابؽ،الدسكقي الميؿ، إبراىيـ أبك -3
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يككف  أفكيقصد بشرط الجدة، " عدـ عمـ الغير بسر االختراع، قبؿ طمب البراءة عنو فال يكفي 
يككف ىذا  أفعمى فكرة ابتكار شيء جديد، بؿ يجب  أساسايقكـ  أف أكاالختراع جديدا في مكضكعو 

في قانكف  األردنيكقد حدد المشرع  1الغير، قبؿ طمب البراءة "، إلىالجديد غير معركؼ سره االبتكار 
أم مف حيث التقنية الصناعية  فيعتبر االختراع جديدا،، المقصكد باالختراع الجديد، براءات االختراع

غير مسبكؽ بالكشؼ عنو لمجميكر في أم مكاف في العالـ بالكصؼ المكتكب أك الشفكم أك عف 
تسجيؿ  إيداعطريؽ االستعماؿ أك بأم كسيمة أخرل يتحقؽ بيا العمـ بمضمكف االختراع قبؿ تاريخ 

كقد حدد المشرع 2،ىذا القانكف أحكاـذلؾ الطمب المدعى بو كفؽ  أكلكيةاالختراع أك قبؿ تاريخ 
 لمصرم الحاالت التي ال يعتبر فييا االختراع جديدا كىي :ا

عف جزء منو في  أكصدرت براءة عنو  أكبراءة اختراع  إصداركاف قد سبؽ طمب  إذا .1
 3البراءة.في الخارج قبؿ تاريخ تقديـ طمب  أكجميكرية مصر العربية 

في الخارج  أكاستغاللو في جميكرية مصر العربية  أككاف قد سبؽ استعماؿ االختراع  إذا .2
مف استغاللو قبؿ تقديـ عف كصفو عمى نحك يمكف ذك الخبرة  أفصحكاف قد  أكبصفة عمنية 

 4البراءة.طمب 
السابقة  أشيرالدكلية خالؿ الستة  أك، الكشؼ عف االختراع في المعارض الكطنية إفصاحان كال يعد 

كيرل الباحث بأف الكشؼ عف سر االختراع مف قبؿ العامؿ المخترع  5،البراءةعمى تاريخ التقدـ بطمب 

                                                           
 .69ص الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة، الممكية الصناعية، :1998. القميكبي، سميحة -1
مف  2/أ/58ادة نص المادة ـ، كيقابؿ ىذه الم1999لسنة  32رقـ  األردنيمف قانكف براءات االختراع  1/أ/3المادة  -2

لـ يكف مسبكقا مف قبؿ بمعنى  إذا" يككف االختراع جديدا :حماية الممكية الصناعية الفمسطيني حيث نصت عمى قانكفمشركع 
يتحقؽ بيا  أخرلأم كسيمة  أكاستعمالو  أكالقكؿ،  أكانو لـ يتـ الكشؼ عنو لمجميكر في أم مكاف ال بكصفو سكاء بالكتابة 

ىذا  أحكاـذلؾ الطمب المدعى بو كفؽ  أكلكيةقبؿ تاريخ  أكطمب تسجيؿ االختراع  إيداعالعمـ بمضمكف االختراع قبؿ تاريخ 
 ".القانكف 

 المصرم. 2002لسنة  82الفكرية رقـ مف قانكف حماية حقكؽ الممكية  3/1المادة  -3
 المصرم. 2002لسنة  82مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية رقـ  3/2لمادة  -4
كقد نظـ المشرع الفمسطيني حالة  المصرم، 2002لسنة  82مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية رقـ  3/3المادة  -5

إف "  :مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك عمى 21دكلي، فقد نصت المادة  أكعرض االختراع في معرض صناعي 
في معرض صناعي أو دولي أو نشر تفاصيؿ عنو أثنا  مدة إقامة المعرض أو استعمالو لشؤوف عرض أم اختراع 

المعرض في المكاف الذي أقيـ فيو المعرض أو استعمالو خالؿ مدة إقامة المعرض مف قبؿ أي شخص في أي مكاف آخر 
مى موافقة المخترع أو تالوة المخترع رسالة عف االختراع أماـ ىيئة عممية أو نشر تمؾ الرسالة كعمؿ مف دوف الحصوؿ ع

جممة أعماؿ تمؾ الييئة ال ينتقص مف حؽ المخترع في تقديـ طمل والحصوؿ عمى امتياز باالختراع أو مف صحة كؿ امتياز 
 آخر منح عمى أساس ىذا الطمل بشرط :
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لزمالئو في ذات القسـ كألىؿ الخبرة كصاحب العمؿ، ال يؤثر عمى شرط الجدة، بؿ يبقى االختراع 
 جديدان كمحافظان عمى شركطو المكضكعية . 

تككف الفكرة التي بني عمييا االختراع  أف ،كبالتالي، فال يكفي لكي يحصؿ المخترع عمى براءة اختراع
تقديـ طمب  أكاستعمالو،  ألحديككف االختراع جديدا لـ يسبؽ  أف"، بؿ يجب فكؽ ذلؾ  أصمية" 

السبؽ النشر عنو،  أكحصؿ فعال عمى براءة اختراع عنو،  أكلمحصكؿ عمى براءة بشأنو،  فقد  كا 
 1االختراع شرط الجدة، فال تمنح عنو براءة االختراع .

 ابتكارية.يمثؿ االختراع خطوة  أف :ثانياً 

أم فكرة إبداعية يتكصؿ إلييا المخترع في أم مف مجاالت التقنية كتتعمؽ يعرؼ االختراع بأنو، " 
كيالحظ 2"، حؿ مشكمة معينة في أم مف ىذه المجاالت إلىبمنتج أك بطريقة أك بكمييما تؤدم عمميان 

يككف االختراع منطكيا عمى نشاط  أف، أم اإلبداعيةمف ىذا التعريؼ اشتمالو عمى شرط الخطكة 

                                                                                                                                                                                      

ؿ عرض االختراع، أو الشخص الذي يتمو الرسالة أو الشخص المسموح لو بنشر تفاصيؿ العارض قب -أف يرسؿ  .1
 . فيو برغبتو في عرض االختراع أو في تالوة رسالة عنو أو نشرىا ينبؤهاإلشعار المقرر إلى المسجؿ  -االختراع

أو خالؿ ستة أشير مف ذلؾ أف يقدـ طمل امتياز باالختراع قبؿ تاريخ افتتاح المعرض أو تالوة الرسالة أو نشرىا  .2
 .التاريخ

... كيالحظ بأف بعض التشريعات العربية  3ص : مرجع سابؽ،التعريؼ بحقوؽ الممكية الفكرية ،حساـ الديف الصغير، -1
تقديـ طمب لمحصكؿ  أكسبؽ استعمالو  إذااالختراع ال يككف جديدا  أفبالجدة المطمقة، كليس بالجدة النسبية، بمعنى  أخذت

ندكة الكيبك الكطنية عف  4العالـ، صسبؽ النشر عنو في أم مكاف في  أكحصؿ فعال عمى براءة اختراع  أكعمى براءة بشأنو 
خذ بمفيـك الجدة النسبية مف حيث أكيالحظ بأف المشرع العراقي قد  .، ......2004مجمس الشكرل،  ألعضاءالممكية الفكرية 
طمقة مف حيث المكاف كذلؾ بالنص عميو في المادة الرابعة مف قانكف براءات االختراع كالنماذج الصناعية رقـ الزماف كالجدة الم

االختراع في خالؿ إذا كاف  -1التاليتيف :  ال يعتبر االختراع جديدا في الحالتيف"  :، حيث نصت عمى1970لسنة  65
السابقة لتاريخ تقديـ الطمب لبراءة قد سبؽ استعماليا بصفة عمنية في العراؽ أك خارجو أك كاف قد أعمف عف  كفالسنكات الخمس

كصفة أك رسمو في نشرات أذيعت في العراؽ أك خارجو ككاف الكصؼ أك الرسـ الذم نشر مف الكضكح بحيث يككف بإمكاف 
 . ذكم الخبرة استغاللو

براءة عنو أك عف  إصدارالسابقة عمى تاريخ تقديـ طمب البراءة قد سبؽ  كفنكات الخمسإذا كاف االختراع في خالؿ الس -2
جزء منو لغير المخترع أك لغير مف آلت إليو حقكقو أك كاف قد سبؽ لمغير أف طمب براءة االختراع ذاتو أك عف جزء منو في 

 .88ص، عدناف ىاشـ الشركفي، 2011، مجمة رسالة الحقكؽ، السنة الثالثة، العدد الثاني، " المذككرةالمدة 
مف قانكف امتيازات  2ـ ، كيقابؿ ىذه المادة نص المادة 1999لسنة  32مف قانكف براءات االختراع األردني رقـ  2المادة  -2

نتاجان جديدان أك سمعة تجارية جديدة، أك كالتي عرفت االختراع بأنو، "  1953لسنة  22االختراعات كالرسـك الفمسطيني رقـ 
"، كيالحظ بأف ىذا التعريؼ لـ يتطرؽ  استعماؿ أية كسيمة اكتشفت أك عرفت أك استعممت بطريقة جديدة ألية غاية صناعية

المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف الممكية الصناعية، قاـ بتنظيـ شرط  أف إالالخطكة اإلبداعية،  أكشرط االبتكار  إلى
المخترع كينتج عنيا  إلييايتكصؿ  يةابتكار عرفت االختراع بأنو، " فكرة  إذمنو  2المادة االبتكار فأكرده في تعريؼ االختراع في 

 بكمييما " . أكبطريقة صناعية  أكحؿ مشكمة معينة في مجاؿ التقنية كتتعمؽ بمنتج 
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بديييا لرجؿ المينة العادم المطمع عمى حالة التقنية لمصناعة السابقة  إليوابتكارم لـ يكف التكصؿ 
كتشاؼ شيء جديد ا أكشيء جديد لـ يكف مكجكدا مف قبؿ  إيجادكاالبتكار، ىك 1،لمكضكع االختراع

 إذاكيعتبر االختراع ناتجا عف نشاط اختراعي 2،كاف مكجكدا كلكنو كاف مجيكال كغير ممحكظ كجكده
  3.السائدة  مف حالة التقنية بداىةن  لـ يكف ناجمان 

يككف االختراع فكرا  أفالفكرة المبتكرة، يعني  أك اإلبداعيةشرط الخطكة  أفكيرل غالبية الفقو القانكني 
بالقدر المتيسر مف المعرفة العممية بؿ ال بد مف تكفر قدر عاؿ مف  إليوال يمكف الكصكؿ  إبداعيا

كمعنى  ،اكز الحدكد الطبيعية مف المعمكمات المتكفرة لرجؿ الصناعة المتخصصجالبحث العممي كيت
ة كىذا ىك العممي األصالةمستكل  إلىالعادية  األفكارمف مستكل  اإلبداعيةترتفع الفكرة  أفذلؾ 

 4تقكـ عميو فكرة اإلبداع العممي .الذم  األساس
ينطكم عمى  أف، بؿ يجب يككف جديدان  أففال يكفي لحماية االختراع، عف طريؽ البراءة كبالتالي، 
نو يشترط لمنح براءة مألكؼ في التطكر الصناعي، بمعنى أتتجاكز المستكل ال إبداعيةخطكة 

بديييا لرجؿ الصناعة المتخصص في المجاؿ التكنكلكجي  أمراال يككف االختراع  أفاالختراع، 
 5لالختراع .

 الصناعي.لمتطبيؽ  يكوف االختراع قابالً  أف :ثالثاً 
االستخداـ في أم نكع مف  أككاف مكضكعو قابال لمصنع  إذايعتبر االختراع قابال لمتطبيؽ الصناعي 

مف أنكاع الزراعة أك صيد السمؾ أك  يمكف صنعو أك استعمالو في أم نكع أم  6الصناعة، أنكاع
 7. الخدمات أك الصناعة بأكسع معانييا ، كيشمؿ ذلؾ الحرؼ اليدكية

                                                           
 ـ.1999لسنة  32/ب مف قانكف براءات االختراع األردني رقـ 3المادة  -1
 .52ص، مرجع سابؽ :سميحة القميكبي، -2
 الجزائرم.المتعمؽ ببراءات االختراع  03-07رقـ  األمرمف  5المادة  -3
، العدد راع العراقي، مجمة رسالة الحقكؽاثر اتفاقية تريبس عمى قانكف براءة االخت :2011 .الشركفي، عدناف ىاشـ جكاد -4

 (.122-76)، 89ص، كمية القانكف، جامعة كربالء، الثاني، السنة الثالثة
دكف طبعة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  براءة االختراع كمعايير حمايتيا، : 2008 .الرحمف، عبد الرحيـ عنترعبد  -5

 .44ص
 الجزائرم.المتعمؽ ببراءات االختراع  03-07رقـ  األمرمف  6المادة  -6
 14قانكف رقـ ال/ج مف 2ـ، كيقابميا نص المادة  1999لسنة  32 ـرق األردني/ج مف قانكف براءات االختراع 3المادة  -7

بشأف براءات االختراع كنماذج المنفعة البحريني، حيث نص  2004لسنة  1القانكف رقـ  أحكاـبعض  ، بتعديؿ2006لسنة 
اليدكية الحرؼ  أكالخدمات  أك األسماؾصيد  أكتطبيقو في الزراعة  أمكف إذا" يعتبر االختراع قابال لمتطبيؽ الصناعي  :عمى
 ".الصناعة بأكسع معانييا  أنكاعأم نكع مف  أك
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يككف االختراع قابال لمتطبيؽ الصناعي بالمعنى الكاسع، ليشمؿ الصناعة كالتجارة كالزراعة  أففيجب 
بيعية كيخرج مف نطاؽ ظاىرة ط أكيككف مجرد اكتشاؼ نظرية عممية  أفكالعمميات االستخراجية، ال 

ف كجداكؿ المكغارتميات، أل اآلليالطرؽ المحاسبية الجديدة كبرامج الحاسب  أكالمجردة  األفكارذلؾ 
مجاؿ االختراعات ىك  أفالنظريات ىك مجاؿ نظرم بحت في حيف  أكمجاؿ المبادئ العممية 
 1التطبيقات الصناعية .

(، E=MC2اكتشاؼ العالـ اينشتيف لقانكف الطاقة )كاقعة كلتكضيح ذلؾ، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ، 
 أماىذا االكتشاؼ ال يحمى عف طريؽ براءة االختراع ألنو مجرد اكتشاؼ لقانكف مف قكانيف الطبيعة، 

لقياسيا بتطبيؽ قانكف اينشتيف، فاف اختراعو  أكطريقة صناعية جديدة، لتكليد الطاقة  أكمف يبتكر آلة 
"  ،كتسمى النظريات العممية التي لـ تعد لالستغالؿ الصناعي2،ؽ البراءةيككف قابال لمحماية عف طري

الحد الذم يضفي فيو عمى ىذه  إلى اآلفكىذه النظريات لـ يصؿ القانكف لحد "، بالممكية العممية 
ألنيا غير قابمة لمتطبيؽ الصناعي، كتعد ىذه  3،النظريات الحماية التي يضفييا عمى حؽ المخترع

 قبيؿ النتاج األدبي كتدخؿ في فكرة حؽ المؤلؼ .النظريات مف 
يككف االختراع قابال لمتطبيؽ الصناعي حتى يحصؿ عمى براءة اختراع  أفكبالتالي، فال بد مف 

 كتحميو.تنظمو 

 .الدولةعاـ أو اآلدال العامة في ، وغير مخالؼ لمنظاـ اليكوف االختراع مشروعاً  أف :رابعاً 
العامة في الدكلة،  اآلدابحفظ النظاـ العاـ كحماية  إلىييدؼ المشرع في كؿ دكلة مف دكؿ العالـ، 

كتشمؿ حماية  كاالجتماعي كاالقتصادم داخؿ الدكلة، كاألخالقيكذلؾ حماية لالستقرار السياسي 
 الدكلة.بو داخؿ حدكد  اإلخالؿ إلىالنظاـ العاـ كافة الجكانب التي قد تؤدم 

لقكة البمداف االقتصادية  األساسيف االختراعات بكصفيا المحرؾ بدء، فإ ذمكبالعكدة عمى 
 كاألمفالعامة  كاآلدابكالعسكرية، ال تترؾ دكف تنظيـ خاص فييا فيما يتعمؽ بعالقتيا بالنظاـ العاـ 

العامة، حيث  بكاآلداعالقة االختراع بالنظاـ العاـ القكمي داخؿ الدكلة، فقد نظـ المشرع الفمسطيني 
يرفض المسجؿ قبكؿ الطمب  مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسكـ عمى، " 8/5نصت المادة 

                                                           
، ما بيف التشريعيف األردني كالمصرم كاالتفاقيات الدكلية براءات االختراع : 2006. الييجاء، رأفت صالح احمد أبك -1

 .94صالطبعة األكلى، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، إربد، 
 .5مرجع سابؽ، ص الصغير، حساـ الديف:-2
 .87، صىاشـ: مرجع سابؽعدناف  ،الشركفي -3
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كالمكاصفات المتعمقة بأم اختراع إذا رأل أف استعماؿ ذلؾ االختراع يخالؼ القانكف أك ينافي اآلداب 
كبمقتضى ىذا النص، ال تمنح براءة االختراع عف االختراعات 1"،  أك ال يتفؽ مع المصمحة العامة

 آالت أكلمعب القمار  آالتالعامة، مثؿ اختراع  كاآلداببالنظاـ العاـ  إخالؿالتي ينشأ عف استغالليا 
 2غير ذلؾ مف االختراعات غير المشركعة . أكتزيؼ النقكد ل آالت  أكفتح الخزائف الحديدية 

، فقد نظـ المشرع الفمسطيني ىذا النكع مف ذات القيمة العسكريةيتعمؽ باالختراعات فيما  أما
إذا رأل المسجؿ أف االختراع المكصكؼ في الطمب كفي المكاصفات يتعمؽ االختراعات بقكلو، " 

يجكز لو الذم  بأدكات حربية أك ذخيرة حربية أك أنو ذك قيمة عسكرية فيحيؿ الطمب إلى كزير التجارة
 يستصكبو:التحقيؽ الذم  إجراءبعد 

                                                           
استثنت بعض الحاالت  والتي 1999لسنة  32رقـ  األردنيمف قانوف برا ات االختراع  4المادة نص يقابؿ ىذه المادة  -1

 ىي:مف منح برا ات اختراع فييا وىذه الحاالت كما نصت عمييا 
 العاـ.ؿ باآلدال العامة أو النظاـ االختراعات التي يترتل عمى استغالليا إخال    -1 -أ 
االختراعات التي يكوف منع استغالليا تجاريًا ضروريًا لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو    -2 

 بالبيئة.لتجنل اإلضرار الشديد 
النص عمى منع استغالؿ ىذا  ًا لمجردمقرر ال يكوف منع الحماية  أف( مف ىذه الفقرة 2، 1ويشترط لتطبيؽ أحكاـ البنديف )

 المفعوؿ.السارية  األخرىاالختراع بموجل التشريعات 
 االكتشافات والنظريات العممية والطرؽ الرياضية –ل 
 طرؽ التشخيص والعالج والجراحة ، الالزمة لمعالجة البشر أو الحيوانات . –ج 
 الدقيقة.   باستثنا  األحيا   والحيوانات،النباتات  -د

 الطرؽ البيولوجية إلنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرؽ غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة . –ىػ 
االختراعات التي مضى عمى تقديـ مالكيا بتسجيميا أوؿ مرة مف خارج المممكة أكثر مف ثمانية عشر شيرًا قبؿ تاريخ  -و

مف مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية، حيث نصت عمى، " ال  1/أ/59ونص المادة  ،تقديـ طمل تسجيميا في المممكة
نماذج المنفعة التي يكوف مف  أو. االختراعات 1تمنح برا ة االختراع وبرا ة نموذج المنفعة في أي مف الحاالت التالية : 

، بما اآلدال أونظاـ العاـ التي يكوف منع استغالليا تجاريا ضروريا لحماية ال أوالوطني  باألمفشأف استغالليا المساس 
 7الشديد بالبيئة ....."، ونص المادة  األضرارلتجنل  أوالنباتية  أوالحيوانية  أوالصحة البشرية  أوفي ذلؾ حماية الحياة 

ال يجوز منح برا ات االختراع التي يكوف في نشرىا "  :حيث نصت عمى 1970لسنة السوداني مف قانوف برا ات االختراع 
إخالؿ بالنظاـ العاـ أو اآلدال ولكف ال يعتبر استغالؿ االختراع مخاًل بالنظاـ العاـ أو اآلدال لمجرد أف  استغالليا أو 

 . استغاللو محظور قانونًا "
: النظاـ القانكني لبراءات االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية، دكف طبعة، دار الفكر 2002 أنكر.حمادة، محمد  -2

 .23ص سكندرية،الجامعي، اإل
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 . أف يأمر بعدـ منح امتياز االختراع إذا رأل أف المصمحة العامة تستكجب ذلؾ -أ
أف يأمر بالمضي في إجراء المعاممة عمى أف يتكقؼ منح االمتياز عمى شركط بشأف منح  -ب

 1".ذلؾ صكبتسترخصة بو لمحككمة أك أف يككف لمحككمة حؽ شراء االختراع حسبما 

 أكالعاـ، الذم ال يجكز أف يترؾ دكف تنظيـ  باألمفكيتضح مف المادة السابؽ ذكرىا، بأنيا تتعمؽ 
العبث بو، كتعد االختراعات المتعمقة بالصناعات الحربية مف االبتكارات،  األفرادقانكف، يحظر عمى 

، فيترتب عمييا مزايا كبيرة في المجاؿ الصناعي كفي ذات مزدكج أثري التي يترتب عمى استغالليا 
بيف الفقياء  الرأمتضر بالصالح العاـ، كقد استقر  أكجوالكقت، يمكف استعماؿ تمؾ االختراعات في 

المخالفة  األكجويتعيد بعدـ استخدامو في  أفنو يجكز منح البراءة لصاحب االختراع بشرط عمى أ
 2لمنظاـ العاـ .

بد مف أف يككف االختراع مشركعان كال يخؿ بالنظاـ العاـ أك اآلداب العامة لمدكلة كبتكافر كبذلؾ فال 
كىك شرط المشركعية ككالن مف شرط الجدة ك شرط الخطكة اإلبداعية كشرط قابمية  أال ىذا الشرط،

اءة االستغالؿ الصناعي لالختراع، تككف الشركط المكضكعية لالختراع متكافرة بكامميا، كتبطؿ بر 
االختراع بمكجب قرار قضائي، إذا ثبت أف االختراع ليس جديدا أك ال ينطكم عمى نشاط ابتكارم أك 

أما فيما يتعمؽ بشرط المشركعية كالذم نصت عميو كافة القكانيف 3غير قابؿ لمتطبيؽ الصناعي،
غ لالجتياد ك مسنو ال كحيث إ " ال تمنح "،الناظمة لبراءات االختراع، فقد جاءت بشكؿ صريح كبعبارة 

في مكرد النص كفي حالة ككف االختراع مخالفا لمنظاـ العاـ أك اآلداب العامة فال يمنح براءة تحميو 
 كتنظمو .

 فيو.تتكافر الشركط الشكمية  أففي االختراع فال بد مف  ةالمكضكعيتتكافر الشركط  أفككما يجب 

 

 

 

                                                           
 ـ. 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  9المادة  -1
 .99ص : مرجع سابؽ،سميحة القميكبي، -2
 ـ. 2000لسنة  240مف قانكف براءات االختراع المبناني رقـ  31/1المادة  -3
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 الفرع الثالث

 في االختراعالشروط الشكمية الواجل توافرىا 

ىك عبارة عف مادة تابعة لحائزىا،  أخرلبعبارة  أكعف شيء مادم منقكؿ،  االختراع في ذاتو، عبارةي 
، ألجموالتي يستخدميا فيما خصصت  أسرارهمف  ان ليذا االختراع، كتعد سر  األكليكىك المخترع  أال

كمعتادي عميو، كفقد  كيصبح شيئان معركفان  1كفي حاؿ انتشار ىذا السر يصبح معركفا لدل العامة،
ع حتى يبقى صاحبو، كلذلؾ فال بد مف كجكد حماية قانكنية ليذا االخترا أسراركصفو كسر مف 

ف استخدمتو العامة، كىذه الحماية ىي شرط مف الشركط التي يجب تكافرىا خاصا بالمخترع كحتى كا  
لحماية تتكافر لالختراع مف خالؿ كثيقة تمنح مف بكصفو ىذا، كىذه ا في االختراع حتى يبقى محتفظان 

 ىذه الكثيقة ببراءة االختراع . ؿ الجيات المختصة في الدكلة كتسمىقب

                                                           
يتقدـ بطمل لمحصوؿ عمى برا ة اختراع مكتفيًا بأف يحجل سر االختراع عف  أف" يحؽ لممخترع استغالؿ اختراعو دوف  -1

الغير واف يستأثر وحده باستغاللو طالما لـ يكشؼ عف سر االختراع، وتقرر التشريعات المقارنة حماية خاصة لألسرار 
 أساليل باستخداـوالمعمومات  األسرارالمعمومات غير المفصح عنيا، تتضمف منع الغير مف االعتدا  عمى ىذه  أوالتجارية 

 أفالتجارية في معظـ التشريعات عف طريؽ دعوى المنافسة غير المشروعة، غير  األسراروممارسات غير شريفة، وتحمي 
عمييا تسمية المعمومات غير المفصح عنيا،  وأطمقتالتجارية في عداد الممكية الفكرية  األسرار أدخمتاتفاقية تريبس 

 39في منظمة التجارة العالمية حمايتيا عف طريؽ نظاـ الحماية الذي وضعتو في المادة  األعضا عمى الدوؿ  وأوجبت
 ". 3، ص2004مجمس الشورى،  ألعضا منيا .. لممزيد راجع، ندوة الويبو الوطنية 
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دارة العامة لحقكؽ الممكية الفكرية في كزارة كتعرؼ براءة االختراع بأنيا، " الشيادة التي تمنحيا اإل
ى نشاط ابتكارم كيككف قابال لمتطبيؽ االقتصاد الكطني لحماية اختراع يككف جديدا كينطكم عم

 1الصناعي " .
سند الممكية الممنكح لحماية اختراع ما، براءة االختراع بأنيا، "  قد عرؼ المرسكـ السمطاني العماني،ك 

كالذم يمثؿ قرينة قابمة لمتفنيد بصحة كقابمية حؽ صاحبو في منع اآلخريف مف استغالؿ االختراع 
بأنيا، " الشيادة  كما عرفيا قانكف براءات االختراع القطرم 2السمطنة لإلنفاذ "،المطمكب حمايتو في 

كفقا  التي يمنحيا المكتب المختص لصاحب االختراع لكي يحكز اختراعو الحماية القانكنية المقررة
كقد جاء قانكف براءات االختراع لدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربي، بتعريؼ 3القانكف "، ألحكاـ

، " الكثيقة التي يمنحيا المكتب لمالؾ االختراع ليتمتع اختراعو بأنيا لبراءة االختراع، حيث عرفيا 
قانكف  كعرفيا المشرع الفمسطيني في مشركع4القانكف "، ألحكاـبالحماية النظامية ) القانكنية ( طبقا 

 5حماية الممكية الصناعية بأنيا، " الشيادة الممنكحة مف المسجؿ لحماية االختراع " .

غرض ف بأك بيع اختراع معياحتكار يكفر حؽ استئثارم في استخداـ أك عرض ىي براءة االختراع ك 
كقتيـ ك تشجيع المخترعيف عمى استثمار  ءةالبرا القانكنية الناتجة عف حمايةالمنح المخترعيف 

 6". كمكاردىـ في تطكير اكتشافات جديدة كمفيدة

بعد  إال، بأف حؽ المخترع في استغالؿ كاحتكار اختراعو ال ينشأ أعالهكيتضح مف التعريفات الكاردة  
ال يككف لممخترع الحؽ المالي في استغالؿ اختراعو كال  إصدارىامنح البراءة، ففي الفترة السابقة عمى 

ف االعتداء كال االحتجاج بو في مكاجية الغير، بحيث يككف لممجتمع في ىذه الفترة المطالبة بحمايتو م
 7.  ان مباح ان عام ان السابقة الحؽ في استغاللو باعتباره حق

                                                           
" مدخؿ  راع المستقبؿاخت: 2014دكلة فمسطيف، كزارة االقتصاد الكطني " اإلدارة العامة لحماية حقكؽ الممكية الفكرية ".   -1

 .5ص دكف مكاف كدار نشر، ، الدليؿ الثالث،إلى البراءات لمشركات الصغيرة كالمتكسطة "
 العماني.قانكف حقكؽ الممكية الصناعية،  بإصدار 67/2008رقـ مف المرسـك السمطاني  1المادة  -2
 القطرم.قانكف براءات االختراع،  بإصدار 2006لسنة  30مف المرسـك بقانكف رقـ  1المادة  -3
 العربي.براءات االختراع لدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج  بإصدار 2013لسنة  71مف القانكف رقـ  1المادة  -4
 الفمسطيني. ع قانكف حماية الممكية الصناعيةمف مشرك  2 المادة -5
6

            Intellectual Property , property-www.justia.com/intellectual.  الموةع القانوني االلكتروني: -
الطبعة الثانية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  براءات االختراع في الصناعات الدكائية، : 2011 .ريـ سعكد سماكم، -7

 .85ص
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مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسكـ الفمسطيني عمى ذلؾ  4/1كتطبيقا لذلؾ فقد نصت المادة 
مع مراعاة أية شركط يفرضيا ىذا القانكف يحؽ لممخترع الحقيقي األكؿ ألم اختراع جديد أف " :بقكليا

نتاجو  كتشغيمويحصؿ عمى امتياز باختراعو يخكلو الحؽ المطمؽ في استعمالو كاستثماره  كصنعو كا 
 1راع،"، كتعني عبارة امتياز االختراع، براءة امتياز االخت كتجييزه كبيعو أك منح رخص لمغير بذلؾ

 أم براءة االختراع .

بأنو ال يحؽ لممخترع بأف يحتج عمى  2مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسكـ، 3المادة  كقد نصت
استغاللو، ما داـ المخترع لـ يقـ بتسجيؿ ىذا االختراع  أكالغير فيما يتعمؽ باختراعو سكاء باستعمالو 

رط تسجيؿ االختراع كحصكلو عمى براءة تحميو، شعد جيات المختصة في الدكلة، كليذا فيلدل ال
براءة االختراع في الكاقع، شرط شكمي لحماية االختراع كىي تشكؿ ك شكمي يجب تكافره في االختراع، 

كىك شرط تسجيؿ االختراع  أالالحماية، كبذلؾ فال بد مف التفرقة بيف الشرط الشكمي لالختراع،  مناط
كنشره كالحصكؿ عمى براءة فيو، كبيف الشركط الشكمية لبراءة االختراع ذاتيا، كالتي تشكؿ مجمكعة 

 3الكاجب استيفاؤىا لمحصكؿ عمى براءة االختراع . اإلجراءاتمف 
ختراعات ال كتطبيقا لذلؾ ككفقا لما ىك سارم في المممكة األردنية الياشمية بشكؿ عاـ، فاف حماية اال

تتـ إال بعد حصكؿ المخترع عمى براءة االختراع التي تعد كثيقة رسمية تصدر عف مسجؿ براءات 
االختراع في كزارة الصناعة كالتجارة، كتمثؿ اعترافا مف ىذه األخيرة بحؽ المخترع فيما اخترع، كبعد 

  4كالمدني . الحصكؿ عمى ىذه البراءة فانو يستحؽ الحماية القانكنية بشقييا الجزائي

                                                           
 .الفمسطيني، 1953لسنة  22كالرسـك رقـ مف قانكف امتيازات االختراعات  2المادة  -1
يحفظ سجؿ االمتيازات   -1"  عمى: 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  3نصت المادة  -2

يعينو وزير التجارة مف حيف واالختراعات وسجؿ لمرسـو بمقتضى ىذا القانوف في وزارة التجارة بعماف أو في أي مكاف آخر 
يدرج في سجؿ امتيازات االختراعات أسما  األشخاص الممنوحة ليـ امتيازات  -2. إلى آخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية

شعارات التحويؿ والرخص والتعديالت وامتيازات االختراعات الممغاة وغير ذلؾ مف األمور التي قد  باختراعات وعناوينيـ وا 
شعارات  -3القانوف. يصدر بمقتضى ىذا  تعيف بقرار يدرج في سجؿ الرسـو أسما  أصحال الرسـو المسجمة وعناوينيـ وا 

لغا  تسجيؿ الرسـو وغير ذلؾ مف األمور التي قد تعيف بقرار يصدر بمقتضى ىذا  يعيف  -4القانوف. التحويؿ والرخص وا 
ىذا القانوف "بالمسجؿ" يساعده عدد مف الموظفيف والكتبة  وزير التجارة مسجاًل المتيازات االختراعات والرسـو يسمى في

يكوف سجؿ امتيازات االختراعات وسجؿ الرسـو بينة عمى األمور التي يقضي أو يجيز ىذا  - 5الوزير. حسبما يقرر 
 ".ذلؾالقانوف تسجيميا عند عدـ وجود بينة عمى خالؼ 

 .124، صمرجع سابؽ عجة: الجاليمي، -3
مدة الحماية  أثناءطالب تسجيؿ براءة االختراع  سمطات: 2010 أحمد.، أبك مغمي، ميند عزمي. مارسعبيدات، مؤيد -4

 .378ص(، 411-377) ،األكؿمجمة الحقكؽ، العدد  ،رعمى حقكؽ الغي كأثرىا المؤقتة
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كنخمص مف ذلؾ، باف براءة االختراع، تعتبر شرط شكمي يجب تكافره في االختراع مف اجؿ تكفير 
 البراءة.كبذلؾ فال بد مف دراسة الشركط الشكمية ليذه الحماية القانكنية لو، 

  االختراع.الشروط الشكمية لبرا ة 

الشركط المكضكعية الكاجب تكافرىا في االختراع، ىي الشركط ذاتيا الكاجب تكافرىا في براءة  أف
تسجيؿ االختراع كحصكلو عمى براءة  شرطفيما يتعمؽ بالشركط الشكمية لالختراع فيي  أمااالختراع، 

عبارة عف مجمكعة مف تحميو كتنظمو، كىذا الشرط يختمؼ عف شركط براءة االختراع ذاتيا كىي 
 االختراع.لمحصكؿ عمى براءة  إتباعياالتي يجب  اإلجراءات

  يمي:" الشركط "، فيما  اإلجراءاتكتتمخص ىذه 
 االختراع.تقديـ طمل لمحصوؿ عمى برا ة االختراع مشتمال مواصفات  أوال:

لمحصكؿ عمى  -حسب النمكذج المعيف-الحقيقي األكؿ أف يقدـ إلى المسجؿ طمبان يجكز لممخترع 
ىذا الطمب  تضمفكي1،امتياز باختراعو سكاء كحده أـ بالتضامف مع شخص آخر أك أشخاص آخريف

بكجو خاص كصفان لنكع االختراع ككيفية استعمالو كتستيؿ باسـ المخترع ، ك مكاصفات االختراع عمى
عينات كنماذج  أكيطمب تقديـ مصكرات مالئمة عف االختراع  أفلممسجؿ  ك 2،كتختـ ببياف جمي عنو

كقت قبؿ قبكليا كتعتبر ىذه  أمفي  ماكا  لدل تقديـ المكاصفات  ماإكاف االختراع كيماكيان  فإ
  3. المصكرات جزءان مف المكاصفات

 اإلجراءاتكافة  يتـ تقديـ الطمب لمحصكؿ عمى براءة االختراع مف خالؿ ككيؿ، يقـك بتنفيذ أفكيجكز 
لسنة  1مف قرار امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  8لذلؾ كفقا لما نصت عميو المادة  ةالالزم

1953 .4 
 المختص.فحص الطمل والمواصفات الواردة فيو مف قبؿ الموظؼ  ثانيا:

                                                           
 ـ. 1953لسنة  22اعات كالرسـك رقـ االختر مف قانكف امتيازات  5المادة  -1
 ـ. 1953لسنة  22/أ مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ 6المادة  -2
 ـ. 1953لسنة  22/ب مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ 6المادة  -3
عمى، "  8/1ـ، كنصت المادة  16/3/1953، بتاريخ 615، صفحة 1136، العدد األردنيةالمنشكر في الجريدة الرسمية  -4

ي المممكة أو لو محؿ عمؿ فييا وىو مفوض تفويضًا حسل األصوؿ بصورة يقتنع بيا المسجؿ أف يجوز لكؿ وكيؿ مقيـ ف
يقـو بكافة المخابرات التي ترسؿ إلى المسجؿ بمقتضى القانوف أو ىذا القرار وبكافة المقابالت مع المسجؿ فيما يتعمؽ 

 ". بامتيازات االختراعات
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في  أكف يجرم في الطمب أيكمؼ الطالب ب أفكقت قبؿ قبكؿ المكاصفات  أميجكز لممسجؿ في 
ذا 1،لمعمؿ تأمينا إجرائوتعديؿ يرل ضركرة  أمالمكاصفات  االختراع الذم يدعي  أفظير لممسجؿ  كا 
 أكفي مكاصفات قدمت فيما مضى   كرد كصفو أكادعى بو  أفقد سبؽ  " مقدـ الطمب "، بو الطالب

ف مف حؽ ألتسجيمو ك  أكامتياز قدـ طمب لحمايتو  أكفي مكاصفات  أك 2،في امتياز سجؿ سابقان 
 3. التسجيؿ أكيككف مرجحان عمى الطالب في الحصكؿ عمى االمتياز  أفشخص آخر 

 إذاالمكاصفات فيؤرخ الطمب بالتاريخ الذم يتـ فيو التعديؿ  أكتعديؿ في الطمب  أم إجراءكفي حالة 
 أكف ادعي بو أف االختراع المدعى بو قد سبؽ أفي حالة اقتناع المسجؿ ب أما 4،المسجؿ بذلؾ أكعز

 أكفي مكاصفات  أو 5،في امتياز سجؿ سابقان  أكفي مكاصفات قدمت فيما مضى  أو، كرد كصفو
يككف مرجحان عمى الطالب في  أفف مف حؽ شخص آخر ألتسجيمو ك  أكامتياز قدـ طمب لحمايتو 
قد تـ قبكؿ  أكافسكاء  ( مف ىذا القانكف50التسجيؿ بمقتضى المادة ) أكالحصكؿ عمى االمتياز 

كاف ينبغي نشر شيء مما كرد في  إذافيقرر المسجؿ فيما  6ال، أـمنح االمتياز  أكمكاصفات الطالب 
االعتراض بتعديؿ  أسباب أيزيمت إذا إال ،عاـ بإعالفالمكاصفات السابقة في ىذه المكاصفات 

يرفض قبكؿ مكاصفات  أفالمكاصفات عمى كجو يرضى بو كيشترط في ذلؾ انو يترتب عمى المسجؿ 
مف  أكدعتع باف ذلؾ االختراع قد ادعي بو برمتو كبصكرة خاصة في مكاصفات اقتن إذااالختراع 

 . قبؿ

اقتنع بذلؾ يعطي الطالب  فإذايتثبت مف مطابقة المكاصفات لمنمكذج المعيف  أفعمى المسجؿ ك 
7،حيف دفعو الرسكـ التي قد تعيف بإيداعياخطيان  إشعارا

طمب فيجكز  بإيداعكصؿ  أعطي إذا,  
االختراع دكف  تاريخ ختـ امتياز استعماؿ االختراع كنشره خالؿ المدة الكاقعة بيف تاريخ الطمب ك

ويرى الباحث بأف ما  8،بامتياز االختراع الذم سيمنح كتعرؼ ىذه الحماية بالحماية المؤقتة إجحاؼ

                                                           
 ـ. 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  8/1المادة  -1
 ـ. 1953لسنة  22/أ مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ 8/2المادة  -2
 ـ. 1953لسنة  22/ب مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ 8/2المادة  -3
 ـ. 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  8/3المادة  -4
 ـ. 1953لسنة  22/أ مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ 8/4المادة  -5
 ـ. 1953لسنة  22/ب مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ 8/4المادة  -6
 ـ. 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  7/1المادة  -7
 ـ. 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  7/2المادة  -8
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ناحية شكمية  ىو الفحص مفيطبؽ في فمسطيف بخصوص فحص طمبات تسجيؿ برا ات االختراع، 
 وليس مف ناحية موضوعية .

 رفضو. أوعف قبوؿ الطمل  اإلعالف ثالثا:

كيعمف المسجؿ قبكلو ىذا 1نو يبمغ الطالب بذلؾ،ؿ لممكاصفات الكاردة في الطمب، فإعند قبكؿ المسج
كيككف لمطالب بعد  2كجدت ليطمع عمييا الجميكر، فإكيعرض الطمب كالمكاصفات مع المصكرات 

 ذاتعند انتياء المدة المعينة لذلؾ  أكيختـ االمتياز المختص بيا  أفقبكؿ المكاصفات كالى 
 أفكيشترط في ذلؾ  ف امتياز االختراعات قد ختـ في تاريخ قبكؿ المكاصفاتأتيازات كالحقكؽ كاالم

يمنح امتياز  أف إلىقانكنية لمتعدم عمى اختراعو  إجراءات أيةيتخذ  أفال يحؽ لمطالب 
 أف رأل إذااختراع  بأميرفض المسجؿ قبكؿ الطمب كالمكاصفات المتعمقة كبالمقابؿ، فقد 3،باالختراع

 4. ال يتفؽ مع المصمحة العامة أكينافي اآلداب  أكاستعماؿ ذلؾ االختراع يخالؼ القانكف 

العامؿ  إليياف حؽ العامؿ كفي ىذه الدراسة ينصب عمى االختراعات التي يتكصؿ بأ كيرل الباحث،
كالمحمية بمكجب براءة االختراع، كيدلؿ الباحث عمى ذلؾ، بأف اغمب القكانيف العربية المقارنة كالتي 

كصؼ براءة االختراع بكصفيا منشأة لمحقكؽ، فقد نص  أكردتقامت بتنظيـ اختراعات العماؿ، 
البراءة  شراء أك" يككف لصاحب العمؿ الخيار بيف استغالؿ االختراع  :لمصرم عمىالمشرع ا

......"... .5 

"  :عمى 1999في مستيؿ المادة الخامسة مف قانكف براءات االختراع لسنة  األردنينص المشرع كقد 
عمى النحك التالي ..."، كقد رتب المشرع البحريني التزاما عمى العامؿ  البرا ةيككف الحؽ في منح 

يخطر  أف.... فعميو فكر منحو البراءة العامؿ.تكصؿ  إذا"  :الحاصؿ عمى براءة باختراعو بقكلو
 صاحب العمؿ بناء أكفقد رتب المشرع الفمسطيني الحؽ لمعامؿ  األمرككذلؾ 6،.. "العمؿ.صاحب 

                                                           
 ـ. 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  10/1المادة  -1
 ـ. 1953 لسنة 22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  10/2المادة  -2
 ـ. 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  10/3المادة  -3
 ـ. 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  8/5المادة  -4
 .2002لسنة  82رقـ مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم  7المادة  -5
، كيالحظ بأف ىذا القانكف قد تـ تعديمو 2004لسنة  1كف براءات االختراع كنماذج المنفعة البحريني رقـ قانمف  9المادة  -6

 ـ. 2004لسنة  1مف القانكف رقـ  9، كلكف ىذا التعديؿ لـ يتناكؿ المادة 2006لسنة  14بمكجب القانكف رقـ 
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. لصاحب 4" يككف الحؽ في الحصكؿ عمى براءة االختراع ....  :عمى براءة االختراع فنص عمى
 1كاف االختراع.... " . إذا. لمعامؿ 5 ....كاف االختراع إذاالعمؿ 

كبذلؾ، فال بد مف تكافر كافة الشركط المكضكعية كالشكمية في كًؿ مف االختراع كبراءتو كيجكز لمف 
احد الشركط  انتفاءيطعف بالمعارضة في براءة االختراع، كذلؾ بتقديـ الدليؿ عمى  أفلو مصمحة 
 2الشكمية الالزمة لصحة البراءة. أكالمكضكعية 

يرل الباحث أف ما سبؽ كمف خالؿ التعريؼ باالختراع كدراسة شركطو المكضكعية كالشكمية، كم
يا )العامؿ المخترع( في منشأة عمالية " كؿ فكرة ابتكاريو يتوصؿ إلي اختراع العامؿ يعرؼ بأنو،

شرافو، وينتج عنيا حؿ لمشكمة معينة في مجاؿ التقنية وتتعمؽ  لدى صاحل العمؿ وتحت إمرتو وا 
بكمييما والمتوفر فيو كافة الشروط القانونية الواجل توافرىا في  أوبطريقة صناعية  أوبمنتج 

 ".االختراع والحائز عمى برا ة تحميو وتنظمو 

 

 
 كىما: أالمف عرض الشركط القانكنية الكاجب تكافرىا في اختراع العامؿ  كبيذا أككف قد انتييت

 العمؿ.قانكنية بيف العامؿ كصاحب شرط كجكد عالقة عمالية  -1
 العامؿ.شرط كجكد اختراع كامؿ الشركط كناتج مف قبؿ  -2

لشركط القانكنية التي يجب العامؿ كا إلييامف دراسة صكر االختراعات التي يتكصؿ  كبذلؾ فال بد لي
  االختراعات.تكافرىا في ىذه 

 

 

 

 
                                                           

 الفمسطيني.مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية  4،5/أ/60المادة  -1
 .20ص، مف كتاب نيفيف كرارة ،1ع  34س  21/2/1983ؽ جمسة 45سنة  708الطعف رقـ  -2
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 المبحث الثاني

 صور اختراعات العامميف

مف ىذا الفصؿ، عف الشركط القانكنية الكاجب تكافرىا في اختراع العامؿ،  األكؿفي المبحث  تحدثت
قة عمالية لما كجد لنشكء ىذا االختراع، فمكال كجكد عال األساسيةكىذه الشركط تعد بمثابة الحاضنة 

كجد االختراع كلكال كجكد االختراع مف قبؿ العامؿ لما كجد الحؽ ذاتو المترتب لمعامؿ العامؿ الذم أ
العامؿ، فمنيا ما  إليولنكعية االختراع الذم يتكصؿ  مقابؿ اختراعو، كلكف حؽ العامؿ يختمؼ كفقان 

ثالثة قكانيف تنصب بيف  ىذه الدراسة فإقؿ، كحيث أ كمنيا ما يعطيو حقان  ان ر يعطي العامؿ حقا كبي
مف دراسة صكر  قانكف براءات االختراع فال بد ليقانكف العمؿ ك ك  كىي القانكف المدني  أال، ميمة

 قانكف العمؿ كقانكف براءات االختراع .ك  القانكف المدني  اختراعات العامميف في كؿ مف
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 إلىأم نص قانكني يشير  الـ يكرد 1،يقانكف العمؿ الفمسطينك  مجمة األحكاـ العدلية يشار بأف
 إلىف قانكف امتيازات االختراعات كالرسكـ الفمسطيني، لـ يتطرؽ فإ األمراختراعات العامميف، ككذلؾ 

، مف تنظيـ خاص باختراعات أعاله اإليينيف المشار اك مف الق لخمك كؿو  ، كنظران اختراعات العامميف
القكانيف فال بد مف استعراض منيجية ىذه الدراسة ىي منيجية الدراسة المقارنة  فإكحيث العامميف، 
قكانيف العمؿ كقكانيف براءات االختراعات العربية كبحث مكقفيا مف اختراعات العامميف، المدنية ك 
ضافةن   2،مشركع القانكف المدني الفمسطينيكمعرفة مكقؼ كؿ مف  ذلؾ فال بد مف دراسة إلى كا 

 كمشركع قانكف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني مف اختراعات العامميف .

كبالعكدة عمى ذم بدء، كبخصكص صكر اختراعات العامميف، فعند استعراض نصكص مشركع 
نصت ىذه  إذمنو عمى اختراعات العامميف  783القانكف المدني الفمسطيني، نجده ينص في المادة 

. إذا كفؽ العامؿ إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمؿ، فال يككف 1المادة عمى، " 
لصاحب العمؿ حؽ في ذلؾ االختراع كلك كاف العامؿ قد استنبطو بمناسبة ما قاـ بو مف أعماؿ في 

البتداع، أك إذا خدمتو، ما لـ تكف طبيعة األعماؿ التي تعيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في ا
كاف صاحب العمؿ قد اشترط صراحة في العقد أف يككف لو الحؽ فيما ييتدم إليو العامؿ مف 

إذا كاف االختراع ذا أىمية اقتصادية جدية، جاز لمعامؿ في الحاالت المنصكص . 2 المخترعات.
راعى في تقديره عمييا في الفقرة السابقة أف يطالب بمقابؿ خاص يقدر كفقا لمقتضيات العدالة، كي

 3" . المعكنة التي قدميا صاحب العمؿ كما استخدـ في ىذا السبيؿ مف منشآتو

                                                           
ـ، ىك القانكف النافذ كالسارم في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة، 2000لسنة  7يشار بأف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  -1

ـ 16/1964ـ المعمكؿ بو في الضفة الغربية سابقا، كقانكف العمؿ رقـ 21/1960كؿ مف قانكف العمؿ رقـ  بإلغاءكقاـ بدكره 
 المعمكؿ بو في قطاع غزة سابقا .

ـ كيسمى بالقانكف 26/7/2012نافذا في قطاع غزة بتاريخ  كأصبحيالحظ بأف مشركع القانكف المدني الفمسطيني، قد صدر  -2
 الرسالة.حتى تاريخ ىذه  إصدارهفي الضفة الغربية فمـ يتـ  أما، 2012سنة ل 4المدني الفمسطيني رقـ 

  -1، حيث نصت عمى، " 1948لسنة  131مف القانكف المدني المصرم رقـ  688يقابؿ ىذه المادة كؿي مف نص المادة  -3
االختراع ولو كاف العامؿ قد إذا وّفؽ العامؿ إلى اختراع جديد في أثنا  خدمة رل العمؿ، فال يكوف ليذا أي حؽ في ذلؾ 

عمى أف ما يستنبطو العامؿ مف اختراعات في أثنا  عممو  -2استنبطو بمناسبة ما قاـ بو مف أعماؿ في خدمة رل العمؿ. 
يكوف مف حؽ رل العمؿ، إذا كانت طبيعة األعماؿ التي تعّيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في االبتداع، أو إذا كاف 

ذا كاف االختراع ذا أىمية  -3اشترط في العقد صراحًة أف يكوف لو الحؽ فيما ييتدي إليو مف المخترعات.  رل العمؿ قد وا 
اقتصادية جّدية، جاز لمعامؿ في الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة السابقة أف يطالل بمقابؿ خاص يقّدر وفقًا لمقتضيات 

"،   عونة التي قّدميا رل العمؿ وما استخدـ في ىذا السبيؿ مف منشآتوالعدالة. ويراعى في تقدير ىذا المقابؿ مقدار الم
وفؽ العامؿ إلى اختراع جديد أثنا   إذا"  :نصت عمى إذ، 2001لسنة  19مف القانكف المدني البحريني رقـ  631كالمادة 
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 4،5/أ/60ينص في المادة  هكعند استعراض نصكص مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية، نجد
. 4 التالي:براءة نمكذج المنفعة عمى النحك  أك" يككف الحؽ في الحصكؿ عمى براءة االختراع  عمى:

استخدامو كاف  أثناءالعامؿ  إليونمكذج المنفعة الذم تكصؿ  أككاف االختراع  إذالصاحب العمؿ 
استخدـ العامؿ في سبيؿ التكصؿ  إذا أك أعمالو أكصاحب العمؿ  بأنشطةتنفيذا لعقد العمؿ كيتعمؽ 

مكاده  أك توأدكا أكمعمكماتو  أك أعمالو أكنمكذج المنفعة خبرات صاحب العمؿ  أكاالختراع  إلى
 أككاف االختراع  إذا. لمعامؿ 5 ذلؾ.المكضكعة تحت تصرفو كذلؾ ما لـ يتفؽ خطيا عمى خالؼ 

كلـ يستخدـ في سبيؿ  أعمالو أكال يتعمؽ بأنشطة صاحب العمؿ  إليونمكذج المنفعة الذم تكصؿ 
 األكليةمكاده  أك أدكاتو أكمعمكماتو  أكخبرات صاحب العمؿ  المنفعةنمكذج  أكاالختراع  إلىالتكصؿ 

نمكذج المنفعة ما لـ يتفؽ خطيا عمى خالؼ  أكاالختراع  إلىالمكضكعة تحت تصرفو في التكصؿ 
 1.ذلؾ "

كقد نص المشرع المصرم في قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية عمى اختراعات العامميف بقكلو، " 
تككف االختراع الكشؼ عف اختراع معيف فجميع الحقكؽ المترتبة عمى ىذا  خرآكمؼ شخص  اإذ

 أك، ككذلؾ لصاحب العمؿ جميع الحقكؽ المترتبة عمى االختراعات التي يستحدثيا العامؿ لألكؿ
 أكرابطة العمؿ  أكاالستخداـ، متى كاف االختراع في نطاؽ العقد  أكقياـ رابطة العمؿ  أثناءالمستخدـ 
 أكالسابقة كعندما يككف االختراع ضمف نشاط المنشأة العامة  األحكاؿ.....كفي غير االستخداـ 

شراء البراءة  أكالخاصة الممحؽ بيا المخترع، يككف لصاحب العمؿ الخيار بيف استغالؿ االختراع، 
يتـ االختيار خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ اإلخطار  أفمقابؿ تعكيض عادؿ يدفعو لممخترع، عمى 

 2البراءة " .بمنح 

                                                                                                                                                                                      

بمناسبػػة ما قػػاـ بو مف أعماؿ خدمة صاحل العمؿ ، فال يكوف ليذا أي حؽ في ذلؾ االختراع ولو كاف العامؿ قد استنبطػػػو 
إذا كانت  العمؿ،في خدمة صاحل العمؿ . عمى أف ما يستنبطو العامؿ مف اختراعات أثنا  عممو يكوف مف حؽ صاحل 

أو إذا كاف صاحل العمؿ قد اشترط في العقد  اإلبتداع،طبيعة األعماؿ التي تعيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في 
ذا كاف االختراع ذا أىمية اقتصادية  المخترعاتو الحؽ فيما ييتدي إليو مف صراحة أف يكوف ل جاز لمعامؿ في  جدية،وا 

الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة السابقة أف يطالل بمقابؿ خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة . ويراعى في تقدير ىذا 
 ". المقابؿ مقدار المعونة التي قدميا صاحل العمؿ وما استخدـ في ىذا السبيؿ مف منشآتو

المنشكر في الجريدة  2001لسنة  71المعدؿ رقـ  األردنيت االختراع /ج،د مف قانكف براءا3يقابؿ ىذه المادة نص المادة  -1
، كيشار بأف ىذا القانكف المعدؿ قاـ بتعديؿ المادة 2/12/2001، بتاريخ 5564، صفحة 4520، في العدد األردنيةالرسمية 

 مف القانكف المذككر . أخرللتعديمو مكاد  كباإلضافةـ  1999لسنة  32رقـ  األردني/ج،د مف قانكف براءات االختراع 5
 ـ. 2002لسنة  82مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ  7المادة  -2
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كيتبيف مف ىذه المادة بأف المشرع المصرم، قد عالج حالتي التكميؼ باالختراع كاختراع العامؿ الذم 
المشرع  أفميمتو االختراع في حالة كاحدة كساكل بينيما في الحكـ كيدؿ ذلؾ كمو بالقطع عمى 

العقكد المشابية لو  كأالمصرم يساكم في مجاؿ اختراعات العامميف، بيف مف يخضعكف لعقد العمؿ 
 1كعقد المقاكلة .

 3اختراعات العامميف، 2ـ، 1996لسنة  8في قانكف العمؿ كتعديالتو رقـ  األردنيكقد نظـ المشرع 
مع مراعاة  -عمى، " أ 2007لسنة  12المعدؿ رقـ  األردنيمف قانكف العمؿ  20فنصت المادة 

اختراع جديد فميس لصاحب العمؿ أم حؽ في  إلىتكصؿ العامؿ  إذاالفقرة ب مف ىذه المادة،  أحكاـ
في شراء ىذا االختراع  األكلكيةتعطى  أفعممو عمى  أثناءىذا االختراع كلك كاف العامؿ قد استنبطو 

 لصاحب العمؿ .
في االختراع  همنو تخصيص جيدالعامؿ تقتضي  إلىالتي عيد بيا  األعماؿكانت طبيعة  إذا -ب

%( خمسيف بالمائة منيا 50يشارؾ في الحقكؽ المتعمقة في االختراع بنسبة ال تزيد عمى ) أففممعامؿ 
 كاألدكاتكيراعى في تقدير ىذه النسبة مقدار الجيد العممي كالمادم الذم قدمو العامؿ كالمكاد 

 ".كالمنشآت كسائر التسييالت التي قدميا صاحب العمؿ 

العامؿ  إليياكاد السابقة، بأف االختراعات التي يتكصؿ مف خالؿ استقراء نصكص الم كيتضح لمباحث
في المنشاة العمالية، منيا ما يككف ذم عالقة بطبيعة عمؿ العامؿ داخؿ المنشأة كمنيا ما ال عالقة 
لو بطبيعة عمؿ العامؿ بالمنشأة، كمف ىذه االختراعات ما يككف نتيجة لعقد مبـر بيف العامؿ 

االختراع،  بإيجادعقد يمـز العامؿ  ألمراع، كمنيا ما ال يككف نتيجة االخت إيجادكصاحب العمؿ عمى 
مع صاحب العمؿ  ان لككنو متعاقد أككتسمى االختراعات الناتجة مف قبؿ العامؿ بسبب طبيعة عممو 

                                                           
عمى المكقع  العممية"، األكاديميةالعراقية، المجالت " مكقع:، راجع 349ص، مرجع سابؽ رضا:يكنس، عمي محمد  -1

 التالي:االلكتركني 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61231 . 

 ـ. 16/4/1996، كالصادر بتاريخ 1173، صفحة رقـ 4113، العدد األردنيةفي الجريدة الرسمية  المنشكر -2
يالتو، مف قكانيف العمؿ القميمة التي قامت بتنظيـ اختراعات العامميف كتعد 1996لسنة  8رقـ  األردنييعد قانكف العمؿ  -3

صكص قكانيف براءات االختراع، كالقكانيف المدنية، مف خالؿ ن التي قامت بتنظيـ اختراعات العامؿ األخرلبعكس التشريعات 
 العمؿ.اختراعات العامميف في قانكف  إلىكلـ تتطرؽ 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61231
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61231
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 1،"اختراعات الخدمة" لعقد العمؿ باالختراع الناتج عف طبيعة العمؿ تنفيذان اختراع ما،  إيجادعمى 
التي ليا صمة بعمؿ العامؿ كلكنيا ليست مف طبيعة عممو باالختراعات كتسمى االختراعات 

لصكرة ثالثة مف صكر اختراعات العامؿ كىي االختراعات الخارجة عف نطاؽ  إضافةالعرضية، 
 العمؿ كتسمى باالختراعات الحرة .

مف خالؿ ثالث مطالب عمى  2العامميف،  بدراسة صكر اختراعات أقكـكمف خالؿ ىذا المبحث سكؼ 
 النحك التالي :

 "."اختراع الخدمة لعقد العمؿ االختراع الناتج عف طبيعة العمؿ تنفيذاً  األوؿ:المطمل 

"االختراع  االختراع الذي لو صمة بعمؿ العامؿ ولكف ليس مف طبيعة عممو الثاني:المطمل 
 العرضي".

 ".االختراع الناتج عف نطاؽ العمؿ " االختراع الحر  الثالث:المطمل 

 
                                                           

فيما يتعمؽ ببراءات االختراع الجزائرم، معنكنا بالعنكاف التالي :   03-07رقـ  األمرجاء القسـ الرابع مف الباب الثاني مف  -1
" يعد مف قبيؿ اختراعات الخدمة، االختراع الذي ينجزه عمى،  األمرمف ىذا  17" اختراعات الخدمة "، كقد نصت المادة 

 . صراحة " إلييـد عمؿ يتضمف ميمة اختراعية تسند خالؿ تنفيذ عق أشخاصعدة  أوشخص 
 يمي :يأخذ االختراع بشكؿ عاـ صور عدة وىذه الصور تندرج غالبا فيما  -2

ذم  جديدكجكد شيء صناعي  إلىيؤدم االختراع  أفمنتجات صناعية جديدة، كيقصد بذلؾ ؿ إلى الكصك  األولى:الصورة 
 كالدبابات.كالسيارات كالقطارات كالطائرات  اآللياترل المعركفة، مثؿ اختراع ػأخال األشياءخصائص معينة يتميز بيا عف 

 أكطريقة  إلىكسيمة صناعية جديدة، فاالختراع في ىذه الصكرة ينصب عمى التكصؿ  أكالكصكؿ إلى طريقة  الثانية:الصورة 
طريقة جديدة لقياس سرعة  إلىالكصكؿ  أكابتكار جياز جديد لتكرير المياه  إلىكسيمة صناعية جديدة، مثاؿ ذلؾ الكصكؿ 

 الحرارة.درجة  أكالرياح 
كسائؿ صناعية معركفة، فمكضكع االختراع في ىذه الصكرة ال ينصب  أكتطبيؽ جديد لطرؽ  إلىالكصكؿ  الثالثة:الصورة 

كاستعماؿ كسيمة معركفة،  أككسيمة صناعية جديدة، بؿ ينصب عمى تطبيؽ جديد لطريقة  أكطريقة  أكعمى ناتج جديد 
التمفزيكف، كاستعماؿ مادة البنزيف في تسيير السيارات بدال مف مادة  أكالياتؼ  أكالكيرباء في نقؿ الصكت بطريؽ المذياع 

 الفحـ.استخداـ الكيرباء في تسيير القطارات بدال مف  أكالسكالر 
مكضكع  أفتركيب صناعي جديد، كيطمؽ عمى االختراع في ىذه الصكرة، باختراع التركيب، ذلؾ  إلىالكصكؿ  الرابعة:الصورة 

االختراع في ىذه الصكرة ينصب عمى تككيف مركب جديد مف عدة كسائؿ صناعية معركفة، مما يبرز مقدرة المخترع في الجمع 
الشام بمجرد  أكآلة ميكانيكية جديدة لبيع القيكة اختراع  إلىطرؽ معركفة كدمجيا معا، كمثاؿ ذلؾ، الكصكؿ  أكبيف كسائؿ 

اختراع جياز يتضمف راديك كتمفزيكف كساعة منبو  إلىكضع قطعة معدنية معينة في فتحة مخصصة لذلؾ، ككذلؾ الكصكؿ 
 26، صمرجع سابؽ الممكية الصناعية والتجارية، :صالح ،بذلؾ زيف الديفراجع البطارية .....  أكيعمؿ بكاسطة الكيرباء 

 .30ص -
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 األوؿالمطمل 

 لعقد العمؿ راع الناتج عف طبيعة العمؿ تنفيذاً االخت

 " اختراعات الخدمة "

بمكجب اتفاؽ  إمااالختراعات التي يحققيا العامؿ نتيجة اللتزامو بذلؾ " يقصد باختراعات الخدمة، 
ماصريح بينو كبيف صاحب العمؿ،  كفقا ك  1إلى االختراعات "، بطبيعتيا بأعماؿ تؤدم لقيامو كا 

" ىك االختراع الذم يككف لصاحب العمؿ الدكر ف المقصكد باختراع الخدمة، رف، فإلمقانكف المقا
مؤقتا في االختراع كالبحث  أكمع غيره دائما  أكالرئيسي في كجكده، بأف يخصص ميمة العامؿ كحده 

كتعرؼ  2مف تجارب سابقة "، أجراهتيجة ما كنالالزمة، كمعامؿ البحث  األدكاتعنو كاضعا بيف يديو 
يككف  إذعممو  أداءالعامؿ بمناسبة  إلييااختراعات الخدمة بأنيا، " تمؾ االختراعات التي يتكصؿ 

                                                           
 .403ص : مرجع سابؽ،البرعي، احمد حسف -1
 .420، صالديف: مرجع سابؽمحمكد جماؿ  زكي، -2
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ىذه االختراعات، فصاحب العمؿ ىك  إلىمكمفا مف صاحب العمؿ بتكريس جيده كعممو لمتكصؿ 
مكانياتوىذه االختراعات ليفرغ جيده  إلىالذم يكمؼ العامؿ بالتكصؿ  ذلؾ  ألجؿالعقمية كالبدنية  كا 

 أكم تككف طبيعة عممو تتطمب منو البحث ذالعامؿ، كال إليوفيطمؽ عمى االختراع الذم يتكصؿ  1،"
 2باالختراع الخدمي .، اإلبداعاالبتكار كبذؿ الجيد في  أكاالكتشاؼ 

عقد عمؿ يتضمف  تنفيذ اختراعات خدمة، عندما يتـ ابتكارىا  خالؿ أنياكتصنؼ االختراعات، عمى 
ك/أك عندما تككف طبيعة عمؿ العامؿ في  3عمييا بيف العامؿ كصاحب العمؿ، ان متعاقد ابتكاريو،ميمة 

االختراع، كاف لـ يكف ىناؾ اتفاؽ  مجاؿ الدراسات كالبحكث التي تؤدم بالضركرة إلي إيجاد مثؿ ىذا
 4في ىذه الحالة . مكتكب يحدد  صاحب ىذه االختراعات

أك تمؾ  ؿاختراعات نشأت كنتيجة لمعم : " عمى نطاؽ كاسع بأنيا ةكيمكف تعريؼ اختراعات الخدم
التي تشمؿ األنشطة أك المياـ المتصمة بالخدمة ك  عامؿب العمؿ كالالتي تتـ فيما يتعمؽ بعالقة ر 

كمف  عامؿ "،ف العالقة بيف صاحب العمؿ كالكجزء م أف يقكـ بيا  العامؿالعامة التي يجب عمى 
أف جميع االختراعات التي يخمقيا المكظؼ أثناء فترة عممو،  لدل بعض التشريعات المسمـ بو عمكما

  5. اختراعات خدمة تخص رب العمؿكأحيانا في تاريخ محدد بعد ذلؾ، تعتبر 

خالؿ تنفيذ عقد  أشخاصعدة  أككيعد مف قبيؿ اختراعات الخدمة، االختراع الذم ينجزه شخص 
عدة  أكاالختراع الذم ينجزه شخص  ككذلؾ 6عمؿ يتضمف ميمة اختراعيو تسند إلييـ صراحة،

 7كسائميا . أكأشخاص بمقتضى اتفاقية كيستخدمكف في سبيؿ ذلؾ تقنيات الييئة 

                                                           
عمى المكقع  العممية"، األكاديمية"العراقية، المجالت  مكقع:، راجع 354ص رضا: مرجع سابؽ،يكنس، عمي محمد  -1

 التالي:االلكتركني 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61231 .  

 .270ص مرجع سابؽ، محمكد:سيد  رمضاف، -2
5
-Tribunal de première instance à Paris, chapitre 03, article 03 de Octobre 16, 2001 باريس.المحكمة االبتدائية   

  
6
-Cour de cassation de Paris par exemple, le chapitre 03, article 03, le 16 Mars, 2005.محكمة النقض باريس 

www.sedlex.fr/brevets-francais/les-inventions-de-

salaries/#Le_principe_d’appartenance_des_inventions . 
 

  
5

 RK Dewan & Co, Service inventions in India ,Dr Mohan Dewan راجع الموةع القانوني االلكتروني التالي -

0b0cf591ca4c-b6fa-4f68-5992-http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2860bb46 . 
 فيما يتعمؽ ببراءات االختراع الجزائرم .  03-07رقـ  األمرمف  17المادة  -6
 فيما يتعمؽ ببراءات االختراع الجزائرم .  03-07رقـ  األمرمف  18المادة  -7

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61231
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61231
http://www.sedlex.fr/brevets-francais/les-inventions-de-salaries/#Le_principe_d'appartenance_des_inventions
http://www.sedlex.fr/brevets-francais/les-inventions-de-salaries/#Le_principe_d'appartenance_des_inventions
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2860bb46-5992-4f68-b6fa-0b0cf591ca4c
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مف  1/ج/35فقد نصت المادة  ىذه الصكرة مف صكر اختراعات العامميف، األردنيالمشرع  كقد نظـ
الختراع يككف الحؽ في منح براءة ا" :عمى1999،1لسنة  32رقـ  األردنيقانكف براءات االختراع 

عامؿ بالقياـ يمـز العف عقد عمؿ  لصاحب العمؿ متى كاف االختراع ناتجان . 1ج/عمى النحك التالي : 
/ب مف قانكف العمؿ 20كقد نصت المادة  2،ؾ، ما لـ ينص العقد عمى غير ذلبنشاط ابتكارم معيف
العامؿ  إلىالتي عيد بيا  األعماؿكانت طبيعة  إذا"  :عمى 2007لسنة  12األردني المعدؿ رقـ 

بأف اختراعات الخدمة كيتضح مف ىاتيف المادتيف، نو تخصيص جيد في االختراع ...."، تقتضي م
الذم  أكاختراع ما  إيجادميمة  صراحة إليوالتي تنتج مف قبؿ العامؿ المككؿ  ىي االختراعات

 كاالختراع.في االبتكار  هجيد صتقتضي طبيعة عممو منو تخصي

" تككف ممكية  :نظـ المشرع العماني ىذه الصكرة مف صكر اختراعات العامميف، فنص عمى انو كما
الجيد في  إفراغالتزاـ مضمكنو  أكاالختراع لصاحب العمؿ متى كاف االختراع ناتجا عف تنفيذ عقد 

" نظاـ" براءات االختراع لدكؿ مجمس التعاكف المشرع الككيتي في قانكف  أكرد كما 3االبتكار.... "،
يحدد فيو اختراعات الخدمة ، حيث نصت المادة  نصان  2013،4لسنة  71لدكؿ الخميج العربي رقـ 

تككف ممكية االختراع لصاحب العمؿ متى كاف االختراع ناتجا عف "  :مف ىذا القانكف عمى 2/7/2
كيتضح مف ىذه المادة بأف اختراعات 5"،الجيد في االبتكار ... إفراغالتزاـ مضمكنو  أكتنفيذ عقد 

                                                           
لسنة  22منو كبشكؿ صريح، العمؿ بأحكاـ قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ  39القانكف بمكجب المادة  اىذ ألغى -1

 الرسالة.، الذم مازاؿ نافذا في الضفة الغربية حتى تاريخ ىذه 1953
حيث نصت  2001لسنة  71ج مف قانكف براءات االختراع األردني المعدؿ رقـ عدلت ىذه المادة بمكجب نص المادة  -2

العامؿ  إليوكاف االختراع الذي توصؿ  إذالصاحل العمؿ  -ج التالي:يكوف الحؽ في منح برا ة االختراع عمى النحو  " عمى،
ىذا االختراع خبرات  إلىاستخدـ العامؿ في سبيؿ التوصؿ  إذا أو أعمالو أوصاحل العمؿ  بأنشطةاستخدامو يتعمؽ  أثنا 

 مواده الموضوعة تحت تصرفو وذلؾ ما لـ يتفؽ خطيا عمى خالؼ ذلؾ " أو أدواتو أومعموماتو  أو أعمالو أوصاحل العمؿ 
. 
، المنشكر في الجريدة الرسمية قانكف براءات االختراع بإصدار، 82/2000رقـ  العماني مف المرسـك السمطاني 3المادة  -3

بمكجب المادة الثالثة مف  إلغاءهـ، كيالحظ بأف ىذا القانكف قد تـ 23/9/2000، كالصادر بتاريخ 680العمانية في العدد رقـ 
قانكف حقكؽ الممكية الصناعية، كقد نظـ ىذا القانكف اختراعات الخدمة حيث  بإصدار، 67/2008المرسـك السمطاني رقـ 

ما   إذا كاف االختراع تنفيذا لعقد عمؿ غرضو االختراع، يككف الحؽ في البراءة لصاحب العمؿ"  :منو عمى 4/3ادة نصت الم
ذا كانت المكاسب االقتصادية  تحصؿ عمييا صاحب العمؿ مف استغالؿ االختراع كبيرة كغير  التيلـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ، كا 

 " . متكافئة مقارنة براتب العامؿ المخترع كقت سرياف العقد، يككف لمعامؿ الحؽ في مكافأة عادلة
 الككيتي.1962لسنة  4االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية رقـ  براءات ى ىذا القانكف، قانكفكقد ألغ -4
حيث نصت  ،1962لسنة  4المادة السابعة مف قانكف براءات االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية رقـ  المادة،ىذه  تألغ -5

إذا كمؼ شخص أخر الكشؼ عف اختراع معيف فجميع الحقكؽ المترتبة عمى ىذا االختراع تككف لألكؿ، ككذلؾ "  :عمى
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العامؿ، كأف يككف العامؿ  إلىالخدمة ىي االختراعات التي يككف ليا عالقة كثيقة بالعمؿ المككؿ 
 إيجاد إلىبشكؿ طبيعي كانت طبيعة عممو تؤدم  أكاختراع معيف،  إيجادميمة  صراحة إليو مككالن 

 خاصان  تنظيمان مشركع القانكف المدني الفمسطيني، ك تضمنت القكانيف المدنية المقارنة كقد اختراع ما، 
عمى أف ما "  :منو عمى 688/2باختراعات الخدمة، حيث نص القانكف المدني المصرم في المادة 

يستنبطو العامؿ مف اختراعات في أثناء عممو يككف مف حؽ رب العمؿ، إذا كانت طبيعة األعماؿ 
 1. ... " جيده في االبتداعالتي تعٌيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ 

كيتضح مف  ىذه المادة بأف االختراع الناتج مف قبؿ العامؿ الذم تقتضي منو طبيعة عممو إفراغ  
مف مشركع القانكف المدني  783كنصت المادة جيده في االبتداع، ىك مف قبيؿ اختراعات الخدمة،  

ء خدمة صاحب العمؿ، فال يككف إذا كفؽ العامؿ إلى اختراع جديد في أثنا"  :الفمسطيني عمى
لصاحب العمؿ حؽ في ذلؾ االختراع كلك كاف العامؿ قد استنبطو بمناسبة ما قاـ بو مف أعماؿ في 

أك ما لـ تكف طبيعة األعماؿ التي تعيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في االبتداع، خدمتو، 
لو الحؽ فيما ييتدم إليو العامؿ مف إذا كاف صاحب العمؿ قد اشترط صراحة في العقد أف يككف 

٪ 80أف ما يقرب مف بالدراسات التي أجريت عبر البمداف قد أظيرت يالحظ بأف ك  2،" المخترعات
 3.  فئة اختراعات الخدمة مف لدل مكاتب تسجيؿ البراءات ىيمف طمبات البراءات المكدعة 

ناتجة عف أف تككف  إما، ككفقان لمقكانيف المنظمة الختراعات الخدمة، فاف ىذه االختراعات  وبذلؾ،
خر لمكشؼ عف اختراع معيف، كليس آفقد يكمؼ شخص، شخص ، تكميؼ صريح بإيجادىا واكتشافيا

، فمف الممكف أف يككف ىذا التكميؼ فقط مف الممكف حصر ىذا التكميؼ في إطار عالقات العمؿ
                                                                                                                                                                                      

يستحدثيا العامؿ أك المستخدـ أثناء قياـ رابطة العمؿ أك لصاحب العمؿ جميع الحقكؽ المترتبة عمى االختراعات التي 
 ". االستخداـ متى كاف االختراع في نطاؽ العقد أك رابطة العمؿ أك االستخداـ

منو  654/2اختراعات الخدمة، حيث نصت المادة  1949لسنة  84نظـ المشرع السكرم في القانكف المدني السكرم رقـ  -1
العامؿ مف اختراعات في أثناء عممو يككف مف حػؽ رب العمؿ، إذا كانت طبيعة األعماؿ التي " عمى أف ما يستنبطو  :عمى

 ".تعيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في االبتداع ... 
العدلية، باعتبارىا القانوف المدني النافذ في الضفة الغربية، نجدىا قد نصت في الفصؿ  األحكاـمجمة  إلىعند الرجوع  -2

صنعة  إلجرا  أولمخدمة  اآلدمي إجارةمنيا عمى، " تجوز  562"، حيث نصت المادة  اآلدمي بإجارةع منيا، المعنوف " الراب
كما بيف في الفصؿ الثالث مف البال الثاني مف المجمة "، ويتضح مف ىذه المادة  أخرىبتعييف العمؿ بصورة  أوببياف مدة 

واالبتكار  اإلبداعيستخدـ العامؿ في مينة، تكوف بصدد  أف، انو مف الممكف اإلجارةعقد  إطارالتي نظمت عقد العمؿ في 
الصنعة " فاف ىذا الشؽ  إجرا فيما يتعمؽ بالشؽ الثاني مف ىذه المادة والذي تحدث عف "  أمااالختراع،  إيجاد إلىوصوال 

 ؽ باختراع العامؿ .ىذه الدراسة تتعم أفيتعمؽ بعقد المقاولة، وال يمكف قياسو عمى االختراع، نظرا 
3

،   RK Dewan & Co, Service inventions in India ,Dr Mohan Dewanراجع الموةع القانوني االلكتروني التالي :  -

0b0cf591ca4c-b6fa-4f68-5992-detail.aspx?g=2860bb46http://www.lexology.com/library/  . 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2860bb46-5992-4f68-b6fa-0b0cf591ca4c
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2860bb46-5992-4f68-b6fa-0b0cf591ca4c
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فالمخترع في ىذه الصكرة، يرتبط بمف كمفو بإيجاد  1ر عالقة العمؿ، كما في عقد المقاكلة،خارج إطا
االختراع في حدكد ىذا العمؿ فقط، أما خارج ىذا النطاؽ فتنقضي بينيما رابطة التبعية، ككف أف 

الميكىًمؼ ليس بصاحب عمؿ كككف أف الميكىمىؼ ليس بعامؿ .
2 

عف عالقات العمؿ، فمف الممكف  يمكف أف يككف التكميؼ خارجان كما كيرل الباحث بأنو : كبذلؾ، 
عندما يقكـ صاحب العمؿ بتكميؼ  أيضا أف يككف ىذا التكميؼ داخؿ عالقات العمؿ، كيبدك ذلؾ جميان 

عامؿ يتبع لو، بميمة اختراع شيء معيف، سكاء أكانت ميمة العامؿ الجديدة تتعمؽ بنطاؽ عممو أك 
حد العامميف لدييا بميمة أمؿ في نطاؽ الحراسات األمنية الخاصة بتكميؼ ال تتعمؽ، كقياـ شركة تع

ىذا  اختراع جياز إنذار ليمي يعمؿ لدل استشعار حرارة جسـ اإلنساف، كلدل تكصؿ العامؿ إلى
 ف ىذا االختراع يعد مف قبيؿ اختراعات الخدمة الناتجة عف تكميؼ صريح بإيجادىا .االختراع، فإ

نو، " يعد ، فقد نص عمى أىذه الصكرة ،المقارنة، مثمو مثؿ سائر القكانيف جزائرمكقد نظـ المشرع ال
مف قبيؿ اختراعات الخدمة، االختراع الذم ينجزه شخص أك عدة أشخاص خالؿ تنفيذ عقد عمؿ 

كعادة ما تككف ىذه الصكرة مف صكر اختراعات  3يتضمف ميمة اختراعيو تسند إلييـ صراحة "،
خاصة الشركات الصناعية الكبرل، كبيف أصحاب العمـ كالخبرة  -بيف شركة ما الخدمة، في شكؿ عقد

كالدراية في مجاؿ معيف، حيث يككف التزاـ ذلؾ الفريؽ القياـ بأبحاث كدراسات كتجارب لمكصكؿ إلى 
 4االختراع أك االكتشاؼ المطمكب .

ما أف تكوف ناتجًة بسبل طبيعة عمؿ العامؿ حتى ولو لـ يكف مكمؼ بإي كما  جادىا بشكؿ صريح،وا 
 حالة العامؿ الذم يتكصؿ إلى اكتشاؼ معيف أثناء أبحاثو كمجيكداتو التي كرسيا خصيصان في 
كتفترض ىذه الصكرة مف صكر اختراعات الخدمة، أف تككف طبيعة " ميمة العامؿ "، تقتضي  5لذلؾ،

                                                           
بشأف تنظيـ  2002لسنة  17المعدؿ لمقانكف رقـ  2006لسنة  31مف القانكف االتحادم رقـ  9/1راجع نص المادة  -1

حيث نصت عمى، " إذا أنجز االختراع مف  اإلماراتي،كحماية لممكية الصناعية لبراءات االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية 
 ".أك عقد عمؿ يككف الحؽ في االختراع لصاحب العمؿ ما لـ ينص االتفاؽ عمى غير ذلؾ  عقد مقاولةخالؿ تنفيذ 

 .151ص : مرجع سابؽ،الدسكقي إبراىيـالميؿ،  أبك -2
مف قانكف  10/1كيقابؿ ىذه المادة نص المادة  فيما يتعمؽ ببراءات االختراع الجزائرم ،  03-07رقـ  األمرمف  17المادة  -3

مع مراعاة القانوف الخاص بالعقود التي تنص عمى  ـ، حيث نصت عمى: " 1971براءات االختراع السكداني لسنة 
تعاقدية مخالفة ، يكوف الحؽ في البرا ة عف اختراع   وما لـ توجد أحكاـ بالقياـ بعمؿ معيف وبعقود االستخداـ ، التكميؼ 

 " . شئ عف تنفيذ العقد لمشخص الذي اصدر التكميؼ بالعمؿ أو لممخدـونا
 . 51، صمرجع سابؽ : الممكية الصناعية كالتجارية، زيف الديف، صالح -4
 . 38، صمرجع سابؽ ميحة:القميكبي، س -5
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أم أف يتكصؿ  1منو إفراغ جيده كنشاطو كفكره في البحث كالتحرم كالتفكير لمكصكؿ إلى اإلبداع،
العامؿ بسبب طبيعة عممو الذىني كالعممي إلى اكتشاؼ بصكرة أصمية تتعمؽ بعممو كبطبيعتو، كقد 

ء النص عمى ىذه الصكرة في العديد مف التشريعات العربية المقارنة، حيث نص المشرع العراقي جا
لرب العمؿ كؿ الحقكؽ  عمى، "1970،2لسنة  65في قانكف براءة االختراع كالنماذج الصناعية رقـ 

بشرط المترتبة عمى االختراعات التي تستحدث خالؿ تنفيذ عقد أك عند قياـ رابطة عمؿ أك استخداـ 
كقد نظـ  3،" وفي نطاؽ العقد أو رابطة العمؿ أو االستخداـ أف يككف االختراع مقابؿ اجر معيف

 783مشركع القانكف المدني الفمسطيني، ىذه الصكرة مف صكر اختراعات الخدمة، فقد نصت المادة 
لعامؿ تقتضي طبيعة األعماؿ التي تعيد بيا امف المشركع عمى، " إذا كفؽ العامؿ ....، ما لـ تكف 

 4..." .منو إفراغ جيده في االبتداع

، فاف صاحب العمؿ يقكـ بتمكيؿ البحكث كتكفير المعدات كاألدكات الالزمة إليجاد تمؾ كبالمقابؿ
لمشركط العامة لالختراع صة بيا ال بد مف تكافرىا إضافةن كليذه االختراعات شركط خا 5االختراعات،
 بشكؿ عاـ .

، مف خالؿ الفركع مف دراسة شركط اختراعات الخدمة كأيمكلة ىذه االختراعات كال بد في ىذا المقاـ
 التالية:

 .الخدمةشروط اختراعات  األوؿ:الفرع 

 .الخدمةأيمولة اختراعات  الثاني:الفرع 

                                                           
 . 51صمرجع سابؽ،  الممكية الصناعية كالتجارية، : زيف الديف، صالح -1
القانكف السابؽ ليصبح اسمو، "  األمرـ، كقد عدؿ ىذا 2004لسنة  81رقـ  االئتالؼسمطة  أمرعىًدؿ ىذا القانكف بمكجب  -2

لسنة  81لصناعية كالمعمكمات غير المفصح عنيا كالدكائر المتكاممة كاألصناؼ النباتية رقـ اقانكف براءات االختراع كالنماذج 
2004. 

، كيالحظ بأف ىذه المادة لـ تعدؿ 1970لسنة  65ءة االختراع كالنماذج الصناعية العراقي رقـ مف قانكف برا 9المادة  -3
 ـ . 2004لسنة  81رقـ  األمربمكجب 

عمى أف ما ، حيث نصت عمى، " 1949لسنة  84مف القانكف المدني السكرم رقـ  654/2ىذه المادة، نص المادة  يقابؿ -4
نا  عممو يكوف مف حػؽ رل العمؿ، إذا كانت طبيعة األعماؿ التي تعيد بيا العامؿ يستنبطو العامؿ مف اختراعات في أث
 ..." . تقتضي منو إفراغ جيده في االبتداع

العممية"، عمى المكقع  األكاديمية، راجع مكقع : "العراقية، المجالت 354ص مرجع سابؽ، : يكنس، عمي محمد رضا -5
 . http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61231االلكتركني التالي :

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61231
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 األوؿالفرع 

 شروط اختراعات الخدمة

 كىذه االختراعات ترتب حقكقان تعد اختراعات الخدمة مف االختراعات التي يتكصؿ إلييا العامؿ، 
كالتزامات لكؿ مف العامؿ كصاحب العمؿ، كحتى ترتب االختراعات آثارىا، فال بد مف تكافر الشركط 

سكاءن أكانت شركطان مكضكعيةن اـ  1،عاـ في ىذا النكع مف االختراعاتالقانكنية لالختراع بشكؿ 
أف يككف اختراع الخدمة " اختراع العامؿ  أمجديدا،  يجب أف يككف اختراع الخدمة اختراعان ف شكمية،

ف الحؽ االحتكارم الذم يمنح لممخترع إنما ىك منح براءة عنو، أل "، لـ يسبؽ استعمالو أك إذاعتو أك
 يجب أف يككف اختراع الخدمة منطكيان ك  2،في الكاقع، حؽ محمي قانكنان مقابؿ أسرار صناعية جديدة

يجب أف يككف اختراع الخدمة قابال لالستغالؿ الصناعي، ، ك عمى خطكة إبداعية كعمى فكرة مبتكرة
كال بد مف يجب أف يككف اختراع الخدمة مشركعا، كغير مستثنى مف الحماية بمكجب القانكف، ك 

                                                           
 .58ص – 42ص ىذه الدراسةمف  مف الشركط المكضكعية كالشركط الشكمية لالختراع يرجع لكؿ -1
الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ، " دراسة مقارنة " الترخيص عقد: 2011 .عزيز الجبكرم، عالء -2

 .38ص
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 ختراع الحماية القانكنية المقررة كفقان يناؿ ىذا االحتى  تسجيؿ االختراع كنشره لدل الجيات المختصة،
 . لمقانكف الناظـ

فاف ىذه الشركط تختمؼ مف حالة ألخرل كفقان ، اختراعات الخدمةب الشركط الخاصةفيما يتعمؽ ب أما
  لمتالي:
ختراعات الخدمة الناتجة عف تكميؼ صريح بإيجادىا كاكتشافيا "، فمف خالؿ باالشروط الخاصة  أوال:

  بالتالي:تتمخص  لحالةفيرل الباحث بأف شركط ىذه ا الحالةىذه  استعراض
 معيف.اكتشاؼ اختراع  أك إيجادقياـ صاحب العمؿ بتكميؼ العامؿ بميمة  -1
 الميمة.بشكؿ صريح ليذا التكميؼ كالبدء بالعمؿ عمى ىذه قبكؿ العامؿ  -2
 بإيجاده.االختراع المعيف المكمؼ  إلىتكصؿ العامؿ  -3

 األكلىالشرط الثاني مف شركط الصكرة أك ك/ األكؿكيرل الباحث انو كفي حالة تخمؼ كؿ مف الشرط 
 أك أخرنككف بصدد نكع  أفالختراعات الخدمة، فال نككف بصدد اختراع الخدمة، بؿ مف الممكف 

مف صكر اختراعات العامميف، كفي حالة تخمؼ الشرط الثالث مف ىذه الشركط، أم عدـ  أخرلصكرة 
في حالة تكصؿ  أماراع بشكؿ عاـ، االختراع بشكؿ مطمؽ فال نككف بصدد اخت إلىتكصؿ العامؿ 

 فإذا، فيرل الباحث بأنو كفي ىذه الحالة بإيجادهيختمؼ عف االختراع المكمؼ  خرآاختراع  إلىالعامؿ 
ف ىذا إالعامؿ ف إلى المككمةالعامؿ لو عالقة كثيقة بالميمة  إليوالذم تكصؿ  األخركاف االختراع 

رج تحت الصكرة الثانية مف صكر اختراعات الخدمة، االختراع يعد مف قبيؿ اختراعات الخدمة كيند
 إلىصمة بالميمة المككمة  أكالعامؿ ذا عالقة  إليوالذم تكصؿ  األخرلـ يكف االختراع  إذا أما

 العامؿ، فال يعد ىذا االختراع مف قبيؿ اختراعات الخدمة .
كالتي تككف داخؿ نطاؽ عمؿ اختراعات الخدمة التي يتكصؿ إلييا العامؿ، بالشروط الخاصة  ثانيا:

فيرل الباحث بأف شركط ىذه  حالةالعامؿ أك نتيجة لطبيعة عممو "، فمف خالؿ استعراض ىذه ال
 بالتالي:تتمخص  الحالة

 كالتعمؽ.كالبحث كالدراسة  اإلبداعتككف طبيعة عمؿ العامؿ قائمة عمى  أفيجب   -1
 عممو. أثناءاختراع معيف  إلىيتكصؿ العامؿ  أفيجب   -2
 أكذا عالقة كثيقة بنطاؽ عمؿ العامؿ  ،يككف االختراع الناتج مف قبؿ العامؿ أفيجب   -3

 .المخترعختراع كطبيعة عمؿ العامؿ بطبيعة عممو، أم ضركرة تكافر الصمة بيف اال
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ىذه الشركط، فال نككف بصدد اختراع خدمة، بؿ نككف في  إحدلكفي حاؿ تخمؼ  بأنو ،كيرل الباحث
كمما سبؽ ، االختراع الحر أككاالختراع العرضي  األخرلاعات العامميف صدد اختراع مف اختر 

ا حتى يحدد نخمص بأف اختراع الخدمة، كحتى يحمؿ ىذا االسـ ال بد مف تكافر الشركط السابؽ ذكرى
 إلىيزه عف غيره مف اختراعات العماؿ التي مف الممكف أف تؤكؿ يجؿ تمبأنو اختراع خدمة مف أ

 العمؿ.صاحب  أكالعامؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفرع الثاني

 الخدمة اتأيمولة اختراع

ما بمكجب يا العامؿ، نتيجة اللتزامو بذلؾ إ، " االختراعات التي يحققىي اختراعات الخدمة ذكرنا أف
كتشير  1ما لقيامو بأعماؿ تؤدم بطبيعتيا إلى االختراعات "،فاؽ صريح بينو كبيف صاحب العمؿ كا  ات

القاعدة العامة إلى أحقية المخترع الحقيقي في تممؾ براءة االختراع الناتجة عف االختراع الذم يتكصؿ 
إليو أثناء عممو، ما لـ يعيف في اتفاقية العمؿ حقكؽ كؿ مف العامؿ كصاحب العمؿ عمى ىذا 

                                                           
 .403، صمرجع سابؽ :حسفالبرعي، احمد  -1
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كقد اتفقت  1إلنشاء اختراع ما،يف العامؿ عمى كجو التحديد لميمة ابتكاريو أك ياالختراع كما لـ يتـ تع
عمى حكـ قانكني كاحد بالنسبة ليذا النكع مف االختراعات، فقد  2غمب التشريعات العربية المقارنة،أ

ت الخدمة بقكليـ، " إذا نص كؿ مف القانكف الككيتي كالقانكف المصرم عمى حكـ قانكني الختراعا
مترتبة عمى ىذا االختراع تككف لألكؿ، خر الكشؼ عف اختراع معيف فجميع الحقكؽ الكمؼ شخص آ

 ،ككذلؾ لصاحب العمؿ جميع الحقكؽ المترتبة عمى االختراعات التي يستخدميا العامؿ أك المستخدـ
متى كاف االختراع في نطاؽ العقد أك رابطة العمؿ أك  ،أثناء قياـ رابطة العمؿ أك االستخداـ

  3االستخداـ " .
مع مراعاة اختراعات الخدمة بقكلو، "  حاالتمف  األكلى حالةكقد نظـ المشرع السكداني حكـ ال

كما لـ تكجد  ،قياـ بعمؿ معيف كبعقكد االستخداـبال القانكف الخاص بالعقكد التي تنص عمى التكميؼ 
ناشئ عف تنفيذ العقد لمشخص الذم تعاقدية مخالفة ، يككف الحؽ في البراءة عف اختراع   أحكاـ

كاف االختراع  ذاإكنظـ المشرع العماني ىذا الحكـ بقكلو، " 4"، لممخدكـ صدر التكميؼ بالعمؿ أكأ
ما لـ يتفؽ عمى خالؼ   تنفيذا لعقد عمؿ غرضو االختراع، يككف الحؽ في البراءة لصاحب العمؿ

 5. " ذلؾ
عمى، " تعكد  حيث نص كقد جاء المشرع المبناني بنص قانكني في قانكف براءات االختراع المبناني،

تدخؿ  ابتكاريولعقد عمؿ يتضمف ميمة  إنفاذان  األجيرلرب العمؿ ممكية االختراعات التي يقكـ بيا 
كيتضح مف ىذه 6كدراسات كاختبارات كمفو بيا رب العمؿ صراحة "، ألبحاث أكضمف مياـ عممو 

المكاد، الكاردة في قكانيف براءات االختراع، بأف صاحب العمؿ ىك صاحب الحؽ في اختراعات 
                                                           

 .inventor.html-employer-rights-patent-owns-encyclopedia/who-www.nolo.com/legal المكقع االلكتركني : -1
عؿ القاعدة العامة ثـ جاءت الفقرة الثانية منيا بالنص عمى  1948مف القانكف المدني المصرم لسنة  688/1كقد نصت المادة 
إذا كفؽ العامؿ إلى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمؿ ، فال يككف ليذا أل حؽ فى ذلؾ االختراع كلك كاف  -1االستثناء بقكليا، 

عمى أف ما يستنبطو العامؿ مف اختراعات في أثناء عممو  -2ؿ فى خدمة رب العمؿ . العامؿ قد استنبطو بمناسبة ما قاـ بو مف أعما
يككف مف حؽ رب العمؿ إذا كانت طبيعة األعماؿ التي تعيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في االبتداع، أك إذا كاف رب العمؿ 

 ترعات.المخقد اشترط في العقد صراحة أف يككف لو الحؽ فيما ييتدم إليو مف 
 االختراع.يقصد بالتشريعات العربية المقارنة، في ىذا الصدد، بالقكانيف العربية الناظمة لبراءات  -2
لسنة  3كالمعدؿ بالقانكف رقـ  الككيتي ،1962لسنة  4مف قانكف براءات االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية رقـ  7المادة  -3

 ـ.2002لسنة  82مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ  7قابؿ ىذه المادة حرفيا نص المادة ـ.2002
 السكداني. 1971االختراع لسنة مف قانكف براءات  10/1المادة  -4
 العماني.، قانكف حقكؽ الممكية الصناعية بإصدار 67/2008مف المرسـك السمطاني رقـ  4/3المادة  -5
 ـ. 240/2000/أ مف قانكف براءات االختراع المبناني رقـ 6المادة  -6

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/who-owns-patent-rights-employer-inventor.html.%20وقد%20نصت%20المادة%20688/1
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/who-owns-patent-rights-employer-inventor.html.%20وقد%20نصت%20المادة%20688/1


74 
 

صاحب العمؿ كفقا لنصكص القكانيف السابقة الذكر، فيعد مف  إلىالخدمة، فتؤكؿ ىذه االختراعات 
عمؿ يتضمف  نفيذ عقدخالؿ ت أشخاصعدة  أكقبيؿ اختراعات الخدمة، االختراع الذم ينجزه شخص 

ذاتسند إلييـ صراحة، كفي ىذه الحالة  ميمة اختراعية لـ يكف ىناؾ اتفاقية خاصة بيف الييئة  كا 
 1الييئة حؽ امتالؾ االختراع . إلىالمستخدمة كالمخترع فيعكد 
كىك  أالاختراعات الخدمة، حيث استقرت عمى حكـ قانكني كاحد،  أيمكلةكقد نظمت القكانيف المدنية 

 2. حؽ صاحب العمؿ بيذه االختراعات
فيرل الباحث بأف ىذه القكانيف لـ تتناكؿ تراعات الخدمة في قكانيف العمؿ، فيما يتعمؽ بأيمكلة اخ أما

قانكف  فقد نصما ندر منيا كقانكف العمؿ األردني،  إالفي نصكصيا اختراعات العماؿ بشكؿ عاـ، 
/أ منو عمى أف تحدد حقكؽ الممكية 20في المادة  3،ـ2007لسنة  12المعدؿ رقـ العمؿ األردني 

خطيا بينيما فيما يتعمؽ باعماؿ صاحب العمؿ، أم الفكرية لكؿ مف العامؿ كصاحب العمؿ باالتفاؽ 
راع بااللتزاـ الختا لغايةالمستخدـ  عامؿيمتـز الحيث  اف ما يحكـ ىذه االختراعات ىك العقد ذاتو،

 4 .الختراع لصاحب العمؿاالتعاقدم بتخصيص براءة 
، وفي الحالة التي يقـو بيا قانوف العمؿ بتنظيـ اختراعات الخدمة فاف ىذا التنظيـ  وعمى العمـو

 ىو الذي يسري عمى ىذا النوع مف االختراعات إذا كاف ىذا التنظيـ أفضؿ مف غيره مف القوانيف
تنظيـ خاص فيرجع إلى القانوف ، وفي الحالة التي يخمو منيا ىذا القانوف ألي بالنسبة لمعامؿ

ما لـ يحتوي قانوف برا ات االختراع عمى تنظيـ  المدني باعتباره الشريعة العامة لمقانوف الخاص

                                                           
 الجزائرم.يتعمؽ ببراءات االختراع  فيما 03-07رقـ  األمرمف  17لمادة ا-1
عمى أف ما يستنبطو العامؿ مف اختراعات في أثناء عممو مف القانكف المدني المصرم عمى، "  688/2فقد نصت المادة  -2

يقابؿ ك  ،... " مؿ، إذا كانت طبيعة األعماؿ التي تعٌيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في االبتداعيككف مف حؽ رب الع
عمى أف كالتي نصت عمى انو، "  2001لسنة  19مف القانكف المدني البحريني  رقـ  631/2ىذه المادة كؿ مف نص المادة 

صاحل العمؿ ، إذا كانت طبيعة األعماؿ التي تعيد بيا العامؿ ما يستنبطو العامؿ مف اختراعات أثنا  عممو يكوف مف حؽ 
كالتي نصت  1949لسنة  84مف القانكف المدني السكرم رقـ  654/2كالمادة   ،تقتضي منو إفراغ جيده في اإلبتداع ..."

عة األعماؿ التي عمى أف ما يستنبطو العامؿ مف اختراعات في أثنا  عممو يكوف مف حػؽ رل العمؿ، إذا كانت طبيعمى، "  
مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني كالتي نصت  783كالمادة  تعيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في االبتداع ...."،

في أثناء خدمة صاحب العمؿ، فال يككف لصاحب العمؿ حؽ في ذلؾ االختراع كلك  جديد إلى اختراع كفؽ العامؿ إذاعمى، " 
ما لـ تكف طبيعة األعماؿ التي تعيد بيا العامؿ تقتضي منو و بمناسبة ما قاـ بو مف أعماؿ في خدمتو، كاف العامؿ قد استنبط

 " . إفراغ جيده في االبتداع
 ـ.1/4/2007، كالصادر بتاريخ 1682، الصفحة رقـ 4817المنشكر في الجريدة الرسمية األردنية، العدد  -3

          
4
-U.S. Supreme Court , United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1933)           

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/289/178/case.html . 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/289/178/case.html
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، ولكف وحيث إف قانوف برا ات االختراع باعتباره القانوف الخاص المنظـ لمثؿ ىذا النوع مف خاص
تطبيقو باعتباره قانوف خاص والخاص االختراعات فاف ما يرد فيو مف قواعد منظمة ىو ما يتـ 

 يقيد العاـ أي يقيد القانوف المدني . 
 ىذيف فإفلـ يحتوي،  أـاحتوى قانوف العمؿ عمى تنظيـ خاص الختراعات الخدمة  وسوا  

عمى حكـ قانوف واحد فيما يتعمؽ  ا، اتفق" القانوف المدني وقانوف برا ات االختراع "انونيف الق
 أالصاحل العمؿ عمى ىذه االختراعات، فنخمص بنتيجة ىامة  أحقيةوىو  أالالخدمة باختراعات 

صاحل العمؿ وترتل لو كافة  إلى التي يوجدىا العامؿ تؤوؿ مباشرةً  وىي، " اختراعات الخدمة
الحقوؽ الناتجة عنيا، ما لـ يتنازؿ صاحل العمؿ عنيا باختياره لمصمحة العامؿ بموجل عقد 

 1العمؿ " .
ذا الذي العامؿ  فمف ىو صاحل الحؽ في اختراع، مؿالعصاحل كانت اختراعات الخدمة مف حؽ  وا 

 "؟لو صمة بعمؿ العامؿ ولكف ليس مف طبيعة عممو " االختراع العرضي 
 
 
 
 

 المطمل الثاني

 اختراع العامؿ الذي لو صمة بعمؿ العامؿ ولكف ليس مف طبيعة عممو
 " االختراع العرضي "

 ماإ، " االختراعات التي يحققيا العامؿ، نتيجة اللتزامو بذلؾ ىياختراعات الخدمة  أفب ذكرت سابقان 
االختراعات  إلىلقيامو بأعماؿ تؤدم بطبيعتيا  ماكا  بمكجب اتفاؽ صريح بينو كبيف صاحب العمؿ 

التي ليا صمة بعمؿ العامؿ ولكنيا العامؿ  اختراعات، فتعرؼ ا ليذا التعريؼ كبمفيكـ المخالفةككفق2"،
                                                           

 كالنماذج النباتية كاألصناؼ المتكاممة لمدارات التخطيطية يماتكالتصم االختراع براءات نظاـ/أ مف 6نصت المادة  -1
، السعكدم عمى، " (2004 يكليك 17 مكافؽ ،29/5/1425 المؤرخ 27ـ/ رقـ الممكي المرسـك بمكجب )الصادر الصناعية

 تنفيذ عف ناتجاً  موضوعيا كاف متى ذلؾ، غير عمى العمؿ عقد ينص لـ ما العمؿ، لصاحل الحماية وثيقة ممكية تكوف
 ". إليو التوصؿ تـ فيما الجيد إفراغ مضمونو التزاـ أو عقد،

 
 .403، صمرجع سابؽ :حسفالبرعي، احمد  -2
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 أف، " االختراعات التي يحققيا العامؿ، دكف بأنيا ليست مف طبيعة عممو " االختراع العرضي " 
 أفيككف ىناؾ اتفاؽ صريح بذلؾ بينو كبيف صاحب العمؿ كدكف  أفبتحقيقيا، كدكف  يككف ممزمان 

 منو ذلؾ " .تككف طبيعة عممو تستدعي 
غكية، " ما يحدث صدفة كىك طارئ عميو كزائؿ "، كتعني جممة م"عرضي" مف الناحية الكيقصد بكممة 

 1" مسألة عرضية "، " غير الداخمة في ذات الشيء كجكىره " .

قياـ رابطة  أثناءالعامؿ  إلييا، " االختراعات التي يتكصؿ نياأعمى  االختراعات العرضية تعرؼكما  
 2دراسات لصالح المنشأة " . أكقيامو بمياـ بحثية  عقد العمؿ عمى نصي أفالعمؿ، دكف 

كيقصد باالختراعات العرضية، االختراعات التي قد يتكصؿ إلييا العامؿ عرضان أثناء قيامو 
ف ا  نيا، " ما يتكصؿ إليو العامؿ مف اختراعات متصمة بالعمؿ الذم يؤديو، ك أكتعرؼ عمى 3بالعمؿ،

يقتضي منو البحث كاالبتكار لمتكصؿ إلى ىذه  كانت ال تدخؿ في صميـ عممو، بأف لـ يكف
 كلكنيا عامؿال إلى المككمة الكاجبات نطاؽ خارج تتـ التي االختراعات عمى كيطمؽ 4،االختراعات "

 لرب التابعة الكسائؿ أك البيانات باستخداـ ستحداثياا يتـ التي أك العمؿ صاحب بأعماؿ مباشرة تتعمؽ
 5. العرضية راعاتاالختب طبيعتيا، كانت أيا العمؿ

 
التي ليا صمة بعمؿ العامؿ  اختراعاتمف أف القكانيف المدنية في الدكؿ العربية، قد جعمت كيالحظ ب

"، كاعتبرت اختراعات الخدمة "االستثناء"، كداللة ذلؾ األساس" العامؿ ولكف ليست مف طبيعة عممو 
إذا وّفؽ العامؿ إلى اختراع  مف القانكف المدني المصرم، حيث نصت عمى، "  688/1نص المادة 

جديد في أثنا  خدمة رل العمؿ، فال يكوف ليذا أي حؽ في ذلؾ االختراع ولو كاف العامؿ قد 
قرة الثانية مف ىذه المادة ف"، ثـ جاءت ال استنبطو بمناسبة ما قاـ بو مف أعماؿ في خدمة رل العمؿ

أثنا  عممو يكوف مف حؽ رل العمؿ، عمى أف ما يستنبطو العامؿ مف اختراعات في تنص عمى، " 
"، كجاء المشرع  إذا كانت طبيعة األعماؿ التي تعّيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في االبتداع

                                                           
 . ar-http://www.almaany.com/ar/dict/arالمكقع االلكتركني، المعاني،  -1
 .109ص : مرجع سابؽ،خالدالحرل،  -2
 .335ص ،محمد حسيف: مرجع سابؽمنصكر،  -3
 .191ص ،مرجع سابؽ :الكدكديحيى، عبد  -4
5

،  Hogan Lovells' LimeGreen IPالموةع القانوني للملكي  الفكري  االلكتروني :  -

italy-inventions-employees-on-law-http://limegreenip.hoganlovells.com/article/106/patents . 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
http://limegreenip.hoganlovells.com/article/106/patents-law-on-employees-inventions-italy
http://limegreenip.hoganlovells.com/article/106/patents-law-on-employees-inventions-italy
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إذا كفؽ العامؿ نص عمى، "  ما يؤكد ذلؾ، فقد عمى مشركع القانكف المدني الفمسطيني الفمسطيني في
فال يككف لصاحب العمؿ حؽ في ذلؾ االختراع كلك  إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمؿ،

طبيعة األعماؿ التي  ما لـ تكفكاف العامؿ قد استنبطو بمناسبة ما قاـ بو مف أعماؿ في خدمتو، 
 1.." . تعيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في االبتداع

يدؿ عمى ىذه االختراعات بقكلو، "إذا كاف  قد أكرد المشرع المبناني في قانكف براءات االختراع نصان ك 
المخترع أجيران، كلـ يكف ىناؾ اتفاؽ خطي، مخالؼ أكثر نفعا لألجير، فاف تحديد صاحب الحؽ 

 بالبراءة يتـ كفقا لما يأتي:

تعكد لرب العمؿ ممكية االختراعات التي يقكـ بيا األجير إنفاذان لعقد عمؿ يتضمف ميمة  . أ
 عممو أك ألبحاث كدراسات كاختبارات كمفو بيا رب العمؿ صراحة.ابتكاريو تدخؿ ضمف مياـ 

 2كؿ االختراعات األخرل تعكد ممكيتيا لألجير .  . ب

ف ما عداىا يعد مف ، فإمنيا كالتي تكضح اختراعات الخدمة " أ "ككفقا ليذه المادة، كباستثناء الفقرة 
ف كانت حتى كا   ،ؿ ىذه االختراعاتغير المكمؼ بإيجاد مثقبيؿ االختراعات الناتجة مف قبؿ العامؿ 

إذا تي ىذا النكع مف االختراعات بقكلو، "اىذه االختراعات نتجت أثناء العمؿ، كقد نظـ المشرع اإلمار 
عمى القياـ بنشاط ابتكارم اختراعان يتصؿ بمجاؿ نشاط صاحب  موالعامؿ الذم ال ينص عقد عم نجزأ

العمؿ مستخدمان في ذلؾ خبرات أك كثائؽ أك أدكات صاحب العمؿ أك مكاده األكلية المكضكعة تحت 
 3. مف خالؿ العمؿ فيككف الحؽ في ذلؾ االختراع لمعامؿ المخترع ..." فوتصر 

ربية، قد ربطت االختراع العرضي لمعامؿ، بأدكات كيرل الباحث، بأف قكانيف براءات االختراع الع
 - العامؿإذا توصؿ كمكاد كخبرات صاحب العمؿ، كعمى ذلؾ فقد نص المشرع البحريني عمى، " 

اؿ نشاط إلى اختراع ذي عالقة بمج -غير المكمؼ بموجل عقد العمؿ بالقياـ بنشاط ابتكاري 

                                                           
 الفمسطيني.مف مشركع القانكف المدني  783المادة  -1
 ـ. 240/2000مف قانكف براءات االختراع المبناني رقـ  6المادة  -2
ـ بشأف تنظيـ كحماية  2002( لسنة 17ـ، المعدؿ لمقانكف رقـ ) 2006( لسنة 31االتحادم رقـ ) مف القانكف 9/3المادة  -3

 الصناعية. كالرسـك كالنماذجالممكية الصناعية لبراءات االختراع 
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في ذلؾ خبرات أو وثائؽ أو أدوات صاحل العمؿ أو مواده األولية  اً صاحل العمؿ مستخدم
 1. "الموضوعة تحت تصرؼ العامؿ.... 

/أ مف قانكف 20كقد جاء النص عمى االختراعات العرضية في قانكف العمؿ، حيث نصت المادة 
 باالتفاؽ خطيان العمؿ األردني عمى،  " تحدد حقكؽ الممكية الفكرية لكؿ مف صاحب العمؿ كالعامؿ 

بينيما فيما يتعمؽ بأعماؿ صاحب العمؿ إذا استخدـ العامؿ خبرات صاحب العمؿ أك معمكماتو أك 
 2أدكاتو أك آالتو األكلية في التكصؿ إلى ىذا االبتكار ".

بيف اختراعات الخدمة كاالختراعات الحرة، فيي تتـ  كيالحظ بأف االختراعات العرضية، تقؼ كسطان 
مف ناحية دكف أف يخصص ليا العامؿ جيده في أثناء العمؿ كمف ناحية أخرل، فيي تتحقؽ في أثناء 

عمى ذلؾ فيطمؽ عمى االختراعات  كبناءن 3العمؿ كباالستعانة بأدكات كمكاد مقدمة مف صاحب العمؿ،
  4ف في ظؿ رابطة العمؿ كفي غير إطارىا " .العرضية كصؼ " االختراعات التي تكك 

كبذلؾ، فيرل الباحث بأف االختراع العرضي، ىك اختراع ناتج مف قبؿ عامؿ غير مكمؼ بإيجاد ىذا 
االختراع، ال بمكجب تكميؼ صريح بذلؾ كال بمكجب عمؿ تستكجب طبيعتو مف العامؿ االختراع 

ساعدة مف العمؿ ذاتو أك مف صاحبو، كذلؾ مف خالؿ كاالبتكار، إال أف ىذا االختراع ال يتأتى إال بم
االستعانة بمعمكمات العمؿ أك أدكاتو أك آالتو أك خبرات صاحب العمؿ، كىذا بعكس االختراع الحر 

 تماما.
كلعؿ ما يميز االختراعات العرضية عف اختراعات الخدمة، أف العامؿ في االختراع العرضي غير 

عميو، كتختمؼ االختراعات  لذلؾ كال يتقاضى أجران  ان غكليس متفر  مكمؼ باألساس بالبحث كاالبتكار
                                                           

ـ، كيالحظ باف ىذه المادة لـ تعدؿ 2004لسنة  1مف قانكف براءات االختراع كنماذج المنفعة البحريني رقـ  9المادة  -1
مف قانكف براءات االختراع كالنماذج  9/3ـ، كيقابؿ ىذه المادة كؿ مف نص المادة 2006لسنة  14بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 

ذا أنجز العامؿ الذي ال ينص عقد عممو عمى الممغي، كالتي نصت عمى، "  ،1992لسنة  44رقـ  اإلماراتيالصناعية  وا 
القياـ بنشاط ابتكاري اختراعًا يتصؿ بمجاؿ نشاط صاحل العمؿ مستخدمًا في ذلؾ خبرات أو وثاؽ أو أدوات صاحل العمؿ 

 10/2كالمادة  مؿ المخترع ..."،أو مواده األولية الموضوعة تحت تصرفو مف خالؿ العمؿ فيكوف الحؽ في ذلؾ االختراع لمعا
( إذا كاف 1يطبؽ الحكـ المنصوص عميو في البند )ـ، كالتي نصت عمى، " 1971مف قانكف براءات االختراع السكداني لسنة 

ذاالعقد خموًا مف النص عمى تكميؼ الموظؼ ببذؿ جيد في االبتكار  الموظؼ قد توصؿ إلى اختراعو بالرجوع إلى  أفثبت  وا 
 أو باستخداـ الوسائؿ الموضوعة تحت تصرفو بحكـ وظيفتو " .البيانات 

النص السابؽ مف القانكف األساسي كاالستعاضة عنو بمكجب ىذه  إلغاءقانكف العمؿ األردني بعد  إلىأضيفت ىذه المادة  -2
 ـ.2007لسنة  12المادة مف القانكف المعدؿ رقـ 

  .355، صمرجع سابؽ :رضاعمي محمد  يكنس، -3
 .48ص دكف طبعة، شركة ناس لمطباعة، عابديف، حقكؽ الممكية الفكرية، مكسكعة: 2003. لطفي، خاطر -4
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في أف االختراعات ، مف صكر اختراعات العامؿالثالثة العرضية عف االختراعات الحرة " الصكرة 
بعكس  1العرضية غير منفصمة عف العمؿ كصاحب العمؿ ، فيي متصمة بنشاط المنشأة أك المشركع،

 االختراعات الحرة التي ال تتصؿ بعمؿ العامؿ داخؿ المنشأة بأم صمة كانت .

 
ضافةن  ، فسكؼ أقكـ بتسميط الضكء عمى ىذه االختراعات العرضيةلما سبؽ ذكره بخصكص  كا 

 التالية:، مف خالؿ الفركع شركط ىذه االختراعات كأيمكلتياخالؿ دراسة  االختراعات مف

 العرضية.االختراعات شروط  األوؿ:الفرع 
 العرضية.ختراعات االأيمولة  الثاني:الفرع 

 
 

 

 

 

 

 

 الفرع األوؿ

 االختراعات العرضيةشروط 
االختراع العرضي شأنو شأف سائر االختراعات، ال بد مف تكافر الشركط العامة فيو سكاءن أكانت 

خاصة بيذا االختراع شركط مكضكعية اـ شكمية، كالى جانب ىذه الشركط ال بد مف تكافر شركط 
أنو، " ما باالختراع العرضي  يمكف استنباطيا مف تعريؼ االختراع العرضي ذاتو، حيث يعرؼ

ف كانت ال تدخؿ في صميـ عممو، م يؤديو، كا  يتكصؿ إليو العامؿ مف اختراعات متصمة بالعمؿ الذ

                                                           
 .362، صمرجع سابؽ :السعيداحمد  الزرقد، -1



81 
 

كمف خالؿ ىذا التعريؼ،  1بأف لـ يكف يقتضي منو البحث كاالبتكار لمتكصؿ إلى ىذه االختراعات "،
الكاجب تكافرىا في االختراع العرضي كىذه الشركط تتمثؿ الخاصة الشركط القانكنية  يتضح لمباحث
 في التالي :

ضركرة تكصؿ العامؿ إلى اختراع مرتبط بالعمؿ، سكاءن أكاف ىذا االرتباط نتيجة تشابو  .1
كمكاد كآالت المنشأة أك لخبرات  االختراع بنشاط المنشأة، أك نتيجة استخداـ العامؿ ألدكات

ف لـ بسببو حتى كا   صاحب العمؿ، أك نتيجة لتكصؿ العامؿ إلى ىذا االختراع أثناء العمؿ أك
ف لـ يكف لو عالقة بنشاط لعمؿ كا  يستخدـ العامؿ أدكات العمؿ كآالتو كخبرات صاحب ا

 المنشأة.
خر آجب عقد العمؿ أك عقد كبمك   بميمة ابتكاريو، بشكؿ صريح أف ال يككف العامؿ مكمفان  .2

معيف، ك أف ال تككف طبيعة عمؿ العامؿ، تقتضي منو إفراغ جيده في اإلبداع كاالبتكار أك 
البحث كاالستكشاؼ، أم أف تككف كظيفة العامؿ عادية، كأف تككف ميمة العامؿ الكتابة أك 

 2. اإلدارة
رضي، نككف بصدد االختراع الع يرل الباحث، بأنو في حاؿ تخمؼ الشرط األكؿ مف شركط االختراعك 

بسبب  أكالعمؿ  أثناءالعامؿ  إليولـ يتكصؿ  أكف يككف االختراع ال يتعمؽ بنشاط المنشأة أالحر، ك
خبرات صاحب العمؿ، كفي حاؿ تخمؼ الشرط الثاني مف  أكالعمؿ  كأدكاتكمعدات  آالتاستخداـ 

 أك ابتكاريوف العامؿ مكمؼ بميمة يكك  فأرضي، نككف بصدد اختراع الخدمة، كشركط االختراع الع
 اختراع ما، كىذا ما يؤكد الرأم القائؿ، بأف االختراع العرضي، يقؼ كسطان  إيجادتقتضي طبيعة عممو 

 الخدمة.بيف االختراع الحر كاختراع 
 

 الفرع الثاني

 العرضيةختراعات االأيمولة 

                                                           
 .191ص ،: مرجع سابؽالكدكديحيى، عبد  -1
 .51، ص، مرجع سابؽالممكية الصناعية كالتجارية :صالحزيف الديف،  -2
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ينص ىذا المبدأ يما يتعمؽ باالختراعات العرضية، عمى مبدأ عاـ ف1استقرت القكانيف المدنية المقارنة،
مف القانكف  688/1، فقد نصت المادة " انفراد العامؿ بحقو في استغالؿ ىذا االختراع "عمى، 

" إذا وفؽ العامؿ إلى اختراع جديد في أثنا  خدمة رل المدني المصرم عمى ىذا المبدأ بقكليا، 
تراع ولو كاف العامؿ قد استنبطو بمناسبة ما قاـ بو مف العمؿ، فال يكوف ليذا أي حؽ في ذلؾ االخ

ىذا ىك األصؿ، كقد أكردت ىذه القكانيف استثناءن عمى ىذا األصؿ ، ك أعماؿ في خدمة رل العمؿ .. "
أف ما يستنبطو العامؿ مف اختراعات في أثنا  عممو يكوف مف حؽ رل العمؿ، إذا كانت " مفاده، 

العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في االبتداع، أو إذا كاف رل العمؿ  طبيعة األعماؿ التي تعّيد بيا
كتضيؼ بعض 2،" قد اشترط في العقد صراحًة أف يكوف لو الحؽ فيما ييتدي إليو مف المخترعات

" إذا توصؿ القكانيف المدنية األخرل استثناء آخر باإلضافة لما كرد أعاله كينص ىذا االستثناء عمى، 
و بواسطة ما وضعو صاحل العمؿ تحت يده مف أدوات أو مواد أو منشآت أو أي العامؿ إلى اختراع

 3. وسيمة أخرى الستخدامو ليذه الغاية "
بأف االستثناء المتعمؽ بطبيعة العمؿ، ىك ذاتو النص  دراسة ىذه االستثناءات، يتبيف لمباحثكلدل 

أما فيما يتعمؽ  4،الداؿ كالمشير إلى اختراعات الخدمة كالتي تؤكؿ إلى صاحب العمؿ مباشرة
باالستثناء المتعمؽ بتكصؿ العامؿ إلى اختراعو بكاسطة ما كضعو صاحب العمؿ تحت يده مف أدكات 

فيرل الباحث أف المستفاد مف عبارة  5،ستخدامو ليذه الغايةالأك مكاد أك منشآت أك أم كسيمة أخرل 
، أف العامؿ استخدـ لغاية إيجاد االختراع كلذلؾ فقد قاـ صاحب العمؿ " الستخدامو ليذه الغاية "

بتكفير األدكات كالمكاد كالمنشآت لمعامؿ كىذه الصكرة تندرج أيضا ضمف صكر اختراعات الخدمة، 

                                                           
، كالقانكف المدني السكرم لسنة 19/2001، كالقانكف المدني البحريني رقـ 1949لسنة  131كالقانكف المدني المصرم رقـ  -1

 5، كقانكف المعامالت المدنية اإلماراتي رقـ 1976كمشركع القانكف المدني الفمسطيني، كالقانكف المدني األردني لسنة  1949
 ـ. 1985لسنة 

 ـ.1949لسنة  131القانكف المدني المصرم رقـ مف  688/2المادة  -2
، اإلماراتيةـ، كالمنشكر في الجريدة الرسمية 1985لسنة  5/ج مف قانكف المعامالت المدنية اإلماراتي رقـ 911/1المادة  -3

ص ، كيقابميا ن1/1987ـ، كالمعدؿ بمكجب القانكف االتحادم رقـ 15/12/1985، كالصادر بتاريخ 11، صفحة 158العدد 
 ـ.1976لسنة  األردني/ج مف القانكف المدني 820/1المادة 

الصكرة الثانية مف ىذه االختراعات  الخدمة كخصكصمف القانكف المدني المصرم عمى اختراعات  688/2تنص المادة  -4
اختراعات في  عمى أف ما يستنبطو العامؿ مفالعامؿ، حيث تنص ىذه المادة عمى، "  إلىبطبيعة العمؿ المككؿ  كالتي تتعمؽ

 ".ي منو إفراغ جيده في االبتداعأثنا  عممو يكوف مف حؽ رل العمؿ، إذا كانت طبيعة األعماؿ التي تعّيد بيا العامؿ تقتض
 ـ.1985لسنة  5/ج مف قانكف المعامالت المدنية اإلماراتي رقـ 911/1المادة  -5
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ثناءيف األكؿ كالثاني يخرجاف كيميزاف اختراعات الخدمة مف حيز االختراعات مف االست كبذلؾ فاف كالن 
 العرضية التي يتكصؿ إلييا العامؿ .

عمى في العقد صراحًة  اتفؽأو إذا كبذلؾ كلدل دراسة االستثناء الثالث كاألخير، كالذم ينص عمى، " 
نو كفي حالة فإ 1"،اختراعمف العامؿ ييتدي إليو  كؿ ما الحؽ في " صاحل العمؿ " أف يكوف لو

ؽ صاحب العمؿ إذا تضمف عقد االختراع يككف مف ح اختراع عرضي، فاف ىذا تكصؿ العامؿ إلى
شرط يعطي الحؽ  بيذا االختراع لصاحب العمؿ، أما في حالة خمك العقد مف ىذا الشرط فاف  العمؿ

"،  ت وشركة سامسونايتونمثؿ عمى ذلؾ بقضية " ىيوي االختراع العرضي يككف مف حؽ العامؿ،
ي بناء نماذج مف ساعد فكأثناء عممو  ،شركة سامسكنايت نماذجفي متجر  امؿعمؿ ىيكيت كعحيث 

 ىيكيت كشركة سامسكنايت "،بيف " لـ يتـ التعاقد  ة ليذه الشركة، كبذات الكقتالمنتجات الجديد
إيجاده ما قبؿ  أك شرط التكقيع عمى ميمة " ىيكيت " لذلؾ لـ يطمب مفك ، إليجاد اختراع ما

مف تمقاء نفسو اخترع ىيكيت أك ساعد عمى اختراع ثالثة ك ، المتجرأثناء العمؿ في ع، ك االخترا
 بعد أف تـ تسريحك براءة اختراع في كقت الحؽ، كحصمت ىذه االختراعات عمى منتجات سامسكنايت 

كبما أنو ال  ،لبراءاتدعي أنو صاحب ىذه ايسامسكنايت، رفع ىيكيت دعكل  شركة مف قبؿ ىيكيت
االختراع العرضي الذم ييف صاحب الحؽ في أك شرط مكتكب بينو كبيف الشركة عمى تعيكجد اتفاؽ 

صناعية، كىي حؽ المخترع الحقيقي في الممكية ال القاعدة العامة فيؽ يتطب فتـ ،يتكصؿ إليو العامؿ
ر، فإنو يحؽ لو لالبتكا خصيصا ىيكيت تكظيؼأت المحكمة أنو نظرا لعدـ كر  براءة االختراع،

 2. االختراع ةالحصكؿ عمى براء
 يشتمؿ عمى ميمةإذا كاف عقد العمؿ ال نو، " د المحكمة األمريكية العميا عمى أكقد استقر اجتيا
خالؿ ساعات عممو كبمساعدة مكاد  عامؿالما مف خالؿ  إلى اختراعالتكصؿ و تـ االختراع، إال أن

كيقتصر حؽ  ،الناتجة عف ىذا االختراع يككف لمعامؿ البراءةفي حؽ الصاحب العمؿ كأجيزتو، فإف 
صاحب العمؿ عمى ىذا االختراع بما يسمى بحؽ المتجر أال كىك استغالؿ االختراع داخؿ المنشأة 

 3 ".ذاتيا 

                                                           
 ـ .1985لسنة  5 /ب مف قانكف المعامالت المدنية اإلماراتي رقـ911/1المادة  -1

      
2

-  www.nolo.com/legal-encyclopedia/pre-invention-assignment-agreements.html المكقع االلكتركني         

(Hewett v. Samsonite Corporation, 32 Colo. App. 150 (Colo. 1973).  : في ةضي   

            3 - U.S. Supreme Court , United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1933) 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/289/178/case.html.                                       

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/pre-invention-assignment-agreements.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/289/178/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/289/178/case.html
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كانيف براءات االختراع، فقد انقسمت ىذه القكانيف إلى أما فيما يتعمؽ بمآؿ االختراع العرضي في ق 
 اتجاىيف:

يقضي ىذا االتجاه بالممكية التامة لصاحب العمؿ عمى ىذا االختراع، كيجد ىذا  : االتجاه األوؿ
االتجاه صداه في قانكف براءات االختراع األردني، حيث نص عمى انو، " يككف الحؽ في منح براءة 
االختراع عمى النحك التالي: ج. لصاحب العمؿ إذا كاف االختراع الذم تكصؿ إليو العامؿ أثناء 

إذا استخدـ العامؿ في سبيؿ التوصؿ إلى ىذا يتعمؽ بأنشطة صاحب العمؿ أك أعمالو أك  استخدامو
االختراع خبرات صاحل العمؿ أو أعمالو أو معموماتو أو أدواتو أو مواده الموضوعة تحت تصرفو 

 1كذلؾ ما لـ يتفؽ خطيا عمى غير ذلؾ " .
ؽ األكلكية عمى ىذا االختراع، كىذا يقضي ىذا االتجاه بإعطاء صاحب العمؿ ح :التجاه الثاني ا

الحؽ مقركف بمدة زمنية محددة، ففي حاؿ انتياء ىذه المدة كعدـ تقدـ صاحب العمؿ خالليا مف اجؿ 
، كقد أخذت خالصان  ف الحؽ في االختراع يككف لمعامؿ حقان شراء براءتو، فإ استغالؿ االختراع أك

مف قانكف براءات االختراع كنماذج  (9)المادة معظـ التشريعات العربية بيذا االتجاه، حيث نصت 
غير المكمؼ بمكجب ، إذا تكصؿ العامؿ ، عمى ىذا االتجاه بقكليا، "2004المنفعة البحريني لسنة 

ا في مستخدم ،إلى اختراع ذم عالقة بمجاؿ نشاط صاحب العمؿ ،عقد العمؿ بالقياـ بنشاط ابتكارم
ية المكضكعة تحت تصرؼ أك مكاده األكل ذلؾ خبرات أك كثائؽ أك أدكات صاحب العمؿ

جؿ مصحكب بعمـ فعميو فكر منحو البراءة أف يخطر صاحب العمؿ بذلؾ بكتاب مس  ،العامؿ
، كذلؾ ستغالؿ االختراع أك شراء البراءة، كيككف لصاحب العمؿ الخيار بيف االكصكؿ بدكف مظركؼ

ر مف تاريخ اإلخطار ؿ ثالثة أشي، عمى أف يتـ الخيار خالمو مقابؿ تعكيض عادؿ يدفع لمعامؿك
 2. بمنح البراءة

                                                           
مف  4/أ/60، كيقابميا حرفيا نص المادة 2001لسنة  71/ج مف قانكف براءات االختراع األردني المعدؿ رقـ 5المادة  -3

حيث اخذ المشرع الفمسطيني في مشركع حماية الممكية الصناعية بيذا  مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني،
النباتية كالنماذج  كاألصناؼمف نظاـ براءات االختراع كالتصميمات التخطيطية لمدارات المتكاممة  6االتجاه، كيقابميا المادة 

 ـ.27/2004الصناعية السعكدم رقـ ـ/
 مف:يقابؿ ىذه المادة كؿ  -2
 ـ.1970لسنة  65ف قانكف براءة االختراع كالنماذج الصناعية العراقي رقـ م 10نص المادة  -أ

    بالقانكف رقـ  ، كالمعدؿ1962لسنة  4مف قانكف براءات االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية الككيتي رقـ  8نص المادة  -ب
 .ـ2001لسنة  3
 ـ.240/2000مف قانكف براءات االختراع المبناني رقـ  6نص المادة  -ج
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الف العامؿ  ويؤيد الباحث ىذا االتجاه، نظرا لدور صاحل العمؿ الفعاؿ في إيجاد االختراع، ونظراً 
ما  أوإما انو قد يحصؿ عمى تعويض في حاؿ رغل صاحل العمؿ باستغالؿ االختراع  شرا  برا تو وا 

شرا  برا تو  أوأف يكوف لو االختراع بكاممو في حاؿ لـ يرغل صاحل العمؿ باستغالؿ االختراع 
 المحددة.خالؿ المدة 

في قانكف العمؿ، مآؿ االختراع العرضي، فنص عمى انو، " تحدد حقكؽ  األردنيكقد نظـ المشرع 
بينيما فيما يتعمؽ بأعماؿ صاحب  فاؽ خطيان الممكية الفكرية لكؿ مف صاحب العمؿ كالعامؿ باالت

آالتو األكلية في التكصؿ  أكأدكاتو  أكمعمكماتو  أكاستخدـ العامؿ خبرات صاحب العمؿ  إذاالعمؿ 
كيتضح مف ىذه المادة بأف العقد المينىظـ بيف العامؿ كصاحب العمؿ ىك المحدد  1إلى ىذا االبتكار "،

 لصاحب الحؽ في االختراع العرضي كفقا لمقاعدة العامة، " العقد شريعة المتعاقديف " .

كيرل الفقو، بأف قكاعد العدالة تقضي بحؽ العامؿ في حالة االختراع العرضي، باستغالؿ اختراعو 
ال سمطاف عميو مف قبؿ صاحب العمؿ، كلكف يثبت ليذا األخير حؽ األكلكية في بحرية كالبيع، ف

استغالؿ االختراع، ما لـ يرد شرط في العقد يقضي بغير ذلؾ، كما لك اشترط صاحب العمؿ عمى 
العامؿ بأف ما يتكصؿ إليو ىذا األخير مف اختراعات بمناسبة العمؿ يككف لصاحب العمؿ الحؽ في 

كذىب بعض الفقياء إلى انو يجب االعتراؼ لمعامؿ بحقو في  2لقاء تعكيض عادؿ، استغالليا ماليا
بيع براءة االختراع لمف يريد، عمى أف يككف لصاحب العمؿ الحؽ في االسترداد كدفع الثمف الحقيقي 

ويرى الباحث بأف حؽ األولوية يرد عمى استغالؿ االختراع أما الحؽ في االسترداد 3،الذم تـ بو البيع
 فيرد عمى برا ة االختراع في حاؿ بيعيا لمغير .

بيف االختراعات الحرة كاختراعات الخدمة،  كسطان  ما كانت االختراعات العرضية، تقؼكبالنتيجة، كل
كليست مف  بيف النكعيف السابقيف، فيي ليست مف حؽ العامؿ تمامان  فاف حكميا القانكني يقؼ كسطان 

                                                                                                                                                                                      

 ـ.82/2002مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ  7نص المادة  -د
 ـ.44/1992رقـ  اإلماراتيةمف قانكف براءات االختراع كالنماذج الصناعية  9/3المادة  -ق
انو بموجل  ـ، وما يؤخذ عمى المشرع األردني2007لسنة  12مف قانوف العمؿ األردني المعدؿ رقـ أ /20المادة  -1

 8/أ مف قانوف العمؿ األردني رقـ 20التعديؿ قد انتقص مف حقوؽ العامؿ عمى اختراعو العرضي، حيث كانت تنص المادة 
اختراع جديد فميس لصاحل العمؿ  إلىتوصؿ العامؿ  إذاـ عمى، " مع مراعاة أحكاـ الفقرة )ل( مف ىذه المادة 1996ة نلس

را  ىذا االختراع لصاحل تعطى األولوية في ش أفأي حؽ في ىذا االختراع ولو كاف العامؿ قد استنبطو أثنا  عممو عمى 
 ".العمؿ

 .189ص-188صمرجع سابؽ،  الحميد:عبد  عياد، مصطفى -2
 .191صمرجع سابؽ،  :الكدكديحيى، عبد  -3
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فاؽ بيف صاحب العمؿ كالعامؿ عمى أف يككف لألكؿ، الحؽ في ، فيجكز االتحؽ صاحب العمؿ تمامان 
كبالتالي فيككف الحؽ باالختراع العرضي لمعامؿ، في حاؿ  1استغالليا ماليا بشرط تعكيض العامؿ،

عدـ كجكد شرط في عقد العمؿ يحـر العامؿ مف ىذا االختراع، كفي حاؿ عدـ رغبة صاحب العمؿ 
ءتو، كيككف الحؽ في االختراع العرضي لصاحب العمؿ، في حاؿ في استغالؿ االختراع أك شراء برا

مؿ العصاحب أك في حالة قياـ لحؽ في ىذا االختراع لصاحب العمؿ كركد نص في العقد يعطي ا
 باستغالؿ االختراع أك شراء براءتو خالؿ المدة المحددة في قكانيف براءات االختراع .

 لكوف: الوارد في قانوف برا ات االختراع ذلؾ رى الباحث، بضرورة تطبيؽ التنظيـ الخاصوي
قانوف العمؿ جا  خاليًا مف تنظيـ خاص الختراعات العامميف وترؾ ىذا التنظيـ لكؿ مف قانوف   -1

 المدني.برا ات االختراع ولمقانوف 
" قانوف برا ات االختراع يعتبر قانوف خاص ووفقًا لمقاعدة القانونية والتي تنص عمى أف   -2

، فال بد مف تطبيؽ التنظيـ الخاص الوارد في قانوف برا ات االختراع وفي حالة " يقيد العاـ الخاص
عدـ وجود تنظيـ خاص ليذه االختراعات في قانوف برا ات االختراع، يتـ الرجوع إلى القانوف 

 العرضي.المدني باعتباره الشريعة العامة بما يتعمؽ باالختراع 
 العمؿ.بأي عالقة لعمؿ العامؿ أو لممنشاة العمالية أو لصاحل  إال أف االختراع الحر ال يمت

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .363صالسعيد: مرجع سابؽ،  الزرقد، احمد -1
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 المطمل الثالث

 االختراع الخارج عف نطاؽ العمؿ " االختراع الحر "
كما يميز ىذه االختراعات عف  العامؿ،مف صكر اختراعات  االختراعات الحرة، الصكرة الثالثةتعد 

االختراعات الحرة، ال تتصؿ بعمؿ العامؿ داخؿ المنشأة  ، أفكاختراعات الخدمة االختراعات العرضية
 ال مف قريب كال مف بعيد.

عف العمؿ كدكف قياـ أدنى  كيعرؼ االختراع الحر بأنو، " االختراع الذم يتكصؿ إليو العامؿ بعيدان  
ت بمعنى أف االختراعا 1صمة لو بالعمؿ سكاء مف حيث الزماف أك المكاف أك األدكات كاإلمكانيات "،

الحرة، منقطعة الصمة تماما بعقد العمؿ، كأف يككف العامؿ قد تكصؿ إلييا في أكقات فراغو نتيجة 
 2جيكده الخاصة خارج نطاؽ العمؿ الذم يؤديو " .

يككف  كقد نظـ المشرع األردني االختراعات الحرة في قانكف براءات االختراع، حيث نص عمى انو، "
ال يتعمؽ : د. لمعامؿ إذا كاف االختراع الذم تكصؿ إليو لتالياالحؽ في منح البراءة عمى النحك 

بأنشطة صاحل العمؿ أو أعمالو ولـ يستخدـ في سبيؿ التوصؿ إلى ىذا االختراع خبرات صاحل 
ما  العمؿ أو معموماتو أو أدواتو أو مواده األولية الموضوعة تحت تصرفو في التوصؿ ليذا االختراع

كقد نظميا المشرع األردني كذلؾ األمر في قانكف العمؿ حيث  3،لـ يتفؽ خطيا عمى خالؼ ذلؾ "
نص عمى انو، " تككف حقكؽ الممكية الفكرية لمعامؿ إذا كاف حؽ الممكية الفكرية المبتكر مف قبمو ال 

أك مكاده يتعمؽ بأعماؿ صاحب العمؿ كلـ يستخدـ خبرات صاحب العمؿ أك معمكماتو أك أدكاتو 
كيتضح مف ىذه المكاد، بأف 4األكلية في التكصؿ إلى ىذا االبتكار ما لـ يتفؽ خطيا عمى غير ذلؾ "،

اختراع يتكصؿ إليو العامؿ كال يككف لو أم عالقة بالعمؿ أك صاحبو أك معداتو أك أدكاتو أك كؿ 
عمى دراسات  كحيث إف ىذه الدراسة تنصبو يعد مف قبيؿ االختراعات الحرة، كلكف معمكمات

العمؿ، فما ىك اليدؼ مف دراسة االختراعات  االختراعات التي تتعمؽ بعمؿ العامؿ لدل صاحب
 الحرة ما دامت ىذه االختراعات ال تتعمؽ كال تتصؿ بالعمؿ أك بصاحب العمؿ ؟

                                                           
 .335ص، محمد حسيف: مرجع سابؽمنصكر،  -1
 .190، صمرجع سابؽ :الكدكديحيى، عبد  -2
مف  5/أ/60، كيقابميا حرفيا نص المادة 2001لسنة  71/د مف قانكف براءات االختراع األردني المعدؿ رقـ 5المادة  -3

 الفمسطيني.مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية 
 ـ.2007لسنة  12رقـ  األردني المعدؿ/ب مف قانكف العمؿ 20المادة  -4
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كيرل الباحث، باف دراسة االختراعات الحرة أمر ضركرم في ىذه الدراسة كيرجع ذلؾ إلى سببيف 
  كىما:

مف الممكف أف يرد في عقد العمؿ، بند أك شرط يعطي الحؽ في االختراع الذم يتكصؿ إليو  .1
العامؿ ميما كاف نكعو، لصاحب العمؿ، كبالتالي فال بد مف دراسة ىذا النكع مف االختراعات، 

ات لتبياف القيمة القانكنية لمبند أك الشرط الكارد في عقد العمؿ الذم يعطي الحؽ في ىذه االختراع
 الدراسة.لصاحب العمؿ، كالذم سكؼ أتناكلو الحقا في ىذه 

تنص بعض القكانيف العربية، عمى أحقية صاحب العمؿ في االختراع الذم يتكصؿ إليو العامؿ  .2
فال بد مف تكضيح المقصكد باالختراعات الحرة كتمييزىا عف  1ضمف مدة محددة بعد تركو لمعمؿ،

كؿ مف االختراعات العرضية كاختراعات الخدمة، حتى ال ينتقص مف حقكؽ العامؿ المخترع 
لنكعية ىذا االختراع  الختالؼ األحكاـ المتعمقة بالحقكؽ الكاردة عمى اختراعات العامميف كفقان  نظران 

بعد تركو لمعمؿ إلى اختراع لو عالقة بعممو السابؽ فيككف في فمف الممكف أف يتكصؿ العامؿ 
إطار اختراعات الخدمة أك االختراعات العرضية كقد ال يككف ليذا االختراع أم عالقة بعمؿ 
العامؿ السابؽ كيندرج ضمف االختراعات الحرة التي تككف مف حؽ العامؿ بكافة جكانبيا كالتي 

 ف اختراعات العامميف .ليا أحكاـ خاصة تختمؼ عف غيرىا م
كبذلؾ، فال بد مف دراسة االختراعات الحرة كتمييزىا عف كؿ مف االختراعات العرضية كاختراعات 
الخدمة، كتعد كؿي مف شركط ىذه االختراعات كمآليا، مف األشياء التي تميز كتفرؽ بينيا كبيف 

 ".االختراعات األخرل "اختراعات الخدمة كاالختراعات العرضية 
 الحرة.شروط االختراعات  األوؿ:رع الف

 الحرة.أيمولة االختراعات  الثاني:الفرع 
 

                                                           
يعتبر عمى، "  2004لسنة  1مف قانكف براءات االختراع كنماذج المنفعة البحريني رقـ  10نصت عمى ىذه الحالة، المادة  -1

كأنو  الخاصة،الطمل المقدـ مف المخترع لمحصوؿ عمى برا ة اختراع خالؿ سنة مف تاريخ تركو العمؿ بالمنشأة العامة أو 
ُقدـ أثنا  الخدمة . ويكوف لكؿ مف المخترع وصاحل العمؿ جميع الحقوؽ المنصوص عمييا في المادتيف السابقتيف بحسل 

مف قانكف حماية حقكؽ الممكية  8، كنصت المادة 2006لسنة  14ب القانكف المعدؿ رقـ كلـ تعدؿ ىذه المادة بمكج األحواؿ "،
الفكرية المصرم عمى، " الطمب المقدـ مف المخترع لمحصكؿ عمى براءة اختراع في خالؿ سنة مف تاريخ تركو المنشأة الخاصة 

االستخداـ، كيككف لكؿ مف المخترع كصاحب العمؿ  أكقياـ رابطة العمؿ  أكالعامة، يعتبر كأنو قدـ في خالؿ تنفيذ العقد  أك
التحؽ  أكانشأ العامؿ  إذاثالث سنكات  إلى، كتزداد المدة لألحكاؿجميع الحقكؽ المنصكص عمييا في المادة السابقة تبعا 

 كخبرتو السابقة بالمنشأة التي كاف يعمؿ بيا " . لعمموبمنشأة منافسة، ككاف االختراع نتيجة مباشرة 
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 األوؿالفرع 

 الختراعات الحرة شروط ا
االختراع الحر شأنو شأف سائر االختراعات، ال بد مف تكافر الشركط العامة فيو سكاءن أكانت شركط 
مكضكعية اـ شكمية، كالى جانب ىذه الشركط ال بد مف تكافر شركط خاصة بيذا االختراع يمكف 

يعرؼ االختراع الحر بأنو، " االختراع الذم يتكصؿ استنباطيا مف تعريؼ االختراع الحر ذاتو، حيث 
، حيث يكتشفو العامؿ خارج يككف لمعمؿ أم دكر فيو مطمقان  أفالعامؿ  عمى نحك مستقؿ دكف  إليو

كيتضح مف ىذا التعريؼ، بأف 1"، أيضايستعيف بأدكات العمؿ  أفالعمؿ كخارج مكانو دكف  أكقات
كافرىا حتى يكتسب ىذا االختراع صفاتو، كىذه الشركط معينة ال بد مف ت ان لالختراع الحر شركط

 تتمثؿ في التالي :

 العمؿ.اختراع يختمؼ عف نشاط منشأة صاحب  إلىتكصؿ العامؿ  .1
 .العمؿخبرات صاحب  أك آالتو أكالعمؿ  أدكاتتكصؿ العامؿ ليذا االختراع، دكف استخداـ  .2
االختراع كعمؿ العامؿ، بحيث ال يككف العامؿ قد تكصؿ  كالزمنية بيف انقطاع الصمة المكانية .3

ف كاف خارج المنشأة أثناء أكقات العمؿ حتى كا   أكي مكاف العمؿ، ىذا االختراع ف إلى
 .العمالية

، االختراع الحركبعد التعرؼ عمى شركط كبذلؾ  2صدد االختراع الحر،ىذه الشركط نككف بكبتكافر 
 ىذا االختراع كلمف يؤكؿ ىذا االختراع .صاحب الحؽ في  ىك ال بد مف معرفة مف

 
 
 
 
 

                                                           
 .189ص مرجع سابؽ: الحميد:مصطفى عبد  د،عيا -1
ىذا االختراع قد اكتسبيا العامؿ  إلىلمعامؿ التوصؿ  أتاحتتكوف الخبرة التي  أال" كىك  آخركيضيؼ البعض شرطا  -2

، كيرل الباحث بأف ىذا الشرط 360ص: مرجع سابؽ، الزرقد، احمد السعيد بذلؾ:، راجع نتيجة عممو لدى صاحل العمؿ "
 تطبيقو.يعد مف قبيؿ التشدد في حماية صاحب العمؿ كال يجكز 
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 الثانيالفرع 

  االختراع الحر أيمولة

العامؿ دكف تدخؿ صاحب العمؿ،  إلييا، عمى االختراعات الحرة، التي يكفؽ يبقى حؽ العامؿ كامالن 
كالتي ال تتصؿ بمنشأتو، فال يسرم عمى ىذه االختراعات النص الذم يجيز لصاحب العمؿ شراءىا 

استغالليا، كال البند الذم يخكلو االستئثار بيا، بؿ تبقى خاضعة لمقاعدة العامة في ككف االختراع  أك
  1حقا خالصا لممخترع .

يستعيف بأدكات العمؿ  أفمؿ كخارج مكاف العمؿ كدكف الع أكقاتفالعامؿ يكتشؼ ىذا االختراع خارج 
يككف لمعامؿ الحؽ في استغالؿ اختراعو  أف، كمف ثـ يككف مف العدؿ كالمنطؽ كالقانكف، أيضا
لشرط يعطي لصاحب العمؿ الحؽ في كؿ ما يتكصؿ إليو  ،كفي حالة تضمف عقد العمؿ 2ماليا،
 3امؿ مف اختراعات بما في ذلؾ االختراعات الحرة، فاف ىذا الشرط يككف باطالن .الع

  العامؿ.موقؼ المشرع الفمسطيني مف صور اختراعات 
اختراعات  أكانتتتعمؽ باختراعات العامؿ، سكاءن  أحكاـلـ يتضمف قانكف العمؿ الفمسطيني، أم 

، فمـ يتضمف قا أخرل، كمف جية خدمة اـ عرضية اـ حرة  أيةنكف امتيازات االختراعات كالرسـك
 4/1مادة تتعمؽ باختراعات العامؿ كبممكية ىذه االختراعات، كبالرغـ مف ذلؾ، فقد نصت ال أحكاـ

شركط يفرضيا ىذا القانكف، يحؽ لممخترع الحقيقي األكؿ،  أيةمع مراعاة مف ىذا القانكف عمى، " 
يخكلو الحؽ المطمؽ في استعمالو ك استثماره  يحصؿ عمى امتياز باختراعو أفاختراع جديد  ألم

نتاجوكتشغيمو كصنعو  منح رخص لمغير بحقو "، كبذلؾ ككفقا لكجية نظر  أككتجييزه كبيعو  كا 
ف ىذه المادة تنطبؽ عمى العامؿ فيككف لو الحؽ المطمؽ في اختراعو، فإالدكتكر ىشاـ رفعت ىاشـ، 

   4عمى خالؼ ذلؾ . عمؿالنص عقد  إذا إال
فيككف الحؽ في اختراعات الخدمة كاالختراعات العرضية لمعامؿ، ما لـ ينص عقد العمؿ عمى خالؼ 

، كقد جاء كؿ مف مشركع األحكاؿفي كؿ  أيضاذلؾ، كيككف الحؽ في االختراعات الحرة لمعامؿ 

                                                           
 .421صمرجع سابؽ،  :الديفمحمكد جماؿ  زكي، -1
 .189ص : مرجع سابؽ:الحميدعياد، مصطفى عبد .، 402 : مرجع سابؽ، صالسعيدالزرقد، احمد  -2
 .41ص : مرجع سابؽ،سميحة القميكبي، .،114ص : مرجع سابؽ،رأفت الييجاء، أبك -3
 .140ص : مرجع سابؽ،رفعتىاشـ، ىشاـ  -4
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القانكف المدني الفمسطيني كمشركع قانكف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني، بأحكاـ تتعمؽ 
 1سابقا . إليياحد كبير مع التشريعات العربية التي تطرقنا  إلىاختراعات العماؿ، كىي تتشابو ب

مف صكر اختراعات  يالفمسطينالحديث عف مآؿ كؿ مف االختراعات الحرة كمكقؼ المشرع كبعد 
 .بالتاليالقانكني الختراع العامؿ، كالذم يتمخص  اإلطار، نككف قد انتيينا مف دراسة يفالعامم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
إذا وفؽ العامؿ إلى اختراع جديد في أثنا   -1مف مشروع القانوف المدني الفمسطيني عمى، "  783فقد نصت المادة  -1

استنبطو بمناسبة ما قاـ بو مف خدمة صاحل العمؿ، فال يكوف لصاحل العمؿ حؽ في ذلؾ االختراع ولو كاف العامؿ قد 
أعماؿ في خدمتو، ما لـ تكف طبيعة األعماؿ التي تعيد بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده في االبتداع، أو إذا كاف صاحل 

إذا كاف االختراع ذا أىمية  -2 .العمؿ قد اشترط صراحة في العقد أف يكوف لو الحؽ فيما ييتدي إليو العامؿ مف المخترعات
ادية جدية، جاز لمعامؿ في الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة السابقة أف يطالل بمقابؿ خاص يقدر وفقا لمقتضيات اقتص

"، ونصت المادة  العدالة، ويراعى في تقديره المعونة التي قدميا صاحل العمؿ وما استخدـ في ىذا السبيؿ مف منشآتو
نموذج المنفعة الذي  أوكاف االختراع  إذالصاحل العمؿ  -4"  مف مشروع قانوف الممكية الصناعية عمى،  4،5/أ/60

استخدـ العامؿ في  إذا أو أعمالو أوصاحل العمؿ  بأنشطةاستخدامو كاف تنفيذا لعقد العمؿ ويتعمؽ  أثنا العامؿ  إليوتوصؿ 
مواده الموضوعة  أو أدواتو أومعموماتو  أو أعمالو أونموذج المنفعة خبرات صاحل العمؿ  أواالختراع  إلىسبيؿ التوصؿ 

العامؿ  إليوي توصؿ تنموذج المنفعة ال أوكاف االختراع  إذالمعامؿ  -5تحت تصرفو وذلؾ ما لـ يتفؽ خطيا عمى غير ذلؾ . 
نموذج المنفعة خبرات صاحل  أواالختراع  إلىولـ يستخدـ في سبيؿ التوصؿ  أعمالو أوصاحل العمؿ  بأنشطةال يتعمؽ 

نموذج المنفعة ما لـ  أواالختراع  إلىالموضوعة تحت تصرفو في التوصؿ  األوليةمواده  أو أدواتو أوو معمومات أوالعمؿ 
 ".يتفؽ خطيا عمى غير ذلؾ 
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  األوؿممخص الفصؿ  

مبحثيف،  إلىىذا الفصؿ  قت بتفسيـ، فالقانكني الختراع العامؿ اإلطارفي ىذا الفصؿ عف  تحدثت
ع العامؿ مف كجكد عالقة عمالية االشركط القانكنية الكاجب تكافرىا في اختر  األكؿفي المبحث  تناكلت

قة العمالية كبعقد العمؿ في ىذا الفصؿ المقصكد بالعال كعرفت ،ناتج مف قبؿ العامؿككجكد اختراع 
قمت بتمييزه عما يتشابو بو مف عقكد، كما قمت بتكضيح كعناصر عقد العمؿ ك  أركافعف  كتحدثت

شكمية  أكانت شركط مكضكعية أـبتكضيح شركط ىذا االختراع سكاء  المقصكد باالختراع كقمت
كالمتمثمة بضركرة تكافر براءة االختراع، كبيف الشركط  الفرؽ بيف الشركط الشكمية لالختراع ككضحت

 لمحصكؿ عمى براءة االختراع . إتباعياالكاجب  باإلجراءاتالشكمية لبراءة االختراع ذاتيا كالمتمثمة 
 

بيعة عف االختراعات الناتجة عف ط يف، فتحدثتختراعات العاممفي المبحث الثاني، صكر ا كتناكلت
 حاالتيابتعريؼ ىذه االختراعات كتكضيح  ، فقمت"العمؿ "اختراعات الخدمةالعمؿ تنفيذان لعقد 

عف اختراعات العامؿ التي ليا صمة بعمؿ  االختراعات، كتحدثت ىذه أيمكلةبالحديث عف  كانتييت
 بتعريؼ ىذه االختراعات كتكضيح  فقمت "،ختراعات العرضيةااللعامؿ كلكف ليست مف طبيعة عممو "ا

ختراعات الخارجة عف نطاؽ عف اال كتحدثتىذه االختراعات،  أيمكلةبالحديث عف  كانتييتشركطيا 
بالحديث عف  كانتييتشركطيا  بتعريؼ ىذه االختراعات كتكضيح  فقمتاالختراعات الحرة"، العمؿ "

 بتكضيح مكقؼ المشرع الفمسطيني مف اختراعات الخدمة . قمتك أيمكلة ىذه االختراعات 
تنظميا كتحمييا، فتنظـ حقكؽ كالتزامات كؿ مف صاحب العمؿ كالعامؿ  اـأحكماؿ عكالختراعات ال

بدراستو في  أقـكالمترتبة عمى اختراع العامؿ، كتنظـ طرؽ الحماية القانكنية ليذا االختراع، كىذا ما س
 الدراسة.الفصؿ الثاني مف ىذه 
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 الفصؿ الثاني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "األحكاـ الناظمة الختراع العامؿ" مة لحؽ العامؿ في االختراعاألحكاـ الناظ
 

ظيرت الحقكؽ المعنكية إلى جانب الحقكؽ العينية كالحقكؽ الشخصية, نتيجة التطكر في نطاؽ 
 صاحبيا مف االستئثار بنتاجو المعنكم بصفة عامة أيا كاف نكعو, بيدؼ تمكيفالدراسات القانكنية, 
كيعرؼ 1كما تجعؿ لو كذلؾ الحؽ في أف يستغؿ ما أنتجو استغالال ماليا، أنتجو,بحيث ينسب إليو ما 

كال مف فإف القانكف يحدد كبذلؾ , 2القانكف كيقرىا يقره الحؽ، بأنو، "استئثار شخص بشيء أك بقيمة
 ةصاحب الحؽ كيحدد حقكقو كالتزاماتو عمى ىذا الحؽ, ككذلؾ األمر فإف القانكف يحدد الطريق

كمما ال شؾ فيو, أف االختراع كبراءتو, ىك نكع مف أنكاع ، التي يتـ مف خالليا حماية الحؽ" القانكنية
, باعتبار أف ىذا االختراع ىك مف حؽ كماليان  أدبيان  الحقكؽ المعنكية, التي تعطي صاحبيا امتيازان 

 المخترع نتيجة ما بذلو مف جيد ذىني كبدني في التكصؿ إلى ىذا االختراع .

                                                           
 .265صدكف طبعة، مكتبة دار الفكر، أبكديس،  القانكف،إلى عمـ  المدخؿ: 2001.، بدر، عكني. عثماف التكركرم، -1
الطبعة السابعة، دار الثقافة لمنشر  ," الحقكؽ العينية في شرح القانكف المدني " : الكجيز2010. عمي ىادم يدم،العب -2

 .21ص كالتكزيع، عماف،
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مف القانكف المدني  71كداللة ذلؾ نص المادة  الحقكؽ،القانكف المنظـ ليذه  الخاص،كيعد القانكف 
الحقكؽ المعنكية ىي التي ترد عمى شيء  -1" ، حيث نصت ىذه المادة عمى ـ،1976لسنة  األردني
لحقكؽ ترع كالفناف كالعالمات التجارية كسائر اخكيتبع في شأف حقكؽ المؤلؼ كالم -2 مادم.غير 

براءات  قانكفالمعنكية األخرل أحكاـ القكانيف الخاصة", ككفقا ليذه الدراسة فإف كؿ مف قانكف العمؿ ك 
ة عمى األحكاـ المترتب يحددا مذافال مالحؽ العامؿ في االختراع كى افالناظم انكنافالق مااالختراع ى

يتـ الرجكع إلى القانكف المدني يف في تنظيـ ىذا الحؽ فإنو كنانالق يفىذا الحؽ, كفي حاؿ قصكر ىذ
جميع "  ،كيقصد باألحكاـ الناظمة لحؽ العامؿ في االختراع، باعتباره الشريعة العامة لمقكانيف الخاصة

 1انقضاءه " .ما يحكـ ىذا االختراع منذ نشأة االختراع كخالؿ حياتو كتقمبو, حتى 

مف خالؿ  االختراع،األحكاـ الناظمة لحؽ العامؿ في  أتطرؽ إلىسكؼ  الفصؿ،كمف خالؿ ىذا 
الحقوؽ وااللتزامات التي يرتبيا ىذا االختراع لكؿ مف العامؿ وصاحل العمؿ )المبحث استعراض 

األوؿ( وكذلؾ استعراض الحماية القانونية ليذا الحؽ في كؿ مف القانوف الداخمي والقانوف الدولي 
 )المبحث الثاني(.

 

 

 

 
 

 

 

 األوؿالمبحث 
                                                           

الدكتور عبد  االلتزاـ،"قاـ الباحث بتعريؼ األحكاـ المتعمقة بحؽ العامؿ في االختراع مف خالؿ قياسو عمى تعريؼ أحكاـ  -1
 -بأنيا: وتعرؼ أحكاـ االلتزاـ  ... 2001الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  ، مكتبة دار6القادر الفار: أحكاـ االلتزاـ، ط.

 جميع ما يحكـ االلتزاـ منذ نشأتو وخالؿ حياتو وتقمبو حتى ينقضي بالوفا  أو بدوف وفا ".
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 حقوؽ والتزامات العامؿ وصاحل العمؿ الناشئة عف اختراع العمؿ

" العقكد التي يمتـز فييا ، يعتبر عقد العمؿ مف العقكد الممزمة لجانبيف كتعرؼ ىذه العقكد بأنيا
ينشأ التزامات  العقد الممـز لجانبيو، , بمعنى أف"خرمتبادلة كمتقابمة الكاحد تجاه اآلالمتعاقداف بصكرة 

 1،متقابمة كمتبادلة في ذمة كؿ مف المتعاقديف, بحيث  يككف كؿ متعاقد دائنا كمدينا في الكقت ذاتو
 ان يرتب حقكقاألمر , فإنو كذلؾ  -العامؿ كصاحب العمؿ -طرفيوتب ىذا العقد التزامات عمى ككما ير 

ف الناظـ ليذه العالقة, أم أف عقد لكال طرفيو كتحدد ىذه الحقكؽ مف خالؿ العقد أك مف خالؿ القانك 
 العمؿ يعد مصدرا لمحؽ كمصدرا لاللتزاـ لكؿ مف العامؿ كصاحب العمؿ.

بؿ  طرفيو،كنحف ىنا لسنا بصدد دراسة الحقكؽ كااللتزامات التي يرتبيا عقد العمؿ بشكؿ عاـ لكال 
نحف بصدد دراسة الحقكؽ كااللتزامات الناشئة عف عقد العمؿ المتضمف التزاما رئيسيا كىك إيجاد 
ف كاف  اختراع مف قبؿ العامؿ ككذلؾ األمر دراسة الحقكؽ كااللتزامات الناشئة عف اختراع العامؿ كا 

 العرضية.كما في االختراعات  العقد،ليس سببا أساسيا لكجكد  االختراع،ىذا 
العامؿ كصاحب العمؿ, تبعا لمتصنيؼ النكعي لالختراع, فحقكؽ كالتزامات  كالتزاماتحقكؽ  ختمؼكت 

، ان أك اختراعا حر  2,ان عرضيان ا تختمؼ تبعا لما إذا كاف االختراع اختراع خدمة أك اختراعمكؿ مني
بالنسبة لحقكقو يف, الكارد أعاله, فإف العامؿ يعتبر دائنا بعمى تعريؼ العقد الممـز لمجان ةكبالعكد

كمدينا بالنسبة اللتزاماتو ككذلؾ األمر بالنسبة لصاحب العمؿ فإنو يعتبر دائنا بالنسبة لحقكقو كمدينا 
 بالنسبة اللتزاماتو.

ختراعات العماؿ, المف أىـ العناصر كاألركاف  ىككلعؿ الحؽ في الحصكؿ عمى براءة االختراع, 
 ،عامال أـ صاحب العمؿ أكافغاية في األىمية بالنسبة لصاحبو سكاء  ان ف ىذا الحؽ يرتب آثار إحيث 

كمف ىذه الحقكؽ الحؽ في نسبة االختراع إلى المخترع كالحؽ في الحصكؿ عمى شيادة براءة 
االختراع كالحؽ في االستئثار كحؽ التصرؼ كحؽ الحماية القانكنية, كىذه الحقكؽ تصنؼ بيف 

 3ية )المادية(.الحقكؽ المعنكية كالحقكؽ المال

 

                                                           
 .27ص ،مرجع سابؽ االلتزاـ،مصادر  التكركرم، عثماف.، السكيطي، احمد طالب: -1
 .352ص ،مرجع سابؽ رضا:عمي محمد  يكنس، -2
 .386صمرجع سابؽ،  أحمد:مصمح  الطراكنة، .،صالح ،زيف الديف -3
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 المطمل األوؿ

 حقوؽ والتزامات العامؿ الناشئة عف اختراع العامؿ ذاتو

الحؽ بصفة عامة مركز قانكني يخكؿ صاحبو االستئثار بمزايا كقيـ معينة كيكفؿ لو السمطات الالزمة 
متمتع بو ليذا االستئثار, مف تسمط كاقتضاء, كما يضفي الحؽ عمى صاحبو الحماية القانكنية الالزمة ل

 1كبما يمنحو مف سمطات.

كحؽ العامؿ في الحصكؿ عمى براءة االختراع, بالنسبة لالختراع الذم يتكصؿ إليو, يختمؼ مف 
أف  امميف, تبيف لناخر كفقا لنكع ىذا االختراع, فمف خالؿ استعراض صكر اختراعات العآاختراع إلى 

فيحؽ لمعامؿ الحصكؿ عمى  ،ختراعات الحرةىي اال ،الحؽ كامال لمعامؿ فييا ثبتاالختراعات التي ي
براءة االختراع بخصكص االختراع الحر الذم تكصؿ إليو, ككذلؾ األمر كفيما يتعمؽ باالختراعات 

كص ىذه االختراعات في حاؿ عدـ تكفر صالعرضية, فإف لمعامؿ الحؽ في الحصكؿ عمى براءة بخ
 2يككف لو الحؽ عمى ىذه االختراعات.االستثناءات القانكنية التي تحـر العامؿ مف أف 

كأما فيما يتعمؽ باختراعات الخدمة, فإف الحؽ في الحصكؿ عمى براءة االختراع عف ىذه االختراعات, 
, كلكف ذلؾ ال يمنع 3يككف لصاحب العمؿ, ألف االختراع ذاتو يككف ممكا خالصا لصاحب العمؿ

 يف الناظمة ليذه االختراعات.العامؿ مف الحصكؿ عمى حقكقو التي رتبتيا لو القكان

كبالنتيجة, فإف لمعامؿ حقكقا تنشأ نتيجة حصكلو عمى براءة االختراع, الناتجة عف اختراعو الحر أك 
العرضي, كتعطي ىذه البراءة لصاحبيا, حقكقا كامتيازات فتخكؿ البراءة لمالكيا دكف غيره الحؽ في 

 4. استغالؿ االختراع بجميع الطرؽ

                                                           
 .161ص ،: مرجع سابؽالدسكقيإبراىيـ  أبك الميؿ، -1
 العمؿ،ما لـ يرد شرط يقضي بغير ذلؾ في عقد  العامؿ،، بأف االختراع العرضي يككف مف حؽ في الدراسةأشرنا سابقا  -8

كما لـ يبادر صاحب العمؿ خالؿ مدة األكلكية إلى استغالؿ االختراع أك شراء البراءة مف العامؿ خالؿ المدة المحددة كفقا 
 لقكانيف براءات االختراع التي أخذت بيذا االتجاه.

 .38, ص: مرجع سابؽسميحة , يالقميكب -3
 الككيتي. 1962لسنة  4صناعية رقـ قانكف براءات االختراع كالرسـك كالنماذج المف  15المادة  -4
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 العمؿ،سكاء أقاـ صاحب  العمؿ،بالنسبة لالختراعات التي تككف مف حؽ صاحب ك  األمر،ككذلؾ 
فإف العامؿ يستحؽ مجمكعة مف الحقكؽ  ،عف ىذه االختراعات أـ ال تصدار شيادة اختراعبطمب اس
 جاءت القكاعد القانكنية بالنص عمييا. االختراعات،عمى ىذه 

كتككف ىذه  الحقكؽ،يرتب لو جممة مف  االختراع،كعميو فإف حصكؿ المخترع )العامؿ( عمى براءة 
خر آكفي جانب " الحؽ في ذكر اسـ المخترع في براءة االختراع "  غير ماديةالحقكؽ في جانب منيا 

كبالمقابؿ فإف عمى العامؿ الحاصؿ عمى براءة االختراع أك المكتشؼ لالختراع دكف أف يككف  مادية،
ناشئة عف عقد العمؿ ذاتو كالتزاـ العامؿ بالمحافظة عمى أسرار  االلتزامات،مالكا لو مجمكعة مف 

 سر االختراع الذم تكصؿ إليو. المنشأة كخصكصان 

 

 -مف:  دراسة كالً ب سأقـو المطمل،ومف خالؿ ىذا 

 .حؽ العامؿ في نسبة اختراعو إليو -األوؿ: الفرع 

 لمعامؿ الناشئ عف اختراعو. " المالي " الحؽ المادي -الثاني: الفرع 

 التزاـ العامؿ بالمحافظة عمى سر االختراع الذي توصؿ إليو. -الثالث: الفرع 
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 الفرع األوؿ

 العامؿ في نسبة اختراعو إليو  حؽ 

" بالحؽ  ،في بعض القكانيف ان نكجاء ىذا الحؽ معنك  ،نصت قكانيف براءات االختراع عمى ىذا الحؽ
في ذكر اسـ المخترع الحقيقي", كبذلؾ فقد نصت المادة الحادية عشرة مف قانكف براءات االختراع 

لممخترع الحقيقي الحؽ في . 1، " فقد نصت ىذه المادة عمى الحؽ،ا فقرتييا عمى ىذا تالسكداني بكم
( بطريؽ 1في البند )ال يجكز مخالفة الحكـ المنصكص عميو . 2 البراءة.ذكر اسمو بيذه الصفة في 

 ". التعاقد

ككذلؾ األمر, فقد نظـ المشرع السعكدم ىذا الحؽ, فقد نص في قانكف براءات االختراع كالتصميمات 
يككف لمف "، قكلوبالتخطيطية لمدارات المتكاممة كاألصناؼ النباتية كالنماذج الصناعية, عمى ىذا الحؽ 

ف تـ ك كحتى  1،بتمؾ الصفة في كثيقة الحماية"تكصؿ إلى مكضكع الحماية الحؽ في ذكر اسمو  ا 
, فإف ذلؾ ال يحكؿ دكف ذكر اسـ المخترع رباسـ صاحب العمؿ أك متعاقد آخ ابتداءن تسجيؿ االختراع 

 2في البراءة.

ف سجمت باسـ شخص غير المخترع فإف ذلؾ ال يحكؿ دكف ذكر اسـ  أم أف براءة االختراع كا 
كىذه الحالة عندما يعمف  ياألحياف ال يتـ ذكر اسـ المخترع الحقيق المخترع الحقيقي, إال أنو في بعض

, كعمى ذلؾ فقد المخترع الحقيقي في عدـ رغبتو في ذكر اسمو كيشترط أف يككف ذلؾ اإلعالف كتابيان 
" يذكر اسـ المخترع في ،/أ مف قانكف براءات االختراع كنماذج المنفعة البحريني عمى11نصت المادة 
 3. " اع, ما لـ يعمف كتابة عف رغبتو في عدـ ذكر اسموبراءة االختر 

, فإف ىذا الحؽ يثبت لمعامؿ ميما كاف نكع حؽ العامؿ في ذكر اسمو في براءة االختراعكفيما يتعمؽ ب
, كقد عرضيان أك اختراعان حران االختراع الذم تكصؿ إليو العامؿ, سكاء أكاف اختراع خدمة أك اختراعا 

المصيقة ىك مف الحقكؽ  حؽ العامؿ في ذكر اسمو في براءة االختراع" :القكؿ استقر الفقو عمى ىذا

                                                           

 الصناعية كالنماذج النباتية كاألصناؼ المتكاممة لمدارات التخطيطية كالتصميمات االختراع براءات نظاـ /ق مف5المادة  1-
 ، السعكدم. (2004 يكليك 17 مكافؽ ،29/5/1425 المؤرخ 27ـ/ رقـ الممكي المرسـك بمكجب )الصادر

 .العراقي 1970( لسنة 65براءة االختراع كالنماذج الصناعية رقـ )قانكف مف  9المادة  -2
 .ـ 2004لسنة  1رقـ  البحريني نماذج المنفعةراءات االختراع ك يقابؿ ىذه المادة نص المادة العاشرة مف قانكف ب 3-
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يثبت لو دائما, حيث ينسب إليو االختراع كيسجؿ باسمو كال يجكز لو التنازؿ عنو, ك  بشخص المخترع,
 2. إلى المخترع , أم أنو كفي جميع األحكاؿ يبقى االختراع منسكبان 1بمقابؿ أك بدكف مقابؿ"

فقد  ،كالرسكـ اتاالختراع امتيازاتشرع الفمسطيني, بتنظيـ كحماية ىذا الحؽ, في قانكف كقد قاـ الم
مف حؽ المخترع الحقيقي األكؿ الحؽ في الحصكؿ عمى امتياز باختراعو و، "نص ىذا القانكف أن

ككذلؾ األمر فقد حفظ ىذا القانكف لممخترع المتكفى حقو في نسبة اختراعو إليو, فقد  3،"براءة اختراع"
إذا تكفى الشخص المدعي باالختراع دكف أف يقدـ طمبا  .1، "مف ىذا القانكف عمى 27نصت المادة 

لمحصكؿ عمى امتياز باختراعو فيجكز لممثمو القانكني أف يقدـ طمبا لمحصكؿ عمى امتياز باالختراع 
يتضمف كؿ طمب كيذا تصريحا مف الممثؿ القانكني يشعر . 2كما يجكز أف يمنح لو ذلؾ االمتياز. 

 أف المتكفى ىك المخترع الحقيقي األصمي لالختراع".

حؽ العامؿ في ذكر اسمو الممكية الصناعية  قانكف حماية تناكؿ المشرع الفمسطيني في مشركعكقد 
الحؽ لمكرثة لتقديـ طمب  ،ة عميو, فقد أجاز ىذا المشركعلممخترع كحؽ الكرث في براءة االختراع

عمى أف يذكر اسـ المخترع  :لممخترع, بقكلو الحؽ ىذا ع باسميـ, مع ذلؾ فقد أبقى لتسجيؿ االخترا
 4. الحقيقي في ىذه الحالة

 في نسبة االختراع لمعامؿ بأف الحؽ  ،عف الحؽ المالي إليوحؽ العامؿ في نسبة اختراعو كيختمؼ 
في نسبة االختراع كالحؽ 6،بخالؼ الحؽ المالي الذم يمكف أف ينتقؿ إلى الغير 5،يثبت دائما لممخترع

حؽ دائـ, ينتقؿ بالميراث كيبقى حتى بعد انقضاء مدة الحماية التي منحيا القانكف لمحؽ لمعامؿ 

                                                           
 .401ص : مرجع سابؽ، أحمد حسف البرعي, -1
, كيشار إلى أف ىذه المادة تناكلت اختراعات العامميف 82/2002المادة السابعة مف قانكف الممكية الفكرية المصرم رقـ  -2

 لو،بالشرح لجميع أنكاع اختراعات العامميف كأكدت ىذه المادة بمكضعيف فييا عمى أف الحؽ األدبي لمعامؿ في نسبة اختراعو 
 يبقى لمعامؿ دكف غيره.

 ـ.1953لسنة  22لرابعة مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك الفمسطيني رقـ المادة ا -3
 لممخترع،بتنظيـ الحؽ األدبي  الجزائرم،مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني، كقد قاـ المشرع  61المادة  -4

 االختراع،المتعمؽ ببراءات  2003لسنة  07-03مف األمر رقـ  17/4كالمادة  15/3فقد نص عمى ىذا الحؽ، كؿ مف المادة 
مف ىذا األمر عمى "يحؽ لممخترع أك المخترعيف ذكرىـ كمخترعيف في براءة االختراع ", كقد نصت  15/3فقد نصت المادة 

مف المادة  3فإف لصاحب االختراع الحؽ في ذكر صفة المخترع كفقا لمفقرة  األحكاؿ،عمى، " كفي أم حاؿ مف  17/4المادة 
 أعاله ". 15

 .190ص : مرجع سابؽ،الحسيفعبد  يحيى، -5
 .334ص ،مرجع سابؽ :حسيفمحمد  منصكر، -6
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 ،الحقكؽ المالية ىك مف الحقكؽ المتعمقة بالشخصية ال مففي نسبة االختراع لمعامؿ كالحؽ  1,المالي
أف ىذا الحؽ ال يجكز التصرؼ فيو كال الحجز عميو كىك حؽ دائـ كليس بحؽ  كيترتب عمى ذلؾ

  .2مؤقت كحؽ االستغالؿ المالي

يتمثؿ في نسبة الفكرة االبتكارية  حؽ العامؿ في ذكر اسمو في براءة االختراعكنخمص بذلؾ, إلى أف 
كلو حؽ كشفو لمجميكر كتعديمو أك اإلضافة إليو, كىذا الحؽ لصيؽ بشخصيتو كال يجكز التنازؿ  ،إليو

ف ىذا الحؽ، فإ إلىكباإلضافة  3،لمتعامؿ التجارم ألنو ال يككف محالن  ، كذلؾعنو أك التصرؼ فيو
 لمعامؿ حؽ مالي عمى اختراعو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني
                                                           

 بيركت، العربي،, دار إحياء التراث " حؽ الممكية الثامف،الجزء " الكسيط في شرح القانكف المدني  :الرزاؽعبد  السنيكرم، -1
 .360ص
 . 408ص ـ. ف، :الرزاؽالسنيكرم, عبد  2-

: براءات االختراع كأىمية استثمارىا مصدرا لممعمكمات العممية كالتقنية، الطبعة األكلى، 2007. مجبؿ الـز مسمـ المالكي، -3
 . 57ص الكراؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، عماف،
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 مؿلمعامؿ الناشئ عف اختراع الع " الماليالمادي " الحؽ 

يرتب لو جممة مف الحقكؽ كتككف ىذه  االختراع،بأف حصكؿ المخترع عمى براءة  السابؽ،في  تتحدث
الحؽ في نسبة االختراع  أفب تكقم ،خر مادمآكجانب  غير مادممنيا  ف، جانباألخيرة في جاني

أما فيما  إليو،االختراع الذم تكصؿ ميما كاف نكع لصيقا بشخصية المخترع )العامؿ( يبقى  ،لمعامؿ
فإف ىذا الحؽ يتفاكت في مقداره ككيفية الحصكؿ  اختراعو،يتعمؽ بالحؽ المالي لمعامؿ الناشئ عف 

  العامؿ.تكصؿ إليو ياالختراع الذم عميو كفقا لنكع 

يعكد عميو بالنفع المادم , مما " حؽ المخترع في استغالؿ اختراعو ماديان ، كيعرؼ الحؽ المالي بأنو
نتيجة ىذا االختراع كىك حؽ يثبت لممخترع كيثبت لمغير كيجكز النزكؿ عف ىذا الحؽ لمغير بعكض 

 ،لنكعية االختراع الذم يتكصؿ إليو الحؽ المالي لمعامؿ المخترع, يختمؼ كفقان ف 1،" أك بدكف عكض
ؼ بيف اختراعات الخدمة كاالختراعات فكفقا لمتشريعات المقارنة بيذا الخصكص, فإف ىذا الحؽ يختم

 . التي يتكصؿ إلييا العامؿالعرضية كالحرة 

 الخدمة.الحؽ المالي لمعامؿ الناشئ عف اختراع  أوال:

لخدمة في كؿ مف المقكاعد الناظمة الختراعات  كفقا لممبادئ العامة الكاردة في القانكف المدني ككفقان 
فإف الحؽ المالي الناتج عف ىذا االختراع يعكد لرب العمؿ قانكف العمؿ كقانكف براءات االختراع, 

 3. يثبت الحؽ المالي عمى ىذه االختراعات لصاحب العمؿ فقطف 2،كأثر مترتب عمى كجكد االختراع

كبالرغـ مف ذلؾ فإف ىذه القكانيف لـ تحـر العامؿ مف تعكيض أك مكافأة أك أجر يتمقاه نتيجة جيده 
لعقد العمؿ فإف العامؿ يستحؽ األجر  لنكع مف ىذه االختراعات, فكفقان المبذكؿ لمكصكؿ إلى ىذا ا
كفي حالة عدـ االتفاؽ عمى أجر معيف لمعامؿ, فمو الحؽ في تعكيض ، المتفؽ عميو في ىذا العقد

                                                           
 .269ص : مرجع سابؽ،محمكدسيد  رمضاف، -1
 مف ىذه الرسالة. 74ص – 72بذلؾ كالن مف صراجع  -2

 .334ص : مرجع سابؽ،حسيفمنصكر, محمد  3-
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تخصيص  التي ال يتـ فيياحالة الكفي  1،عادؿ ممف كمفو الكشؼ عف االختراع أك مف صاحب العمؿ
 2. يككف لمعامؿ المخترع الحؽ في طمب التعكيض العادؿ مف رب العمؿ, لمعامؿ أساسان  رأج

درج تحت اختراعات نتراع الذم تكصؿ إليو العامؿ كالمككذلؾ األمر كفي الحالة التي يككف لالخ
الخدمة, قيمة اقتصادية تفكؽ تصكرات الطرفيف )العامؿ كصاحب العمؿ( عند تكقيع العقد فإف العامؿ 

كيتـ تقدير ىذه  3،ا تحدده المحكمة إذا لـ يتفؽ الطرفاف عمى مبمغ معيفيستحؽ تعكيضا إضافي
المكافأة أك التعكيض كفقا ألىمية االختراع الذم منحت عنو البراءة ككفقا لمرتبة العامؿ, كفي أغمب 

 4. الحاالت يتـ تحديد ىذه المكافأة مف خالؿ المحكمة المختصة

إذا كاف الختراعو  ،التعكيض الذم يستحقو العامؿ المخترعكبالمقابؿ فإنو كعند تحديد المكافأة أك 
فال بد عند تقدير ىذا التعكيض مف مراعاة المعكنة التي قدميا رب العمؿ كما  ،أىمية اقتصادية جدية

كفي كؿ األحكاؿ فإف العامؿ المخترع يستحؽ أجرا يتناسب مع  5،استخدـ في ىذا السبيؿ مف منشأتو
, كيبطؿ أم اتفاؽ خاص يحـر العامؿ أك مكافأة خاصة أك تعكيضا عادالن  االختراع الذم تكصؿ إليو

، كيرل كال بد مف تحديد قاعدة معينة يتـ مف خالليا احتساب التعكيض أك المكافأة 6،مف ىذا الحؽ
الباحث أف المشرع ىك مف يقكـ بتحديد ىذه القاعدة مف خالؿ االستعانة بأصحاب الخبرة 

صاد كالمحاسبة كالخبراء كمف الممكف أف تككف ىذه القاعدة نسبة معينة كاالختصاص مف رجاؿ االقت
 . مف األرباح كالعكائد التي حققيا االختراع

                                                           

 82مف قانكف الممكية الفكرية المصرم رقـ  7/2مف قانكف براءات االختراع الككيتي كتقابؿ ىذه المادة نص المادة  7المادة  1-
 .2002لسنة 

 .العراقي 1970( لسنة 65براءة االختراع كالنماذج الصناعية رقـ )مف قانكف  9المادة  2-
، بشأف تنظيـ كحماية الممكية الصناعية لبراءات االختراع كالرسـك 1992لسنة  44القانكف االتحادم رقـ مف  9/2المادة  -3

 اإلماراتي.كالنماذج الصناعية 
 .1971مف قانكف براءات االختراع السكداني لسنة  10/3المادة  -4

مف  783 كالمادة البحريني، مف القانكف 631/3كيقابميا كؿ مف نص المادة  المصرم مف القانكف المدني 688/3المادة  -5
 سكرم.المدني ال مف القانكف 354 كالمادة ،الفمسطيني مدنيالقانكف المشركع ال
 الصناعية كالنماذج النباتية كاألصناؼ المتكاممة لمدارات التخطيطية كالتصميمات االختراع براءات نظاـ/ب مف 6المادة  -6

 ، السعكدم.(2004 يكليك 17 مكافؽ ،29/5/1425 المؤرخ 27/ـ رقـ الممكي المرسـك بمكجب )الصادر
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ختراعات الخدمة في قكانيف العمؿ, فإف قكانيف العمؿ المقارنة لـ تتناكؿ ال أما فيما يتعمؽ بالحؽ المالي
 ،بيذا النكع مف االختراعات, كلكف ككفقا لمقاعدة القانكنية العامة خاصان  قانكنيان  في نصكصيا تنظيمان 

ال تؤثر أحكاـ ىذا القانكف عمى أم حؽ مف  " ،كالتي تنص عمى ،كالتي ال يخمك قانكف عمؿ منيا
خر أك عقد عمؿ أك اتفاؽ أك قرار إذا كاف أم منيا يرتب آالحقكؽ التي يمنحيا لمعامؿ أم قانكف 

كؿ شرط في  مف الحقكؽ المقررة لو بمكجب أحكاـ ىذا القانكف, كيعتبر باطالن لمعامؿ حقكقا أفضؿ 
عقد أك اتفاؽ سكاء أبـر قبؿ ىذا القانكف أك بعده يتنازؿ بمكجبو أم عامؿ عف أم مف الحقكؽ التي 

 1. يمنحيا إياه ىذا القانكف"

ألف ىذا  نظران  لمعامؿ، غير متكفر بالنسبة ،كبذلؾ فإف الحؽ المالي المترتب عمى اختراعات الخدمة
كيبقى لمعامؿ الحؽ األدبي كالحؽ باألجر  ةن اعات تؤكؿ إلى صاحب العمؿ مباشر النكع مف االختر 

كلكف ىذا الكضع ال  الخدمة،كىذا ىك الكضع القانكني بالنسبة الختراعات  التعكيض،كالمكافأة أك 
 الحرة.العرضية كاالختراعات يثبت بيذه الصكرة في االختراعات 

 الحرة.العرضية واالختراعات ختراعات االالحؽ المالي لمعامؿ الناشئ عف  ثانيا:
, أما فيما يتعمؽ باالختراعات غير المادمخالصا لمعامؿ بشقييا المادم ك  تعد االختراعات الحرة حقان 

العرضية فتحدثنا بأف ىذه االختراعات تعكد ممكيتيا لمعامؿ في حالة عدـ كجكد شرط في عقد العمؿ 
كفي حالة عدـ  2،يقضي بخالؼ ذلؾ كما حددت ذلؾ القكاعد الكاردة في القكانيف المدنية المقارنة

إبداء رغبة مف صاحب العمؿ في استغالؿ االختراع أك شراء البراءة كما حددتيا قكانيف براءات 
 3. االختراع المقارنة

االختراع العرضي أك في كبخالؼ ذلؾ كفي حالة كجكد شرط يقضي بأحقية صاحب العمؿ عمى 
ككف تاالختراع  ةفإف ممكي ،حالة إبداء صاحب العمؿ برغبتو في تممؾ البراءة أك في استغالؿ االختراع

كبالحؽ بالتعكيض الذم  في ذكر اسمو في براءة االختراعلصاحب العمؿ مع احتفاظ العامؿ بحقو 

                                                           
لسنة  7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  6كيقابميا المادة  ـ،1996لسنة  8/أ/ب مف قانكف العمؿ األردني رقـ 4المادة  -1

ال يجكز التنازؿ عنيا، تمثؿ األحكاـ الكاردة في ىذا القانكف الحد األدنى لحقكؽ العماؿ التي نصت عمى، "  ـ، كالتي2000
  تنظيـ الخاص أييما أفضؿ لمعامؿ "كحيثما كجد تنظيـ خاص لعالقات العمؿ تنطبؽ عمى العماؿ أحكاـ ىذا القانكف أك أحكاـ ال

 البحريني.مف القانكف المدني  631/2مف القانكف المدني المصرم كالمادة  688/2المادة  -2
 كالنماذج الصناعية االختراع ءةمف قانكف برا 10كالمادة  ،1992لسنة  44رقـ  ماراتياإل القانكف االتحادممف  9/5المادة  -3

 ـ. 1970لسنة  65رقـ  العراقي
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سعر عادؿ  أكعمؿ دفع تعكيض ، فيجب عمى صاحب الالخدمة و كما في اختراعاتينتج عف اختراع
 1لمعامؿ مقابؿ االختراع الذم تكصؿ إليو .

كبذلؾ كفيما يتعمؽ بالحؽ المالي عف االختراع الحر كفيما يتعمؽ بالحؽ المالي الناتج عف االختراع 
تسجيؿ ىذا االختراع لدل مسجؿ براءات  ةن ؿ إلى العامؿ, فيحؽ لمعامؿ بدايالعرضي الذم يؤك 

كؿ ىذه البراءة الحؽ لصاحبيا في خكت 2،ختراعوالاالختراع, مف أجؿ الحصكؿ عمى براءة اختراع 
نتاجو كتجييزه كبيعو أك منح ر  كىذا  3،لمغير بذلؾ خصاستعماؿ ىذا االختراع كاستثماره كصنعو كا 

 . بمجممو ينشأ ما يسمى بالحؽ المالي لممخترع
 ،يخكؿ صاحب البراءة أال كىك العامؿ ،لؾ فإف الحؽ المالي لالختراع الحاصؿ عمى براءة اختراعكبذ

 :البراءةالتصرؼ باالختراع مكضكع  فيالحؽ في االستئثار في االختراع مكضكع البراءة كالحؽ 

كيطمؽ عمى ىذا الحؽ بالحؽ في احتكار  االختراع موضوع البرا ة,ب الحؽ في االستئثار أوال:
امتيازات االختراعات كالرسكـ الفمسطيني, أف مف مف قانكف  4/1بينت المادة كقد   4،استغالؿ البراءة

االختراع مكضكع البراءة, بختراعو كالتي تخكلو االستئثار حؽ المخترع الحقيقي الحصكؿ عمى براءة با
 ،كتخكؿ براءة االختراع مالكيا دكف غيره، بالحؽ المطمؽ دة عف حؽ االستئثاركقد عبرت ىذه الما

كتخكؿ البراءة المسجمة لصاحبيا الحؽ في منع الغير  5الحؽ في استغالؿ االختراع بجميع الطرؽ,
 : الذم لـ يحصؿ عمى مكافقتو, مف اآلتي

                                                           
، بأف " السعر المناسل " يجل تحديده في اليـو 2013يوليو  9وقالت المحكمة العميا الفرنسية في حكميا الصادر في  -1

الذي يصرح فيو صاحل العمؿ برغبتو في شرا  برا ة االختراع او استغالؿ االختراع، وبالرغـ مف ذلؾ يؤخذ بعيف االعتبار 
يورو   320000العناصر التي تحدث الحقا ويكوف ليا تأثير عمى االختراع وقيمتو االقتصادية، وقررت المحكمة بأف مبمغ 

مارس  13، وأوضحت المحكمة االستئنافية في بوردو في حكميا الصادر في وبرا ت أويعد سعرا مناسبًا ثمنا لالختراع 
، راجع بذلؾ الموقع االلكتروني % مف عائدات االختراع تعد بمثابة سعر مناسل كتعويض لمعامؿ2، باف نسبة 2017

                                 http://bleger-rhein-poupon.com/inventions-des-salaries التالي:    
 ـ. 1953لسنة  22رقـ  ات االختراعات كالرسـك الفمسطينيمف قانكف امتياز  5المادة  2-

 ـ. 1953لسنة  22رقـ  مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك الفمسطيني 4المادة  -3
 .152ص : مرجع سابؽ،سميحة, القميكبي 4-

كيقابؿ ىذه المادة نص  ،الككيتي 1962لسنة  4قانكف براءات االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية رقـ مف  15المادة  -5
حيث نصت عمى " تخكؿ البراءة مالؾ ، العراقي 1970( لسنة 65براءة االختراع كالنماذج الصناعية رقـ )قانكف مف  12المادة 

  االختراع دكف غيره الحؽ في استغالؿ االختراع بجميع الطرؽ القانكنية".

http://bleger-rhein-poupon.com/inventions-des-salaries
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اده صنع المنتج مكضكع البراءة أك استغاللو أك استخدامو أك عرضو لمبيع أك بيعو أك استير  .1
 1. إذا كاف مكضكع البراءة منتجا

استخداـ طريقة الصنع أك استعماؿ المنتج المصنكع مباشرة بيذه الطريقة أك عرضو لمبيع أك  .2
 2. صنعبيعو أك استيراده ألم غرض مف ىذه األغراض إذا كاف مكضكع البراءة طريقة 

أف يقكـ باستغالؿ اختراعو منذ تاريخ تقديـ الطمب كيككف لو الحؽ مف  ،الب البراءةطكيجكز لمعامؿ 
كبالرغـ مف حؽ المخترع في االستئثار باالختراع مكضكع البراءة 3،ذلؾ التاريخ في استغالؿ اختراعو

أم بانتياء مدة براءة االختراع كقد حدد  ،إال أف ىذا الحؽ ينقضي بانقضاء براءة االختراع ذاتيا
كما أف حؽ العامؿ  4،مسطيني ىذه المدة بستة عشر سنة مف تاريخ تسجيؿ براءة االختراعالمشرع الف

ذلؾ أف االستئثار في البراءة يككف  ،المخترع في االستئثار باختراعو ىك حؽ مقيد مف حيث المكاف
 وقد 5،في إطار الدكلة التي أصدرت البراءة ما لـ يحصؿ مالؾ البراءة عمى تسجيؿ دكلي الختراعو

 حيث قضي لمتدليؿ عمى الطابع اإلقميمي لبراءة االختراع بأف" , بأنو دبي في يزيمحكمة التم قضت 
صدكر قرار ببراءة االختراع مف الجيات المسئكلة شرط الـز إلسباغ الحماية لممنتج المبتكر مف 

كر ألف قرار المنافسة غير المشركعة بدكف صدكر ىذا القرار..... يحؽ لمكافة استغالؿ المنتج المبت
براءة االختراع ىك المنشئ لحؽ االحتكار خالؿ الفترة المقررة كيتعيف عمى الطالب إثبات حصكلو 

 ؾعمى ىذا القرار كفقا لمنظـ كاألكضاع المرعية..... كال يجديو حصكلو عميو في بمداف أخرل ألف ذل
 6. " يقصر حقو االحتكارم داخؿ إقميـ تمؾ الدكلة

                                                           
قانكف /أ مف مشركع 72, كيقابميا المادة 2004لسنة  البحرينيكنماذج المنفعة مف قانكف براءات االختراع  1/ب/11المادة  -1

 .الفمسطينيحماية الممكية الصناعية 
/ب مف مشركع 72, كيقابميا المادة 2004لسنة  البحريني كنماذج المنفعة مف قانكف براءات االختراع 2/ب/11المادة  -2

 .الفمسطينيقانكف حماية الممكية الصناعية 
 .459ص عبد الرزاؽ: مرجع سابؽ، السنيكرم، -3

المدة بمكجب  أصبحتـ، كقد 1953لسنة  22مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك الفمسطيني رقـ  15/1المادة  4-
. مدة "أ/أ مف مشركع قانكف الممكية الصناعية عمى، 69المادة  حيث نصتالصناعية عشركف عاما،  قانكف الممكيةمشركع 

 لمتجديد كتبدأ مف تاريخ تقديـ طمب البراءة ".حماية براءة االختراع عشركف سنة غير قابمة 
5- , الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع،  كالتجارية،الكجيز في حقكؽ الممكية الصناعية  :2005. عبد اهلل حسيف الخشرـك

 .95ص كالتكزيع، عماف،
, مف كتاب 1997مكز سنة مف يكليك/ت 6جمسة  المتحدة،دبي اإلمارات العربية  حقكؽ،, تميز 1997لسنة  28الطعف رقـ  -6

 .15ص لطفي،لمحمد حساـ محمكد  الفكرية،حقكؽ الممكية 
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أف يستغؿ اختراعو دكف غيره كبجميع  ،قرر لمالؾ البراءة )العامؿ(قد بأف المشرع  ،ستفاد مما سبؽيك 
 ،قد منح البراءة عف اختراعواالستفادة المالية منو طالما كاف كذلؾ حتى يتسنى لو  القانكنية، الطرؽ

قياـ فيككف لو حؽ االستئثار بحؽ االحتكار لالستغالؿ كال يجكز لمغير استغالؿ ىذا االختراع أك ال
  1. بتقميده

يتفؽ كطبيعة ىذه الحقكؽ كالقصد مف منحيا  ،إف حؽ صاحب البراءة في استغالؿ اختراعوكبالتالي ف
كتقريرىا لصاحبيا فقد أراد المشرع التكفيؽ بيف مصمحة كؿ مف صاحب االختراع كمصمحة المجتمع, 

اعو بؿ كتشجيع االبتكار فمف حيث مراعاة مصمحة المخترع الشخصية كالعمؿ عمى مكافأتو عمى اختر 
كالخمؽ كاإلبداع عمكما أعطاه المشرع كمكنو مف احتكار استغالؿ اختراعو, حتى يجني مف ىذا 
االستغالؿ ثمرة ما أنفقو مف جيد أك ماؿ, كذلؾ مف حيث مراعاة مصمحة الجماعة التي ساعدت 

ا المجاؿ, فمذلؾ قرر المشرع في ىذ سابقيوالمخترع في إظيار أفكاره كابتكاراتو بأعماؿ غيره كخبرات 
تكقيت حؽ المخترع في احتكار استغالؿ االختراع بمدة معينة يعكد بعدىا االختراع إلى الجماعة 

 2. لتستفيد منو الصناعات جميعا دكف دفع مقابؿ ليذه اإلفادة

يطمؽ عمى التصرؼ الناقؿ لممكية االختراع بالتنازؿ ك  ،حؽ التصرؼ في البرا ةثانيا : 
(CESSIONكيتـ بمكجبو نقؿ ممكية االختراع الثابت في البراءة إلى الغير, كمف خصكصي )أف  تو

التنازؿ ال يشمؿ الحؽ المعنكم الذم يمثؿ أبكة االختراع أم نسبة االختراع إلى مبدعو, ألنو حؽ 
 3. لصيؽ بشخص المخترع

إذا تنتقؿ ممكية براءة  ،التصرؼ بيا كفقا ألحكاـ القانكف ،كبالتالي فيحؽ لمالؾ البراءة )العامؿ(
االختراع بعدة طرؽ, فقد تنتقؿ بالميراث كما قد تنتقؿ البراءة بالبيع أك اليبة أك الرىف أك منح الغير 

كقد يككف التنازؿ عف االختراع مكضكع البراءة تنازال كميا, أم يشمؿ جميع  4،ترخيصا باستغالليا

                                                           
 .48ص : مرجع سابؽ،أنكرمحمد  حمادة، -1
، كقد نظـ المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف الممكية الصناعية حالة انقضاء 153ص : مرجع سابؽ،سميحة القميكبي، -2

/أ مف ىذا المشركع عمى، " تنقضي براءة االختراع كبراءة 83براءة االختراع, نتيجة انتياء مدة الحماية فييا، فقد نصت المادة 
لية : أ. انقضاء مدة الحماية المنصكص عمييا في أحكاـ نمكذج المنفعة كجميع الحقكؽ المترتبة عمييا في أم مف الحاالت التا

 ىذا القانكف ".
: شرح قكاعد الممكية الفكرية " الممكية الصناعية "، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، 2005. نكرم حمد خاطر، -3

 .125ص عماف،
4- ،  .95ص: مرجع سابؽ، عبد اهلل  الخشرـك
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عمى البراءة, فتنتقؿ كحدة كاحدة إلى المتنازؿ إليو, كما يشمؿ جميع البراءات  الحقكؽ المترتبة
 باستثناء الحؽ األدبي. 1،ما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ ،اإلضافية كما يترتب عمييا مف حقكؽ أيضا

كقد يككف التنازؿ عف البراءة لمغير بعكض أك بدكف عكض, فإذا كاف التنازؿ بعكض فيكيؼ عمى أنو 
إذا كاف المقابؿ نقدا كعقد مقايضة إذا كاف المقابؿ ماال غير النقكد, أما إذا كاف التنازؿ بغير  عقد بيع
كقد يككف ىذا التنازؿ جزئيا كأف يتنازؿ مالؾ البراءة عف بعض الحقكؽ  2،ةبعد عقد ى ،عكض

ف الحؽ في المترتبة عمى ممكيتيا, مثؿ التنازؿ عف حؽ اإلنتاج كحده أك حؽ البيع فقط أك التنازؿ ع
 3. استغالؿ البراءة مدة معينة تعكد بعدىا إلى المتنازؿ

لعقد الرىف كالذم بمقتضاه يقكـ مالؾ البراءة برىنيا  كما كتصمح براءة االختراع ألف تككف محالن 
كتسرم أحكاـ الرىف العامة في كؿ مف القانكف التجارم كالمدني  4،ضمانا لديف عميو أك عمى غيره

 6. ككذلؾ األمر فيجكز الحجز عمى البراءة 5،عمى رىف البراءة

ككما يحؽ لمالؾ البراءة )العامؿ المخترع( التنازؿ عف البراءة كرىنيا, فإنو يحؽ لو كذلؾ التعاقد مع 
ذلؾ  " ،كيعرؼ عقد الترخيص باستغالؿ براءة االختراع بأنو 7،الغير لترخيص استغالؿ البراءة

خر طبيعيا أك معنكيا رخصة االنتفاع آالؾ البراءة شخصا التصرؼ القانكني الذم بمكجبو يخكؿ م
بحقو في استغالؿ االختراع )أك بعض عناصره( مقابؿ بدؿ معيف بشكؿ دكرم أك دفعة كاحدة كلمدة 

 8. متفؽ عمييا
متـز مالؾ , كفيو يركقد استقر الفقو بأف عقد الترخيص لمغير باستغالؿ البراءة يقترب مف عقد اإليجا

خر استغالؿ االختراع بصفة كمية أك جزئية خالؿ مدة محددة مقابؿ أجر آيمنح لشخص البراءة أف 

                                                           
 .395ص : مرجع سابؽ،أحمدمصمح  كنة،الطرا.، صالح الديف،زيف  -1
2- ،  .95ص : ـ. س،اهللعبد  الخشرـك

 .166ص : مرجع سابؽ ،سميحة ،القميكبي 3-
 .178ص عجة: مرجع سابؽ، ،يالليجال 4-
 .168صـ . س،  سميحة: ،القيمكبي 5-

كنصت عمى أنو، " يجكز نقؿ ممكية البراءة كميا أك جزئيا  32/1999/أ مف قانكف براءات االختراع األردني رقـ 27المادة  -6
/ج مف مشركع قانكف الممكية الصناعية عمى انو، " 72بعكض أك بغير عكض أك رىنيا أك الحجز عمييا "، كقد نصت المادة 

بالتنازؿ عنو آلخر، سكاءن كاف ذلؾ  أكانتقاؿ الحؽ لمغير سكاءن بالميراث  إمكانية يكتسب مالؾ البراءة حقا خاصا عمى حقو مع
 ". الترخيص باشتغاليابمقابؿ أك بغير مقابؿ ككذلؾ التعاقد عمى 

 .32/1999/ب مف قانكف براءات االختراع األردني رقـ 21المادة  7-
 .28, صمرجع سابؽ :عزيزالجبكرم, عالء  8-
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فكؿ ما يخكلو ىذا العقد ىك أف يتمتع المرخص لو بحؽ  ،كعقد الترخيص ال ينقؿ ممكية البراءة1،معيف
ما أف  ان يكعقد الترخيص إما أف يككف اتفاق2،االستغالؿ  3. يككف إجباريا كا 

عمى المخترع أك خمفو لقاء  نزع حؽ استغالؿ االختراع جبران  " ،الترخيص اإلجبارم بأنو كبذلؾ فيعرؼ
لمكزير أف يمنح ترخيصان باستغالؿ االختراع لغير مالؾ ك  4،تعكيض عادؿ تقرره اإلدارة أك القضاء

                                     : اليةو في أم مف الحاالت التالبراءة كدكف مكافقت
. إذا كاف استخداـ الجيات الحككمية ذات العالقة أك الغير ممف ترخص لو ىذه الجيات باستخداـ أ 

البراءة ىك ضركرة لألمف القكمي أك لحاالت طارئة أك ألغراض منفعة عامة غير تجارية عمى أف يتـ 
 .                                                    تبميغ مالؾ البراءة عندما يصبح ذلؾ ممكنان 

إذا لـ يقـ مالؾ البراءة باستغالليا أك إذا كاف استغاللو ليا دكف الكفاية قبؿ انقضاء ثالث   -1ب . 
سنكات مف تاريخ منح البراءة أك أربع سنكات مف تاريخ إيداع طمب تسجيميا أم المدتيف تنقضي 

ة إذا تبيف لو أف أسبابان خارجة عف مؤخران إال انو يجكز لمكزير أف يقرر منح مالؾ البراءة ميمة إضافي
 .                                   إرادة مالؾ البراءة قد حالت دكف ذلؾ

( مف ىذه الفقرة كدكف اإلخالؿ بأحكاـ االتفاقيات الدكلية ذات العالقة يعد مف 1لمقاصد البند )  -2
 .                                  استغالؿ البراءة استيراد المنتجات مكضكع البراءة إلى المممكة

                                                           
 .54ص ،مرجع سابؽ :أنكرمحمد  حمادة، -1
 .29ص ء عزيز: ـ. س،عال الجبكرم، -2
3- , كقد كرد النص عمى الترخيص اإلجبارم أك االتفاؽ في العدد مف نصكص قكانيف ، 96, صمرجع سابؽ : عبد اهلل الخشرـك

 )الصادر الصناعية كالنماذج النباتية كاألصناؼ المتكاممة لمدارات التخطيطية كالتصميمات االختراع براءات نظاـبراءات االختراع, فقد نص 
 لمالؾ يجكز منو عمى " 21في المادة ، السعكدم (2004 يكليك 17 مكافؽ ،29/5/1425 المؤرخ 27ـ/ رقـ الممكي المرسـك بمكجب
 لكؿ ، الخاصة األحكاـ في عمييا المنصكص ، االستغالؿ أعماؿ بعض أك بكؿ القياـ في لغيره تعاقديان  ترخيصان  يرخص أف الحماية كثيقة

  اإلدارة سجالت في كيسجؿ ،عميو المقرر المالي المقابؿ يسدد لـ ما الغير، مكاجية في الترخيص بعقد يعتد كال  الحماية مكضكعات مف مكضكع
 ،نفسو الحماية مكضكع عف آخر ترخيص منح أك ،بنفسو الحماية مكضكع استغالؿ مف الكثيقة مالؾ حرماف الترخيص ىذا عمى بيترت كال
حقكؽ مالؾ /ج مف مشركع قانكف الممكية الصناعية عمى " 72ككذلؾ فقد نصت المادة " ذلؾ خالؼ عمى األكؿ الترخيص عقد ينص لـ ما

 صكن 27/2نص المادة  في العديد مف قكانيف براءات االختراع، كمثاؿ ذلؾ كبالمقابؿ فقد كرد النص عمى الترخيص اإلجبارم  البراءة "،
ىذا الترخيص كقد أجازت منح عمى حاالت  حيث نصت ىاتيف المادتاف العراقينماذج الصناعية المف قانكف براءات االختراع ك  28المادة 

التنازؿ اإلجبارم عف االختراعات ذات األىمية الحربية كبالمقابؿ نصت  ،المادة التاسعة مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك الفمسطيني
 .  عمى ىذا النكع مف أنكاع التراخيص الكاردة عمى استغالؿ براءة االختراع 82/2002مف قانكف الممكية الفكرية المصرم  23المادة 

 .98ص : مرجع سابؽ،حمدنكرم  :خاطر -4
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مالؾ البراءة يمارس حقكقو عمى نحك يمنع الغير مف المنافسة  أفج . إذا تقرر قضائيان أك إداريان 
 1. المشركعة

في حاؿ تحقؽ إحدل الحاالت التي تنص عمييا قكانيف براءات االختراع فيما يتعمؽ بإيقاع ك  
استثمار ىذه البراءة مف خالؿ شركة مساىمة  ،البراءة )العامؿ(يستطيع مالؾ ، الترخيص اإلجبارم"

 2. صكص بشرط أف تككف البراءة مسجمة باسـ العامؿخعامة تنشأ ألجؿ ىذا ال

أك حقو المالي عمى اختراعو  في نسبة اختراعو إليوحقو أكانت،  ككما تثبت ىذه الحقكؽ لمعامؿ سكاءن 
تزامات ناشئة عف ىذا االختراع الذم تكصؿ إليو في يثبت عميو كاجبات كال ،كذلؾ األمرك فإنو 

 مكاجية صاحب العمؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 م.1999لسن   22من ةانون براءات االختراع األردني رةم  22المادة  -
 .182ص "، مرجع سابؽ،الشركات التجاريةالكجيز في شرح القانكف التجارم " .، السناكم، عبد الرؤكؼ:عثماف التكركرم، -2
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 الفرع الثالث

 توصؿ إليويالتزامات العامؿ الناشئة عف االختراع الذي 

فعميو  إليو،تكصؿ يككما لمعامؿ حقكؽ عمى االختراع الذم  كاجب،كؿ حؽ يكاجيو )يقابمو( التزاـ أك 
كىذه االلتزامات منيا ما يككف  االختراع،صاحب العمؿ كالمنشأة نتيجة ليذا  كمكجبات تجاهالتزامات 

 تسجيمو،ريثما يتـ  إليو،أساسو قانكف العمؿ كالتزاـ العامؿ بالمحافظة عمى سر االختراع الذم تكصؿ 
 م تكصؿ إليوذكمنيا ما يككف أساسو قانكف براءات االختراع كالتزاـ العامؿ باإلفصاح عف االختراع ال

 نتيجة العمؿ أك بسببو.

يتـ تسجيمو لدى مسجؿ  : التزاـ العامؿ بالمحافظة عمى سر االختراع الذي توصؿ إليو ريثما أوال
العمؿ، كيعد  أسرارتتفؽ التشريعات العمالية المقارنة عمى ضركرة التزاـ العامؿ، بحفظ ، االختراعات

تكافره في عالقات العمؿ، ال سيما بالنسبة لمميف ة الكاجب حسف الني لمبدأىذا االلتزاـ نتيجة طبيعية 
 1الصناعية كالتجارية .

كيعتبر االلتزاـ  2،يمتـز العامؿ بتأدية عممو بإخالص كأمانة كبالمحافظة عمى أسرار العمؿحيث 
جكىريا يترتب عمى اإلخالص  كيعتبر التزامان  ،بالمحافظة عمى أسرار العمؿ مف مقتضيات حسف النية

ف كاف مف شأف إفشاء ىذه األسرار التسبب بضرر سالالعامؿ دكف إشعاره بذلؾ,  بو جكاز فصؿ يما كا 
 3. جسيـ لصاحب العمؿ

" المعمكمات الخاصة بتيسير المنشأة كعالقتيا بالعمالء إذا كانت ، بأنيا المينية كتعرؼ األسرار
كقد عرفت محكمة استئناؼ القاىرة السر  4،إذاعتيا تفيد المنشآت المنافسة أك تيز ثقة العمالء"

التي تتصؿ بالصناعة اك التجارة كالتي لك ذاع خبرىا  األسرار أكالميني بأنو، " كؿ المعمكمات 
كقد قضي  5الصانع ككذا المعمكمات التي جرل العرؼ عمى كتمانيا "، أكتزعزعت الثقة في التاجر 

ية لصاحب العمؿ, فال يجكز لمعامؿ أف يبكح بيا بأف حقيقة سعر السمعة تدخؿ ضمف األسرار التجار 

                                                           
 .84، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ص2006ي شرح قانكف العمؿ، طبعة فالكجيز  :2006ىدفي، بشير.  -1
 .2000لسنة  7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  32المادة  -2
 .2000لسنة  7مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  40/6المادة  -3

 .237ص : مرجع سابؽ،جماؿكامؿ, رمضاف  4-
5

 .84األستاذ بشير ىدفي: مرجع سابؽ، ص، مقتبس من كتاب 1961حكم محكم  استئناف القاهرة لسن   -
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أك بالسعر األدنى الذم اشترل بو أحد العمالء ألف ذلؾ مف شأنو أف ييز الثقة بالمنشأة مما يؤثر 
 1. عمى درجة اإلقباؿ عمييا

كفي حالة التكصؿ إلى اختراع مف قبؿ العامؿ أثناء العمؿ أك بسببو فإنو يتكجب عمى العامؿ 
 يعد سران  االختراع(،ألف االختراع قبؿ حصكلو عمى كثيقة تحميو )براءة  السر،ىذا  المحافظة عمى

 2          .أك مف قبيؿ المعمكمات غير المفصح عنيا تجاريان 

ىي مف أىـ اختراعات العامؿ التي يتكجب عميو  ،حالتييا تاكال شؾ بأف اختراعات الخدمة بكم
ألف ىذا النكع مف االختراعات يككف صاحب العمؿ فيو قد  المحافظة عمى سر اكتشافيا, نظران 

كفيما  ر،ككذلؾ األم ،عمى ىذا االختراعمف مالو كربما جيده مف أجؿ الحصكؿ  ان كبير  ان خصص قدر 
 فإنو يتكجب عمى العامؿ الحفاظ عمى سر ىذا ،كالذم يرتبط بمنشأة العمؿ ،يتعمؽ باالختراع العرضي

نو مف الممكف أف يتسبب كشؼ سر ىذا االختراع إلى سرقتو, إاالختراع في مكاجية الغير, حيث 
خصكصا إذا كاف ليذا االختراع قيمة اقتصادية كبيرة, فيما لك قاـ العامؿ بكشؼ سر االختراع لمغير 

ف لـ يقـ الغير بسرقة سر ىذا االختراع فإنو يمحؽ باالختراع ضرران  ما كأف القكانيف كبيرا السي كحتى كا 
تتطمب أف يتكافر في االختراع شرط "الجدة" أم أف يككف االختراع جديدا كلـ يسبؽ الكشؼ عنو مما 
، قد يؤدم إلى عدـ قبكؿ إعطاء ىذا االختراع كثيقة تحميو )براءة االختراع( النعداـ شرط "الجدة"

 3. وكيترتب عمى إفشاء السر الميني مف قبؿ العامؿ مسئكلية جنائية بحق

                                                           

دكف طبعة، منشأة المعارؼ،  إشعار،الخطأ الجسيـ لمعامؿ المبرر لمفصؿ بدكف  :2005. أحمد شكقي محمد عبد الرحمف, 1-
 .51-50ص اإلسكندرية،

 .3ص : مرجع سابؽ،الديفحساـ  ،لصغيرا -2
"تعد جريمة إفشاء األسرار المينية مف الجرائـ العمدية, الذم يتخذ ركنيا المعنكم صكرة القصد الجرمي, لذلؾ فمجرد تكافر  -3

م )اإلفشاء( في الجريمة ال يكفي, بؿ ال بد أف يككف ليا انعكاسا في نفسية الجاني, أم يتعيف أف تتكافر رابطة الركف الماد
نفسية بيف النشاط اإلجرامي كنتائجو كبيف الفاعؿ الذم صدر عنو ىذا النشاط, إذ يعتبر الشخص مرتكبا لجريمة إفشاء سر 

رادة النتيجة مع عممو بكؿ المينة متى كاف اإلفشاء صادرا عف قصد جرمي كال ذم يتمثؿ باتجاه إرادة الجاني لفعؿ اإلفشاء كا 
ذلؾ, بمعنى أف القصد يقـك عمى عنصرم العمـ كاإلرادة, كيتمثؿ القصد الخاص في جريمة إفشاء األسرار المينية كالكظيفة 

ساماف  ،عزيز:  كتاب بذلؾراجع  بنسبة األضرار أم يككف الجاني قد قصد بفعؿ اإلفشاء إلحاؽ ضرر بمصالح مكدع السر",
 المينية، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،المسئولية الجنائية الناشئة عف إفشا  األسرار  :2015. عبد هلل

 .159ص-156ص
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نتيجة الضرر الذم لحقو بسبب إفشاء  1،كلصاحب العمؿ مطالبة العامؿ بكافة الحقكؽ المترتبة لو
أم أف العامؿ يمتـز بعدـ إفشاء أم ، العامؿ لألسرار الخاصة بالعمؿ كخصكصا سر االختراع
 2. معمكمات تخص االختراع أك غيرىا ما لـ يرد اتفاؽ عمى ذلؾ

خطار صاحل العمؿ  العمؿ،التزاـ العامؿ باإلفصاح عف االختراع الذي توصؿ إليو بسبل  ثانيا: وا 
 االختراع.بذلؾ 

العامؿ كمف بيف ىذه الحقكؽ، حقو في  إليوحقكؽ معينة عمى االختراع الذم يتكصؿ  لصاحب العمؿ
   3ختراع .عمى االختراع الذم يتكصؿ إليو العامؿ، لغايات تقييمو ميما كاف نكع االاالطالع 

الكشؼ عف معمكمات كعناصر االختراع بطريقة كاضحة كاممة ال يكتنفيا "، اإلفصاح بأنويعرؼ 
كنرل بأنو يمكف  4،الغمكض ليتمكف الشخص المتخصص في المجاؿ مف تنفيذ االختراع عمميا"

"قياـ العامؿ بالكشؼ عف معمكمات  ،التزاـ العامؿ باإلفصاح عف االختراع لصاحب العمؿ بأنو تعريؼ
لصاحب  ان كعناصر االختراع بطريقة كاضحة ككاممة ال يكتنفيا الغمكض كيككف ىذا الكشؼ مكجي

 . العمؿ كفي مكاجيتو"

الذم تكصؿ  بتقرير كتابي عف اختراعو عمى العامؿ المخترع أف يخطر صاحب العمؿ فكران فيتكجب 
ف تحصؿ العامؿ عمى برا 5،إليو ءة الختراعو فإنو يتكجب عميو فكر منحو البراءة أف يخطر كحتى كا 

 6. صاحب العمؿ بذلؾ بكتاب مسجؿ مصحكب بعمـ الكصكؿ

حماية حؽ ل كضمانان قانكف براءات االختراع في بعض الدكؿ العربية فإف  ،سبؽ لماكباإلضافة 
عف صاحب العمؿ تمحؽ بو نتيجة كتماف العامؿ لسر االختراع التي قد صاحب العمؿ مف األضرار 

قكاعد قامت بكضع ك  ،كخصكصا في الحاالت التي يترؾ العامؿ فييا العمؿ بعد اكتشافو لالختراع
                                                           

 مف قانكف العمؿ الفمسطيني. 40المادة  -1
 .72ص : مرجع سابؽ،حمد خاطر، نكرم -2

            
3-

 Décret 95-385 annexe 10/04/1995, Journal officiel 13 Avril, 1995. 
      www.sedlex.fr/brevets-francais/les-inventions-de-salaries/#Le_principe_d’appartenance_des_inventions 

. 

دار النيضة العربية، القاىرة،  ,2014طبعة  االختراع،التزاـ المخترع باإلفصاح عف سر  :2014. نيفيف حسيف ،كرارة 4-
 .27ص

، بشأف تنظيـ كحماية الممكية الصناعية لبراءات االختراع كالرسـك 1992لسنة  44القانكف االتحادم رقـ مف  9/4المادة  -5
 اإلماراتي.كالنماذج الصناعية 

 .ـ  2004لسنة  1رقـ  مف قانكف براءات االختراع كنماذج المنفعة البحريني 9المادة  6-

http://www.sedlex.fr/brevets-francais/les-inventions-de-salaries/#Le_principe_d'appartenance_des_inventions
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المتمثؿ بعدـ إخطار صاحب العمؿ نتيجة لتصرؼ العامؿ  العمؿ،لكي تحمي حؽ صاحب قانكنية 
 82/2000 قانكف براءات االختراع رقـفي العماني المشرع فقد نص  باالختراع الذم تكصؿ إليو،

".... كيعتبر الطمب المقدـ مف العامؿ المخترع لمحصكؿ عمى براءة االختراع خالؿ سنتيف انو، عمى 
كنصت المادة العاشرة مف قانكف براءات االختراع  1،مف تاريخ ترؾ الخدمة كأنو تـ أثناء الخدمة"

ؿ براءة اختراع خالؿ "يعتبر الطمب المقدـ مف المخترع لمحصكؿ ع ،كنماذج المعرفة البحريني عمى
 . سنة مف تاريخ تركو العمؿ بالمنشأة العامة أك الخاصة, كأنو قدـ أثناء الخدمة......."

كيرل الباحث أف كؿ مف المشرع العماني كالبحريني كالعراقي كالسعكدم لـ يضعكا مثؿ ىذه القكاعد 
لصاحب العمؿ عف ىذا االختراع القانكنية, إال بسبب كجكد التزاـ عمى العامؿ المخترع كىك اإلفصاح 
ف عدـ قيامو بذلؾ مف الممكف أف يمحؽ بصاحب العمؿ أضراران  كبيرة بسبب عدـ إفصاح العامؿ  كا 

العامؿ لعممو  ترؾ ةعف ىذا االختراع كالذم مف الممكف أف يتـ نقمو إلى منشأة عمالية في حال
ه لمشركع قانكف حماية الممكية ، كأقترح عمى المشرع الفمسطيني كقبؿ إقرار خرآكالتحاقو بعمؿ 

الصناعية، كضع قاعدة قانكنية تمـز العامؿ بإخطار صاحب العمؿ عند تكصمو " العامؿ " الختراع 
 . ما

كيقابؿ حقكؽ العامؿ التزامات تقع عمى صاحب العمؿ، كما يقابؿ التزامات العامؿ حقكقا تككف 
 العمؿ.لصالح صاحب 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 نظاـ/ج مف 6، كيقابؿ ىده المادة نص المادة ـ 2000لسنة  82رقـ  مف قانكف براءات االختراع العماني 3/3المادة  -1
 المرسـك بمكجب )الصادر الصناعية كالنماذج النباتية كاألصناؼ المتكاممة لمدارات التخطيطية كالتصميمات االختراع براءات
 ، السعكدم.(2004 يكليك 17 مكافؽ ،29/5/1425 المؤرخ 27ـ/ رقـ الممكي
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 المطمل الثاني

 والتزامات صاحل العمؿ الناشئة عف اختراع العامؿحقوؽ 

أطرافو كىذه اآلثار عبارة عف  ىعم ان يرتب آثار  ،عقد العمؿ شأنو شأف باقي العقكد الممزمة لمجانبيف
عمى  عمى صاحب العمؿ كما يعتبر التزامان  فما يعتبر حقا لمعامؿ يعتبر التزامان  ،حقكؽ ككاجبات

كفيما يتعمؽ باختراع العامؿ فكما بينا سابقا بأف لمعامؿ حقكؽ عمى ، لصاحب العمؿ العامؿ يعتبر حقان 
عمى اختراعات العامؿ كيقابمو  فكذلؾ األمر فإف لصاحب العمؿ حقكقان  التزامات،ىذا االختراع كيقابمو 
 .االختراعاتالتزامات عمى ىذه 

ية كقكانيف براءات عميو في كؿ مف القكانيف المدنالنص كما يدؿ عمى حقكؽ صاحب العمؿ, ما تـ 
مف القانكف  688/2االختراع كقكانيف العمؿ العربية, ففيما يتعمؽ بالقانكف المدني فقد نصت المادة 

"عمى أف ما يستنبطو العامؿ مف اختراعات في أثناء عممو يككف مف حؽ نو، أالمدني المصرم عمى 
منو إفراغ جيده في االبتداع أك رب العمؿ, إذا كانت طبيعة األعماؿ التي تعيد بيا العامؿ تقتضي 

  1. إذا كاف رب العمؿ قد اشترط في العقد صراحة أف يككف لو الحؽ فيما ييتدم إليو مف اختراعات"
كأما فيما يتعمؽ بقكانيف براءات االختراع فقد كردت نصكص كفيرة تنظـ حقكؽ صاحب العمؿ عمى 

قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية  مف 7/1 امميف, كندلؿ عمى ذلؾ بنص المادةاختراعات الع
الكشؼ عف اختراع معيف فجميع  إذا كمؼ شخص أخر المادة عمى، ", حيث نصت ىذه المصرم

، وكذلؾ لصاحل العمؿ جميع الحقوؽ المترتبة لألوؿالحقوؽ المترتبة عمى ىذا االختراع تكوف 
االستخداـ متى كاف  أوطة العمؿ قياـ راب أثنا المستخدـ  أوعمى االختراعات التي يستحدثيا العامؿ 

 .2" االستخداـ أورابطة العمؿ  أواالختراع في نطاؽ العقد 

                                                           
مف القانكف المدني السكرم  654/2البحريني كالمادة  المدني مف القانكف 631/2كؿ مف نص المادة  688/2يقابؿ المادة  -1

" إذا كفؽ عمى،مف القانكف المدني األردني  820/1، كقد نصت المادة مشركع القانكف المدني الفمسطيني مف 783كالمادة 
إذا كانت طبيعة العمؿ  -العامؿ إلى اختراع أك اكتشاؼ جديد أثناء عممو فال حؽ لصاحب العمؿ فيو إال في األحكاؿ التالية: أ

إذا اتفؽ في العقد صراحةن عمى أف يككف لو الحؽ في كؿ ما ييتدم إليو العامؿ مف   -. بالغايةالمتفؽ عميو تستيدؼ ىذه 
ؿ العامؿ إلى اختراعو بكاسطة ما كضعو صاحب العمؿ تحت يده مف مكاد أك أدكات أك منشآت أك إذا تكص  -ج .اختراعات

 .الغايةأم كسيمة أخرل الستخدامو ليذه 
قانكنية تنظـ حقكؽ صاحب العمؿ  ان يالحظ بأف أغمب القكانيف العربية الصادرة لتنظيـ براءات االختراع تتضمف نصكص -2

عمى اختراعات العامؿ كمنيا المادة السادسة سعكدم كالمادة العاشرة سكداني كالمادة التاسعة إماراتي كالمادة التاسعة عراقي 
 عماني. 3/3كالمادة الثامنة كالتاسعة بحريني كالمادة 
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كقد أكرد المشرع األردني في قانكف العمؿ المطبؽ, مادة تنص عمى حقكؽ صاحب العمؿ عمى 
 " ،عمى 2007لسنة  12/أ مف قانكف العمؿ األردني المعدؿ رقـ 20اختراع العامؿ, فقد نصت المادة 

تحدد حقكؽ الممكية الفكرية لكؿ مف صاحب العمؿ كالعامؿ باالتفاؽ خطيا بينيما فيما يتعمؽ بأعماؿ 
صاحب العمؿ إذا استخدـ العامؿ خبرات صاحب العمؿ أك معمكماتو أك أدكاتو أك آالتو األكلية في 

بيف العامؿ  ، كيرل الباحث انو كفي حالة عدـ االتفاؽ عمى ىذه الحقكؽالتكصؿ إلى ىذا االبتكار"
كصاحب العمؿ، فاف المحكمة المختصة ىي  مف تحدد صاحب الحؽ في ىذه الحقكؽ سكاءن أكاف 

أف قانكف العمؿ األردني ىك مف القكانيف الكحيدة في الكطف ، كيرل الباحث بالعامؿ اـ صاحب العمؿ
 .العربي المنظـ الختراعات العامميف كلمحقكؽ الكاردة عمى ىذه االختراعات 

ىي الحقكؽ  ،ا يتعمؽ بحقكؽ صاحب العمؿ عمى اختراعات العامؿ فإف المقصكد بيذه الحقكؽكفيم
 افإف ىذفي ذكر اسـ المخترع في براءة االختراع  ما بالنسبة لمحؽأ 1،فقط المالية الناشئة عف االختراع

 2. أال كىك العامؿ فمو الحؽ في نسبة االختراع إلى نفسوالحقيقي ثبت لممخترع يالحؽ 

كتختمؼ حقكؽ صاحب العمؿ كفقا لنكع االختراع الذم يتكصؿ إليو العامؿ ككفقا أليمكلة االختراع 
 تترتب عميو كالتزامات معينةكاجبات  يوكبالمقابؿ فكما لصاحب العمؿ حقكؽ فإف عم ،لصاحب العمؿ

  االختراع.ىذا  نتيجة

 -مف: دراسة كال ب أقـوس المطمل،ومف خالؿ ىذا 

 مباشرًة.حؽ صاحل العمؿ في االختراع الذي يؤوؿ إليو  ألوؿ:االفرع 

 مباشرًة.حؽ صاحل العمؿ في االختراع الذي ال يؤوؿ إليو  الثاني:الفرع 

 المخترع.التزامات صاحل العمؿ الناشئة عف االختراع تجاه العامؿ  الثالث:الفرع 

 

 

 الفرع األوؿ
                                                           

 .401ص : مرجع سابؽ،حسفأحمد  برعي,ال1- 
 .269ص مرجع سابؽ، :محمكدسيد  رمضاف, 2 -
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 ةً حؽ صاحل العمؿ في االختراع الذي يؤوؿ إليو مباشر 

إذ  عممو،ىي االختراعات التي يتكصؿ إلييا العامؿ بمناسبة أداء ، تحدثنا سابقا بأف اختراعات الخدمة
كتعتبر  االختراعات،مف صاحب العمؿ بتكريس جيده كعممو مف أجؿ التكصؿ إلى ىذه  يككف مكمفان 

لمتكميؼ الصريح الصادر مف صاحب العمؿ  ةن لصاحب العمؿ نتيج ىذه االختراعات حقا خالصان 
لطبيعة عمؿ العامؿ القائمة عمى البحث كالتحرم كاالستكشاؼ  ةن كنتيج االختراع،لمعامؿ إليجاد ىذا 

ف تكلد عنيا اختراع فإنو سيككف نتاجان   العامؿ.بسبب طبيعة عمؿ  طبيعيا، كالتي كا 

كىك  فييا، صاحب العمؿ كيبقى لمعامؿ حؽ إلى ةن تؤكؿ مباشر  عات الخدمة كقد أجمع الفقو بأف اخترا
كبالتالي فإف لصاحب العمؿ جميع الحقكؽ التي تنشأ عف االختراع كىي 1،حقو بنسبة االختراع إليو

الحؽ في طمب البراءة كما يترتب عمييا مف آثار قانكنية في احتكار استغالؿ االختراع مدة معينة 
إلى  ةن لمالي لالختراع الذم يؤكؿ مباشر فإف الحؽ اكبذلؾ  2،كالحؽ في حمايتو مف اعتداء الغير

ار في ئثالحؽ في االست ،صاحب العمؿ يخكؿ صاحب العمؿ باعتباره صاحب االختراع كمالؾ البراءة
إلييما سابقا بالنسبة لمحؽ المالي  ، المذيف أشرتالبراءة كحؽ التصرؼ باالختراع مكضكع البراءة

 3العامؿ كعمى االختراع الحر . إلىالذم يؤكؿ  لمعامؿ المخترع عمى االختراع العرضي

 

 

 

 

 الفرع الثاني

 ةً ختراع الذي ال يؤوؿ إليو مباشر حؽ صاحل العمؿ في اال
                                                           

. 29-28ص أنكر:محمد  حمادة، -. ج334ص حسيف:محمد  منصكر، -. ب37ص القيمكبي، سميحة: -راجع بذلؾ أ -1
 سابقة.، مراجع 362ص السعيد:أحمد  الزرقد، -.  ق403ص حسف:أحمد  البرعي، -د
 .37القيمكبي,  سميحة : ـ . س، ص -2
العمؿ عمى االختراع الذم يؤكؿ لو  يثبت لصاحبمف ىذه الدراسة، فالحؽ المالي الذم  107ص – 102راجع بذلؾ كالن مف ص -3

 مباشرةن ىك ذاتو الحؽ المالي الذم يثبت لمعامؿ عمى االختراع الذم يؤكؿ إليو بالنسبة لالختراع العرضي كاالختراع الحر .
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لصاحب العمؿ, كقد منح المشرع المصرم  ةن مف االختراعات التي تؤكؿ مباشر  تعد اختراعات الخدمة
دائما  لصاحب العمؿ كىك أمر منطقي الحؽ المالي عمى ىذه االختراعات مع بقاء الحؽ األدبي ثابتان 

 1. لممخترع

خالصا لمعامؿ كليس لصاحب العمؿ أم حقكؽ مباشرة أك غير مباشرة  كتعد االختراعات الحرة حقان 
/ب 20لعدـ اتصاليا بالعمؿ ال ماديا كال ذىنيا, كقد نصت المادة عمى ىذا النكع مف االختراعات نظرا 
عمى ىذا النكع مف االختراعات بقكليا :"تككف  2007لسنة  12مف قانكف العمؿ األردني المعدؿ رقـ 

حقكؽ الممكية الفكرية لمعامؿ إذا كاف حؽ الممكية الفكرية المبتكر مف قبمو ال يتعمؽ بأعماؿ صاحب 
ـ خبرات صاحب العمؿ أك معمكماتو أك أدكاتو أك مكاده األكلية في التكصؿ إلى ىذا العمؿ كلـ يستخد

 2. عمى غير ذلؾ" خطيان االبتكار ما لـ يتفؽ 

ا يتكصؿ إليو العامؿ كفيما يتعمؽ بالشرط الكارد في العقد كالذم يعطي الحؽ لصاحب العمؿ في كؿ م
ف تضمنو  يسرم عمىفإف ىذا الشرط ال ، مف اختراعات  الشرط باطالن  فيعتبراالختراعات الحرة, كا 

بؿ كتبقى خاضعة لمقاعدة العامة في  3،رؼ العامؿ في اختراعوصلمخالفتو لمنظاـ العاـ بشأف حرية ت
 4. لممخترع خالصان حقان ككف االختراع 

 إذا أما فيما يتعمؽ باالختراعات العرضية فإف حؽ صاحب العمؿ ال يثبت في ىذه االختراعات إال
كتثبت االختراعات العرضية لصاحب العمؿ في أم مف الحالتيف  العمؿ،ثبت ىذه األخيرة لصاحب 

 -اآلتيتيف: 

 ييتدم إليوبأف يككف لو الحؽ فيما  ةن الحالة التي يشترط فييا صاحب العمؿ في العقد صراح -1
االبتكارات التي أف مثؿ ىذا الشرط ينطبؽ عمى  حالرأم الراجف 5،مف المخترعات العامؿ

                                                           

 .403ص : مرجع سابؽ،حسفالبرعي, أحمد  1-
حيث نصت ىذه المادة عمى  2012مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  5/أ/60يقابؿ ىذه المادة نص المادة  2-

لمعامؿ إذا كاف االختراع أك  -5"يككف الحؽ في الحصكؿ عمى براءة االختراع أك براءة نمكذج المنفعة عمى النحك التالي: 
أنشطة صاحب العمؿ أك أعمالو كلـ يستخدـ في سبيؿ التكصؿ إلى االختراع أك نمكذج المنفعة الذم تكصؿ إليو ال يتعمؽ ب

نمكذج المنفعة خبرات صاحب العمؿ أك معمكماتو أك أدكاتو أك مكاده األكلية المكضكعة تحت تصرفو في التكصؿ إلى االختراع 
 أك نمكذج المنفعة ما لـ يتفؽ خطيا عمى غير ذلؾ".

 .189ص رجع سابؽ،م الحميد:مصطفى عبد  عياد، -3
 .421ص مرجع سابؽ، : زكي, محمد جماؿ الديف 4-
 ـ. 2001لسنة  19رقـ  قانكف المدني البحرينيمف ال 631/2المادة  5-
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إلييا العامؿ بمناسبة العمؿ كلكف دكف أف يخصص ىك لمبحث عنيا بصفة أصمية أك يتكصؿ 
 1. عرضية

الحالة التي يصرح فييا صاحب العمؿ برغبتو في استغالؿ االختراع أك شراء براءة االختراع  -2
 3. االختراع في قانكف براءات 2،الصادرة عف ىذا االختراع خالؿ المدة القانكنية المحددة

الحالتيف فإف لصاحب العمؿ الحؽ في استصدار براءة عف ىذا االختراع ىاتيف كفي حاؿ تكافر إحدل 
، اختراعفي حاؿ عدـ كجكدىا كمف ثـ فإف لصاحب العمؿ الحؽ المالي المقرر لصاحب البراءة عمى 

يخكؿ  الذمكبالتالي فإف الحؽ الذم يثبت لصاحب العمؿ عمى االختراعات العرضية ىك الحؽ المالي 
 -يمي: صاحب العمؿ كال مما 

 .البراءةحؽ االستئثار في االختراع مكضكع  -1
 .البراءةحؽ التصرؼ في  -2

ؿ لو يفصح العام كحقو بأفأال كىي حقو المالي  الرغـ مف ذلؾ فكما يثبت لصاحب العمؿ حقكؽبك 
فإنو يثبت  عنو،حتى يتـ اإلعالف  حؽ صاحب العمؿ بأف يبقى االختراع سران ك  ،عف ىذا االختراع

 المخترع.عميو كاجبات كالتزامات تجاه العامؿ 

 

 

 

                                                           

 .41ص : مرجع سابؽ،, سميحةالقميكبي 1-
 .ـ 2002لسنة  82رقـ  مف قانكف حماية الممكية الفكرية المصرم 7/3المادة  2-
خر, آع أك شراء البراءة مف قانكف إلى لمحدد كالمعطاة لصاحب العمؿ مف أجؿ استغالؿ االختراتختمؼ المدة القانكنية ا 3-

فبعض القكانيف كقانكف حماية الممكية الفكرية المصرم يحددىا بثالثة أشير مف تاريخ اإلخطار بمنح البراءة كلكف القانكف 
العامؿ أك التحاقو بمنشأة منافسة, كبعض القكانيف كالقانكف  المصرم يزيد مف ىذه المدة لتصؿ إلى ثالثة سنكات في حالة إفشاء

المبناني يحددىا بمدة سنة مف تاريخ نشر البراءة, كبعض القكانيف تحدد ىذه المدة بانقضاء أربعة شيكر مف تاريخ تقديـ 
حقؽ االختراع كما اإلخطار لصاحب العمؿ بكجكد االختراع أك مف أم تاريخ عمـ مف خاللو صاحب العمؿ بصكرة أخرل عف ت

، كلـ يكرد المشرع الفمسطيني في قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك في قانكف براءات االختراع كالنماذج الصناعية اإلماراتي
كال في مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية قاعدة قانكنية تحدد مدة معينة تجيز لصاحب العمؿ خالليا استغالؿ االختراع أك 

 براءتو .شراء 
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 الفرع الثالث

 التزامات صاحل العمؿ الناشئة عف االختراع تجاه العامؿ المخترع

كؿ حؽ يقابمو التزاـ فكما لصاحب العمؿ حقكؽ ترد عمى اختراعات الخدمة فيقابمو التزامات كذلؾ 
ككذلؾ األمر كبالنسبة لالختراعات العرضية  العامؿ،األمر كتككف ىذه االلتزامات في جزء منيا تجاه 

كتتمثؿ االلتزامات التي تقع ، التي تؤكؿ لصاحب العمؿ فإف عميو التزامات تككف بمثابة حقكؽ لمعامؿ
  يمي:عمى عاتؽ صاحب العمؿ في مكاجية العامؿ بما 
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 االختراع.العامؿ في ذكر اسمو في برا ة أوال: التزاـ صاحل العمؿ في المحافظة عمى حؽ 

ىذا الحؽ ال بأف  كيرل الباحث1،بأف ينسب اختراعو إليو كيسجؿ باسمو لمعامؿ حقان سابقا بأف  تتحدث
يثير أم جدؿ في الحالة التي يقكـ فييا العامؿ ذاتو بتسجيؿ اختراعو كحصكلو عمى براءة االختراع, 
كلكف ىذا االلتزاـ يظير جميا عمى عاتؽ صاحب العمؿ عندما يقكـ ىذا األخير بتسجيؿ االختراع 

الحقيقي أال كىك  لدل مسجؿ االختراعات إذا يتكجب عمى صاحب العمؿ بأف ينسبو باسـ المخترع
االختراع, كال يجكز العامؿ, مف أجؿ إيراد اسمو في براءة االختراع بكصفو المخترع الحقيقي ليذا 

ال اعتبر ىذا التصرؼ مف قبيؿ  يقكـ بنسبة أفلصاحب العمؿ  االختراع إليو بصفتو المخترع كا 
ي التقدـ بإدعاء لمقضاء ممعامؿ الحؽ فف ، كفي حاؿ مخالفة صاحب العمؿ ليذا االلتزاـ االحتياؿ

المختص في مكاجية صاحب العمؿ, كيرل الباحث بأف العامؿ يمتاز بكافة االمتيازات كالخصائص 
 . التي حددىا قانكف العمؿ كخص الدعكل العمالية بيا

يكجب عمى صاحب العمؿ عند تسجيمو لالختراع لمحصكؿ عمى براءة بو  ،كالتزاـ اإلفصاح األساسي
ف عدـ اإلفصاح عف المخترع األصمي أك حتى أحد ألب االختراع األصمي, بأف يفصح عف صاح
 2. اإلضرار بالحقكؽ المترتبة عمى البراءة مف شأنو المخترعيف المشاركيف

 

 

 .عميوثانيا: التزاـ صاحل العمؿ بإعطا  العامؿ كامؿ األجر المتفؽ 

ف لـ  مستعدان يستحؽ العامؿ أجرتو متى كضع نفسو في خدمة صاحب العمؿ ككاف  لمقياـ بالعمؿ كا 
كيرل الباحث أف 4،عمى اختراعو في جميع الحاالت كلمعامؿ أجر 3،يؤده ألسباب تتعمؽ بالمنشأة

 . المقصكد بعبارة "جميع الحاالت" أم سكاء تكصؿ العامؿ إلى االختراع أـ لـ يتكصؿ إليو

                                                           

 .269ص : مرجع سابؽ،محمكدرمضاف, سيد  1-
 .75ص حسف: مرجع سابؽ، كرارة, نيفيف 2-

 419/2009لدعكل الحقكقية رقـ المنعقدة في راـ اهلل في ا 31/5/2010حكـ محكمة النقض الفمسطينية الصادر بتاريخ  -3
 ."تفيقم"ال
 .ـ  2002لسنة  82رقـ  مف قانكف حماية الممكية الفكرية المصرم 7المادة  4-
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عناية, فإذا بذؿ عناية الرجؿ المعتاد كلـ كطبيعة التزاـ المخترع )العامؿ( ككنو باحثا فيك التزاـ ببذؿ 
كبذلؾ فإنو يتكجب عمى 1،يتكصؿ إليو سقطت عنو المسئكلية كيستحؽ كؿ الحقكؽ المقررة بالعقد

يقع عمى صاحب العمؿ مقابؿ ما تمتع  ان صاحب العمؿ إعطاء العامؿ أجره المتفؽ عميو بكصفو التزام
 . بو ىذا األخير مف حقكؽ نتيجة اختراع العامؿ

 االقتصادية.ثالثا: التزاـ صاحل العمؿ بتعويض العامؿ ومكافأتو عف االختراع ذا األىمية 

مف  631/3كرد النص عمى ىذا االلتزاـ في نصكص القانكف المدني, حيث نصت كؿ مف المادة 
مف القانكف  654/3مف القانكف المدني المصرم كالمادة  688/3القانكف المدني البحريني كالمادة 

ذا كاف االختراع ذا أىمية اقتصادية جدية جاز لمعامؿ  ":  عمى ىذا االلتزاـ بقكليا2،المدني السكرم كا 
في الحاالت المنصكص عمييا في الفقرة السابقة أف يطالب بمقابؿ خاص يقدر كفقا لمقتضيات 

عمى كيقصد بالحاالت المنصكص عمييا في الفقرات السابقة الحاالت التي نصت ، العدالة...."
اختراعات الخدمة التي تككف مف حؽ صاحب العمؿ كحالة االختراع العرضي الذم يرد شرط بعقد 

 . العمؿ بشكؿ صريح يعطي الحؽ بيذا االختراع لصاحب العمؿ

 قررت المحكمة االتحادية العميا في ألمانيا، بأنو يحؽ لمعامؿ الحصوؿ عمى 1977وفي عاـ 
، تمكنو مف احتسال  وبرا تولقيمة االقتصادية لالختراع حوؿ ا معمومات مفصمة مف صاحل العمؿ

  3مبمغ التعويض الذي يستحقو نتيجة اختراعو بدقة عالية .

فإنو كبذلؾ يترتب  حقكقا،ف ىذه االختراعات تؤكؿ إلى صاحب العمؿ أم ترتب لو إفمذلؾ كحيث 
كلكف ىذا االلتزاـ يتكقؼ عمى شرطيف  ،عطاء العامؿ تعكيضا عادالالتزامان بإعمى صاحب العمؿ 

 كىما:

 .جديةأف يككف ليذا االختراع أىمية اقتصادية  -1
 .االختراعقابؿ خاص عف ىذا مقياـ العامؿ بمطالبة صاحب العمؿ ب -2

                                                           

 .71 ص حمد: مرجع سابؽ، خاطر, نكرم 1-
مف مشركع  783/2كالمادة  ـ 1976لسنة  43رقـ  مف القانكف المدني األردني 820/2يقابؿ ىذه المكاد كال مف المادة  -2

 القانكف المدني الفمسطيني.
عمى أف األجر  ةً واضح عمى وجو الخصوص، مشدد قرار ذباتخا قامت المحكمة العميا في ىولندا ،1994وفي عاـ -4

المتفؽ عميو تعاقديا لمشخص الذي تشمؿ واجباتو القياـ بأنشطة إبداعية يشمؿ التعويض المقابؿ لمحرماف مف الحؽ في 
  www.senat.fr/lc/lc199/lc199_mono.html.:  ، راجع بذلؾ2002، ثـ عادة وأكدت عمى ىذا القرار في العاـ البرا ة

https://www.senat.fr/lc/lc199/lc199_mono.html
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رابعا: التزاـ صاحل العمؿ بتعويض العامؿ ومكافأتو عف االختراع العرضي الذي ينوي صاحل 
 برا تو.العمؿ استغاللو أو تممؾ 

كرد النص عمى ىذا االلتزاـ في قكانيف براءات االختراع في الدكؿ العربية, كىك منصب عمى 
االختراعات العرضية, التي يتكصؿ إلييا العامؿ غير المكمؼ بمكجب عقد العمؿ بالقياـ بنشاط 

فقد أعطت القكانيف العربية المقارنة الحؽ لصاحب العمؿ في استغالؿ ىذا االختراع أك  1،ابتكارم
خر, كلكف أغمب القكانيف العربية حددتيا آؿ مدة محددة تختمؼ مف قانكف إلى خال 2،شراء براءتو
 3. بثالثة أشير

المدة المحددة  ختراع خالؿكفي حالة إبداء صاحب العمؿ الستعداده لتممؾ البراءة أك استغالؿ اال
فإف العامؿ المخترع يستحؽ تعكيضا عادال يؤخذ فيو بعيف االعتبار مرتبو كالقيمة االقتصادية  ان،قانكن

لالختراع ككؿ فائدة تعكد منو عمى صاحب العمؿ, كفي حالة عدـ االتفاؽ عمى تعكيض محدد تقـك 
أك تعكيضا أقؿ مما يستحقو كأم اتفاؽ يعطي لمعامؿ مزايا أقؿ  4،المحكمة بتحديد ىذا التعكيض

 5. العامؿ يعتبر باطال

ألف األصؿ في  االختراع،مف حؽ العامؿ المسمكب كىك  كيرل الباحث أف ىذا التعكيض يمثؿ جزءان 
بسبب الشرط الكارد في العقد حسب القانكف المدني كبسبب ك ىذه االختراعات أف ممكيتيا لمعامؿ كلكف 

لصاحب  يعكد قكانيف براءة االختراع أصبح الحؽ عمى ىذه االختراعاتالمكاد سالفة الذكر الكاردة في 
 .العمؿ

خامسا : التزاـ صاحل العمؿ بإشعار العامؿ عند قيامو بإيداع طمل تسجيؿ االختراع لدى مسجؿ 
مف القانكف المعركؼ باسـ "قانكف  175المادة  في النص عمى ىذا االلتزاـ  جاء كقد االختراعات،

 ية الفكرية )إيبؾ( مف خالؿ إدخاؿمف قانكف الممك ) L 611- 7-1( عدلت المادة ، حيثماكركف"

                                                           
 .البحريني، 2004لسنة  1رقـ  مف قانكف براءات االختراع كنماذج المنفعة 9المادة  -1

 .ـ 2002لسنة  82رقـ  مف قانكف حماية الممكية الفكرية المصرم 7/3المادة  2-
 العراقي. 1970( لسنة 65براءة االختراع كالنماذج الصناعية رقـ )مف قانكف  10المادة  -3

، بشأف تنظيـ كحماية الممكية الصناعية لبراءات االختراع كالرسـك 1992لسنة  44القانكف االتحادم رقـ مف  9/5المادة  -4
 اإلماراتي.كالنماذج الصناعية 

، بشأف تنظيـ كحماية الممكية الصناعية لبراءات االختراع كالرسـك 1992لسنة  44القانكف االتحادم رقـ مف  9/6المادة  -5
 اإلماراتي.كالنماذج الصناعية 
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 ، حيث نصت ىذه المادة عمى :عمى رب العمؿ ان التزام العمالية، فكضعت  يتعمؽ باالختراعات تعديؿ
عمى صاحب العمؿ أف يبمغ المكظؼ الذم ىك صاحب ىذا االختراع عندما يككف ىذا األخير "

كيمكف أف يشكؿ التاريخ الذم أبمغ  ،"لحصكؿ عمى حقكؽ الممكية الصناعية اب طملمكضكع إيداع 
لمعامؿ  كىذا االلتزاـ يضمف 1عند المطالبة بحقو، فيو المكظؼ بيذه األحداث نقطة البداية لفترة التقادـ
 حقو في الحصكؿ عمى تعكيض متناسب مع جيده .

كعمى أم حاؿ فإف حقكؽ العامؿ المخترع الناتجة عف اختراعو ال تثبت لو مف دكف حماية قانكنية 
 .الدكليعمى المستكل الكطني كعمى المستكل 

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 الحماية القانونية لحؽ العامؿ في االختراع

فإنو كبذات  ام حقان  عندما يقر القانكفف ،نظموينص عميو القانكف ك يىك الحؽ الذم  ،الحؽ المحمي
 االستمرار في أكالكقت يضع الكسيمة القانكنية التي تكفؿ حماية ىذا الحؽ كتحكؿ دكف االعتداء عميو 

لحماية الحؽ باعتبارىا عنصرا مف عناصر الحؽ ذاتو في القانكف كتعد الدعكل الكسيمة القانكنية , ذلؾ
 2. المدني

ال يتجزأ مف حقكؽ الممكية  التي تجد أساسيا في االختراع ذاتو جزءان  ،كتعتبر براءات االختراع
كالقاسـ  3،كالتي تقسـ بدكرىا إلى قسميف كىما الممكية الصناعية كالممكية الفنية كاألدبية ،الفكرية

                                                           
       

3-
 http://www.inventionsalarie.com   الموةع االلكتروني.  

دكف  ،، الجزء األكؿ2001لسنة  2المدنية كالتجارية رقـ  الكافي في شرح أصكؿ المحاكمات :2013. عثماف التكركرم، -2
 .277ص طبعة، دار الفكر، أبكديس،

بأف حقكؽ الممكية الصناعية تشمؿ براءات االختراع كالنماذج الصناعية كالعالمات التجارية كاألسماء  ،كيشار كذلؾ األمر -3
أما الممكية الفنية كاألدبية فتشمؿ حقكؽ المؤلؼ كما يرتبط بو مف حقكؽ مجاكرة مثؿ حقكؽ  افية،الجغر التجارية كالمؤشرات 

مدخؿ إلى راجع بذلؾ: الصغير، حساـ الديف. مرجع سابؽ:  اإلذاعة،فناني األداء كمنتجي التسجيالت الصكتية كىيئات 

http://www.inventionsalarie.com/
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عف الممكية الذىنية لإلنساف الذم أعمؿ  اتجةن المشترؾ بيف ىذه الحقكؽ أنيا صكر فكرية )ذىنية( ن
 ،مف تمؾ الحقكؽ ؿ عمى حؽك حصنتيجةن لذلؾ تمكف مف المؾ الجكانب, ك جانب مف ت عقمو في

 1. كتظير تمؾ الحقكؽ في صكرة حقكؽ استغالؿ استشارية
كنظرا ألىمية حقكؽ الممكية الفكرية عمى الصعيديف القانكني كاالقتصادم لمدكلة, فقد أكالىا المشرع 

في معظـ الدكؿ العربية, ىذا االىتماـ تمثؿ في إصدار القكانيف المنظمة ليذه  الكطني اىتماما بالغان 
 2. الحقكؽ, كالتي احتكت في طياتيا عمى نصكص قانكنية تنظـ كسائؿ كطرؽ حماية ىذه الحقكؽ

كبالمقابؿ فمـ يقتصر التنظيـ القانكني ليذه الحقكؽ عمى المستكل الداخمي لمدكؿ بؿ تعداه إلى 
فقد اىتمت المنظمات الدكلية كالدكؿ في شؤكنيا الخارجية بحقكؽ الممكية الفكرية  ،ليالمستكل الدك 

كقد تـ إصدار مجمكعة مف االتفاقيات القانكنية المنظمة ليذه الحقكؽ كالتي حممت في  ،منذ القدـ
 3. طياتيا كذلؾ األمر كسائؿ كطرؽ حماية الحقكؽ الفكرية كمف ضمنيا االختراع

شأنو شأف أم اختراع تتكافر فيو الشركط القانكنية سكاء أكانت مكضكعية أـ  ،امؿكلككف اختراع الع
شكمية فإف ىذا االختراع يرتب حقكقا لصاحبو )العامؿ( ليس بصفتو عامال بؿ بصفتو مالؾ االختراع 
كمالؾ براءة االختراع, فإف ليذا الحؽ حماية قانكنية منظمة بمكجب القكانيف الداخمية أك في ظؿ 

الحماية التي "  ،كيقصد بالحماية القانكنية لحؽ العامؿ في االختراع، انيف كاالتفاقيات الدكليةالقك 
تقررىا القكانيف المختصة عمى الصعيد الكطني كالدكلي لالختراعات الحاصمة عمى براءة تحمييا 

                                                                                                                                                                                      

 ؿ اإلعالـ، المنظمة العالمية لمممكية الفكرية " الكيبك "،ككسائ ندكة الكيبك عف الممكية الفكرية لمصحفييف الممكية الفكرية،
 . WIPO/IP/UNI/BAH/04/1، المكقع االلكتركني: 2ص ،2004 ,مممكة البحريف

 .32ص الطبعة األكلى، دار الثقافة، عماف، الفكرية،المدخؿ إلى الممكية  :2004صالح.  الديف،زيف  -1
يسرم في فمسطيف مجمكعة مف القكانيف المنظمة لمحقكؽ الفكرية بالرغـ مف قدميا فيعد قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك  -2

القانكف الناظـ لبراءات االختراع كالرسـك كصدر بمكجب ىذا القانكف قرار امتيازات االختراعات كالرسـك  1953لسنة  22رقـ 
كتعديالتو, أما  1947لسنة  64 ـم في الضفة الغربية كقانكف امتيازات االختراع كالرسـك رقكىك قانكف سار  1953لسنة  1رقـ 

كىك سارم في الضفة الغربية, كقانكف  1952لسنة  33نصكص العالمات التجارية فينظميا قانكف العالمات التجارية رقـ 
ديد مف القرارات كاألنظمة الصادرة بمكجب ىذا كىك سارم في قطاع غزة, كىناؾ الع 1938لسنة  35العالمات التجارية رقـ 

كما تبعو مف قكانيف كمراسيـ  1911لسنة  46الخصكص, كبالنسبة لمحقكؽ األدبية فإف قانكف حقكؽ الطبع كالتأليؼ رقـ 
 . كأنظمة ىي السارية  عمى الحقكؽ األدبية المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة

يشار إلى أف ىناؾ مجمكعة مف االتفاقيات الدكلية التي تنظـ حقكؽ الممكية الفكرية مثؿ اتفاقية باريس لحماية الممكية  -3
كمعاىدة الكيبك بشأف حؽ المؤلؼ كىي اتفاؽ خاص في إطار اتفاقية برف التي  1883الصناعية التي اعتمدت في سنة 

لفنية, كاتفاؽ الىام بشأف اإلبداع الدكلي لمرسـك كالنماذج الصناعية لسنة لحماية المصنفات األدبية كا 1886اعتمدت سنة 
كىناؾ مجمكعة كفيرة مف االتفاقيات الدكلية التي  1891كاتفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدكلي لمعالمات الذم أبـر سنة  1925

 . indications/ar/-www.wipo.int/geoتنظـ حقكؽ الممكية الفكرية كلممزيد مف المعمكمات راجع "عف الممكية الفكرية  

http://www.wipo.int/geo-indications/ar/
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 ف مكضكع الدراسة فيما يتعمؽ بحماية اختراعات العامميف سكؼ ينصب عمىإ, حيث " كتنظميا
كبالرغـ مف ذلؾ فإف ، االختراعات المستكفية لكافة الشركط القانكنية, سكاء كانت مكضكعية أـ شكمية

اختراعات العامميف غير المسجمة شأنيا شأف باقي االختراعات غير المسجمة كغير المعمف عنيا, 
 1. يامتع بحماية قانكنية بكصفيا مف األسرار التجارية أك مف المعمكمات غير المفصح عنتت

مجمكع المعارؼ التكنكلكجية النظرية  " أنيا،كقد عرؼ الفقو األسرار التجارية كالمعارؼ الفنية, ب
كالعممية كاإلدارية الجديدة كالقابمة لالنتقاؿ كالتي تحتفظ بيا المشركعات بشكؿ سرم كغير مشمكلة 

 2. " ببراءة االختراع

طمب لمحصكؿ عمى براءة اختراع مكتفيا بأف يحؽ لممخترع استغالؿ اختراعو دكف أف يتقدـ بحيث 
طالما لـ يكشؼ عف سر االختراع كتبقى  ،يحجب سر االختراع عف الغير كأف يتأثر كحده باستغاللو

حماية خاصة لألسرار التجارية , حيث تقرر التشريعات المقارنة ان صناعي ألو حماية قانكنية بكصفو سر 
منع الغير مف االعتداء عمى ىذه األسرار كالمعمكمات أك المعمكمات غير المفصح عنيا, تتضمف 

باستخداـ أساليب كممارسات غير شريفة كتحمي األسرار التجارية في معظـ التشريعات عف طريؽ 
دعكل المنافسة غير المشركعة غير أف اتفاقية تريبس أدخمت األسرار التجارية في عداد الممكية 

غير المفصح عنيا, كأكجبت عمى الدكؿ األعضاء في  الفكرية كأطمقت عمييا تسمية المعمكمات
مف اتفاقية  39منظمة التجارة العالمية حمايتيا عف طريؽ نظاـ الحماية الذم كضعتو في المادة 

 3. تريبس

كبذلؾ كمف خالؿ ىذا المبحث سكؼ أقكـ بدراسة الحماية القانكنية لحؽ العامؿ في االختراع بصفتو 
سكاء أكانت ىذه الحماية عمى مستكل القكانيف الداخمية أك  االختراع،راءة مالؾ ىذا االختراع كمالؾ ب

 التالييف:، مف خالؿ المطمبيف عمى مستكل القكانيف كاالتفاقيات الدكلية

 الداخمية.في ظؿ القوانيف اختراعات العامميف  القانونية لبرا اتالحماية  األوؿ:المطمل 

                                                           
جامعة النجاح  "،دراسة مقارنة"الحماية المدنية لبرا ات االختراع واألسرار التجارية  :2012. عماد حمد محمكد اإلبراىيـ، -1

 مف ىذه الرسالة. 30, ص29, ص28, ص22راجع ص الكطنية، فمسطيف،
 .351ص : مرجع سابؽ،عجة الجياللي، -2
 .3ص مرجع سابؽ، ،التعريؼ بحقوؽ الممكية الفكرية :الديفحساـ  الصغير، -3
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في ظؿ القوانيف واالتفاقيات الدولية "  لبرا ات اختراعات العامميف القانونيةالحماية  الثاني:المطمل 
 ".الحماية الدولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطمل األوؿ

 في ظؿ القوانيف الداخمية لبرا ات اختراعات العامميف الحماية القانونية

عمى  كيتكجبلمالكيا,  تعتبر براءة االختراع حقا مف حقكؽ الممكية الصناعية, كتمثؿ حقا خالصان 
كقد عالجت التشريعات العربية المقارنة مكضكع  1،, كعدـ االعتداء عميوالكافة احتراـ ىذا الحؽ

الناتجة عنيا كبذات الكقت فقد قامت ىذه التشريعات بمعالجة اختراعات  كالبراءاتاالختراعات 
ت ىذه , حيث أكردبشكؿ خاص العامميف ضمف معالجتيا لمكضكع االختراعات بشكؿ عاـ كلمبراءات

 . قانكنية تكضح طرؽ ككسائؿ حماية براءة االختراع كتكفؿ حماية ىذه الحقكؽ ان التشريعات نصكص

                                                           
 .140ص صالح: مرجع سابؽ، الييجاء، رأفتأبك  -1
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تمؾ الحماية التي يضفييا قانكف الدكلة  التي تـ  " كالمقصكد بالحماية الكطنية الخاصة باالختراعات,
ىا حددكاإلجرائية التي يكالحصكؿ عؿ البراءة بعد تكافر شركطيا المكضكعية  تسجيؿ االختراع بيا,

 1." خرآكالتي قد تختمؼ مف بمد إلى  ىذا القانكف الكطني الذم ينظـ براءات االختراع,
بؿ ىي حماية مؤقتة  بأف ىذه الحماية ليست بالحماية المطمقة, فال بد مف التنكيو, الكقت ذاتو,في ك 

بالنسبة لمدة الحماية في براءة مف حيث الزماف, كالداللة عمى ذلؾ ما جاءت بو القكانيف المقارنة 
بأف مدة حماية براءة االختراع عشركف سنة تبدأ مف تاريخ تقديـ  فقد نص المشرع المصرم, االختراع,

ككفقا لمقانكف الفمسطيني فإف مدة الحماية لبراءة االختراع  2،طمب البراءة في جميكرية مصر العربية
 3. استة عشر سنة يعمؿ بيا مف تاريخ تسجيمي

إقميمية, كبذلؾ  ف البراءات تعتبر حقكقان إحيث المكاف حيث فإف ىذه الحماية قاصرة مف  ,بذات الكقتك 
حصؿ فييا عمى الحماية بمكجب يفي البمداف أك األقاليـ التي القانكنية فإف االختراع يحظى بالحماية 

ذا 4،البراءة فقط سجؿ االختراع في أكثر مف دكلة فإنو يتمتع بحماية كؿ دكلة مف ىذه الدكؿ التي  كا 
 5.سجؿ فييا االختراع 

في حالة  االعتداء عمى حقو, أف يمجأ إلى السمطات العامة طالبا االختراع ك  كلصاحب الحؽ ببراءة
قد تككف مدنية كما  كىذه الحماية، أم أف مف حؽ أم مالؾ لبراءة اختراع أف يحمي براءتو 6،الحماية

عداـ نفبا ،مرتبطة بكجكد البراءةالقانكنية لالختراع، , فإف الحماية األمر ككذلؾ7، قد تككف جزائية
 : كتنتفي براءة االختراع كالحقكؽ المترتبة عمييا في األحكاؿ التالية ،الثانية تنعدـ األكلى

 8. المنصكص عمييا في القانكف انتياء مدة الحماية,  -1
 1.صدكر حكـ مكتسب الدرجة القطعية ببطالف البراءة   -2

                                                           
 .131ص : مرجع سابؽ،الدسكقي إبراىيـ الميؿ،أبك  -1
مف قانكف  17نص المادة  المادة،كيقابؿ ىذه  ,2002لسنة  82المصرم رقـ قانكف حماية الممكية الفكرية مف  9المادة  -2

 .1999لسنة  32براءات االختراع األردني رقـ 
مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية كيالحظ بأف 22/1953 مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ 15المادة  -3

مف ىذا 69زاد مف ىذه المدة لتصؿ إلى عشركف عاما في مشركع قانكف الممكية الصناعية كفقا لنص المادة  قدالفمسطيني 
 كبذلؾ يككف المشرع الفمسطيني قد أخذ بذات المدة التي أخذ بيا كؿ مف المشرع المصرم كاألردني. المشركع،

 .32صبؽ، مرجع سا ،المستقبؿاختراع  دكلة فمسطيف، كزارة االقتصاد الكطني: -4
 .132ص الدسكقي: مرجع سابؽ،إبراىيـ  ،الميؿأبك  -5
 .384ص : المدخؿ إلى عمـ القانكف، مرجع سابؽ،عثماف ،تكركرمال -6
، عبد اهلل: مرجع سابؽ، ص -7  .120الخشرـك
 العراقي. 1970( لسنة 65براءة االختراع كالنماذج الصناعية رقـ )قانكف مف 31/1المادة  -8
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 2. فع الرسـك المستحقة  في زمف استحقاقيا بدكف عذر مقبكؿدعدـ   -3

في حاؿ  أف يمجأ إلى المحكمة المختصة لطمب إبطاؿ براءات االختراع,فيجكز لكؿ ذم مصمحة 
 يجب كىي الشركط التيصة تالمنصكص عمييا في القكانيف المخ 3،منحت البراءة دكف تكفر الشركط

 4. تكافرىا في االختراع, كفي حاؿ منحت البراءة دكف مراعاة أكلكية طمبات تسجيؿ االختراع
 التالية:لعامميف مف خالؿ الفركع الداخمية لبراءات اختراعات ا دراسة الحمايةيتـ كس

 .االختراعالحماية الجزائية لبرا ة  األكؿ:الفرع 

 .االختراعالحماية المدنية لبرا ة  الثاني:الفرع 

 .الفمسطينيالحماية القانونية الختراع العامؿ في ظؿ التنظيـ القانوني  الثالث:الفرع 

 وؿلفرع األ ا

 الحماية الجزائية لبرا ة االختراع

لبراءة االختراع, كالحماية  المقررة مف أقساـ الحماية القانكنيةاألكؿ  لقسـاتعتبر الحماية الجزائية 
الجزائية بشكؿ عاـ تنظميا القكانيف الجزائية في الدكلة سكاء كانت ىذه القكانيف مكضكعية كقانكف 
العقكبات أـ شكمية كقانكف اإلجراءات الجزائية أـ قكانيف خاصة بنكع معيف مف أنكاع الجرائـ كقانكف 

كتظير الحماية الجزائية لبراءات االختراع في ، دراتمكافحة الفساد كقانكف السير كقانكف مكافحة المخ
ظؿ القكانيف الخاصة المنظمة ليا, فقد نصت قكانيف براءات االختراع في الدكؿ العربية في طيات 

 . نصكصيا عمى أنكاع الجرائـ التي قد تمحؽ ببراءة االختراع كنصت عمى عقكباتيا

 "32"المادة في ة حقكؽ الممكية الفكرية المصرم, قانكف حماي فقد نص كفي مجاؿ المسئكلية الجنائية
ريـ أعماؿ التقميد كالبيع أك التداكؿ كاالستيراد كالحيازة بقصد االتجار لممنتجات المتمتعة جعمى تو، من

                                                                                                                                                                                      
 العراقي. 1970( لسنة 65براءة االختراع كالنماذج الصناعية رقـ )قانكف مف  31/2اؿ مادة -1
 العراقي. 1970( لسنة 65براءة االختراع كالنماذج الصناعية رقـ )قانكف مف  31/3المادة  -2
، بشأف تنظيـ كحماية الممكية الصناعية لبراءات االختراع كالرسـك 1992لسنة  44القانكف االتحادم رقـ مف  35/1المادة  -3

 اإلماراتي.كالنماذج الصناعية 
، بشأف تنظيـ كحماية الممكية الصناعية لبراءات االختراع كالرسـك 1992لسنة  44القانكف االتحادم رقـ مف  33/2 المادة 4-

 . اإلماراتيكالنماذج الصناعية 
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ككذلؾ األمر فقد نظـ المشرع األردني في قانكف براءات االختراع  1،بالحماية المقررة لبراءة االختراع
يعاقب  "، /أ منو عمى32تمحؽ ببراءة االختراع كبحؽ صاحبيا, فقد نصت المادة الجرائـ التي قد 

بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كال تزيد عف سنة كاحدة أك بغرامة ال تقؿ عف مائة دينار كال تزيد 
 : عمى ثالثة ألؼ دينار أك بكمتا العقكبتيف كؿ مف ارتكب بسكء نية فعال مف األفعاؿ التالي

 صناعية.تراعا منحت بو براءة كفؽ أحكاـ ىذا القانكف لغايات تجارية أك قمد اخ -1
باع أك أحرز يقصد البيع أك لمتداكؿ أك استكرد مف الخارج منتجات مقمدة لمكضكع االختراع  -2

 .المممكةإذا كاف االختراع مسجال في 
ليا عمى كضع بيانات مضممة تؤدم إلى االعتقاد بالحصكؿ عمى البراءة أك ترخيص باستغال -3

 2. منتجاتو أك عالمات التجارية أك إعالناتو أك أدكات التعبئة الخاصة بو

مف األفعاؿ السابقة,  كجكد سكء النية لدل مف يرتكب أمن  كيتضح مف ذلؾ بأف المشرع األردني اشترط
ضافة عمى ذلؾ فقد نظـ المشرع األردني حالة الشركع في ارتكاب أم مف األفعاؿ  ىكىذا منح جيد, كا 
 ـ،32/1999فعؿ المشرع األردني عندما نص في طيات قانكف براءات االختراع رقـ  ان كحسن3،السابقة

                                                           
 82رقـ  المصرم مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية 32، كقد نصت المادة 131ص : مرجع سابؽ،خاطر لطفي، -1

مف ىذا القانكف يعاقب بغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ جنيو كال تجاكز  10عمى "مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ المادة  2002لسنة 
 جنيو:مائة ألؼ 

 القانكف.ىذا  ألحكاـنمكذج منفعة منحت براءة عنو كفقا  أك اختراعا مكضكعاكؿ مف قمد بيدؼ التداكؿ التجارم  -1
حاز بقصد االتجار منتجات مقمدة مع عممو بذلؾ، متى كانت  أكاستكرد  أككؿ مف باع أك عرض لمبيع أك التداكؿ  -2

 العربية.كنافذة في جميكرية مصر  إنتاجياطرؽ عف  أكبراءة نمكذج المنفعة صادرة عنيا  أكبراءة االختراع 
غير ذلؾ، بيانات  أكالتعبئة  أدكات أكالعالمات التجارية  أككؿ مف كضع بغير حؽ عمى المنتجات أك اإلعالنات  -3

 المنفعة.براءة نمكذج  أكاالعتقاد بحصكلو عمى براءة االختراع  إلىتؤدم 
د عمى سنتيف كالغرامة التي ال تقؿ عف أربعيف ألؼ جنيو كال تتجاكز مائتي كفي حالة العكد تككف العقكبة الحبس مدة ال تزي

 ألؼ جنيو.
التي استخدمت في التقميد كينشر الحكـ  كاألدكاتكفي جميع األحكاؿ تقضي المحكمة بمصادرة األشياء المقمدة محؿ الجريمة 

 .عميوعمى نفقة المحكـك  أكثرفي جريدة يكمية كاحد كاك  باإلدانةالصادر 

 
 .1999لسنة  32/أ مف قانكف براءات االختراع األردني رقـ 32المادة  2-
 .1999لسنة  32/ب مف قانكف براءات االختراع األردني رقـ 32المادة  3-
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عمى أف تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى البراءات الممنكحة بمقتضى قانكف امتيازات االختراعات 
 1. كتعديالتو 1953لسنة  22كالرسـك رقـ 

عمى  بإيراد أنكاع الجرائـ التي تشكؿ اعتداءن  اميمكما يؤخذ عمى المشرعيف األردني كالمصرم قيا
مطمقا في منع الغير مف استغالؿ  كال يعتبر حؽ مالؾ البراءة,، براءات االختراع عمى سبيؿ الحصر

اختراعو في األعماؿ الخاصة بأغراض  فال يشمؿ حؽ مالؾ البراءة منع غيره مف استغالؿ اختراعو,
 2. البحث العممي غير التجارية

لمشرعيف المصرم كاألردني, فمـ يقـ المشرع السكداني بحصر الجرائـ التي مف الممكف أف كبعكس ا
كؿ تعد مقصكد عمى حقكؽ  ،يعد جريمة "، بؿ نص عمى انو تشكؿ اعتداءات عمى براءة االختراع,

 3. " 23ك21مالؾ البراءة المسجمة, بمكجب أحكاـ المادتيف 

ه لمقدار الغرامة المقررة كعقكبة عمى مف يعتدم عمى براءة المشرع السكداني عند عدـ تحديد فؽك ي لـك 
حيث أف المحكمة ىي  4تحديد ىذه الغرامة لممحكمة المختصة, كقد ترؾ المشرع السكداني اختراع ما,

مف تقدر مقدار تمؾ الغرامة بناء عمى جسامة االعتداء المكجو لبراءة االختراع كبناء عمى طبيعة 
مف الكاجب عمى المشرع السكداني تحديد الحد األعمى كالحد األدنى ليذه  فكاف، المعتدم اإلجرامية

الغرامة الف الغرامة تعتبر عقكبةن جزائية تنظـ مف خالؿ قاعدة قانكنية محددة ترد في قانكف العقكبات 
ككفقا أك في القكانيف المتخصصة  كتختمؼ عف التعكيض المدني الكاردة أحكامو في القانكف المدني، 

فإف عماد الحماية الجزائية/الجنائية, لالختراع مكضكع البراءة, النصكص  اد السابؽ ذكرىا,لممك 
التي تيدؼ إلى زجر المعتدم في حاؿ  - التي تجـر جميع أفعاؿ التعدم عمى االختراع -القانكنية 

 5د .في ىذا الصد بالعقكبة المقررة قانكنان  - مف أفعاؿ التعدم عمى حقكؽ صاحب البراءة ارتكابو فعالن 

                                                           
, كيشار بأف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ 1999لسنة  32رقـ  مف قانكف براءات االختراع األردني 35المادة  -1

 .الغربيةما زاؿ ساريا حتى تاريخ ىذه الرسالة كمطبقا في األراضي الفمسطينية في الضفة  1953لسنة  22
 )الصادر الصناعية كالنماذج النباتية كاألصناؼ المتكاممة لمدارات التخطيطية كالتصميمات االختراع براءات نظاـمف  47المادة  2-

 ، السعكدم. (2004 يكليك 17 مكافؽ ،29/5/1425 المؤرخ 27ـ/ رقـ الممكي المرسـك بمكجب
 .1971قانكف براءات االختراع السكداني لسنة مف  50/1المادة  -3

 .1971قانكف براءات االختراع السكداني لسنة مف  50/1المادة 4-
 .412، صسابؽ مرجع :أحمدمصمح  ،الطراكنة.، صالح الديف،زيف  -5
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أف يقكـ الجاني بتقميد االختراع محؿ الحماية, عف طريؽ  ,ديقصد بجريمة التقميد في ىذا الصدك 
المحاكاة التي تتـ بيا المشابية بيف األصؿ كالتقميد, كيتكافر ذلؾ بمحاكاة الشكؿ العاـ لمنمكذج في 

 1. مجمكعو كفي سماتو البارزة فيو دكف تفاصيمو الدقيقة

يجب عمى المحكمة عند صدكر حكـ اإلدانة ، " عمى أنوالمصرية استقر قضاء محكمة النقض كقد  
في جريمة التقميد أف تكرد في مدكنة حكميا كصؼ النمكذج الصحيح كالنمكذج المقمد كأكجو الشبو 
ف بينيا, كال يجكز ليا أف تستند إلى رأم الخبير المنتدب في الدعكل الذم انتيى إلى كجكد تشابو بي

ال كاف حكميا مشكبا بالقصكر,  النمكذجيف دكف أف يبيف أكصاؼ كؿ منيا كأكجو التشابو بينيما كا 
ألنو ال يكفي أف تؤسس المحكمة حكميا عمى رأم غيرىا, بؿ يجب إيراد مسكغات ما قضت بو 

 2. كاألسانيد كالمظاىر الدالة عميو, كما يفيد اقتناعيا بما انتيت إليو

القصد الجنائي في جريمة بيع مصنؼ مقمد يقتضي عمـ  "، بأف المصرية قضت محكمة النقضك  
يتكافر أركاف الجريمة كمف بينيا العمـ بالتقميد فإذا ما نازع  الجاني كقت ارتكاب الجريمة عمما يقينيان 

يو يـ الدليؿ عمكأف تق, كافيان  المحكمة استظيارىا استظياران عمى  المتيـ في تكافر ىذا القصد كاف لزامان 
ال كاف حكميا قاصر البياف بما يعيبو كيكجب نقضو, ليس في القانكف ما يمنع أف يدخؿ في ك  3كا 

ذلؾ أنو إذا  عناصر التعكيض ما كاف لممضركر مف رجحاف كسب قكتو عميو العمؿ غير المشركع,
 4. ونفكيتيا أمر محقؽ يجب التعكيض عت, فإف محتمالن  كانت الفرصة أمران 

نما شممت أيضا  كلـ تقتصر حماية المشرع الخاصة لحقكؽ الممكية الصناعية عمى الحماية الجنائية كا 
في  ،مدنيتجاء إلى القضاء لطمب تعكيض فمصاحب الحؽ في براءة االختراع االل المدنية،الحماية 

 شرحيا.حاؿ االعتداء عمى حقو بإحدل صكر االعتداء السابؽ 

 
                                                           

 .131ص : مرجع سابؽ،خاطر لطفي, 1-
, كذات المبدأ 58/5/1962ؽ جمسة 31لسنة  2308, كطعف رقـ 27/11/1994ؽ جمسة 59لسنة  25264رقـ  الطعف -2

 .132ص : ـ.ف،خاطر ،لطفيراجع بذلؾ:  26/3/1991ؽ جمسة 59لسنة 1173الطعف رقـ
 ،لطفيراجع بذلؾ:  4/3/1985جمسة  ؽ،55لسنة  487, كطعف رقـ 90/1/1997جمسة  ؽ،46لسنة  1068رقـ الطعف -3

 .2002:4: ـ.خاطر
أنور. العمروسي، بذلؾ: راجع مجمكعة المكتب الفني،  -577ص -مدني 16ـ، السنة 29/4/1965جمسة  -نقض -4

دوف طبعة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  المسماة في القانوف المدني في ضو  الفقو وأحكاـ القضا ، : الدعاوى2002
 .198ص
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 لثانيالفرع ا

 الحماية المدنية لبرا ة االختراع

تمؾ الحماية غير الجزائية كالتي تختص بحماية الشخص كاطمئنانو  "، تعرؼ الحماية المدنية, بأنيا
القانكف الخاص لو الستخداميا عند تعرضو  حددىافي ممارسة حقكقو كحرياتو, مف خالؿ كسائؿ 

سكاء بصكرة مباشرة أك  الحقكؽ كالمصمحة,كما كتختص بمنح ، كاقعا أـ متكقعا، لضرر غير مشركع 
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عفاء أشخاص معنييف مف عبء اإلثبات مف خالؿ القكاعد المكضكعية أك القرائف  غير مباشرة, كا 
 1. القانكنية

ا العاـ أك الخاص مخمفي ـصاحب العمؿ أـ أ كاف عامالن أكبذلؾ, فيحؽ لصاحب البراءة سكاء  
مف أجؿ حماية براءة االختراع التي تعرض  2،اء المدنيالمتنازؿ لو عف البراءة المجكء إلى القض

كقد قامت قكانيف براءات االختراع بتنظيـ الحماية المدنية, حيث ، مالكيا لمضرر نتيجة اعتداء الغير
لمالؾ البراءة المطالبة بالتعكيض عف  " ،/ج مف قانكف براءات االختراع األردني عمى32نصت المادة 

ك)ب(  راء ارتكاب أم مف األفعاؿ المنصكص عمييا في الفقرتيف )أ(أم عطؿ أك ضرر لحؽ بو ج
 . " مف ىذه المادة

كبالمقابؿ فقد نظـ المشرع الككيتي الحماية المدنية لبراءة االختراع كأجاز لصاحب براءة االختراع أف 
باتخاذ اإلجراءات التحفظية كالخاصة بحجز المنتجات أك  يستصدر مف المحكمة المختصة أمران 

ع لممتضرر فكيمـز كؿ مف اعتدل عمى حقكؽ صاحب البراءة بأف يد 3،البضائع المقمدة كما إلى ذلؾ
تعكيضا يشمؿ األضرار المادية كالمعنكية كالربح الفائت كالربح الذم جناه المعتدم, كلممحكمة أف 

ككؿ تعد  4،تأمر بضبط األشياء الجارية عمييا الدعكل كاآلالت كالمكاـز التي استخدمت في التعدم
كيحؽ لكؿ مف صاحب البراءة  5،يشكؿ جـر تقميد عمى حقكؽ صاحب البراءة المنشكرة أصكالن 

                                                           
 : النظرية العامة لمحماية المدنية، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،2014. بمك بركيز خاف ،الدلكم -1

 .46ص
 .147ص محمد: مرجع سابؽ، جماؿ أبك الفتكح أبك الخير، 2-

 33الككيتي, كيقابؿ ىذه المادة نص المادة  1962لسنة  4كالرسـك كالنماذج الصناعية رقـ قانكف براءات االختراع مف  47المادة  -3
, كقد أجازت ىذه المادة لصاحب البراءة المتضرر أف يطمب مف 2002لسنة  82رقـ  الممكية الفكرية المصرمحماية حقكؽ مف قانكف 
 قبؿ تحريكيا, كلكف إذا طمب إجراءن دىا أثناء نظر الدعكل المدنية أك بشأف المنتجات أك البضائع المدعي تقمي تحفظيان  جراءن المحكمة إ

قبؿ تحريؾ الدعكل المدنية كجب عميو رفع الدعكل المدنية بعد استصداره لإلجراء التحفظي خالؿ ثمانية أياـ تحت طائمة سقكط  تحفظيان 
عمى  2001لسنة  2الفمسطيني رقـ  دنية كالتجاريةمف قانكف أصكؿ المحاكمات الم 267، كقد نصت المادة الحؽ في اتخاذ اإلجراء
حجز إذا كقع الحجز قبؿ إقامة الدعكل فيجب عمى طالب الحجز أف يقيـ دعكاه خالؿ ثمانية أياـ مف تاريخ قرار الىذه المدة بقكليا : " 

ال اعتبر القرار كأف لـ يك   ف" .كا 
 ـ. 2000لسنة  240مف قانكف براءات االختراع المبناني رقـ  46المادة  4-

 ـ. 2000لسنة  240مف قانكف براءات االختراع المبناني رقـ  40/1اؿ مادة -5
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كالشخص المجاز لو باستثمار البراءة إقامة دعكل التقميد أك التدخؿ بيا كالمطالبة بالتعكيض عف 
 1. الضرر الذم لحؽ بو

 ،نص عمى أنو لمالؾ البراءة المسجمةكقد نظـ المشرع السكداني كبشكؿ صريح الحماية المدنية فقد 
الحؽ في إجراءات مدنية إذا تعرضت حقكقو لمتعدم أك إذا حدث التعدم عمييا كلو أف يمجأ إلى 

مف ىذه المادة بأف الحماية المدنية ال  يتضحك  2،اإلجراءات القانكنية لمنع التعدم أك لمنع استمراره
بإزالة الضرر عف طريؽ التعكيض, بؿ أنيا  تقتصر عمى حالة ما بعد كقكع الضرر التي تتمثؿ

الضرر  لحاؽتتضمف حتى قبؿ كقكع الضرر كالتي تتمثؿ في منع كقكعو, إذ أنيا تحمي محميا كتمنع 
 3. بو

مف قانكف حماية الممكية الفكرية لـ  33كيشار إلى أف المشرع المصرم كفيما يتعمؽ بنص المادة 
ئيس المحكمة, كلذلؾ فإنو يمكف القكؿ بأف المشرع قد أطمؽ يحدد نكع اإلجراء التحفظي الذم يصدره ر 

سمطة رئيس المحكمة فيما يرل إصداره مف اإلجراءات التحفظية التي تضمف تحقيؽ الغرض منيا 
عمييا, ككذلؾ األمر فمـ يحدد المشرع المصرم المحكمة  ىك حفظ المنتجات كالبضائع المعتدً ك 

قانكف كالتي يمجأ إلى رئيسيا صاحب البراءة بطمب مف ال 33المختصة في مفيكـ نص المادة 
استصدار األمر باإلجراء التحفظي, كيرل المحامي خاطر لطفي بأف المحكمة المختصة بمثؿ ىذا 

كبذلؾ فقد 4،اإلجراء ىي المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرتيا مكطف المعتدم أك محؿ االعتداء
ة لحقكقو المادية كاألدبية عمى اختراعو كمنع كؿ اعتداء منح المشرع صاحب البراءة حماية قانكني

 5. عمييا

رفع دعكل المنافسة غير المشركعة لدل  ،كتخكؿ الحماية المدنية لصاحب براءة االختراع المتضرر
عف األضرار التي لحقت بو جراء االعتداء عمى حقو في  القضاء المدني كالمطالبة بالتعكيض مدنيان 

 6. البراءة

                                                           
 ـ. 2000لسنة  240مف قانكف براءات االختراع المبناني رقـ  41/2المادة  -1
 .1971مف قانكف براءات االختراع السكداني لسنة  49/1المادة  -2
 .39ص : مرجع سابؽ، الدلكم, بمك بركيز خاف -3

 .139 -138, ص: مرجع سابؽخاطرلطفي,  4-
 .130ص خاطر: ـ. ف، ،لطفي -5

 .152ص صالح: مرجع سابؽ، أبك الييجاء, رأفت 6-
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البراءة المتضرر الحؽ في رفع الدعكل المدنية بشكؿ مستقؿ أك يرفعيا بالتبعية مع الدعكل كلصاحب 
كفي حاؿ أقيمت دعكل الحؽ المدني تبعا لمدعكل الجزائية فتطبؽ عمييا اإلجراءات التي  1،الجزائية

في ظر تطبؽ عمى الدعكل الجزائية بمكجب قانكف اإلجراءات الجزائية, كفي ىذه الحالة يكقؼ الن
 2. الدعكل الجزائية بحكـ باتفي الدعكل المدنية إلى أف يفصؿ 

تككف المسئكلية المدنية إذا كانت مخالفة القاعدة القانكنية تمس مصمحة خاصة لشخص أك أكثر ك 
دكف مصمحة المجتمع, فالمسئكلية المدنية تيدؼ إلى الحد مف األضرار التي تقع عمى الغير بتعكيض 

ر المسئكلية المدنية ككذلؾ المسئكلية الجنائية دعامة أساسية لمحماية بعتكبذلؾ فت 3،المتضرر
 4.المدنية

جب عمى طالب الحجز تك يكلكف  لحقو، ةكيحؽ لممتضرر المجكء إلى اإلجراءات التحفظية حماي
التحفظي أف يكدع كفالة تقدرىا المحكمة قبؿ إصدار أمرىا بالحجز كيجب عمى الحاجز رفع الدعكل 

ال اعتبر الحجز كأف لـ يكفالمكضكعية خ كمف  5،الؿ ثمانية أياـ مف تاريخ صدكر أمر المحكمة كا 
االستعجاؿ دكف  فمرئيس المحكمة أف يصدر أمره بالحجز التحفظي عمى كجو ،الممكف كعند االقتضاء
 خر, كذلؾ إذا ما ترجح أف التأخير في إصدار األمر قد يمحؽ بالمدعي ضرران استدعاء الطرؼ اآل

 6،خر باألمر فكر صدكرهالؼ األدلة عمى أف يخطر الطرؼ اآلتداركو أك يترتب عميو إتذر تعي
مكفالة المقدمة لغايات إجراء الحجز التحفظي المكقعة لدل كاتب العدؿ كالمرفؽ بيا شيادة كبالنسبة ل

في  مف الغرفة التجارية بمالءة الكفيؿ كتكضع معرفة الغرفة التجارية برأس مالو كأنو مسجؿ لدييا
قضت محكمة استئناؼ القاىرة في  كقد 7،الدرجة األكلى تعد كافية إلصدار القرار بالحجز التحفظي

يشترط لتكقيع  "بالتالي،  1979لسنة  873الحامؿ لمرقـ  31/5/1963حكميا الصادر بتاريخ 

                                                           
 ـ. 2001لسنة  3الفمسطيني رقـ مف قانكف اإلجراءات الجزائية  170مادة ال -1
في الكاردة . راجع األحكاـ 2005لسنة  7حكـ محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الحقكقية رقـ  -2

 .399ص 398ص 397عثماف التكركرم صمدكتكر كتاب مصادر االلتزاـ ل
 .396ص طالب: مرجع سابؽ، أحمد السكيطي، .،عثماف ،التكركرم -3
 .40ص : مرجع سابؽ،خافبمك بركيز  ،لكمالد -4
، بشأف تنظيـ كحماية الممكية الصناعية لبراءات االختراع كالرسـك 1992لسنة  44لقانكف االتحادم رقـ امف  59المادة  -5

 اإلماراتي.كالنماذج الصناعية 
 البحريني. 2004لسنة  1/ج مف قانكف براءات االختراع كنماذج المنفعة رقـ 40المادة  -6
 
 ، المقتفي.1994لسنة  128حقكؽ رقـ الدعكل في ال اهلل،راـ  فيالمنعقدة  حكـ محكمة االستئناؼ -7
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تكفي  الحجز في ىذه الحالة أف يقدـ الطالب )صاحب البراءة المعتدل عمى حقو أك مف يمثمو( كفالة
 1" . لتعكيض المدعي عميو إذا ثبت أنو غير محؽ في دعكاه

ال ، فجزائية أك كالىما ـمدنية أسكاءن أكانت مسئكليةن  ،بمسئكلية المعتدم عف التقميد إذا صدر حكـي ك 
المحكمة المختصة مف إصدار قرار بمصادرة األدكات كالمعدات التي استخدمت في التقميد  ذلؾ، يمنع

( مف القانكف الفرنسي قرار المصادرة أف يؤدم إلى منع 651-7كالمكاد المقمدة, كربطت المادة )
 احترازيان  تعد المصادرة تدبيران  اتفادة مف عمؿ التقميد السابؽ ليذاستمرار التقميد كمنع المقمد مف االس

 2. في كقت كاحد كتعكيضان 

الحماية المدنية مف خالؿ النص عمييا في القكاعد العامة ليذه القكانيف,  ،كقد كفمت القكانيف المدنية
لكؿ مف كقع عميو اعتداء غير  "انو، مف القانكف المدني المصرم عمى  50حيث نصت المادة 

كقؼ ىذا االعتداء مع التعكيض عما يككف  مشركع في حؽ مف الحقكؽ المالزمة لشخصيتو أف يطمب
كؿ إضرار بالغير يمـز فاعمو كلك  " ،قد لحقو مف ضرر", كقد نص المشرع األردني عمى ذلؾ بقكلو

 3. غير مميز بضماف الضرر"

عف  يقرر القانكف تعكيضا عادالن  ،لصاحب الحؽ في االختراع إذا ثبت التقميد كسبب ضرران ف يكبالتال
الخسارة الالحقة كالكسب الفائت كال يشترط التعمد في اإلضرار, بؿ كؿ إضرار يمحؽ بحقكؽ المخترع 

 4. أك خمفو يسأؿ فاعمو عف التعكيض عف الخسارة الالحقة كالكسب الفائت

ذلؾ أف المسئكلية المدنية  ،المسئولية المدنيةمف  أكسع نطاؽتعد الحماية المدنية  فاف ،النيايةكفي 
ي تثار قبؿ كقكع الضرر كبعده إذ ال تقتصر عمى تتنيض بعد كقكع الضرر بعكس الحماية المدنية كال

طمب التعكيض ككقؼ التعدم كالمحافظة عمى األدلة ذات الصمة, بؿ تشمؿ كسائؿ أخرل منيا مثال 
بحماية حقكؽ المؤلؼ في معظـ التأشير بحفظ حقكؽ المؤلؼ, بحيث تشترط التشريعات المتعمقة 

                                                           
 .222ص ،سميحة: مرجع سابؽ القميكبي، -1
 .155صمرجع سابؽ،  حمد: نكرمخاطر،  -2
 ـ. 1976لسنة  43رقـ  مف قانكف المدني األردني 256ادة الم -3
 .154ص : ـ.س،حمد خاطر، نكرم -4



136 
 

الدكؿ إثبات نكع معيف مف التأشير عمى جميع نسخ المصنؼ إلعالـ الجميكر بأف الحماية الخاصة 
 1. بحقكؽ المؤلؼ مكفكلة لممصنؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .41ص : مرجع سابؽ،خافبمك تبريز  ،الدلكم -1
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 الفرع الثالث

 الحماية القانونية الختراع العامؿ في ظؿ التنظيـ القانوني الفمسطيني

, كقانكف امتيازات االختراعات 2000لسنة( 7) مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ كالن بأف  سابقا, تأشر 
مف تنظيـ خاص باختراع العامؿ كيرجع سبب خمك  الياف, قد جاءا خـ1953لسنة 22كالرسكـ رقـ 

ص الختراع العامؿ, كما يرل الباحث نتيجة غياب القانكف المدني الذم اىذيف القانكنيف مف تنظيـ خ
كنتيجة لقدـ قانكف امتيازات االختراعات كالرسكـ,  ،يعة العامة لكافة قكانيف القانكف الخاصيعد الشر 

صدار قانكف جديد خاص بنكاحي حقكؽ  الممكية الفكرية  تركيز كنتيجةن لكعدـ تعديمو أك إلغاءه كا 
صداره لقانكف العمؿ رقـ   2000لسنة  7المشرع الفمسطيني عمى حقكؽ العامؿ األساسية عند سنو كا 

كعدـ تطرقو لحقكؽ العامؿ التي قد تعد مف الحقكؽ الثانكية كحؽ العامؿ في االختراع كما يرل 
 1. الباحث

كبالرغـ مف ذلؾ كلككف الحماية الخاصة ببراءات االختراع كبحقكؽ أصحابيا عمييا كعمى االختراع 
فإف  عممو،ذاتو تشمؿ كافة االختراعات بغض النظر عف ىكية المخترع كبغض النظر عف طبيعة 

 الحقكؽ المترتبة عمى الحماية القانكنية لالختراع بشكؿ عاـ تنطبؽ عمى اختراعات العماؿ كعمى
 االختراعات.البراءات الناتجة عف ىذه 

كعند الرجكع إلى القانكف المختص كىك قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك  ،كبالعكدة عمى ذم بدئ
 105الباب  السارم في الضفة الغربية كلقانكف امتيازات االختراعات كالرسـك " 1953لسنة  22رقـ 

خاصة بحماية  ان ىذيف القانكنيف قد تضمنا نصكص بأفنجد  2،" السارم في قطاع غزة 1925لسنة 

                                                           
يشار إلى أف البداية العممية لمشركع قانكف العمؿ الفمسطيني, كانت مف خالؿ كتاب صادر مف رئيس دكلة فمسطيف الراحؿ  -1

"أبك عمار رحمو اهلل" إلى مدير منظمة العمؿ العربية, حيث بدأت المحاكالت الجادة لصياغة مشركع قانكف العمؿ الفمسطيني, 
العاـ لنقابات العماؿ في األراضي المحتمة كفي تكنس كلدل أصحاب العمؿ كدائرة التنظيـ  االتحادفقد بدأ الحكار الجاد داخؿ 

الشعبي في منظمة التحرير الفمسطينية حكؿ خصكصيات كأساسيات كظركؼ العمؿ التي يجب تكافرىا في مشركع قانكف العمؿ 
"، باحثوف قانونيوف،  الواقع والتطبيقات" في فمسطيف تشريعات العمؿ  راجع بذلؾ : ذ,الفمسطيني, الذم يعد حاليا القانكف الناف

 . 127ص ،1997جامعة بيرزيت، 
(, ىك قانكف بريطاني قامت بريطانيا بتطبيقو عمى 1925لسنة  105يشار بأف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك )الباب  2-

قد أبقت الحككمة المصرية عمى ىذا القانكف إباف األراضي الفمسطينية أثناء فترة االنتداب البريطاني عمى دكلة فمسطيف, ك 
 1947لسنة  64حكميا لقطاع غزة, كما زاؿ ساريا حتى تاريخ ىذه الرسالة, كيعتبر قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك رقـ 
لرسـك التي تخص كالذم سنتو حككمة االنتداب البريطاني إباف انتدابيا لدكلة فمسطيف, كالذم يقضي بعدـ حماية االختراعات كا
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مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك  53المادة  حددت امتيازات االختراع "براءات االختراع", حيث
نصت المادة ك   1كالمحكمة المختصة بنظر دعكل التعدم عمى براءة االختراع، عقكباتال 1953لسنة 
يحؽ لممدعي في دعكل  " نو،أ عمى 22/1953كالرسكـ رقـ مف قانكف امتيازات االختراع  25/1

التعدم عمى امتياز االختراع أف يطمب إصدار أمر بمنع استعماؿ االمتياز كالحصكؿ عمى عطؿ 
نيا عادت كحرمت صاحب االمتياز مف إ المعتدم حسف النية، إذ ىذه المادةقد راعت ك  2،كضرر"

المعتدم بإثبات أنو في تاريخ كقكع ذلؾ التعدم لـ الحصكؿ عمى عطؿ كضرر كذلؾ في حالة قياـ 
 3. يكف يعمـ بكجكد امتياز االختراع

ف خبير مف أجؿ يلممحكمة إجراء تعي ـ،22/1953كأجاز قانكف امتيازات االختراعات كالرسكـ رقـ 
قيامو بتقدير مدة العطؿ كقيمة الضرر الناتج عف التعدم عمى براءة االختراع, حيث نصت المادة 

                                                                                                                                                                                      

األعداء ساريا كذلؾ األمر في قطاع غزة حتى تاريخ ىذه الرسالة كىناؾ مجمكعة مف التعديالت عمى ىذه القرارات التي ما 
 زالت سارية كذلؾ األمر.

1
كاذبًا أو كؿ مف دوف قيدًا " الفلسطيني على:  3535لسنة  22من قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم  35نصت المادة  -

تسبل في تدوينو في أي سجؿ حفظ بمقتضى ىذا القانوف أو كتل أو تسبل في كتابة محرر يستدؿ زورًا أنو نسخة عف قيد 
أدرج في مثؿ ىذا السجؿ أو أبرز حيف تأدية الشيادة أي محرر كيذا مع عممو بعدـ صحة القيد أو المحرر يعاقل بالحبس 

          . ة ال تزيد عمى مائة دينار أو بكمتا ىاتيف العقوبتيفمدة ال تزيد عمى سنة واحدة أو بغرام
كؿ مف أدعى زورًا بأف المادة التي باعيا ذات امتياز باختراع مسجؿ أو وصؼ كذبًا أي رسـ موسـو عمى أية مادة باعيا 

 دنانير.                                                             تزيد عمى عشرة ؿ يعاقل بغرامة البأنو رسـ مسج
كؿ مف باع مادة ختمت عمييا أو نقشت أو حفرت أو طبعت عبارة "امتياز اختراع" أو "ذات امتياز اختراع" أو لفظة "مسجؿ" 

عمييا مسجؿ يعتبر إيفا  لمغاية  أو غير ذلؾ مف العبارات واأللفاظ الدالة عمى أف المادة مسجمة أو أف الرسـ الموسـو
 . المقصودة مف ىذه المادة، أنو وصؼ تمؾ المادة بأنيا مسجمة بمقتضى امتياز اختراع أو أف الرسـ المطبوع عمييا مسجؿ

كؿ مف وضع لفظة "مسجؿ" عمى أية مادة طبع عمييا الرسـ أو أية لفظة أو ألفاظ أخرى تفيد أف حقوؽ ذلؾ الرسـ محفوظة 
 .   مدة حقوؽ الرسـ أو تسبل في ذلؾ يعاقل بغرامة ال تزيد عمى خمسة وعشريف ديناراً بعد انتيا

تكوف المحكمة المختصة في محاكمة كؿ جـر ارتكل خالفًا ليذه المادة محكمة البداية في مكاف ارتكال الجـر أو وقوع الفعؿ 
 . كاف الذي يتعاطى فيو أشغالوالذي يؤلؼ جز ًا منو أو في محؿ إقامة المتيـ أو أحد المتيميف أو الم

ليس في ىذه المادة ما يمنع أي شخص لحؽ بو حيؼ أو ضرر مف جرا  أي عمؿ تسري عميو ىذه المادة مف اتخاذ 
اإلجرا ات لتأميف حقوقو عف طريؽ استصدار أمر تحذيري أو الحصوؿ عمى عطؿ وضرر عما أصابو مف الضرر سوا  بمغ 

دابير تؤدي إلى محاكمة المجـر جزائيًا بمقتضى ىذه المادة عمى العمؿ المسبل لتمؾ ذلؾ أـ لـ يبمغو أو اتخاذ أية ت
 ". اإلجرا ات أو يقصد بيا أف تؤدي إلى ذلؾ

 .1925مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك لسنة  24/1نص المادة  يقابؿ ىذه المادة حرفيان  -2
 .1925مف قانكف سنة  24/2كيقابميا نص المادة  1953لسنة  22مف قانكف رقـ  25/2المادة  -3
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عند النظر في أية دعكل أقيمت أك إجراءات اتخذت بسبب تعد كقع  " أنو، مف ىذا القانكف عمى 4/1
 1. " ذلؾ استصكبتعمى امتياز اختراع أك إلغاءه يجكز لممحكمة أف تستعيف بخبير إذا 

  الصناعية.الحماية القانونية وفقا لمشروع قانوف حماية الممكية 

 الفمسطيني،مى صعيد التشريع نقطة مف نقاط التطكر ع ،الصناعيةيعد مشركع قانكف حماية الممكية 
كينقميا  ـ،1953سنة مف "  التعامؿ ىذا القانكف سكؼ يؤدم إلى قفزة نكعية يخرج "مشركع ف إحيث 

 الحالي.إلى الكقت 

نجد بأف  صاحبو،كبالعكدة إلى مكضكع الحماية القانكنية لبراءة االختراع كلالختراع ذاتو كلحقكؽ 
شقييا سكاء أكانت الحماية  كبكالقاـ بتنظيـ ىذه الحماية في طياتو  ،الممكية الصناعية ركع قانكفمش

مف ىذا  74جاءت المادة  االختراع،ففيما يتعمؽ بالحماية الجزائية لبراءة ، الجزائية أـ الحماية المدنية
 الجرائـ:عمى براءة االختراع كىذه  ألنكاع الجرائـ التي تشكؿ اعتداءن المشركع بتنظيـ 

 2. جريمة تقميد االختراع حاصؿ عمى براءة بو كفقا ألحكاـ ىذا المشركع -1
جريمة بيع كاالحتراز بقصد البيع كجريمة تداكؿ كاستيراد منتجات مف الخارج مقمدة لمكضكع  -2

 3. االختراع المسجؿ في فمسطيف
حصكؿ عمى براءة االختراع أك الترخيص جريمة كضع بيانات مضممة تؤدم إلى االعتقاد بال -3

 4. ة الخاصة بوبئارية أك إعالناتو أك أدكات التعباستغالليا عمى منتجاتو أك عالمتو التج

ضافة لذلؾ فإف الشركع في ىذه الجرائـ أك المساعدة أك التحريض عمى ارتكابيا يسرم عمييا  كا 
مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كال تزيد عف كيعاقب بالحبس  5،األحكاـ التي تسرم عمى الجرائـ ذاتيا

ألؼ دينار أك بكمتا العقكبتيف, كؿ  100دينار كال تتجاكز  1000سنة كاحدة أك بغرامة ال تقؿ عف 
عمى براءة اختراع محمي, كتأخذ المحكمة في االعتبار التأثير  تعمدمف قمد أك زكر أك تعدل بشكؿ م

مطبقة عمى الجرائـ ذات الخطكرة المماثمة في تحديد الرادع لمعقكبة فضال عف مستكل العقكبات ال

                                                           
 .1925مف قانكف امتيازات االختراعات كالرسـك لسنة  23/1يقابؿ ىذه المادة حرفيا نص المادة  -1
 .2012مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  1/أ/74المادة  -2
 .2012ة مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية لسن 2/أ/74المادة  -3
 .2012مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  3/أ/74المادة  -4
 .2012/ب مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة 74المادة  -5
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كفي حالة العكد أك التكرار يتـ تطبيؽ الحد األعمى لمعقكبات  1،المستكل المناسب لمعقكبات الجزائية
 2. المنصكص عمييا أعاله

تالؼ البضائع المتعدية كاألدكات كالمكاد المستعممة  كلممحكمة الصالحية بأف تأمر بحجز كمصادرة كا 
كىذا ما يتعمؽ بالحماية الجزائية  3،صكرة رئيسية في صنعيا أك التي ارتكب التعدم بيا أك نشأ منياب

ركع مف مش 73لبراءة االختراع أما فيما يتعمؽ بالحماية المدنية لبراءة االختراع فقد جاءت المادة 
براءة االختراع كبراءة  المسئكلية المدنية في التعدم عمى " ،بالتالي ومعنكنحماية الممكية الصناعية 

 فحددت ىذه المادة األعماؿ التي تشكؿ في حاؿ كقكعيا عمى براءة اختراع م حيث",  نمكذج المنفعة
 : مسئكلية مدنية بحؽ القائـ بيا كىذه األعماؿ ،دكف مكافقة مالؾ البراءة

كىي  4،صرية لمالؾ البراءة المسجمة كفقا لمقانكفحالممارسات غير المرخص بيا لمحقكؽ ال -1
مف مشركع  74الجرائـ التي تـ ذكرىا في الحديث عف الحماية الجزائية كالتي حددتيا المادة 

  . القانكف
صنع المنتج مكضكع االختراع أك استغاللو أك استخدامو أك عرضو لمبيع أك بيعو أك  -2

 5. استيراده, إذا كاف مكضكع براءة االختراع منتجان 
المنتج المصنكع مباشرة بيذه الطريقة أك عرضو لمبيع أك استعماؿ طريقة الصنع أك استعماؿ  -3

 6. صنعبيعو أك استيراده, إذا كاف مكضكع براءة االختراع طريقة 
"سجؿ بمكجب ىذا القانكف تسبب في إدخاؿ بيانات مزيفة في السجؿ المحفكظ عمؿ أك  -4

عف  براءات االختراع" أك تسبب في عمؿ أم مستند مكتكب يظير بشكؿ مزيؼ أنو نسخة
عطاء مستندا عمى تمؾ بجؿ أك الدخكؿ في عطاء أك التسبب الدخكؿ إدخاؿ في الس

 7. المستندات عمى أنيا دليؿ إثبات مف العمـ بأف اإلدخاؿ أك المستند مزيؼ

                                                           

 .2012قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  /أ مشركع152المادة  1-
 .2012قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  /ج مشركع152المادة  -2
 .2012قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  مف مشركع 152/3ادة الم -3
 .2012قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  مف مشركع 1/أ/73مادة ال -4

 .2012قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  مف مشركع 2/أ/73المادة  5-
 .2012الصناعية لسنة قانكف حماية الممكية  مف مشركع 3/أ/73المادة  6-
 .2012قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  مف مشركع 4/أ/73المادة  7-
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بأف يدفع لماؾ البراءة التعكيضات المناسبة عف  كلممحكمة المختصة الصالحية في أف تأمر المتعدً 
كيككف التعكيض مقابال  1،التعدم عمى براءة االختراع المممككة لو الضرر الذم لحؽ بو بسبب

يعمـ أك كانت  تعدً التعدم عمى حقو عندما يككف الم لمضرر الذم لحؽ بمالؾ براءة االختراع مف جراء
 . أف سكء النية متكافر لدل المتعدً  أم 2،ىناؾ أسباب معقكلة تجعمو يعمـ بأنو قاـ بذلؾ التعدم

المصاريؼ التي تكبدىا  ،بأف يدفع لمالؾ الحؽ ذلؾ فإف لممحكمة أف تأمر المتعدً  كباإلضافة إلى
اد دكالتي يجكز أف تشمؿ أتعاب المحامي, كفي الحاالت المالئمة, كما يجكز لممحكمة أف تأمر باستر 

يعمـ أك يككف ىناؾ أسباب معقكلة تجعمو يعمـ أنو قاـ بذلؾ  ككف المتعدً األرباح عندما ي
ضاف 4،عميو في أم إجراء مدني ىاإلثبات عمى المدع ءة أف تنقؿ عبكلممحكم3،التعدم لكؿ مف   ةن كا 

مف الحماية الجزائية كالحماية المدنية فقد حظر مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية إدخاؿ 
عمى أم حؽ مف حقكؽ الممكية الصناعية الخاصة لمحماية  البضائع المستكردة التي تشكؿ تعديان 

 5. ذا المشركعبمقتضى ى

لـ يكرد في نصكصو أم  6ـ،1960لسنة  16قانكف العقكبات النافذ رقـ  أف إلىالنياية، يشار كفي 
ببراءات االختراع بشكؿ خاص، كتقكـ الحماية  أكعقكبة فيما يتعمؽ بالحقكؽ الفكرية بشكؿ عاـ 

الدكلية لبراءات االختراع بإكماؿ دكر الحماية الداخمية ليذه البراءات خارج نطاؽ الدكلة المسجمة فييا 
 ىذه البراءة . 

 

 

 

 
                                                           

 .2012قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  مف مشركع /ب73المادة  1-
 .2012قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  مف مشركع /أ148المادة  2-
 .2012كية الصناعية لسنة قانكف حماية المم مف مشركع /ب148المادة  3-

  .2012قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  /أ مف مشركع75المادة  -4
5

  .2012قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  مف مشركع 153/1المادة   -

 المقتفي.ـ، 1/5/1960كالصادر بتاريخ  374 في الصفحة، 1487، في العدد األردنيةالمنشكر في الجريدة الرسمية  -6
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 يلمطمل الثانا

 في ظؿ القوانيف واالتفاقيات الدولية  لبرا ات اختراعات العامميف القانونيةالحماية 

 " الحماية الدولية " 

تتسـ حقكؽ الممكية الفكرية في غالبية كجياتيا بعدـ اقتصارىا عمى الحدكد الكطنية كامتدادىا إلى 
فسر لنا االىتماـ يالنطاؽ الدكلي كىذا جعؿ مف حمايتيا عمى الصعيد الدكلي أمرا ال غنى عنو, كىذا 

 خالؿ االىتماـ الذم يظير بصفة خاصة مفذلؾ  ،الدكلي المتزايد بحقكؽ الممكية الفكرية كحمايتيا
براـ االتفاقيات الدكلية المختم  1. ة في ىذا المجاؿفإنشاء العديد مف المنظمات كاألجيزة الدكلية كا 

عقد مؤتمرات  فقد اتجيت جيكد الدكؿ في نياية القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف إلىكلذلؾ، 
كتعني الحماية  2،تعترض حماية حقكؽ الممكية الصناعية دكليا ي الصعكبات التيفدكلية يمكف بيا تال

الحماية المقررة لبراءات االختراع في ظؿ االتفاقيات الدكلية التي تمـز  " 3،الدكلية لبراءة االختراع
ف مف الصعكبة عمى إكحيث  4،" الدكؿ المتعاقدة عمى تكفير الحماية القانكنية لبراءات االختراع

حماية  ،األكلى التقدـ بطمبات لمحصكؿ عمى براءات عف ذات االختراع في عدة دكؿصاحب البراءة 
الختراعو فقد لجأت الدكؿ إلى عقد اتفاقيات دكلية تيدؼ إلى حماية االختراعات الصادرة في إحداىا 

 5. لدل كافة الدكؿ األطراؼ

النقطة  7،الكيبك" ييا اسـ "كالتي يطمؽ عم 6،كتعد اتفاقية إنشاء المنظمة العالمة لمممكية الفكرية
الداعمة لحماية الممكية الفكرية في جميع أنحاء العالـ كتيدؼ ىذه المنظمة إلى تشجيع النشاط 

                                                           
 .275ص : مرجع سابؽ،الدسكقيإبراىيـ  الميؿ،أبك  -1

 .225ص : مرجع سابؽ،سميحة ،القميكبي 2-
بؿ كؿ دكلة تستقؿ ببراءة االختراع  دكلية،يشار إلى أف الحماية الدكلية لبراءات االختراع ال تعني كجكد براءة اختراع  -3

 .338ص: مرجع سابؽ، عجة الجياللي، البراءات،الصادرة عف جيازىا الكطني تأسيسا عمى قاعدة إقميمية 
 . 338ص: ـ. س، عجة الجياللي، -4
 . 162ص صالح: مرجع سابؽ، رأفت الييجاء،أبك  -5
 .1979سبتمبر/أيمكؿ  28كالمعدلة في  1967ك/تمكز يكلي 14في  استككيمـتـ التكقيع عمى ىذه االتفاقية في  -6
" World Intellectual Property Organization" كىي اختصار لجممة "WIPOتسمى ىذه المنظمة بالمغة اإلنجميزية " -7

Organization الفكرية" كتعني المنظمة العالمية لمممكية. 
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كتيدؼ ىذه المنظمة إلى اإلسياـ في الكصكؿ إلى تفاىـ كتعاكف أفضؿ بيف الدكؿ  ،اإلبتكارم
 1. لمنفعتيا المشتركة عمى أساس احتراـ سيادتيا كالمساكاة بينيا

كتعد منظمة الكيبك المنتدل العالمي لمخدمات كالسياسات العامة لمتعاكف كالمعمكمات في مجاؿ 
بدكر ريادم في إرساء  االضطالعالممكية الفكرية كىي ككالة مف ككاالت األمـ المتحدة كميمتيا 

قامت منظمة  كقد 2،كاإلبداع لفائدة الجميع االبتكارنظاـ دكلي متكازف كفعاؿ لمممكية الفكرية يشجع 
لتككف منتدل لمناقشة القضايا كتيسير التنسيؽ كتكفير  ،ـ1998الكيبك بإنشاء لجنة البراءات في عاـ 

 3. اإلرشادات الالزمة بشأف تطكير قانكف البراءات عمى الصعيد الدكلي
يمية التي إلى القكانيف الكطنية كاإلقم ةن عديد مف المعاىدات الدكلية إضافكتقكـ ىذه المنظمة بإدارة ال

 المعاىدات:كمف ىذه  لمبراءات،تشكؿ اإلطار القانكني الدكلي 

 .1883سنة اتفاقية باريس المعتمدة في  -1
 4. 1970معاىدة التعاكف بشأف البراءات لسنة  -2
 1971.5اتفاؽ استراسبكرغ بشأف التصنيؼ الدكلي لمبراءات لسنة  -3
 6. معاىدة قانكف البراءات -4
كلي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات الخاصة دال معاىدة بكدابست بشأف االعتراؼ -5

 1. بالبراءات
                                                           

 .الفكريةراجع مقدمة اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمممكية  -1
 ". wipo/ar/-www.wipo.int/aboutما ىي الكيبك  ،المكقع اإللكتركني "داخؿ الكيبك -2
ترمي ىذه المجنة بتعامميا مع مجمكعة مف القضايا المتداخمة بدال مف العمؿ بشكؿ منفرد عمى معالجة قضايا مستقمة عف  -3

زكيد الدكؿ األعضاء بآلية فعالة لتحديد األكلكيات كتخصيص المكارد كضماف تنسيؽ كاستمرارية األنشطة بعضيا البعض إلى ت
                  .المترابطة الجارم تنفيذىا كتآلؼ المجنة مف جميع الدكؿ األعضاء في الكيبك ك/أك اتحاد باريس

www.wipo.int/policy/ar/scp    . 
تنص معاىدة التعاكف بشأف البراءات عمى إمكانية طمب الحماية بمكجب البراءة الختراع ما في عدة بمداف "معا" بإيداع  4-

طمب دكلي لمبراءة كيجكز لمكاطني أية دكلة متعاقدة كلممقيميف فييا أف يكدعكا ذلؾ الطمب إما لدل مكتب البراءات الكطني 
مل نيؼ حسب اختيار مكدع الطمب, لممزيد راجع مكقع الكيبك عمى الرابط ا لدل المكتب الدكلي لمكيبك في جتمؾ الدكلة كا 

pct.html-www.wipo.int/treaties/ar/registration/pct/summary . 
 70000أ اتفاؽ استراسبكرغ التصنيؼ الدكلي لمبراءات الذم يقسـ التكنكلكجيا إلى ثمانية أقساـ رئيسية تتضمف نحك أنش -5

           قسـ فرعي كلكؿ قسـ فرعي رمز يتألؼ مف أرقاـ عربية كأحرؼ التينية كراجع بذلؾ مكقع الكيبك عمى الرابط التالي
strasbourg.html-www.wipo.int/treaties/ar/classification/strsbourg/summary .          

إلى تنسيؽ اإلجراءات الشكمية المتعمقة بطمبات البراءات الكطنية  2000ترمي معاىدة قانكف البراءات التي اعتمدت سنة  -6
 . /www.wipo.int/treaties/ar/ip/pltكاإلقميمية كسنداتيا كترشيد تمؾ اإلجراءات لتيسير االنتفاع بيا. 

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/
http://www.wipo.int/policy/ar/scp
http://www.wipo.int/treaties/ar/registration/pct/summary-pct.html
http://www.wipo.int/treaties/ar/registration/pct/summary-pct.html
http://www.wipo.int/treaties/ar/classification/strsbourg/summary-strasbourg.html
http://www.wipo.int/treaties/ar/classification/strsbourg/summary-strasbourg.html
http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/plt/
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الكقت ذاتو فقد قامت منظمة التجارة العالمية بتنظيـ في ذكرىا ك كباإلضافة إلى المعاىدات السابؽ 
كقد كاف ذلؾ مف خالؿ اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية  ،حقكؽ الممكية الفكرية

الفكرية, كتسمى ىذه المعاىدة الدكلية التي أنشأت قكاعد قانكنية دكلية لضماف حماية الممكية الفكرية 
 2. " التربس باتفاقية "

رتكز عمييا نظاـ الحماية الدعامة الرئيسية التي ي ،تعد اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعيةك 
الدكلية لحقكؽ الممكية الصناعية كقد كاف الغرض الرئيسي مف إبراـ اتفاقية باريس ىك أف يككف لكؿ 
شخص تابع أك مقيـ بإحدل الدكؿ األطراؼ في االتفاقية أك لو منشأة تجارية فييا الحؽ في حماية 

 3. اختراعو

قد ينشأ عنو دراسات ك  دراسات مطكلة إلىيحتاج أمر  كيرل الباحث أف دراسة ىذه المعاىدات بأكمميا
 كمعاىدة التعاكف كبيرة كمؤلفات قانكنية كلذلؾ فسكؼ أقـك بدراسة كؿ مف اتفاقية باريس كاتفاقية تربس

 لمتالي: كفقا البراءات،بشأف 

 .باريسالحماية الدولية لبرا ات االختراع في اتفاقية  األكؿ:الفرع 

 .تريبس التفاقية الدولية لبرا ات االختراع وفقاً  الحماية الثاني:الفرع 

 البرا ات.لمعاىدة التعاوف بشأف  الحماية الدولية لبرا ات االختراع وفقاً  الثالث:الفرع 

 

 الفرع األوؿ

                                                                                                                                                                                      

قة, بمكضكع محدد في إجراءات البراءات الدكلية كىك الكائنات الدقي 1977تتعمؽ معاىدة بكدابست التي اعتمدت سنة  1-
www.wipo.int/treaties/ar/registration/buolapest . 

"تريبس" مصطمح مختصر السـ االتفاقية الكامؿ كىك "اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية ك  2-
 .Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights( مستمد مف TRIPSمصطمح التربس )

ندكة الكيبك ، إنفاذ حقوؽ الممكية الفكرية وآلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية الصغير، حساـ الديف: 3-
، مممكة البحريف، حزيراف العالمية لمممكية الفكريةالمنظمة  ،الكطنية عف اتفاؽ حقكؽ الممكية الفكرية لمقضاة كالمدعيف العامييف

"كالحؽ في الحماية يشمؿ االختراع كالرسـ كالنماذج الصناعية كالعالمة التجارية كباقي صكر الممكية الصناعية  ,4ص ،2004
بخصكص حماية تمؾ األخرل التي ذكرتيا المادة األكلى مف االتفاقية في كؿ دكلة مف دكؿ االتحاد باريس عف طريؽ معاممتو 

 الحقكؽ عمى قدـ المساكاة مع مكاطني كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء في االتحاد عمى حده ككفقا لقانكنيا الكطني".

http://www.wipo.int/treaties/ar/registration/buolapest
http://www.wipo.int/treaties/ar/registration/buolapest
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 الحماية الدولية لبرا ات االختراع في اتفاقية باريس

 2،كالتعديالت التي كردت عمييا 1883،1قررت اتفاقية باريس الخاصة بالممكية الصناعية لسنة 
مف الدكؿ المكقعة عمى االتفاقية  ىذا المكتب تشكيؿ اتحاد لحماية الممكية الصناعية كيتككف
 4,نيؼثـ تـ نقؿ ىذا المكتب إلى ج 3،" بسكيسرا برف كالمنضمة إلييا كليذا االتحاد مكتب دكلي في "

بأكسع معانييا بما في ذلؾ االختراعات  كتطبؽ اتفاقية باريس عمى الممكية الصناعية كالتجارية
كالرسكـ كالنماذج الصناعية كنماذج المنفعة كالعالمات الصناعية أك التجارية كاألسماء التجارية 

 5. كالبيانات الجغرافية كقمع المنافسة غير المشركعة

ية الصناعية تكفؿ الحد األدنى لمحماية لحقكؽ الممك ،مبادئ أساسية ثالثكقد تضمنت ىذه االتفاقية 
 المبادئ:يرل الباحث كىذه  كما

 الوطنية.مبدأ المعاممة  أوال:
جاء النص عمى ىذا المبدأ في المادة الثانية مف ىذه االتفاقية حيث نصت الفقرة األكلى مف ىذه  

بالنسبة لحماية يتمتع رعايا كؿ دكلة مف دكؿ االتحاد في جميع دكؿ االتحاد األخرل  " ،المادة عمى
بالمزايا التي تمنحيا حاليا أك قد تمنحيا مستقبال قكانيف تمؾ الدكؿ لممكاطنيف كذلؾ الممكية الصناعية 

دكف اإلخالؿ بالحقكؽ المنصكص عمييا بصفة خاصة في ىذه االتفاقية كمف ثـ فيككف ليـ نفس 
تباع الشركط ابحقكقيـ بشرط نكنية ضد أم إخالؿ الحماية التي لممكاطنيف كنفس كسائؿ الطعف القا

 ."كاإلجراءات المفركضة عمى المكاطنيف

أم دكلة مف الدكؿ المنضمة لالتحاد يعاممكف معاممة  بأف مكاطنيكيبدك كاضحا مف ىذه المادة 
كبالرغـ مف ذلؾ فال يجكز أف  في داخؿ الدكؿ األخرل مف الدكؿ المنضمة في االتفاقية, " لمكاطنيفا

                                                           

 .1883مارس  20أبرمت ىذه االتفاقية في  1-
كنيك ي 2كلندف في  1925كالىام في نكفمبر  1911يكنيك  2ككاشنطف في  1900ديسمبر  14تـ تعديميا ببرككسؿ في  2-

 .1979أكتكبر  2كتـ تنقيح ىذه االتفاقية في  1967يكليك  14كاستكيكلـ في  1958أكتكبر  31في  كلشبكنة 1934
 .94صأنكر: مرجع سابؽ،  حمادة، محمد -3

 .163صصالح: مرجع سابؽ،  رأفت أبك الييجاء, 4-
  .171صمرجع سابؽ،  الممكية الصناعية كالتجارية, صالح:زيف الديف,  5-
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االتحاد أم شرط خاص باإلقامة أك بكجكد منشأة في الدكؿ التي تطمب فييا  يفرض عمى رعايا دكؿ
   1. " الحماية لمتمتع بأم حؽ مف حقكؽ الممكية الصناعية

فإف صاحب االختراع األجنبي الذم ينتمي إلى دكلة عضك في اتحاد  ،كتطبيقا لمبدأ المعاممة الكطنية
باريس يككف لو الحؽ في طمب الحماية الختراعو في أم دكلة مف الدكؿ األعضاء األخرل فيعامؿ 

مف اتفاقية باريس عمى اإلبقاء لدكؿ  2/3المادة  نصتكمع ذلؾ فقد  2،بذلؾ معاممة المخترع الكطني
ا المتعمقة باإلجراءات القضائية كاإلدارية كباالختصاص ككذلؾ بتحديد محؿ االتحاد بأحكاـ تشريعي

كعند إعماؿ ىذه المادة فيعامؿ ، ضييا قكانيف الممكية الصناعيةتمختار أك تعيف ككيؿ كالتي قد تق
دكؿ االتحاد أك المقيميف في إقميـ إحدل  ،نفس المعاممة رعايا دكؿ االتحاد غير األعضاء في االتحاد

 3. ف ليـ عمييا منشآت صناعية أك تجارية حقيقية كفعالةالذي

 األولوية.مبدأ حؽ  ثانيا:
أم أف منشأ حؽ األكلكية ىك كؿ  ،الطمب المكدع لمحصكؿ عمى براءة اختراع ،يعد مصدر ىذا الحؽ

إيداع لو حكـ اإليداع الكطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخمي لكؿ دكلة مف دكؿ االتحاد أك 
كيقصد باإليداع الصحيح  4،بمقتضى معاىدة ثنائية أك متعددة األطراؼ مبرمة فيما بيف دكؿ االتحاد

الدكلة المعنية أيا كاف المصير الالحؽ  كؿ إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذم أكدع فيو الطمب في
 5. لمطمب

بأف لمف أكدع طمبا صحيحا لمحصكؿ عمى الحماية  ،كيقضي حؽ األكلكية أك ما يعرؼ بحؽ األسبقية
القانكنية ألحد حقكؽ الممكية الصناعية أف يطمب الحماية في كؿ البمداف األخرل األعضاء في اتحاد 

ف مدة حؽ األكلكية بالنسبة إحيث 6،مادة الرابعة مف اتفاقية باريسباريس خالؿ الفترة التي حددتيا ال

                                                           
 ـ.1883باريس الخاصة بالممكية الصناعية لسنة مف  2/2المادة  -1

 .294ص : مرجع سابؽ،دسكقي , إبراىيـأبك الميؿ 2-
 ـ.1883باريس الخاصة بالممكية الصناعية لسنة مف  3المادة  -3

 ـ.1883باريس الخاصة بالممكية الصناعية لسنة مف  2/أ/4المادة  4-
 ـ.1883بالممكية الصناعية لسنة  باريس الخاصةمف  3/أ/4المادة  -5

 .295ص الدسكقي: ـ . س، إبراىيـ أبك الميؿ، 6-
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كتسرم ىذه المدة ابتداء مف تاريخ إيداع الطمب األكؿ كال يدخؿ  1،لبراءات االختراع اثنا عشر شيران 
 2. يـك اإليداع في احتساب المدة

دكلة مف الدكؿ كبذلؾ فال يجكز لمغير طمب تسجيؿ ذلؾ االختراع خالؿ المدة المذككرة في أم 
األعضاء في اتفاقية باريس كما ال يجكز لمغير استغالؿ ذلؾ االختراع خالؿ ذات المدة في أم دكلة 

 .3مف الدكؿ األعضاء في اتفاقية باريس

 البرا ات.مبدأ استقالؿ  ثالثا:

عف كمفاد ىذا المبدأ أف البراءات الممنكحة لرعايا دكؿ االتحاد داخؿ إحدل دكؿ االتحاد مستقمة 
 4،البراءات التي منحت عف نفس االختراع في الدكؿ األخرل سكاء أكانت منضمة إلى االتحاد أـ ال

كعميو فإف البراءات التي تصدر خالؿ مدة األسبقية لرعايا دكؿ االتحاد تككف مستقمة عف بعضيا 
طالف كتخضع كؿ منيا لقانكف البمد الذم صدرت فيو, فتككف كؿ منيا مستقمة مف حيث أكجو الب

 5. كسقكط الحؽ أك مدة الحماية العادية

ىذه االتفاقية بالعديد مف الحقكؽ القانكنية لصاحب البراءة  قررتفقد  ،كباإلضافة إلى المبادئ السابقة
كلممخترع ذاتو فقد نصت ىذه االتفاقية بأف مف حؽ المخترع أف يذكر بيذه الصفة في براءة 

 . الحؽ األدبي لمعامؿ كىك حقو في نسبة اختراعو إليوأم أف ىذه االتفاقية حفظت  6،االختراع
فقد قامت ىذه االتفاقية بتكفير الحماية المؤقتة لالختراعات في المعارض الدكلية  ،إلى ذلؾ ةن ضافكا  

تمنح دكؿ االتحاد طبقا لتشريعيا الداخمي حماية مؤقتة لالختراعات التي  " ،حيث نصت عمى ما يمي
لبراءات.... كذلؾ بالنسبة لممنتجات التي تعرض في المعارض الدكلية يمكف أف تككف مكضكعا 

 7." الرسمية أك المعترؼ بيا رسميا كالتي تقاـ عمى إقميـ أم دكلة منيا

أال  موضوع ىذه الدراسةكبالرغـ مف قدر الحماية التي كفرتيا ىذه االتفاقية إال أنيا لـ تتطرؽ إلى 
بأف األحكاـ الكاردة فيما يتعمؽ ببراءات االختراع قد  سابقا، ناأسمفكما ك كلكف  ،كىك اختراع العامؿ

                                                           
  ـ.1883باريس الخاصة بالممكية الصناعية لسنة  اتفاقية مف 1/ج/4المادة  -1
 ـ.1883باريس الخاصة بالممكية الصناعية لسنة  اتفاقية مف 2/ج/4المادة  -2
 .174صكالتجارية، مرجع سابؽ، الممكية الصناعية  صالح: الديف،زيف  -3
 ـ.1883باريس الخاصة بالممكية الصناعية لسنة مف  ،"ثانيا"1مكررة  4المادة  -4
 .164ص : مرجع سابؽ،صالحرأفت  الييجاء،أبك  -5

 ـ .1883باريس الخاصة بالممكية الصناعية لسنة اتفاقية مكررة "ثالثا" مف  3المادة  6-
 ـ .1883باريس الخاصة بالممكية الصناعية لسنة اتفاقية مف  4المادة  7-
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كردت بشكؿ مجرد كعاـ كغير متعمقة بشخصية المخترع كبطبيعتو المينية, كلذلؾ فإف ما كرد مف 
مبادئ كقكاعد قانكنية في ىذه االتفاقية تنطبؽ عمى براءات االختراع الناتجة عف اختراعات العامميف, 

العامؿ المخترع منضمة إلى ىذه االتفاقية أك في حاؿ أكاف العامؿ المخترع مقيـ  في حاؿ كانت دكلة
"،  كأجنبي في دكلة منضمة ليذه االتفاقية بالرغـ مف أف دكلتو األـ غير منضمة إلى ىذه االتفاقية

 .صاحب العمؿ "  أكسكاءن أكاف االختراع مف حؽ العامؿ 

 نصت ، فقدما أكردتو اتفاقية باريس مف حماية قانكنية لبراءات االختراع عمى المستكل الدكلي بجانبك 
 عاـ.مبادئ كقكاعد قانكنية تحمي كتنظـ براءات االختراع بشكؿ  عمىاتفاقية تريبس 
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 الفرع الثاني

 بسيتر  الحماية الدولية لبرا ات االختراع وفقا التفاقية

عف منظمة  TRIPS،"1 تريبس " الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية  اتفاقيةانبثقت 
بجكانب حقكؽ الممكية  ىيعنبس الذم يكالذم يعد مجمس التر , ذات الطابع العالمي 2التجارة العالمية

الفكرية كالتي ليا ارتباط باألمكر التجارية أحد تنظيمات ىذه المنظمة كقد صدر عف ىذا المجمس ما 
يعرؼ "باتفاقية تريبس" التي كضعت األحكاـ كالقكاعد األساسية لمحماية الدكلية لمممكية الفكرية بصكرة 

 3. عامة

نفاذ حقك ك  ؽ الممكية الفكرية كتشجيع ركح االبتكار التكنكلكجي كنقؿ تيدؼ اتفاقية تريبس إلى حماية كا 
كتعميـ التكنكلكجيا, بما يحقؽ المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنكلكجية كمستخدمييا باألسمكب 

كقد تناكلت اتفاقية 4،الذم يحقؽ الرفاىية االجتماعية كاالقتصادية كالتكازف بيف الحقكؽ كالكجبات
رتبطة بإتاحة حقكؽ الممكية الفكرية كنطاقيا كاستخداميا في الجزء الثاني مف الم المعاييرتريبس 

                                                           
، Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights( مستمد مف TRIPSمصطمح التربس ) -1

 . www.wipo.int/treaties/ar/text.jspراجع بذلؾ الموقع االلكتروني التالي : 
( الييئة المشرفة عمى تطبيؽ اتفاقية تريبس كقد تـ عقد اتفاؽ بيف ىذه المنظمة كبيف WTOتعتبر منظمة التجارة العالمية ) -2

سنة  ( باعتبارىا الييئة التي تسير عمى تطبيؽ االتفاقيات كالمعاىدات في مجاؿ الممكية الفكرية فيWIPOمنظمة الكيبك )
يزىا عف يكيقضي ىذا االتفاؽ بإيجاد نكع مف التعاكف بيف ىاتيف المنظمتيف فيما يتعمؽ بتطبيؽ اتفاقية تريبس كتم 1990

كفقا التفاقية القانكنية لمممكية الصناعية  الحماية: 2000. جالؿ كفاء محمديف، بذلؾ:راجع  العالقة،الدكلية ذات  االتفاقيات
 .16صمف حقكؽ الممكية الفكرية التريبس، دكف طبعة، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، الجكانب المتصمة بالتجارة 

ير أك تعديؿ لقكانينيا يكمنح الدكؿ النامية فترة انتقالية إلجراء أم تغ 1995/آذار/9كقد عقد المجمس األكؿ اجتماعاتو في  -3
ف المجمس مسئكال بعد انقضاء ىذه المدة بمراجعة تنفيذ ىذه االتفاقية كيكك  2000المتعمقة بالممكية الفكرية لحد كانكف الثاني/

ف دخكؿ اتفاؽ تريبس حيز  مرة كؿ عاميف ككمما دعت الحاجة مف أجؿ مكاكبة التطكرات الحاصمة في مجاؿ الممكية الفكرية كا 
 ،عمي، إسماعيؿ.إبراىيـ  ،إبراىيـجع بذلؾ: ، راالتنفيذ قد رفع مف برنامج عمؿ الكيبك في تكفيره الحماية الدكلية لمممكية الفكرية

مجمة العمـك ، "الحماية الدكلية لمعالمة التجارية كفقا التفاقية تريبس كالقكانيف المقارنة" :2015حزيراف . سماح حسيف
 .893، ص908-893، جامعة بابؿ،العدد الثاني/ 22المجمد ، اإلنسانية/كمية التربية لمعمـك اإلنسانية

 مف اتفاقية تريبس. 7المادة  -4

http://www.wipo.int/treaties/ar/text.jsp
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االتفاقية كفرضت عمى الدكؿ األعضاء معايير حماية خاصة بأىـ فركع الممكية الفكرية كمف ضمنيا 
, 2عددا مف المبادئ في مجاؿ حماية براءات االختراع TRIPSكقد تضمنت اتفاقية 1،براءات االختراع

 :ة الفكرية بصفة عامة كىذه المبادئ ىيكالممكي

 ". National Treatmentمبدأ المعاممة الوطنية " أوال:

جاء ىذا المبدأ في اتفاقية باريس كىك ييدؼ إلى عدـ التمييز في المعاممة بيف رعايا جميع الدكؿ 
بمنح مكاطني البمداف األخرل األعضاء معاممة متـز كؿ مف البمداف تحيث  3،تفاقية االاألعضاء في 

كذلؾ مع مراعاة "، بحماية الممكية الفكرية " ال تقؿ عف المعاممة التي تمنحيا لمكاطنييا فيما يتعمؽ 
االستثناءات المنصكص عمييا بالفعؿ في كؿ مف معاىدة باريس كمعاىدة برف كمعاىدة ركما كمعاىدة 

 4. ائر المتكاممةالممكية الفكرية فيما يتصؿ بالدك 

كبالرغـ مف ذلؾ فال يجكز لمبمداف األعضاء االستفادة مف االستثناءات المسمكح بيا بمقتضى المادة 
مف ىذه االتفاقية فيما يتعمؽ باإلجراءات القضائية كاإلدارية بما في ذلؾ تحديد مكطف مختار أك  3/1

اءات ضركرية لضماف االلتزاـ تعييف ككيؿ في أراضي بمد عضك إال في حالة ككف ىذه االستثن
بمراعاة أحكاـ القكانيف كالمكائح التنظيمية التي ال تتعارض مع أحكاـ ىذه االتفاقية كشرط أال يككف في 

 5. المجكء إلى ىذه الممارسات تقييد مستتر لمتجارة

 Most Favored Nationثانيا: مبدأ المعاممة الخاصة بحؽ الدولة األولى بالرعاية "
Treatment ." 

كيقصد بيذا المبدأ أنو كفيما يتعمؽ بحماية الممكية الفكرية فإف أم ميزة أك تفصيؿ أك امتياز أك 
, فيجب أف تمنح ىذه االمتيازات كعمى الفكر كدكف رحصانة يمنحيا بمد عضك لمكاطني أم بمد آخ

                                                           
 .61ص : مرجع سابؽ،عنترعبد الرحيـ  الرحمف،عبد  -1
مف ىذه االتفاقية  34حتى المادة  27نظمت ىذه االتفاقية براءات االختراع في القسـ الخامس منيا كتحديدا مف المادة  -2

 .االختراع" أم براءات patentsكجاء ىذا القسـ معنكف بالمغة اإلنجميزية ب "
 مف ىذه الدراسة. 143الكارد ذكره في ص الكطنيةالمعاممة  لمفيـكانظر  -3

مف اتفاقية تريبس كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد بأف ىذه المادة أجازت لمدكؿ األعضاء تقرير استثناءات عمى  3/1المادة  4-
بذلؾ: أبك الميؿ، اع، راجع ختر مبدأ المعاممة الكطنية كذلؾ في الحدكد المسمكح بيا في اتفاقية باريس في مجاؿ براءات اال

 .309ص: مرجع سابؽ، الدسكقي إبراىيـ
 تريبس.مف اتفاقية  3/2المادة  5-
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مبدأ جديدا لـ يرد مسبقا  ،كيعتبر ىذا المبدأ 1،أية شركط لمكاطني جميع البمداف األعضاء األخرل
بكؿ ما يتعمؽ بالممكية الفكرية كال في االتفاقيات متعددة األطراؼ كسيساىـ ىذا المبدأ مساىمة فعالة 

ذلؾ ألف جميع مكاطني الدكؿ  ،في زيادة الثقة في التعامالت التجارية المتعمقة بالممكية الفكرية
الميزة أك االمتياز أك الحصانة المقررة  األعضاء سكؼ يحصمكف عمى فرص متساكية الكتساب تمؾ

ف لـ يككنكا طرفا في االتفاؽ الذم قرر تمؾ الميزة أك الحصانة إحدلمف   2. الدكؿ األعضاء حتى كا 

كباإلضافة لما تـ بيانو مف المبادئ التي جاءت بيا اتفاقية تريبس فقد جاءت ىذه االتفاقية بقكاعد 
 ىذه االتفاقية براءات االختراع كفقا لما يمي: نظمتع فقد كأفكار قانكنية خاصة ببراءات االخترا

 االختراع.أوال: إصدار برا ات 
فمكنت ىذه االتفاقية مف  ،إصدار براءات االختراعب الخاصة قكاعدالقامت اتفاقية تريبس بتنظيـ 

الحصكؿ عمى براءات االختراع ألم اختراع سكاء أكانت منتجات أـ عمميات صناعية كفي كافة 
 ،يحب أف تتكافر في االختراع ،اديف التكنكلكجيا ككضعت ىذه االتفاقية مجمكعة مف الشركطمي

فيشترط في االختراع أف يككف جديدا كأف ينطكم عمى خطكة إبداعية كأف يككف قابال لالستخداـ في 
 3. الصناعة

أف تستثني في قكانينيا قابمية الحصكؿ عمى  ،كبذات الكقت فقد أجازت ىذه االتفاقية لمبمداف األعضاء
براءات االختراع التي يككف منع استغالليا تجاريا في أراضييا ضركريا لحماية النظاـ العاـ أك 

ضرار الشديد حيكانية أك النباتية أك لتجنب اإلاألخالؽ الفاضمة بما في ذلؾ حماية الحياة البشرية أك ال
 4،ذلؾ االستثناء ناجما فقط عف حظر قكانينيا لذلؾ االستغالؿ بالبيئة, كلكف شريطة أف ال يككف

                                                           
، "كيستثنى مف ىذا االلتزاـ أية ميزة استثناء مف ىذا االلتزاـ حيث نصتىذه المادة  تمف اتفاقية تريبس كقد أكرد 4ادة الم -1

القكانيف  إنفاذنابعة مف اتفاقية دكلية بشأف المساعدة القضائية أك -أك تفضيؿ أك امتياز أك حصانة يمنحيا بمد عضك كتككف: أ
( أك 1971ممنكحة كفقا ألحكاـ معاىدة برف ) -ذات الصيغة العامة كغير المقتصرة بالذات عمى حماية الممكية الفكرية. ب

معاىدة ركما التي تجيز اعتبار المعاممة الممنكحة غير مرتبطة بالمعاممة الكطنية بؿ مرتبطة بالمعاممة الممنكحة في بمد آخر. 
نابعة  -متعمقة بحؽ المؤديف كمنتجي التسجيالت الصكتية كىيئات اإلذاعة التي ال تنص عمييا أحكاـ االتفاؽ المالي. د -ج

ة بحماية الممكية الفكرية أصبحت سارية المفعكؿ قبؿ سرياف مفعكؿ اتفاؽ منظمة التجارة العالمية مف اتفاقيات دكلية متعمق
ال تككف تحيزان  تحيزان  أك عشكائيان  شريطة إخطار مجمس الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية بيذه االتفاقيات كا 

 .األخرلمبرر ضد مكاطني البمداف األعضاء  بغير
 . 897مرجع سابؽ، ص حسيف:سماح  ،عمي، إسماعيؿ.إبراىيـ  ،براىيـإ 2-

 .تريبسمف اتفاقية  27/1راجع المادة  -3
 .مف اتفاقية تريبس  27/2المادة  -4
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ككذلؾ فقد أجازت ىذه االتفاقية لمبمداف األعضاء أف تستثني بعض األشياء مف الحصكؿ عمى براءة 
 1. اختراع

 االختراع.ثانيا: الحقوؽ المترتبة عمى برا ة 
فيحؽ لصاحب البراءة أف  ،ختراع مانظمت اتفاقية تريبس الحقكؽ المترتبة عمى الحصكؿ عمى براءة ا

إذا كاف ىذا المنتج ىك مكضكع  ماستخداـ أك بيع أك استيراد منتج ماد يمنع الغير مف صنع أك
كحيث يككف مكضكع البراءة عممية صناعية فيحؽ لصاحب البراءة منع الغير مف استخداـ  2،البراءة

 3. عرض لمبيع أك بيع أك استيراد المنتج الذم يتـ الحصكؿ عميو مباشرة مف ىذه العممية

براـ عقكد  عف البراءة كيحؽ لصاحب البراءة أف يتنازؿ لمغير أك تحكيميا لمغير باألكلكية أك التعاقب كا 
طمبات الحصكؿ عمى براءات بؽ فقد نظمت اتفاقية تريبس شركط كباإلضافة لما س 4،نح الترخيصم

كمدة الحماية الخاصة  6،(32كنظمت إلغاء كمصادرة براءة االختراع )المادة  5،(29االختراع )المادة 
 7. (33بالبراءة )المادة 

انكنية تنظـ ىذا الحؽ بس أم قاعدة قفمـ يرد في اتفاقية تري ،يتعمؽ بحؽ العامؿ المخترع أما فيما
ف ىذه االتفاقية تنظـ حقكؽ الممكية الفكرية كتسبغ عمييا الحماية دكف النظر إلى إكلكف كحيث 

تطبؽ عمى  ،شخصية صاحب حؽ الممكية الفكرية أك صاحب حؽ براءة االختراع فإف ىذه الحماية

                                                           
 .مف اتفاقية تريبس 27/3المادة  -1

 تريبس.//أ مف اتفاقية 28/1المادة  2-
 تريبس./ب مف اتفاقية 28/1المادة  3-
 تريبس.مف اتفاقية  28/2المادة  4-
مف اتفاقية تريبس عمى : " أ.عمى البمداف األعضاء اشتراط إفصاح المتقدـ بطمب الحصكؿ عمى البػراءة  29نصت المادة  5-

عػف االختراع بأسمكب كاضح ككامؿ يكفى لتمكيف تنفيذ االختراع مف جانػب شػخص يمتمؾ الخبرة التخصصية في ذلؾ المجاؿ ؛ 
اشتراط أف يبيف المتقدـ أفضؿ أسمكب يعرفو المخترع لتنفيذ االختراع في تاريخ التقدـ بالطمػب أك فػي تػاريخ أسبقية الطمب  كيجكز

ب. يجكز لمبمداف األعضاء اشتراط أف يقدـ بطمب الحصػكؿ عمػى بػراءة اختػراع المعمكمات المتعمقة . المقدـ حيف تزعـ األسبقية 
 . في بمداف أجنبية أك براءات منحت لػو فييا "  بطمبات مماثمة تقدـ بيا

" تتاح فرصة النظر أماـ القضاء في أم قرار بإلغاء أك مصادرة الحؽ في براءة  عمى:مف اتفاقية تريبس  32نصت المادة  -6
 ".   االختراع

يجكز أف تنتيي مدة الحماية الممنكحة قبؿ انقضاء مدة عشريف سنة تحسب  "ال عمى:مف اتفاقية تريبس  33نصت المادة  7-
 البراءة". ريخ التقدـ بطمب الحصكؿ عمى تااعتبارا مف 
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كما يرل ، حقو كما سبؽ كأسمفنا حؽ العامؿ المخترع في براءتو كفي االختراع الذم يككف مف
 الباحث.

مف خالؿ دراسة الحماية الدكلية لبراءات االختراع كخصكصا الحماية القانكنية في كؿ مف  يكيتضح ل
كتظير ىذه الحماية خارج  بأف ىذه الحماية ليا قيمة قانكنية كبيرة جدان  ،اتفاقية باريس كاتفاقية تريبس

حدكد الدكلة األـ لمبراءة كيرل الباحث بأف الحماية الدكلية ىي حماية حاضنة لمحماية الداخمية كمكممة 
كقد جاءت معاىدة التعاكف بشأف البراءات لتؤكد عمى ، ليا كتحؿ محميا خارج حدكد الدكلة أك اإلقميـ

  الحماية.يـ ىذه أىمية حماية البراءات عمى المستكل الدكلي كتنظ
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 الفرع الثالث

 PCT1 لمعاىدة التعاوف بشأف البرا اتالحماية الدولية لبرا ات االختراع وفقا 

دكلة متعاقدة،  145مف  أكثرإف معاىدة التعاكف بشأف براءات االختراع، ىي معاىدة دكلية تضـ 
حماية اختراع بمكجب براءة في عدد كبير مف البمداف كفي آف كاحد، كذلؾ  إمكانيةكتكفؿ المعاىدة 

كيجكز لكؿ  2،منفصمة إقميميةعدة طمبات كطنية أك  إيداعطمب براءة " دكلي " كاحد بدالن مف  بإيداع
شريطة أف يتكفر فيو ما  3،بطمب دكلي يتقدـ يككف مف مكاطنييا أف  أكشخص يقيـ في دكلة متعاقدة 

 ما يمي :
 عمييا.المغات المنصكص  بإحدل يككف محرران  أفيجب  -أ

 االختراع.كحدة  إلىيستجيب لممقتضيات المنصكص عمييا بالنسبة  أفيجب  -ب
 4يخضع لتسديد الرسـك المنصكص عمييا . أفيجب  -ج

يككف ك لمكتب الكيبك في جنيؼ،  أكليذه المعاىدة  ةالمكاتب التابع لحدإل يقدـ " دكلي " ككؿ طمب
مف اجؿ الكشؼ عف حالة التقنية الصناعية السابقة لتقديـ الطمب  5لمبحث الدكلي، محالن ىذا الطمب 

تككف مكتبان  أف مكمفة بالبحث الدكلي كيجكز إدارة ،البحث الدكلي إجراء كيتكلى 6عف ىذا االختراع،
تقارير  إعداد ،تياميمضمف تكتالمعيد الدكلي لبراءات االختراع كطنيان أك منظمة حككمية دكلية ك

خاصة بالبحث التكثيقي عف حالة التقنية الصناعية المرتبطة باالختراعات التي تككف محؿ طمبات 
كيحدد ىذا التقرير فيما  ،إعداد تقرير البحث الدكليميمة البحث الدكلي ب إدارةكتقكـ  7،براءات اختراع

                                                           
فبراير/شباط  3، كفي 1979سبتمبر/ايمكؿ  28، كقد عدلت في 1970/حزيراف يكنية 19عقدت ىذه المعاىدة في كاشنطف "  -1

 .PATENT COOPERATIOON TREATY   اختصار لجممة PCTك 2001اكتكبر/ تشريف االكؿ 3، كفي 1984

ي : : المكقع االلكتركني التال 1، ص2015منظمة الكيبك، معاىدة التعاكف بشأف البراءات، حماية اختراعؾ في الخارج،  -2
.http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ar/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf 
3

 ـ.1970ة نبراءات لسالمف معاىدة التعاكف بشأف  9/1المادة  -

ـ، كيدفع المكدع عادةن ثالث أنكاع مف الرسـك عند إيداع الطمب الدكلي 1970ءات لسنة براال بشأفمف معاىدة التعاكف  3/4دة الما - 4
فرنؾ سكيسرم تقريبا  2000- 150رسـ البحث الذم يتراكح قدره ما بيف  -2فرنؾ سكيسرم.  1033رسـ دكلي قدره  -1الدكلي كىي: 

ؼ مكاتب تسمـ الطمبات، راجع بذلؾ: منظمة الكيبك، معاىدة التعاكف بشأف البراءات: مرجع رسـ تحكيؿ بسيط يختمؼ قدره باختال -3.
 .3سابؽ، ص

 ـ.1970ة نبراءات لسالمف معاىدة التعاكف بشأف  15/1المادة  -5
  ـ.1970ة نبراءات لسالمف معاىدة التعاكف بشأف  15/2المادة  -6
 .ـ1970ة نبراءات لسالمف معاىدة التعاكف بشأف  16/1المادة  -7

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ar/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf
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إدارة  كتقكـ الدكلي بشأنو اـ ال،فيما لك كانت شركط االختراع متكافرةن في االختراع الذم قدـ الطمب 
   1مقدـ الطمب كالى المكتب الدكلي . إلى بإرساؿ التقرير البحث الدكلي

كبير في حماية حقكؽ العامؿ المخترع، حيث يالحظ باف مف ينتفع بيذه المعاىدة،  كليذه المعاىدة اثره 
في االستحصاؿ عمى ىـ مف كبار الشركات العالمية كمؤسسات البحث كالجامعات، عندما ترغب 

حماية دكلية لبراءاتيا، كتنتفع بيا أيضا الشركات الصغيرة كالمتكسطة كما ينتفع بيا األفراد 
كيرل الباحث بأف مف يتكصؿ إلى ىذه االختراعات ىـ مف فئة العامميف في ىذه  2المخترعيف،
 الشركات كالجامعات .المؤسسات ك 

التأثير الكبير ليذه الحماية عمى القكانيف الداخمية لمدكؿ  وما يدلؿ عمى أىمية الحماية الدولية
تعتبر كؿ ك  ،مة لالتفاقيات الدكلية ذات الشأف كالدكؿ غير المنضمة ليذه االتفاقياتضاألعضاء المن

ؼ في معاىدة أف يحتج كال يجكز لطر  3،معاىدة نافذة ممزمة ألطرافيا كعمى أطرافيا تنفيذىا بحسف نية
 4. المعاىدة اخمي كمبرر إلخفاقو في تنفيذالد ويحتج بنصكص قانكن

قد ضمنت ىذه الدكؿ في قكانينيا مكاد تنص عمى احتراـ االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية كمثاؿ ذلؾ ف
ؿ خال ت "، ما أكرده المشرع اإلماراتي في قانكف براءات االختراع كالنماذج الصناعية حيث نص فيو

االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية التي تككف دكلة اإلمارات العربية أحكاـ ىذا القانكف بما تنص عميو 
المتحدة طرفا فييا كالتي تنظـ حقكؽ مكاطني الدكؿ األطراؼ في تمؾ االتفاقية كالمعاىدات كحقكؽ 
األشخاص الذيف يعاممكف معاممتيـ كيككف لألجنبي الذم ال يشممو حكـ الفقرة السابقة حقكؽ المكاطف 

ا  القانكف إذا كاف يحمؿ جنسية دكلة تعامؿ دكلة اإلمارات العربية المتحدة معاممة التي يخكليا ىذ
 5. " المثؿ

 
                                                           

1
  . ـ1970ة نبراءات لسالمف معاىدة التعاكف بشأف  18/2المادة  -

2
  . 2منظمة الكيبك، معاىدة التعاكف بشأف البراءات: مرجع سابؽ، ص -

 كجاءت ىذه المادة معنكنة ب "العقد شريعة المتعاقديف". ،ـ 1969ا لقانكف المعاىدات لسنة مف اتفاقية فين 26المادة  -3
جاءت ىذه المادة معنكنة ب "القانكف الداخمي كاحتراـ ك  ،ـ1969لقانكف المعاىدات لسنة  مف اتفاقية فينا 27المادة  -4

 ".اىداتالمع
، بشأف تنظيـ كحماية الممكية الصناعية لبراءات االختراع كالرسـك 1992لسنة  44القانكف االتحادم رقـ مف  2المادة  -5

 اإلماراتي.كالنماذج الصناعية 
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مجرد مصادقة الدكؿ كب حيث انو، أثر عمى القوانيف الداخمية لمبمداف العربية تفاقية باريسال  فكاف
ف حاجة إلى مف القانكف الكطني في تمؾ الدكلة دك  تصبح نصكص االتفاقية جزءان  ،عمى اتفاقية باريس

تتعيد كؿ دكلة طرؼ في ىذه ، حيث يتضمف القكاعد الكاردة في االتفاقية ان أف تصدر الدكلة قانكن
 1.ات الالزمة لضماف تطبيؽ ىذه االتفاقية ءاالتفاقية بأف تتخذ كفقا لدستكرىا اإلجرا

مف االتفاقية كيجكز ليـ التمسؾ بأحكاميا أماـ  كىذا يعني أف األجانب يستمدكف حقكقا مباشرة 
القضاء الكطني في كؿ الدكؿ األعضاء في اتحاد باريس بغض النظر عف التشريع الكطني كلذلؾ 

 self-executing  .2فإف نصكص االتفاقية ذاتية التنفيذ 

قكاعد صياغة تضمنت اتفاقية باريس العديد مف القكاعد كاألحكاـ التي كاف ليا األثر المباشر في ك 
ىذه التشريعات  أخذتفقد  ،" قكانيف براءات االختراع " ،كأحكاـ القكانيف الداخمية لمبمداف العربية

لممكية الصناعية بشكؿ عند قياميا بسف القكانيف المختصة با راعتالقكاعد الكاردة في اتفاقية باريس ك ب
بمراعاة القكاعد العامة الكاردة في االتفاقيات الدكلية صاحبة  خاص،عاـ كببراءات االختراع بشكؿ 

 يمي:كيتضح ذلؾ مف خالؿ ما  االختصاص،

 .الصناعيةمفيـو الممكية  أوال:
المادة األكلى مف اتفاقية باريس في فقرتيا الثالثة بأف الممكية الصناعية تؤخذ بأكسع معانييا  تعبر 

نما تطبؽ كذلؾ عمى الصناعات بشكؿ الصناعة كالتجارة  مفيكـ فال يقتصر تطبيقيا عمى حرفي كا 
ة فقد أخذ كتطبيقا ليذه الماد، عمى جميع المنتجات المصنعة أك الطبيعية ك االستخراجية الزراعية ك

 ", الصناعة يجب أف يفيـ اصطالح " " ،المشرع المبناني بيا حيث نص قانكف براءات االختراع عمى
 3. المعدلة1883مف اتفاقية باريس لعاـ  األكلىفي المادة  بأكسع معانييا كما ىك محدد

                                                           

 .1883باريس الخاصة بالممكية الصناعية لسنة اتفاقية مف  25/1المادة  1-

، مرجع إنفاذ حقوؽ الممكية الفكرية وآلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية: الصغير، حساـ الديف  2-
تنفيذىا مباشرة دكف الحاجة إلى تفسير  فبحيث يمككيقصد بنصكص المعاىدة ذاتية التنفيذ أف ىذه النصكص مف الدقة  سابؽ،

كفي الدكؿ التي لدييا تشريع أك دستكر يسمح بالدمج اآللي لممعايير الدكلية تككف بنكد المعاىدات ذاتية التنفيذ سارية المفعكؿ 
ات أماـ المحاكـ في المحاكـ المحمية لمدكلة حالما تصادؽ الدكلة عمى المعاىدة كلذلؾ يحؽ لشخص ما طرح ىذه المعاىد

اتفاقية دكلية, الكطنية حتى في حاؿ عدـ كجكد تشريع تنفيذم، راجع بذلؾ ، القامكس العممي لمقانكف اإلنساني "مكقع إلكتركني" 
 المكقع الرئيسي :

  "ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/tfqywt-dwlyw/ ". 
 ـ. 2000لسنة  240قانكف براءات االختراع المبناني رقـ مف  2/7المادة  -3
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إذا كاف قابال لمتطبيؽ الصناعي, بحيث .... " ،فقد نص عمى القاعدة،بيذه  األردني،كقد أخذ المشرع 
 الصناعة, أكالخدمات  أكصيد السمؾ  أكالزراعة  أنكاعاستعمالو في أم نكع مف  أكيمكف صنعو 

 1. " اليدكيةمعانييا, كيشمؿ ذلؾ الحرؼ  بأكسع

 إليو.حؽ العامؿ في نسبة اختراعو  ثانيا:
مف خالؿ النص عمى ىذا  براءة االختراع،حؽ العامؿ في ذكر اسمو في قامت اتفاقية باريس بحماية 

يككف لممخترع الحؽ في أف يككف  "أنو،  فقد نصت ىذه االتفاقية عمى كأحكاميا،الحؽ في مكادىا 
 2." بيذه الصفة في براءة االختراع

قكانينيا  أحكاـكتطبيقا لذلؾ, فقد قامت كافة التشريعات العربية المقارنة بالنص عمى ىذه القاعدة في 
مكضكع  إلىيككف لمف تكصؿ  " فقد نص المشرع السعكدم عمى ىذا الحؽ بقكلو, ذات العالقة,

 فقد نظـ المشرع األمرككذلؾ  3،" الحماية الحؽ في ذكر اسمو بتمؾ الصفة في كثيقة الحماية
ؽ ححقيقي ال" لممخترع  ال ،حيث نص عمى أنو ىذا الحؽ كالتـز بما كرد في اتفاقية باريس,  السكداني

كأكد عمى أنو ال يجكز مخالفة ىذه القاعدة كلك كاف  4،" في ذكر اسمو بيذه الصفة في البراءة
 5. تراضي المخترع الحقيقي عمى ذلؾب

عند كضعو لمشركع قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة  بيذا الحؽكقد أخذ المشرع الفمسطيني 
الذم أحرز  المتكفىكاـ ىذا القانكف يحؽ لكرثة مع مراعاة أح " و،, حيث نص فيو عمى أن2012

اختراعا أك نمكذج منفعة كلـ يتقدـ بطمب لتسجيمو, التقدـ بطمب لتسجيؿ االختراع أك نمكذج المنفعة 
كما يؤخذ عمى ىذا المشركع أنو لـ  6،" باسميـ عمى أف يذكر اسـ المخترع الحقيقي في ىذه الحالة

 . بشكؿ مباشر كدكف ربطو بحقكؽ أخرل كحؽ الكرثة اختراعو اليو،حؽ العامؿ في نسبة ينص عمى 

                                                           

، كيالحظ بأف المشرع البحريني, أكرد عبارة "بأكسع 32/1999/ج مف قانكف براءات االختراعات األردني رقـ 3المادة  1-
ذج المنفعة, كيقابؿ /ج مف قانكف براءات االختراع كنما2معانييا" عند تكضيحو لالختراع القابؿ لمتطبيؽ الصناعي, في المادة 

 . اإلماراتيمف قانكف براءات االختراع 2فقرة  4ىذه المادة, نص  المادة 
 , مكررة ثالثا مف اتفاقية باريس, كالتي جاءت معنكنة ب"ذكر المخترع في البراءة".4المادة  2-
 الصناعية كالنماذج النباتية كاألصناؼ المتكاممة لمدارات التخطيطية كالتصميمات االختراع براءات نظاـ/ق مف 5المادة  3-

 السعكدم. ، (2004 يكليك 17 مكافؽ ،29/5/1425 المؤرخ 27ـ/ رقـ الممكي المرسـك بمكجب )الصادر
 .1971مف قانكف براءات االختراع السكداني لسنة  11/1المادة  -4

 .1971مف قانكف براءات االختراع السكداني لسنة  11/2المادة  5-
 .فمسطينيال/أ مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية 61المادة  -6
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 اإلجبارية.ثالثا: التراخيص 
 "أنو، نظمت اتفاقية باريس مكضكع التراخيص اإلجبارية لبراءة االختراع فنصت ىذه االتفاقية عمى 
دكف ما لكؿ دكلة مف دكؿ االتحاد حؽ اتخاذ إجراءات تشريعية تقضي بمنح تراخيص إجبارية لتحكؿ 

 1. " الذم تكمفو براءة االختراع كعدـ االستغالؿ مثال ستئثارماال قد ينتج مف تعسؼ في مباشرة الحؽ

كقد تأثرت التشريعات العربية بيذا النص بشكؿ كبير فال يخمك تشريع متعمؽ ببراءات االختراع مف 
فنص في  ،اإلجبارية نص ينظـ التراخيص اإلجبارية كعمى ذلؾ فقد نظـ المشرع الككيتي التراخيص

إذا لـ يستغؿ االختراع خالؿ ثالث  "انو، قانكف براءات االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية عمى 
بحاجة البالد ككذلؾ إذا  سنكات مف تاريخ منح البراءة أك عجز صاحبو عف استغاللو استغالال كافيان 

دارة براءة االختراع كالعالمات التجارية أكقؼ استغالؿ االختراع مدة سنتيف متتاليف عمى األقؿ جاز إل
أف تمنح رخصة إجبارية باستغالؿ االختراع ألم شخص رفض صاحب البراءة التنازؿ عف حؽ 

 2. "باىظة االستغالؿ أك عمؽ تنازلو عمى شركط مالية 

بالتراخيص عند تنظيمو لمشركع قانكف حماية الممكية الصناعية باألخذ ك كقد قاـ المشرع الفمسطيني 
اإلجبارية ككاف بذلؾ ممتزما بمبادئ اتفاقية باريس كبقكاعدىا فقد أعطى الحؽ بمنح التراخيص 

دكف مكافقة مالؾ البراءة في حاؿ تكافر حالة مف  3،اإلجبارية مف أجؿ استغالؿ براءة االختراع لمكزير
اـ مالؾ باستغالؿ االختراع حالة عدـ قي "، الحاالت المعنية في ذلؾ المشركع كمف بيف ىذه الحاالت 

                                                           

 .1883مف اتفاقية باريس الخاصة بالممكية الصناعية لسنة  2/أ/5المادة  1-
 : المادة كال مف ىذهمف قانكف براءات االختراع الككيتي، كيقابؿ  29/1المادة  2-

"مع  التالي:ـ، كالتي جاءت بالنص 2000لسنة  240رقـ تراع المبناني المادة الثانية كالثالثكف مف قانكف براءات االخ - أ
المعدؿ يحؽ لكؿ شخص مف أشخاص القانكف العاـ أك  1883/ مف اتفاؽ اتحاد باريس لمعاـ 5مراعاة المادة /

الخاص أف يتقدـ بعد انقضاء مدة ثالث سنكات اعتبارا مف تاريخ صدكر قرار منح براءة االختراع بطمب 
 إجبارية باستثمار ىذه البراءة في لبناف......" لالستحصاؿ عمى إجازة 

 ـ. 1999لسنة  32بكامؿ فقراتيا مف قانكف براءات االختراع األردني رقـ  22المادة  - ب
 ـ. 2002لسنة  82بكامؿ فقراتيا مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ  23المادة  - ت
 الجزائرم.المتعمؽ ببراءات االختراع  03-07مف األمر رقـ  50إلى المادة  38المادة  - ث

في  2كفقا لمشركع قانكف حماية الممكية الصناعية فإف المقصكد بالكزير ىك كزير االقتصاد الكطني كما كرد في المادة  3-
 "التعريفات".
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أك نمكذج المنفعة أك عدـ استغاللو بشكؿ كاؼ كذلؾ بعد مضي أربع سنكات مف تاريخ إيداع طمب 
 1. ......" االختراع أك نمكذج المنفعة أك ثالث سنكات مف تاريخ منح البراءة

يا نظاـ الحماية الدكلية كيرل الباحث بأف التفاقية باريس كالتي تشكؿ الدعامة الرئيسية التي يرتكز عمي
 ككاضح عمى التشريعات الداخمية لمدكؿ األعضاء فييا كتحديدان  كبيره  أثره  ،لحقكؽ الممكية الصناعية

 2،باعتبارىا دكؿ نامية كفي طكر التقدـ كاالزدىار كباإلضافة لتأثيرات اتفاقية باريس ،الدكؿ العربية
 .أثر بالغ عمى ىذه الدكؿ فيما يتعمؽ بتشريعاتيا الداخمية( tripsعمى الدكؿ العربية فقد كاف التفاقية )

إف انضماـ الدكؿ حيث ، أثر عمى التشريعات الداخمية لمبمداف العربيةوكاف التفاقية تريبس 
ع عمييا كاجب ضي ،(trips, إلى منظمة التجارة العالمية كقبكليا عضكية اتفاقية )تريبس 3العربية

العادلة ألصحاب حقكؽ الممكية الفكرية مما يقتضي أيضا تعديؿ قكانينيا تكفير الحماية القانكنية 
الكطنية بما يتفؽ مع ىذه االتفاقية حتى تستطيع الحصكؿ عمى التكنكلكجيا كعمى عناصر الممكية 

كتعتبر اتفاقية تريبس اتفاقية ممزمة 4،الصناعية التي تدفع عجمة تقدميا االقتصادم كالصناعي

                                                           
 الفمسطيني./ب مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية 78المادة  -1
، 1972يوليو  17وبدأت بالنفاذ  1972ابريؿ  12الدوؿ العربية المنضمة التفاقية باريس: األردف انضمت في  -2

وبدأت  1965سبتمبر  16، الجزائر انضمت في 1997أكتوبر  29وبدأت بالنفاذ  1997يوليو  29البحريف انضمت في 
 21، العراؽ انضمت في 1984ابريؿ  16النفاذ وبدأت ب 1984يناير  16، السوداف انضمت في 1966مارس  1بالنفاذ 
، 2014سبتمبر  2وبدأت بالنفاذ  2014سبتمبر  2، الكويت انضمت في 1976يناير  24وبدأت بالنفاذ  1975أكتوبر 

وبدأت  2006نوفمبر  15، اليمف انضمت في 1917يوليو  30وبدأت بالنفاذ  1917فبراير  27المغرل انضمت في 
 15، قطر انضمت في 1884يوليو  7وبدأت بالنفاذ  1884مارس  20، تونس انضمت في 2007فبراير  15بالنفاذ 
، مصر 1924سبتمبر  1وبدأت بالنفاذ  1924يونيو  18، لبناف انضمت في 2000يوليو  5وبدأت بالنفاذ  2000ابريؿ 

 19وبدأت بالنفاذ  1996يونيو  19، اإلمارات انضمت في 1951يوليو  1وبدأت بالنفاذ  1951مارس  5انضمت في 
 11، السعودية انضمت في 1924سبتمبر  1وبدأت بالنفاذ  1924يونيو  18، سوريا انضمت في 1996سبتمبر 
، وفقا لممعاىدات التي تديرىا الويبو األطراؼ المتعاقدة/الموقعة عمى 2004مارس  11وبدأت بالنفاذ  2003ديسمبر 

 .... وفقا لموقع الويبو. 177اتفاقية باريس مجموع األطراؼ المتعاقدة 
إف عدد الدكؿ العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية ىك اثنا عشر دكلة كىي مصر األردف المغرب عماف قطر  -3

السعكدية تكنس اإلمارات اليمف البحريف مكريتانيا جيبكتي كىناؾ سبعة دكؿ عربية مراقبة أم تنتظر قرار قبكليا كدكؿ أعضاء 
ىي الجزائر العراؽ لبناف ليبيا الصكماؿ السكداف كسكريا, كلإلطالع عمى كافة الدكؿ في منظمة التجارة العالمة كىذه الدكؿ 

e/tif-whatise/-www.wto.org/english/thewto-األعضاء راجع المكقع االلكتركني لمنظمة التجارة العالمية " 
e.htm#observer-e/org6 . 

 .18صمرجع سابؽ،  كفاء:جالؿ  محمديف، -4

http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/org6-e.htm#observer
http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/org6-e.htm#observer
http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/org6-e.htm#observer
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الداخمية العميا لمدكلة العضك في منظمة التجارة العالمية أك الكياف المتمتع بحؽ  لمسمطات الدستكرية
 1. فيي اتفاقية ممزمة لمسمطات التشريعية كالقضائية كالتنفيذية لمدكؿ األطراؼ فييا ،العضكية فييا

لقكاعد كفيما يتعمؽ بالقكاعد الناظمة لبراءات االختراع فقد احتكت ىذه االتفاقية عمى مجمكعة مف ا
الشركط التي عمى مف ىذه االتفاقية  27المادة  نصتالقانكنية المنظمة لالختراعات كلبراءاتيا فقد 

تتاح إمكانية الحصكؿ عمى  3ك2مع مراعاة أحكاـ الفقرتيف  " ،قكليابيجب تكافرىا في االختراع 
مياديف التكنكلكجيا  براءات االختراع ألم اختراعات سكاء أكانت منتجات أـ عمميات صناعية في كافة
 . " شريطة ككنيا جديدة كتنطكم عمى "خطكة إبداعية" كقابمة لالستخداـ في الصناعة

مف اتفاقية تريبس العديد مف نصكص قكانيف براءات االختراعات العربية فقد نص  27كيقابؿ المادة 
فكرة مبتكرة أك تحسيف تمنح براءة االختراع عف كؿ اختراع جديد ناتج عف  " ،المشرع اإلماراتي عمى

كقاـ المشرع الفمسطيني بتضميف  2،.."عيمبتكر الختراع تحميو براءة.......كقابال لالستغالؿ الصنا
بالرغـ مف عدـ انضماـ دكلة  2012،3ىذه الشركط في مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية لسنة 

 . فمسطيف إلى منظمة التجارة العالمية كالتفاقية تريبس
كأجازت ىذه االتفاقية لمبمداف األعضاء أف تستثني مف قابمية الحصكؿ عمى براءات االختراعات التي 

كتطبيقا  4،يككف منع استغالليا تجاريا في أراضييا ضركريا لحماية النظاـ العاـ أك األخالؽ الفاضمة
 " عمى، اع حيث نصليذه المادة فقد نظـ المشرع األردني تمؾ االختراعات في قانكف براءات االختر 

 التي يترتب عمى استغالليا إخالؿ االختراعات -1-ال تمنح البراءات في أم مف الحاالت التالية: أ
 5. باآلداب العامة أك النظاـ العاـ"

                                                           

"دور اتفاقية تريبس في تطوير نظـ الحماية القانونية لمكائنات الدقيقة والمستحضرات : قصير, أكـر فاضؿ سعيد  1-
 راجع المكقع االلكتركني : ,123ص، النيريفكمية الحقكؽ/جامعة  الصيدالنية والتقنيات البيولوجية في التشريعات العربية",

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96256"  " 
راع كالرسـك ، بشأف تنظيـ كحماية الممكية الصناعية لبراءات االخت1992لسنة  44القانكف االتحادم رقـ مف  4المادة  -2

 1971قانكف براءات االختراع السكداني لسنة ( مف 6ك5ك4ك3المادة ) -كيقابؿ ىذه المادة كال مف: أ اإلماراتيكالنماذج الصناعية 

ف قانكف براءات م 3المادة  -ج.البحريني 2004لسنة  1قانكف براءات االختراع كنماذج المنفعة رقـ مف  1المادة  -ب
 ـ . 1999لسنة  32رقـ  االختراع األردني

 . مف مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية عمى شركط منح براءة االختراع كبراءة نمكذج المنفعة 58تنص المادة  3-
 . مف اتفاقية تريبس 27/2المادة  4-

الممكية  حقكؽ مف قانكف حماية 2/1كيقابميا نص المادة  1999لسنة  32رقـ  مف قانكف البراءات األردني 1/أ/4المادة  -5
 1962لسنة  4قانكف براءات االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية رقـ مف  2/1كنص المادة  2002لسنة  82رقـ  الفكرية المصرم

 .الككيتي

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96256
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96256
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ضمف المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف الممكية الصناعية نصا يستثني بو حاالت ال يمنح  كما
 " ،قكلياببراءة االختراع, لد نظمت اتفاقية تريبس مدة الحماية الخاصة كق، 1االختراع المعيف براءة بو

مف تاريخ التقدـ  ال يجكز أف تنيي مدة الحماية الممنكحة قبؿ انقضاء مدة عشريف سنة تحسب اعتباران 
 2. " بطمب الحصكؿ عمى البراءة

يازات االختراعات كالرسـك رقـ كيالحظ أف مدة الحماية المتياز االختراع "براءة االختراع" في قانكف امت
كىذه المدة ال تتطابؽ مع  3،المطبؽ في فمسطيف "الضفة الغربية" ستة عشر سنة 1953لسنة  22

المدة التي نصت عمييا اتفاقية تريبس كيرجع السبب في ذلؾ إلى أف ىذا القانكف تـ إصداره قبؿ مدة 
ي بتعديؿ ىذه المدة بما يتطابؽ مع اتفاقية كبيرة مف سرياف اتفاقية تريبس كقد قاـ المشرع الفمسطين

 " ،/أ مف ىذا المشركع عمى69تريبس في مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية فقد نصت المادة 
 ". مدة حماية براءة االختراع عشركف سنة غير قابمة لمتجديد كتبدأ مف تاريخ تقديـ طمب البراءة

االتفاقية بالنسبة لبراءات االختراع كبالزيادة عمى المبادئ فيما يتعمؽ بالحماية التي كفرتيا ىذه أما 
التي ذكرناىا سابقا فقد نصت ىذه االتفاقية عمى مادة قانكنية ميمة جدا كتقضي ىذه المادة بعدـ 

 4. إجازة التحفظ عمى أم مف أحكاـ ىذه االتفاقية مف دكف مكافقة البمداف األعضاء األخرل
بتنظيـ الحماية القانكنية لبراءات االختراع بشقييا الجزائي كالمدني ففيما يتعمؽ كقد قامت ىذه االتفاقية 

بالحماية المدنية فقد نصت عمى أف لمسمطات القضائية أف تأمر المتعدم بأف يدفع لصاحب الحؽ 
كقد قامت  5،تعكيضات مناسبة عف الضرر الذم لحؽ بو بسبب التعدم عمى حقو في الممكية الفكرية

كأما فيما يتعمؽ بالحماية  6،ت الداخمية بتنظيـ ىذه الحماية كما أسمفنا سابقا بيف طياتياقامت التشريعا
يجكز لمبمداف  " ،بالحماية الجزائية فقد نظمت ىذه االتفاقية ىذه الحماية مف خالؿ نصيا عمى ما يمي

األعضاء فرض تطبيؽ اإلجراءات كالعقكبات الجنائية في حاالت أخرل مف حاالت التعدم عمى 

                                                           

 . الصناعيةمف مشركع قانكف حماية الممكية  1/أ/59نص المادة راجع بذلؾ  1-
 تريبس. مف اتفاقية33المادة  2-
 .22/1953مف قانكف امتيازات االختراع كالرسـك رقـ  15/1راجع نص المادة  3-
 مف اتفاقية تريبس. 72المادة  4-

 مف اتفاقية تريبس. 45/1المادة  -5
نصت القكانيف الداخمية عمى الحماية المدنية لبراءة االختراع كىذا يدؿ عمى تأثر ىذه التشريعات باتفاقية تريبس كمنيا نص  6-

المادة السادسة كاألربعكف مف قانكف براءات االختراع المبناني حيث نصت عمى "يمـز كؿ مف اعتدل عمى حقكؽ صاحب البراءة 
ألضرار المادية كالمعنكية كالربح الفائت كالربح الذم جناه المعتدم كلممحكمة أف تأمر بأف يدفع لممتضرر تعكيضا يشمؿ ا

 بضبط األشياء الجارية عمييا الدعكل كاآلالت كالمكاـز التي استخدمت في التعدم".
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كتطبيقا لذلؾ فقد  1،لممكية الفكرية السيما حيف تتـ التعديات عف عمد كعمى نطاؽ تجارمحقكؽ ا
مت كافة التشريعات العربية إجراءات حماية براءات االختراع كنظمت الجرائـ التي مف الممكف أف ظن

بهذه البزاءات .تمحؽ 
2 

كما يرل  ؾكتشريعاتيا، كيظير ذلعمى الدكؿ كبير  أثر البرا ات بشأفوقد كاف لمعاىدة التعاوف 
المنضـ ليذه المعاىدة، كيالحظ باف مف ينتفع بيذه المعاىدة،  الكبير عدد الدكؿمف خالؿ الباحث، 

ىـ مف كبار الشركات العالمية كمؤسسات البحث كالجامعات، كذلؾ عندما ترغب في االستحصاؿ 
غيرة كالمتكسطة كما ينتفع بيا األفراد عمى حماية دكلية لبراءاتيا، كتنتفع بيا أيضا الشركات الص

 المخترعيف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مف اتفاقية تريبس. 61المادة  1-
 مف ىذه الدراسة. 126، صحماية الجزائية لبراءات االختراعالبذلؾ راجع  2
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  الثاني.ممخص الفصؿ 
يـ ىذا الفصؿ بتقس كقمت الناظمة لحؽ العامؿ في االختراع، األحكاـدراسة في ىذا الفصؿ،  تناكلت

مف ىذا الفصؿ، حقكؽ كالتزامات العامؿ كصاحب العمؿ  األكؿفي المبحث  مبحثيف، تناكلت إلى
في المبحث الثاني مكضكع الحماية القانكنية لحؽ العامؿ في  العامؿ، كتناكلتاشئة عف اختراع الن

 االختراع.
مطمبيف، تناكلت في المطمب  إلىمت بتقسيمو مف ىذا الفصؿ، فقد ق األوؿمؽ بالمبحث وفيما يتع

لو حقاف عمى  يترتب العامؿ بأف اعو، كتبيف ليمنو، حقكؽ كالتزامات العامؿ الناشئة عف اختر  األكؿ
كحقو المالي في استغالؿ اختراعو كالتصرؼ  إليوفي نسبة اختراعو  كىما حقو غير المالي اختراعو

لمغير عف االختراعات  اإلفصاحكمنيا التزامو بعدـ  تااللتزامافيو، كيترتب عمى العامؿ مجمكعة مف 
صاحب العمؿ عف االختراعات التي يتكصؿ  بإبالغبسببو كالتزامو  أكالعمؿ  أثناء إليياالتي يتكصؿ 

بسببو، كتناكلت في المطمب الثاني مف ىذا المبحث، حقكؽ كالتزامات صاحب  أكالعمؿ  أثناء إلييا
الحؽ في استغالؿ كالتصرؼ بالنسبة  العمؿ الناشئة عف اختراع العامؿ، كتبيف لنا بأف لصاحب العمؿ

 إليومباشرة، كلو مجمكعة مف الحقكؽ بالنسبة لالختراعات التي ال تؤكؿ  إليولالختراعات التي تؤكؿ 
مباشرةن، كما يترتب عمى صاحب العمؿ مجمكعة مف االلتزامات كمف بينيا تعكيض العامؿ كمكافأتو 

 صاحب العمؿ . إلىؿ العامؿ بؿ تؤك  إلىعف االختراعات التي ال تؤكؿ 
مطمبيف تناكلت في المطمب  إلىمف ىذا الفصؿ، فقد قمت بتقسيمو  وفيما يتعمؽ بالمبحث الثاني

ة الحماية القكانيف الداخمية، حيث قمت بدراسمنو، الحماية القانكنية لبراءات االختراع في ظؿ  األكؿ
دراسة الكضع القانكني لبراءات االختراع في  إلىالجزائية كالحماية المدنية لبراءة االختراع كتطرقت 

ظؿ التنظيـ القانكني الفمسطيني، كتناكلت في المطمب الثاني مف ىذا المبحث، الحماية القانكنية 
لبراءات االختراع في ظؿ القكانيف كاالتفاقيات الدكلية، حيث قمت بدراسة كؿ مف اتفاقية باريس 

 .لبراءاتا بشأفكمعاىدة التعاكف  كاتفاقية تريبس
حؽ العامؿ في االختراع ما بيف  " قد انتييت مف دراسة مكضكع، أككفكباالنتياء مف ىذا الفصؿ، 

 كالتكصيات.مجمكعة مف النتائج  إلىبذلؾ  متكصؿ، " قانوف العمؿ وقانوف برا ات االختراع
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 الخاتمة 
بعد البحث في مكضكع " حؽ العامؿ في االختراع بيف قانكف العمؿ كقانكف براءات االختراع "، مف 
خالؿ التعرض لإلطار القانكني ليذا الحؽ كلألحكاـ الناظمة لو كلمحماية القانكنية المترتبة عميو، كبعد 

عربية كالقكانيف المدنية البحث كالدراسة في كؿ مف قكانيف العمؿ العربية كقكانيف براءات االختراع ال
ـ، كلقانكف امتيازات 2000لسنة  7العربية، كمف خالؿ البحث كالدراسة لقانكف العمؿ الفمسطيني رقـ 

ـ، كلمجمة األحكاـ العدلية، كلكؿ مف مشركع 1953لسنة  22االختراعات كالرسكـ الفمسطيني رقـ 
ناعية الفمسطيني، كبعد االطالع عمى الممكية الصحماية القانكف المدني الفمسطيني كمشركع قانكف 

اآلراء المختزنة في المراجع القانكنية كمؤلفات القانكنييف العرب، كبعد دراسة كؿ ما ذكر أعاله كبناءن 
 عمى الفيـ البسيط لمباحث، تكصمت إلى النتائج كالتكصيات التالية :

 النتائج. أوال:
، سكاءن في مف تنظيـ خاص الختراعات العامميف خاليةن التشريعات الفمسطينية النافذة،  جاءت -1

 العدلية. األحكاـمجمة  أكقانكف امتيازات االختراعات كالرسـك  أكقانكف العمؿ 
لسنة  8كتعديالتو رقـ  األردني قانكف العمؿلـ تتضمف التشريعات العمالية العربية، باستثناء  -2

 في ىذه الدكؿ لمقانكف المدنيلتنظيـ كتركت ىذا ا، العماؿأم تنظيـ خاص الختراعات  ـ،1996
 ".باعتباره " الشريعة العامة 

قامت قكانيف براءات االختراع كالقكانيف المدنية في الدكؿ العربية بتنظيـ اختراعات العامميف،  -3
 االختراعات.بالرغـ مف كجكد تعارض كبير بيف كال القانكنيف في تنظيـ ىذه 

" كؿ فكرة ابتكاريو يتوصؿ إلييا )العامؿ المخترع( في منشأة بأنو:يعرؼ اختراع العامؿ  -4
شرافو، وينتج عنيا حؿ لمشكمة معينة في مجاؿ التقنية  عمالية لدى صاحل العمؿ وتحت إمرتو وا 

بكمييما والمتوفر فيو كافة الشروط القانونية الواجل توافرىا  أوبطريقة صناعية  أووتتعمؽ بمنتج 
 ".برا ة تحميو وتنظمو  في االختراع والحائز عمى
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يشترط في االختراع حتى يطمؽ عميو كصؼ اختراع العامؿ، تكافر شرطيف ميميف كىما أف   -5
يككف االختراع ناتجان بسبب كجكد عالقة عمالية تجمع بيف العامؿ كصاحب العمؿ، كاف ينتج عف 

 شخصيان.ىذه العالقة اختراع مف قبؿ العامؿ 
يجب أف تتكافر في االختراعات التي يتكصؿ إلييا العامؿ، كافة الشركط المكضكعية كالشكمية  -6

التي قامت قكانيف براءات االختراع بتنظيميا كتحديدىا، حتى يستطيع العامؿ االستفادة مف الحماية 
  الشركط.القانكنية التي تكفرىا ىذه القكانيف نتيجةن لتكافر ىذه 

نكعيف مف االختراعات،  إلىبسببو  أكعممو  أثناءالعامؿ  إليياالتي يتكصؿ سـ االختراعات تق -7
ناتجةن عف طبيعة العمؿ تنفيذان لعقد العمؿ "اختراعات الخدمة"، كىما االختراعات العمالية التي تككف 

كيككف الحؽ بيذه االختراعات مف نصيب صاحب العمؿ، كفقا لما يقتضيو العقد كالقانكف، ما لـ 
كما لـ يكجد اتفاؽ خطي يعطي الحؽ لمعامؿ عمى ىذه  عنيا صاحب العمؿ لمصمحة العامؿيتنازؿ 

، كاالختراعات التي ليا صمة بعمؿ العامؿ كلكنيا ليست مف طبيعة عممو، " االختراعات االختراعات
العرضية " كتؤكؿ االختراعات العرضية إلى العامؿ ما لـ يكجد شرط يقضي بغير ذلؾ كفقا لمقكانيف 

لمدنية، كفي حاؿ رغب صاحب العمؿ باستغالؿ االختراع أك شراء براءتو كفقا لقكانيف براءات ا
 االختراع .

الحرة التي يتصؿ الييا العامؿ، ال تتصؿ نيائيان بعمؿ المنشأة أك بصاحب العمؿ،  تاالختراعا -8
  العامؿ.كتؤكؿ االختراعات الحرة دائما كفي كؿ األحكاؿ إلى 

ميما كاف نكع االختراع الذم  ،باسمو إليوفي نسبة االختراع الذم يتكصؿ  الحؽلمعامؿ يككف  -9
تراع العامؿ، كال يجكز لمعامؿ التنازؿ عف ىذا الحؽ، كيكتب اسـ العامؿ في براءة االخ إليويتكصؿ 

 كتحميو.التي تنظـ االختراع 
 أك استغالؿ االختراع، فيحؽ لمعامؿ إليوحؽه مادم عمى االختراع الذم يؤكؿ  يككف لمعامؿ -10

 براءتو. أكعمى ىذا االختراع الحجز  لمغير كيجكزكبيعو كالتنازؿ عنو لمغير كرىنو، التصرؼ فيو، 
داخؿ نطاؽ عممو  العامؿ االختراع الذم يتكصؿ إليو مكافأةن، عف أكالعامؿ تعكيضا يستحؽ  -11

لككف  أكعاليةه،  اقتصادية كاف ليذا االختراع قيمةه  إذاصاحب العمؿ مباشرةن،  إلىكالذم يؤكؿ 
العامؿ لـ يكف بسبب طبيعة عممو كرغب صاحب العمؿ في استغاللو  إليواالختراع الذم تكصؿ 

 االختراع.، فممعامؿ الحؽ في التعكيض عف ىذا كفقان لقكانيف براءات االختراع كاالختراع العرضي
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 ، فيحؽ لصاحب العمؿإليوصاحب العمؿ حؽه مادم عمى االختراع الذم يؤكؿ ل يككف -12
الحجز  لمغير ، كيجكزرىنو أكالتنازؿ عنو لمغير  أكببيعو  التصرؼ فيو أك استغالؿ ىذا االختراع

 كبراءتو.عمى ىذا االختراع 
صاحب  إبالغلمغير، كيتكجب عميو  إفشاءهيمتـز العامؿ بالمحافظة عمى سر االختراع كعدـ  -13

في ذكر اسمو في  لعامؿ المخترعحؽ اكيمتـز صاحب العمؿ باحتراـ العمؿ عف ىذا االختراع، 
 عميو.اختراعو كالمحافظة  البراءة الناتجة عف

تطبؽ عمى اختراعات العماؿ القكاعد الكاردة في قانكف العمؿ إذا كانت أفضؿ لمعامؿ، كفي  -14
ختراعات العامميف، فيتـ المجكء إلى القكاعد الكاردة في حاؿ خمك قانكف العمؿ مف تنظيـ خاص ال

قانكف براءات االختراع بكصفو قانكف خاص، كفي حالة خمك القانكنيف السابؽ ذكرىما يتـ المجكء إلى 
 الخاصة.القكاعد الكاردة في القانكف المدني بكصفو الشريعة العامة لمقكانيف 

يخضع اختراع العامؿ كبراءة اختراع العامؿ، لقكاعد الحماية القانكنية التي تخضع ليا سائر  -15
كانت ىذه الحماية  أكالمدني، الحماية كطنية بشقييا الجزائي ك  ىذه أكانت، سكاءن األخرلاالختراعات 

 الدكلية.دكلية بمكجب القكانيف كاالتفاقيات 
ى تاريخ ىذه الرسالة، فاف الحقكؽ الكاردة عمى اختراع كفقا لمنظاـ السارم في فمسطيف كحت -16

العامؿ، كميما كاف نكع ىذا االختراع، تككف مف حؽ العامؿ، تطبيقان لمقاعدة القانكنية، التي نص 
، في المادة الرابعة منو، كالتي 1953لسنة  22راعات كالرسكـ رقـ عمييا قانكف امتيازات االخت

 ألي األوؿ" مع مراعاة أية شروط يفرضيا ىذا القانوف يحؽ لممخترع الحقيقي  ،نصت عمى
يحصؿ عمى امتياز باختراعو يخولو الحؽ المطمؽ في استعمالو واستثماره  أفاختراع جديد 

نتاجووتشغيمو وصنعو   ".أو منح رخص لمغير بذلؾ وتجييزه وبيعو  وا 
مسطيني، اختراعات العامميف، ككذلؾ دني الفنظـ المشرع الفمسطيني في مشركع القانكف الم -17

كية الصناعية، مالم حماية فقد نظـ المشرع الفمسطيني اختراعات العامميف في مشركع قانكف األمر
النقؿ  إلى التأثيركالمصرم كقد كصؿ ىذا  األردنيبكؿ مف التشريع  يالفمسطينكقد تأثر المشرع 

عمى حؽ  سمبان  سيؤثرة الكضع الداخمي في دكلة فمسطيف، مما عف ىذه التشريعات دكف مراعا حرفيان 
 المخترع.العامؿ 

لـ تتضمف المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية المنظمة لحقكؽ الممكية الفكرية بشكؿ عاـ كلحقكؽ  -18
الممكية الصناعية كلبراءات االختراع بشكؿ خاص، ألم تنظيـ يدؿ عمى حقكؽ العماؿ في 
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اختراعاتيـ، كيرل الباحث أف المبادئ العامة الكاردة في ىذه االتفاقيات كالمعاىدات تنطبؽ عمى 
 كبراءاتيـ.راعات العماؿ اخت
 

قمة السكابؽ كاألحكاـ القضائية فيما يتعمؽ باختراعات العامميف كيرجع ذلؾ إلى األسباب  -19
  الباحث:التالية كما يرل 

 المحاماة.ارتفاع تكمفة المطالبة القضائية كأتعاب  -أ
 المجكء إلى القضاء.قمة مبمغ التعكيض الذم يستحقو العامؿ في بعض األحياف مما يحكؿ دكف  -ب
 خكؼ العامؿ مف فصمو مف العمؿ في حاؿ تحريكو لدعكل قضائية في مكاجية صاحب العمؿ. -ج
االتفاؽ الكدم بيف العامؿ كصاحب العمؿ في بعض األحياف كالذم يحكؿ دكف لجكء العامؿ  -د

 القضاء.إلى 
 

 التوصيات. ثانيا:
 :يميعمى ىذه النتائج، أكصي بما  كبناء

مف مشركع قانكف حماية حقكؽ الممكية الصناعية  4/أ/60ضركرة تعديؿ كؿ مف المادة  -1
" يككف الحؽ في الحصكؿ عمى براءة االختراع أك نمكذج  التالي:الفمسطيني، لتصبح عمى النحك 

لصاحب العمؿ إذا كاف االختراع أك نمكذج المنفعة الذم تكصؿ  -4 التالي:المنفعة عمى النحك 
إليو العامؿ أثناء استخدامو كاف تنفيذان لعقد العمؿ أك لككف طبيعة عمؿ العامؿ تقتضي منو 

 ".إيجاد ىذا االختراع 
مف مشركع قانكف حماية حقكؽ الممكية الصناعية الفمسطيني،  5/أ/60ضركرة تعديؿ المادة  -2

" يككف الحؽ في الحصكؿ عمى براءة االختراع أك نمكذج المنفعة  التالي:عمى النحك لتصبح 
لمعامؿ إذا كاف االختراع أك نمكذج المنفعة الذم تكصؿ إليو العامؿ أثناء  -5 التالي:عمى النحك 

استخدامو، حتى كاف تعمؽ بأنشطة صاحب العمؿ أك أعمالو أك استخدـ العامؿ في سبيؿ 
االختراع أك نمكذج المنفعة خبرات صاحب العمؿ أك أدكاتو أك مكاده  التكصؿ إلى ىذا

طبيعة عممو تقتضي منو  المكضكعة تحت يده، ما لـ يكف العامؿ مكمفا بإيجاد االختراع أك
  .ذلؾ"
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ضركرة كضع قاعدة قانكنية في مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية، تعطي الحؽ  -3
اع دكف حؽ تممكو، الذم تكصؿ إليو العامؿ غير المكمؼ لصاحب العمؿ في استغالؿ االختر 

بإيجاد ىذا االختراع " حؽ االستغالؿ داخؿ المنشأة العمالية فقط التابعة لصاحب العمؿ كالتي 
العامؿ المخترع دكف سكاىا" ، في حالة تكصؿ العامؿ إلى ىذا النكع مف االختراعات  يايعمؿ في

أك مكاده أك خبراتو أك معمكماتو، ما داـ العامؿ ال زاؿ نتيجةن الستخدامو آالت صاحب العمؿ 
يعمؿ لدل صاحب العمؿ، مع تعكيض العامؿ كمكافأتو، مع انتياء ىذا الحؽ في حالة ترؾ 

 العامؿ لمعمؿ ألسباب تعكد إلى المنشأة ك/أك إلى صاحب العمؿ.
معينة المدة التحدد  ،مشركع قانكف حماية الممكية الصناعيةضركرة كضع قاعدة قانكنية في  -4

 براءتو.أك شراء  الذم تكصؿ إليو العامؿ تجيز لصاحب العمؿ خالليا استغالؿ االختراعالتي 
ضركرة كضع قاعدة قانكنية في مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية، تكضح مفيـك  -5

ه القاعدة بط ىذالعامؿ المخترع فيو كر  حؽ شركطو كتكفؿ حمايتو كحمايةتحدد ك  الحراالختراع 
 العاـ.بالنظاـ 

ضركرة كضع قاعدة قانكنية تحدد كيفية احتساب التعكيض أك المكافأة التي يستحقيا العامؿ  -6
المخترع، في حالة كاف لالختراع الذم تكصؿ إليو أىمية اقتصادية كبيرة أك فيما لك رغب 

، يؤخذ فييا بعيف االعتبار صاحب العمؿ باستغالؿ االختراع العرضي الذم تكصؿ إليو العامؿ
 الكقت.أجر العامؿ كالقيمة االقتصادية لالختراع في ذلؾ 

ضركرة كضع قاعدة قانكنية في مشركع قانكف حماية الممكية الصناعية، تحدد حقكؽ  -7
ما  صكصان عمى االختراع الذم يتكصؿ إليو العامؿ كخ ككاجبات كؿ مف العامؿ كصاحب العمؿ،

في نسبة اختراعو يتعمؽ بالتزاـ صاحب العمؿ بتعكيض العامؿ كمكافأتو كالمحافظة عمى حقو 
، كما يتعمؽ بالتزاـ العامؿ بالمحافظة عمى سر االختراع كضركرة إفصاحو عف ىذا االختراع إليو

خطاره    العمؿ.لصاحب كا 
كالجامعات  كالنيابةالمحاكـ  أركقةعمى المستكل المحمي كفي  كندكاتضركرة عقد مؤتمرات  -8

المنشآت فكرية كالحقكؽ المترتبة عمييا، كعقد ندكات داخؿ ال الحقكؽالفمسطينية، لتكضيح طبيعة 
العماؿ بخصكص طبيعة الحقكؽ التي تترتب ليـ في حاؿ تكصميـ إلى  العمالية إلفياـ كتكعية

 المنشآت.اختراع ما أثناء عمميـ في تمؾ 
صدا إقرارضركرة  -9 لغاءمشركع القانكف المدني  ركا   العدلية. األحكاـالعمؿ بمجمة  كا 
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صدار  -10  إجراء قانكف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني بعدمشركع ضركرة إقرار كا 
 المشركع.التعديالت الالزمة عمى ىذا 

ضركرة االنضماـ " انضماـ دكلة فمسطيف "، إلى المنظمات الدكلية كاالتفاقيات الدكلية  -11
الممكية الصناعية بما فييا براءات االختراع  عاـ كحقكؽالتي تنظـ حقكؽ الممكية الفكرية بشكؿ 

 خاص.بشكؿ 
ضركرة االىتماـ بجمعيات ك/أك مؤسسات الممكية الفكرية كفتحيا في فمسطيف، بما يسمح  -12

مف خالليا بالتكاصؿ مع المنظمات الدكلية المختصة في مجاؿ الممكية الفكرية كضركرة 
 الدكلية.التكاصؿ مع المكاتب اإلقميمية ليذه المنظمات 
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 الكويتي. 1962لسنة  4قانوف برا ات االختراع والرسـو والنماذج الصناعية رقـ  -14
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