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(1971/8/30) 

ل وألال صلفا

ة يديهمتم اكحأ

 .ن وناقلام سا

. 1971ة نسلع ارتخاالت اءاربن وناق "ن وناقلاا ذهي مسيـ 1 " 

 .ر يسفت

 :ر خآي نعمق ايسلاض تقيم لا من وناقا لا ذهي فـ 2

، ة ماعلاة مكحملاا هبد صقي "ة مكحملا"

، ة يراجتلات اليجستلاة رادإبت اءاربا لة بعشه بد صقي "ة بعشلا"

1.ل دعلار يزوه بد صقي "ر يزولا"

ي ناثلال صلفا

ة ءاربلاح نمط ورش

 .ة ءاربلاا هنعح نمتي تلات اـعارتالخا



                          
    

                      
            

                   

   

        

                              
                 

                
           

                    
                

   

             

                          
                 

    

   

     

                             
     

   

ل الغتساللل باقور اكتباالي فد هجن عئ شاند يدجع ارتخال كن عع ارتخاة ءاربح نمت)1(ـ3
 .ي عانصلا

ن اكا ذاة ءاربا له نعت حنمم ئاقاع رتخان يسحتى لاى دؤيع ارتخال كن عع ارتخاة ءاربح نمت
ىعانصلال الغتساللا ًديدج ً الباقور اكتباالى فد هجن ع ً  .ا ئشان

(2) 

 (3) .ة يملعلاة عيبطلات اذت افاشتكاالوة يرظنلاد عاوقلات اعارتخاالة ليبقن مد عت ال

 .ع ارتالخاي فة دلجا

اع ضوألاد دحتوة دئاسلاة ينفلااع ضواألن ما ًءزجل كشيم لا ذإا ًديدجع ارتخاالن وكي
و أب وتكمف صوق يرطن عت قوي اون اكمي أي فة ماعللا ًحاتمن وكيي شل كبة دئاسلاة ينفلا
ة يقبسألاخ يراتو أة ءاربلاب لطم يدقتل بقى رخأة ليسوة يأبو أل امعتسالاق يرطن عو أي وفش
 .اع رتخالاك لذبق لعتيا ميفح يحصلاه جولاى لعه بب لاطملا

ـ 4 (1)

ض رعمي فاع رتخاالض رعبه فلخو أرع تخملام ايقد رجملة ماعللا حاتمع ارتخاالر بتعي ال
ميدقتى لعة قباسلار هشاألة تسل الخ ً  .ة ءاربلاب لطا يمسره بف رتعموأي مسري لود

(2) 

 .ر اكتبالاد هج

اذإر اكتباالي فد هجن ع ً ن مء اوسة دئاسلاة ينفلااع ضوأللة جيتنة هادبن كيم لا ئشانع ارتخاالر بتعي
ي تا لة يعانصلاج ئاتنلاة يحانن مو أه بة قلعتملات اجتنملاو أب يلاسألاد يحوتو أق يبطتلاو أب ولساألة يحان
 .ا هنعم جني

ـ 5

 .ي عانصلال الغتسالا

ةعانصلان موع ني أي فه مادختساو أ هعنص نكمأ اذإ يعانصلا لالغتسالل ً الباق ع ارتخاالر بتعي
 .ة عارزلاو أ

ـ 6



               

                        
                  

   

   

    

   

         

                                    

                      
                
              

   

                      
             

   

                  

                          
                  

         

   

           

 .ت اءاربلاح نمى لعد ويق

ن كلوب اداآلو أم اعلام اظنلابل الخإا هلالغتساو أا هرشني فن وكيي تا لاع رتخالات اءاربح نمز وجيال 
 .ا ًنوناقر وظحمه لالغتسان أد رجملب ادآلاو أم اعلام اظنلابً الخماع رتخاالل الغتسار بتعيال 

ـ 7

ث لاثلال صفلا

ة ءاربلاح نمق ح

 .ة ءاربلاي فق لحا

 .ه قوقحه يإلت لآن ملو أع رتخمللة ءاربلاي فق حلان وكي،  10ة داملام اكحأة اعارمع م

ا مهلة ءاربالي فق حلان اكص اخشأة دعو أن يصخشن يبك رتشمل معة جيتناع رتخالان اكا ذإ
مهنيبي واستلابوة كرشم هقوقحم هيلات لآن ملو أ ً ا ًكرتشمو أا ًعرتخمر بتعيوال .ا عيمجم هلو أ

ي فد هجبة مهاسملان ودع ارتخالاذ يفنتي فة دعاسملاد رجمبم اقي ذلاص خشلاع ارتخاالي ف
 .ر اكتباال

(1) 

(2) 

ـ 8

ب لطبم دقتين مل وأن وكيص خشي أا ًفلخو أا ًعرتخمر بتعي 10و9ن يتداملام اكحأة اعارمع م
 .ه تاذاع رتخالان عة يقبسأبة حيحصة قيرطبب لاطين مل وأو أة ءاربلا

(3) 

 .ى دعتلا

ى لعه تقفاومن ودر خآص خشاع رتخان مة دمتسمة ءاربلاب لطلة يرورضلار صانعلات ناكا ذإ
ه يلإل وحين أب لطين أن وناقللف لاخملاي دعتلاك لذن مر رضه قحلي ذلاص خشللز وجيف، ب لطا لم يدقت
 .ه يلعء انبة حونمملاة ءاربا لو أب لطا لك لذ

ـ 9

ف ظوما هعرتيخي تلاو أف يلكتلان عة ئشانلات اعارتالخا



                        
                  

           

                      
               

         

                    
              

               
                

     

                   
     

   

           

                       

                    

   

   

   

   

   

           

د وقعبون يعمل معبم ايقلابف يلكتلاى لعص نتي تا لد وقعلابص اخلان وناقا لة اعارمع م)1(ـ10
ن عئ شاناع رتخان عة ءاربلاي فق حلان وكي، ة فلاخمة يدقاعتم اكحأد جوتم لا مو، م ادختساال
 .م دخمللو أل معلابف يلكتلار دصاي ذلاص خشللد قعلاذ يفنت

ف ظوملاف يلكتى لعص نا لن ما ًولخد قعلان اكا ذإ)1(د نبلاي فه يلعص وصنملام كحلاق بطي
ت انايبلاى لإع وجرلابه عارتخاى لإل صوتد قف ظوملان ات بثا ذاور اكتبالاي فد هجل ذبب
 .ه تفيظوم كحبه فرصتت حتة عوضوملال ئاسولام ادختسابوأ

ي عارية أفاكمي فق حلاع رتخملاف ظومللن وكي)2(د نبلاي فا هيلعص وصنملات الاحلاي ف
ة لاحي فة مكحملاة طاسوبة أفاكملاد دحتوة ءاربلاه نعت حنمي ذلااع رتخالاة يمهأوه بترما هيف
ف ظومللن وكي)1(د نبلاي فا هيلعص وصنملات االحلاي فو .ن يفرطلان يبق افتاد وجوم دع
ع ارتخاللن اكور اكتباالي فد هجي أل ذبه نمب لطتية مدخلاد قعن اكا ذإل ثاممق حرع تخملا
 .ة يئانثتساى وصقة يمهأ

ا هفالخى لعق افتاالز وجيال )3(د نبلام اكحأب جومبرع تخملاف ظومللة حونمملاا يازملا
 .د قاعتلاق يرطب

ي قيقلحاع رتمخلام سار كذي فق لحا

 .ة ءاربلاي فة فصلاه ذهبه مسار كذي فق حلاي قيقحلارع تخملل

 .د قاعتلاق يرطب)1(د نبلاي فه يلعص وصنملام كحلاة فلاخمز وجي ال

ع بارلال صلفا

ة ءاربلاح نم

 .بللطاوط رش

(2) 

(3) 

(4) 

)1(ـ11

(2) 



                     

                   
       

                 

               

                      
           

                      
       

                      

   

           

                        
         

                      

                  

   

           

                     

                     

 :ى لعل متشين أب جيوة بعشلاى لإة ءاربلاب لطم دقي)1(ـ12

ن ايبب جيفج راخلابب لاطلان اونعن اكا ذإف، ه ناونعوب لاطللل ماكلام ساال )أ (
، ن ادوسلال خاده لر اتخمل حم

، ت دجون ا، ه يفا هيلار اشملام وسرلابا بوحصمع ارتخاللف صو )ب(

 .ر ثكاو أه تيامحب لطيز ايتماق ح )ج(

ي فه مسار كذب لطبي قيقحلاع رتخملان مه يلعع قومن ايبء اضتقالاد نع، ة ءاربا لب لطبق فري
 .ه ناونعوه مسان يبين أه يلعوة فصلاه ذهبة ءاربلا


ى إلة جاحن وده يلعع قومل يكوته بق فرين اب جيفل يكوة طاسوبا مدقمب لطا لن اكا ذإ

.ق يثوتلاو أع يقوتلاى لعق يدصت



.ة ءاربلاب لطي فا هتاعارمب جيي تلاة يمسرلات ايضتقملال يصافتى لعح ئاوللاي فص ني


 .ت ابلطلاوف صولات ايوتحم


ة ربخي ذص خشلن كميث يحبة لماكوة حضاوة قيرطباع رتخالان عف صولاف شكين أب جي

.ه لالغتسابم وقين اه بق لعتملارع فا لي ف



.ه بب لاطملاز ايتماالق حلة بولطملاة يامحلات ابلطلاو اب لطا لي فد دحتن أب جي



.ف صولات ايوتحمز ايتمالاق وقحلة يامحلات ابلطز واجتال أب جي


 .عارتالخاةدوح


.دحاواع رتخاى لعًاروصقمة ءاربا لب لطن وكين اب جي



:ص وصخلاه جوى لعة ءاربلاب لطن مضتين أز وجي)1(د نبلاة اعا رمع م


(2) 

(3) 

(4) 

)1(ـ13

(2) 

(3) 

)1(ـ14

(2) 



                   
              

                 
            

        

   

             

                          
                   

                 
                

   

             

               

   

               

                                   

                          
        

                       
               

                  
              

ة يامحبة بلاطملاز وجير ثكأو أة علسج اتناق حة يامحبة بلاطملاب ناجى لإ
، ر ثكأو أع لسلاو أة علسلاك لتع ينصتلر ثكأو أة قيرطم ادختساق ح

 )أ (

ة بلاطملاز وجير ثكأو أع ينصتللة قيرطي فق حلاة يامحبة بلاطملاب ناجى لإ
ن مج تنتي تلات اجتنملاي فق حلاة يامحوة قيرطلاك لتل يغشتة ليسوة يامحب
 .ت اجتنملاك لتم ادختساي فق حلاول يغشتلا

 )ب(

 .ةيقبسألاق ح

ه بلطبق فرين أر خآد لبن مم دقمق باسب لطة يقبسأن مد يفين أي فب غريي ذالة ءاربا لب لاطى لع
يقلتن مه ياله مدقو أب لطلاك لذه يلام دقي ذلاد لبلاوق باسلاب لطا لم قروخ يراته يفن يبي ً ا بوتكما ًنايب

ل صالاق بطة روصم يدقتق حاللاب لطا لخ يراتن مر هشأة ثالثل الخا ًضيأه يلعوه مدقمم ساوه نعق حلا
 .ب لطلاه يلام دقي ذلاد لبلاي فة ءاربلاب تكمق يدصتل محتق باسلاب لطلان م

ـ  15

 .م وسرلاع فد

ـ  16 .ه نعر رقملام سرلاع فديم لا مة ءاربلاب لطل بقي ال

 .ل كشلاث يحن مب للطاص حف

 .16و 15،  14،  12د اوملام اكحأله تقباطمن مد كأتللب لطا لص حفبة بعشلام وقت

ر كذتال ف 15ة داملام اكحأع ارتم لا ذإوة ءاربلاح نمتال ف 16و أ 12ة داملام اكحأاع رتم لا ذإ
 .ا هبب لاطملاة يقبسألاة ءاربلاي فة بعشلا

(1) 

(2) 

ـ 17

ب لطلال يدعتب لطا لم دقمن مة بعشلاب لطتف 14ة داملاه بلطتتا مء افيتساب لطلان مضتيم لا ذإ
مدقمر اطخإبت اءاربلاب تكمم وقيه تاذت قولاي فو، د حاوع ارتخاى لع ً ا روصقمن وكيث يحب

لام يدقتخ يراتن مريغير ثكأوأة ثالثل الخم دقين أه لن أبب لطلا ً ايعرف ً ب لطا بلطر هشأ
م لا ذإو 15 .ة داملام اكحأب جومبة يقبسألاخ يراتن مء اضتقالاد نعك لذكريغيوي لصاأل

(3) 



               
    

   

             

                            
                

                    
                

                        
         

                   

    

    

                           
                 

               
             
                

       

                     
              

       

                    
   

ة ءاربلاح نمتال فد حاوع ارتخاى لعا ًروصقمن وكيث يحبب لطلال يدعتى لإب لطلام دقمب جتسي

)1(ـ18

(2) 

(3) 

)1(ـ19

(2) 

(3) 

. 

 .ب لطلان ومضملض رعتلان ودة ءاربلاح ـنم

، 12د اوملاه بلطتتا مه يفت يعورد قب لطلان أ 17ة داملاي فه يإ لر اشملاص حفلان من يبتا ذإ
ه نعة ءاربلاح نمن كميب لطا لوع ضومن اكا ذإا مة فرعملص حفن ود، ةءاربلاح نمتف 16و 14
ة قباسة يولوأن مر يغيب لطي أو أق باسب لطي أن اكا ذإا مو 7ى لإ 3نمد اوملام اكحألًاقفو
 .ب لطا لك لذلة جيتنت حنمد قة ءاربلات ناكا ذإو أد لبا لي فه ميدقتق بس

ى لعب جيفت يعورد ق 15ة داملام اكحأن أ 17ة داملاي فه يلإر اشملاص حفلان من يبتا ذإ
 .اهبب لاطملاة يقبساألر كذين أت اءاربلاب تكم

 .اهتحصلن امضن وده يلإح نمتن مة يلوئسمت حتت اءاربا لح نمت

 .اهليسجتوة ءاربلار ادصإ

م ساوح نملاب يترتوم قرل مشتن أب جيوه يلإح نمتن مى لإا هتقيثور ادصإبة ءاربلاح نمت
ل مشتود لبلابر اتخمل حمن اونعه لر كذيفج راخلاي فه ناونعن اكا ذإفه يلإح نمتن من اونعو
ب لطلاخ يراتوم قروا هتيامحت بلطة يقبسأة مثن اكا ذإا من ايبوح نملاوب لطلاي خيراتك لذك
م وسرلاوق وقحلاواع رتخالاف صووا هتيامحبب لاطملاة يقبساألاس سأو، ه يإلم دقي ذلاد لبلاو
نأب لطد قن اكا ذإي قيقحلارع تخملان اونعوم ساًاريخأو، تدجون إف صولاك لذبق لعتتي تلا
 .ة ءاربلاي فه مسار كذي

د يقيوة ءاربل كلة بسنلابا هحنمب يترتبة مقرمة حونمملات اءاربالهيفد يقتًالجسة بعشلاد عت
ا هديقب جيي تا لت انايبلاع يمجو، ة يونسلام وسرلاع فدم دعلا هطوقسبن ايبء اضتقالاد نع
 .ن وناقلاا ذهم اكحأب جومب

ر اتخملاه ناونعو أه ناونعي فل جسملاة ءاربلاب حاصا هبا هرطخيي تلات ارييغتلاة بعشلاد يقت
. 



                   
               

   

            

                          
            
             

   

                    
                

   

   

   

     

   

            

                           

                 

                 

                

                

          

ث دحأى لإن وناقا لا ذهم اكحأب جومبة لجسملاة ءاربلاب حاصى لإة لسرملات ابتاكملال سرت)4(
 .ر اتخملاه لحملد يقمن اونعث دحأى لإه تاذت قولاي فل سرتود يقمن اونع

 .تاءاربلار شن

) 19(1ةداملام اكحألًاقفوت اءاربلان كميا مرع سأبة يمسرلاة ديرجلاي فر شنتن أة بعشلاى لع)1(ـ20
ق وقحلاص خلمر شنة ءاربلاق وقحر شنبل دبتستن أز وجيو، تاموسرلاوف صولاء انثتساب
ه بح ومسملاىدملاى لإوح ئاوللاا هررقتي تلاة يفيكلابك لذوا هتحصبوة ءاربلاى دمبل الخإن ود
 .اهيف

ة يأبق لعتيا ميفة ديقمت انايبة يأوة بعشلابة لجسملات اءاربلاى لعل باقمن ودبالع طإلاز وجي)2(
 .ة ررقملام وسرا لع فدد عبا هنمر وصى لعل صحين أص خشي ألز وجيوة ءارب

س ماخلال صفلا

ة ءابرلاا هلوختي تلاق وقحلا

 .قوقحلاة عيبط

 :ة يتاآلل امعاألبم ايقلان مر يغالع نمي فق حلاا هبحاصلة لجسملاة ءاربلال وختـ  21

 :ة علسج اتنإبق لعتيا ميفة ءاربلاح نمتا مدنع )أ (

، اهلامعتساو أا هعيبو أع يبللا هضرعو أة علسلاد اريتساو أع نص )ًوالأ(

، اهلامعتساو أا هعيبو أع يبللا هضرعد صقبة علسلاك لتن يزخت )اًيناث(

 :ع ينصتل لة قيرطم ادختسابق لعتيا ميفة ءاربلاح نمتا مدنع )ب(

، ع ينصتالة قيرطم ادختسا )ًوالأ(



                
         

   

    

                       

                    

   

      

                      
    

                   
                

   

             

                      
               

                 
                      

                 
    

   

   

   

ة بسنلابا هركذم دقتملا )أ(ة رقفا لن ما هيإلر اشملال امعاألن مي أبم ايقال
 .ع ينصتلاة قيرطم ادختسان مة جتانة علسل

 )اًيناث(

 .ةياملحاى دم

 .ة يمحملاق وقحلاط ورشى ضتقمى لعة ءاربلابة حونمملاة يامحا لى دمد دحي

 .ة يمحملاق وقحلار يسفتي فة ءاربالي فة نمضملات اموسرلام دختستوف صولام دختسي

(1) 

(2) 

ـ 22

 .ةءاربلاب وجمبق وقلحاد يدتح

ة يعانصلاض ارغأللي رجتي تلال امعألاى وسة ءاربلاب جومبة حونمملاق وقحلال مشتال 
 .ة يراجتلاو

ـ 23 (1)

د عبة ءاربلاا هيمحتي تلاة علسلابة صاخلال امعاألة ءاربالب جومبة حونمملاق وقحلال مشتال 
ةلجسملاة ءاربلاك لامله ب ً  .ا ظفتحمم ادختسالاك لذى قبيفص اخم ادختساة عورشمة قيرطبا هعيب

(2) 

.قباسلا ل امعتسالاوع نصلان مة دمتسملاق وقحلا

ة بلاطملاخ يراتن مو أر خآص خشة طاسوبة ءاربا لب لطم يدقتخ يراتي فة ينن سحبم وقيص خشي أ
وع ضومع ينصتلاة قيرطم ادختساو أة علسلاع نصبب لطلاك لذبق لعتيا ميفة يقبساألبح يحصق حة يامحب

ن مم غرلاى لعق حلاه لن وكيم ادختساالو أع نصلاك لذلي دجلاد ادعتساالبم اقد قن اكو أاع رتخاال
ى رخألال امعألابم ايقلاا هبة جتنملاع لسللة بسنلابه لن وكيا مكل امعاألك لتي في ضملاي فة ءاربلا
د افتسملاوع رشملاه عمل وحا ذإإال ل يوحتللً الباقق حلاك لذن وكي الن كلو 21ة داملاي فا هيلإر اشملا
 .ه نم

ـ  24

س داسلال صلفا



     

   

           

                          
         

                      

                     
     

   

   

      

     

   

          

                            

                           

                       
                  

   

              

م وسرلاوة ءاربلان ايرسدة م

 .موسرلاوة ءاربلان ايرسة دم

ع فدط رشب، ب لطلام يدقتخ يراتن ما ًماعن يرشعد عبة ءاربلاى لعة بترتملاق وقحلاي ضقنت)1(ـ25
 .ح ئاوللاي فة ررقملاة يونسلام وسرلا

 .ح ئاوللاي فر رقملاي فاضإلام سرلاع فدد عبة يونسلام وسرلاع فدلر هشأة تسة لهمح نمت)2(


رع سأبك لذوم وسرلاع فدم دعل، ة ءاربلاط وقسبة يمسرلاة ديرجلاي فن العإر شنبة بعشلام وقت)3(


.ن كميا م


ع باسلال صفلا

ا هتيكلمل قنوة ءابرلات ابلطل يوحت

ات ءاربلاي فة كرتشملاة يكلملاو

 .اهتيكلمل قنوة ءاربلات ابلطل يوتح

 .ث اريملابا هتيكلمل قتنتن أو أة ءاربلات ابلطل وحتن أز وجي)1(ـ26

 .ن ادقاعتملان افرطلاا هعقوين أب جيوة باتكة ءاربلات ابلطة لاوحن وكت)2(

م سرلاع فدد عب، ة بعشلابث اريملابا هتيكلملل قنل كو أة ءاربلاب لطلة لاوحل كل يجستب جي)3(
 .ل يجستلاخ يراتن مإال ر يغللة بسنلابر ثأي أة لاوحللن وكيوال ، ح ئاوللاي فر رقملا

 .تاءاربلاي فة كرتشملاة يكلملا



                     
              

               

   

   

   

   

   

            

                        
    

                    

                     
           

   

         

                           
                

                       
             

   

             

ه نعة حونمملاع ارتخالال الغتسابوهبيصنل يوحتبًادرفنمم هنمل كم وقين أة ءاربي فء اكرشللز وجيـ  27
ل الغتسالر يغللة صخرح نمز وجي اله نإال إ، 21ة داملام اكحأب جومبة لوخملاق وقحلاة رشابمبوة ءاربلا
 .كلذف الخى لعة دقاعتملاف ارطاألق فتتم لا مًاعيمجم هتقفاومبإال ة ءاربلا

ن ماثلال صلفا

ة يدقاعتلاة صخرلا

 .صرخلاد وقع

ةصخرة سسؤملو أرخآص خشلد قاعتلا ق يرطن عح نمين أا هبحاصو أة ءاربا لب لاطلز وجي
 .هعارتخال الغتساب

ـ 28 (1)

 .ن ادقاعتملان افرطا له عقوين أوا ًبوتكمة صخرلاد قعن وكين أب جي

ة صخرللن وكيال وح ئاوللاي فة ررقملام وسرلاع فدد عبة بعشلابة صخربد قعل كل يجستب جي
 .ل يجستلاك لذم امتإد عبال إر يغلال بقر ثأ

(2) 

(3) 

ىرأخص خرح نم ي فة صخرلاح نامق ح

ه مايقن ودو أص خرملاب ناجن مر يغللى رخأص خرح نمن ودة صخرح نمل وحي ال
 .ف لاخمص ني أة صخرلاد قعن مضتيم لا مك لذوه ـسفنبع ارتخالال الغتساب

ـ 29 (1)

ن مضتيم لا مو، ص خرملاب ناجن مر يغللى رخأص خرح نمن ودة قلطمة صخرح نمل و حي
هسفنباع رتخالال الغتسان ود ً  .ا ضيأل وحيف لاخمص نة صخرلاد قع

(2) 

 .مهلص خرملابة صاخلاق وقحلا



                     
                  

        

   

         

                        
            

   

              

                   
                   

          

   

            

                          
              

                  

                 
          

               
     

                
              

ك لذوه لمكأبد لبلام يلقاي فة ءاربلان ايرسة دمل وطاع رتخالال الغتساي فق حلاة صخرلاب حاصلن وكي
م لا مه لكك لذو، 21ة داملاي فا هيلإر اشملال امعاألع يمجلة بسنلابواع رتخاللم ادـختساي أق يرطن ع
 .ف لاخمص نة صخرلاد قعن مضتي

ـ  30

 .ليوحتللص خرلاة يلباقم دع

كلذو ، نطابلان مة صخرح نم ه لز وجيال ور يغلاى لإه تصخرل وحين أة صخرلاب حاصلز وجي ال
 .ف لاخمص نة صخرلاد قعن مضتيم لا م

ـ  31

.جراخلابغ لابم عفدا هيلعب ترتي ي تلاص رخلاد وقع

دوقعن وكتن أه بجومبب لطي ً ا رمأر دصين أي داصتقالاا هومنود لبلات اجايتحالر ظنلابر يزوللز وجي
، جراخلابغ لابمع فدا هيلعب ترتيا مما هلد يدجتو أا هيفت اليدعتي أو أا هنماع ونأض عبو أص خرلا

ًة قبسملاه تقفاوملة عضاخ  .ال طابد قعلان اكأال و

ـ  32

 .صرخلاد وقعي فة لاطبلاط ورشلا

ه لص خرملاى لعض رفتت ناكا ذإة لطابا هبة قلعتملاط ورشلاو أص خرلاد وقعط ورشن وكت
 .ةءاربالاهحنمتي تلاق وقحلان مة دمتسمر يغا ًدويقي راجتلاو أي عانصلال اجملاي ف

ـ 33 (1)

ليبقلاا ذهن مال ص اخه جوبو ً  :ا دويقة يلاتلاط ورشلال كشت

ل الغتساالك لذى دموة ءاربلاوع ضومل الغتساة جردد يدحتبة صاخلاد ويقلا )أ (
، ل الغتسالاة دموا هيفذ فنيي تلاة يالولاوه تيفيكو

(2) 

ة قيرطبة ءاربلاع وضومل الغتسابة صخرلاح نامم امتهاا هرربيي تا لد ويقلا
،ن فة ميلس ا يً

 )ب(

ي تلال امعاألع يمجن عاع نتمالابه لص خرملاى لعض ورفملام ازتلاال
 .اهتحصبل الخاإلو أا هحنمع نمو أة ءاربلاح نمة قاعإا هنأشن من وكي

 )ج(



   

   

   

   

   

               

                             
                  

                  

                    
        

                
        

                   
          

                  
           

        

                     
              

                    
              

               

ع ساتلال صلفا

ة يرابجإلاص خرلا

 .ةهباشمب ابسألول يـغشتلام دـعلة يرابإلجاة صرخلا

خ يراتن مت اونسع برأة دمء اضقناد عبت قوي أي فة حلصملاي وذن مص خشي ألز وجي
اًبلطم دقين أ، ًاقحالن وكيا مهيأة ءاربلاح نمخ يراتن مت اونسث الثو أة ءاربلاب لطم يدقت
 :ة يتاآلب ابسألان مر ثكأو أب بسلة يرابجإة صخره حنمب 44ةداملاي فة نيبملاط ورشللًاقفو

م تيم لد لبلال خادي فه ليغشتن اكمإع مة ءاربا له نعة حونمملااع رتخالان أ )أ (
، )3(دنبا لم اكحألًاقفوه ليغشت

ا ًفقاود عي الد لبلال خادي فة ءاربلاه نعة حونمملااع رتخالال يغشتن أ )ب(
، ةلوقعمط ورشبة علسلاى لعب لطا لة هجاومل

ر خأتو أح نمد قد لبلال خادي فة ءاربلاه نعة حونمملااع رتخاالل يغشتن أ )ج(
، ة ءاربلاا هنعة حونمملاة علسلاد اريتساب بسبه ذيفنت

ط ورشبص خرح نمن عة لجسملاة ءاربلاب حاصع انتماى لعتب رته نإ )د(
و أى عانصلاط اشنا له جوأيس سأتبة لداعر يغة قيرطبوا ًيدامل الخاإلة لوقعم
 .د لبالي فه تيمنتو أى راجتلا

ب حاصم دقا ذإة يرابجإلاة صخرلاح نمتال )1(د نبلاي فا هيلعص وصنملات االحلاع يمجي ف
 .اًينوناقًاببسد اريتساالل كشيأال ى لع، ةينوناقب ابسأبه فقومر ربيا مة ءاربلا

و أع ينصتة قيرطم ادختساو أة علسع نصة داملاه ذهم اكحأب وجمبع ارتخاالل يغشتبد صقيو
د جلاوة ءافكلابف صتتة سسؤمة طاسوبة ءاربا هنعت حنمد قن وكتا هعنصي فة لآم ادختسا
 .ف ورظلاة اعارمع مل وقعموف اكى وتسمى لعد لبلال خادة دوجومن وكتوة يمهاألو

)1(ـ34

(2) 

(3) 



                    
         

   

               

                      
                

                  
         

   

          

                        
                     

               
             

             
     

                     
               

   

              

                        
                

              

   

           

ر اشملال امعألاض عبو أل كبم ايقلابه لص خرمللح امسلاة يرابجاإلة صخرلاح نمى لعب ترتي
 .داريتساالا دعا م 21ة داملاي فا هيلإ

(4) 

 .ى وصقلاة يمهألات اذع ينصتلاق روطع لسلاض عبن عة يرابجإلاص رخلا

و أع ينصتللق رطن عو أع لسلاض عبن عة يرابجإص خرح نمى لعص نيا ًرمأر دصين أر يزوللز وجي
ة حصللو أي موقلاد اصتقاللو أاع فدللى وصقة يمهأت اذا هنأبن العإلاي فف صوتا هنمة نيعماع ونأ

ةحضوملات ارابتعاالى إل ً  (1)د نبالي فة روكذملاة دملاء اضقنال بقو لو 34ة داملاي فا دانتساة ماعلا
 .د لبلال خادلد اريتساللى تحو 34ة داملان م

ـ  35

.اهضعببت اءاربلاط ابتراا همزلتسيي تلا ةيرابـجإلا ص رخلا

ق وقحبل الخاإلن وده ليغشتن كمي الد لبلال خادي فة ءاربلاه يمحتي ذلاع ارتخاالن اكا ذإ
ز وجيف، ةقباسة يولوأن مد يفتق وقحبو أق باسب لطى لعء انبة حونممة ءاربن مة دمتسم
ى لإ 44ة داملاي فة نيبملاط ورشلاب جومبب لطا لد نعة يرابجإة صخرح نمة لاحلاه ذهي ف

م دخياع رتخالاك لذن اكا ذإه عارتخال يغشتلي رورضلار دقلابل جسملاة قحاللاة ءاربلاب حاص
م دقتى لعي وطنتو أة قباسلاة ءاربلاوع ضومع ارتخالاض ارغأن عف لتختة يعانصا ًضارغأ
 .ظ وحلمي نف

ـ 36 (1)

ت حنما ذإإال ة يرابجإة صخرح نمتال فة يعانصلاض ارغاألس فنن امدخين اعارتخالان اكا ذإ
 .ه يلإا هحنمم تا ذإة لجسملاة قباسلاة ءاربلاب حاصلة قحاللاة ءاربللة بسنلابة صخر

(2) 

 .ة يدقاعتلاص خرلاض فر

 36و أ 35،  34د اوملام اكحأب جومبة يرابجإة صخرى لعل وصحللب لطم دقيص خشي أى لعب جي

ة يدقاعتة صخرى لعل وصحللل جسمب اطخبة ءاربلاب حاصبل صتان أق بسه نأى لعل يلدلام دقين أ
 .ةلوقعمة دمي فة لوقعمط ورشبه نما هيلعل وصحلان من كمتيم له نكلو

ـ  37

 .ةيرابجإلاة صرخلاب لاطن مب ولطملان امضلا



                          
              

         

   

       

                    

                   
           

   

                 

                    

   

            

                           
             

      

                        

                     

   

           

                       
                

   

ي ذلاب لاطللإال ة يرابجإلاة صخرلاح نمتال  35و 34ن يتداملاي فا هيلعص وصنملات االحلاي ف
ت اجايتحالاة هجاوملو أص قنلاه جوأة يطغتلف اكه جوى لعع ارتخاالم ادختسالة يفاكلات انامضلام دقي
 .ة يرابجاإلة صخرلاب لطا هنعأ شني تلا

ـ  38

 .ة يرابجإلاص خرلاق يبطتل امج

 .ة قلطمة يرابجإلاة صخرلان وكتن أز وجيال 

لام اكحأل ً ً 44ة داما قفوح نمتي تلاة يرابجإلاة صخرلاط ورشن مضتتن أز وجي ا دونبوت امازتا ل
 .ة لجسملاة ءاربلاب حاصوة صخرلاب حاصن مل كلة بسنلاب

(1) 

(2) 

ـ 39

 .ضوعلا

ـ  40 .ع ارتخاالل يغشتى دمع مب سانتتة يفاكت اواتأع فدبة نورقمإال ة يرابجإلاة صخرلاح نمت ال

 .ةيرابإلجاة صرخلال يوحت

ي ذلاء زجلاع مو أة صخرلاب حاصة سسؤمع مإال ة يرابجاإلة صخرلال وحتن أز وجيال 
إال ول يوحتا لك لذى لعة صخرا لة حنامة طلسلاة قفاومط رشبوه تسسؤمن مع ارتخاالم دختسي

ً  .ال طابل يوحتلان اك

ـ 41 (1)

 .ة يرابجاإلة صخرلال يوحتى لع 44و 42ن يتداملام اكحأق بطت

 .ن طابلان مة صخرح نمين أة يرابجإة صخرح نمين ملز وجي ال

(2) 

(3) 

 .ةيرابيجالاة صرخلال يجست

ء انبو أر ماأله مهيف رطي أب لطى لعء انبم سرن ودة بعشلاي فة يرابجإة صخرل كل يجستب جي
ل يجستلام امتال بقر يغللة بسنلابر ثأة صخرللن وكيوال  44(4)ة داملاب جومبة بعشلله جومن العإى لع
. 

ـ  42



   

           

                         
                   

                

                     
              

               
           

                   

   

           

                        

                    
             

              
                

     

                     
            

             
          

                   
  

   

 .اهؤاغلإوة يرابإلجاة ـصرخلال يدـعت

ب حاصب لطى لعء انبة يرابجإلاة صخرلاط ورشل يدعتة صخرلاة حنامة طلسللز وجي
ة ديدجع ئاقوبا ًرربمك لذن اكا ذإة يرابجإة صخربه لص خرملاو أة لجسملاة ءاربلا
 .ًايدقاعتم هلص خرمللل ضفأط ورشبًاصخرل جسملاة ءاربلاب حاصح نما ذإص اخه جوبو

ت حنمن مع اريم لا ذإة لجسملاة ءاربلاب حاصب لطى لعء انبة يرابجاإلة صخرلاء اغلإز وجي
د قا هاضتقمبة صخرلات حنمي تلاف ورظلات ناكا ذإو أا هيفة ررقملاط ورشلاة صخرلاه ل
ن اكا ذإاع رتخالال يغشتن عف كيلة لوقعمة لهمه لص خرملاح نمية ريخألاة لاحلاي فوت هتنا
 .اًميسجًاررضه لب بسية أجفك لذن عف قوتلا

 .ة يرابجإلاة صخرلاء اغلإول يدعتى لع 44و 42ن يتداملام اكحأق بطت

 .ةيرابإلجاة صرخلاى لعل وصلحات اءارجإ

 .ة مكحملاى لإة يرابجإة صخرى لعل وصحللب لطي أم دقين أب جي

ب اطخبة لجسملاة ءاربلاب حاصوة ـصخرلاب ـلاطو ـعدين أة مكحملال جسمى لعب جي
ع مستول وقعمد اعيمل الخا مهلن يلثممة طاسوبو أا ًيصخشة مكحملام امأر وضحللل جسم
ة صخرلاح نمتن أل بقة مكحملاى لعو، ا مهيلثممو أن يرضاحلان يفرطلاو أف رطا لة مكحملا

ة يأء ادبإوة سلجلار وضحلً الثممب دنين أه لن وكيي ذلار يزولاي أرى لعل صحتن أة يرابجاإل
 .ة بسانمت اظحالم

كلذن أت دجوا ذإفة يرابجاإلة صخرلاح نمن كمملان من اكاذإامًوالأة مكحملاررقتن أب جي
ن مضتتي تالط ورشلاد يدحتبة مكحملام وقتوق افتاللًوالقعمًاتقون يفرطللت كرتن كمم
ط ورشلاا هيفا مبة يرابجاإلة صخرلاط ورشر بتعتو 40ة داملاي فا هيلإر اشملات اواتألارادقم
 .ن يفرطلان يبح يحصد قعلة نوكم، تاواتألابة قلعتملا

ة يرابجاإلة صخرلاح نمبة مكحملار ارقة بعشللون يينعملان يفرطلان مل كلة مكحملال جسمن لعي
. 

)1(ـ43

(2) 

(3) 

)1(ـ44

(2) 

(3) 

(4) 



   

   

   

   

             

                         
              

            

                      
            

    

                      
     

                     
                

               
             

                    

                       

   

   

    

   

ر شاعلال صفلا

ق حلاص خر

 .قحلاصرخ

ب لطين أص خرح نمن مة قباسة لجسمة صخرة يأط ورشه عنمت الة ءاربللك لامي ألز وجي
ة رابعلان ودتو "اهبلطين ملق ح"ة صخرالة رابعه تءارببق لعتياميفل جسلابن ودتن أة بعشلان م
 .ن كميا مرع سأبة بعشلاة طاسوبر شنتول جسلاي فة روكذملا

ى لعل صحين أص خشي أق حن من وكين أل جسلاي فة روكذملاة رابعلان يودتى لعب ترتي
ى لإل وصولام دعة لاحي فة مكحملاا هددحتط ورشبا هيلإر اشملاة ءاربلال الغتسالة صخر
 .ق افتا

ل جسلاي فة رابعلاك لتن يودتخ يراتد عبة ءاربة يأن عع فدتي تا لة يونسالم وسرلاة ميقض فخت
 .ف صنلاى لإ

ةصخرلاة رابعب طشبة بعشلاى لإًابلطم دقين أت قوي أي فل جسملاة ءاربلاب حاصلز وجي
ك لذى لعص خرلاب احصأع يمجق فاوا ذإو أة يراسة صخرد جوتم لا ذإف "اهبلطين ملق ح"
م زاللان من اكي تلاة يونسلام وسرلاوم وسرلاع يمجع فدد عبة رابعلاك لتب طشبة بعشلام وقتف
 .ل جسلاي فت نودد قة روكذملاة رابعلان كتم لا ذإا هعفد

.قحلاص خر"ى لعل ثملاب، 33و 32، 30، )28(3د اوملام اكحأق بطت " 

 .اهبجومبن طابلان مًاصخرح نمين أو أا هليحين أق حلاة صخرح نمن ملز وجيال 

ر شعي داحلال صفلا

ن الطبلاول زانتلا

)1(ـ45

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 



   

        

                                

                       

                       

                      
                

   

           

                              
     

                  
       

                 
     

                   
        

                       
           

                   

                  
             

            

 .ةءاربلان عل زانتلا

 .ة بعشلاى لإه جويب وتكمن العإبة ءاربلان عل زانتين أة لجسملاة ءاربلاب حاصلز وجي)1(ـ46

 .ةءاربلاا هيمحتي تا لق وقحلان مر ثكأو أد حاوق حى لعا ًروصقمل زانتلان وكين أز وجي)2(

 .ه ليجستد عبإال ر ثأه لن وكيوال ة بعشلاة طاسوبا ًروفره شنول زانتلال يجستب جي)3(

ن عل زانتلال يجستز وجيال ف، ة بعشلابة لجسمق حة صخرو أة يدقاعتة صخرك انهن اكا ذإ)4(
 .ل زانتلان عة قفاوملابة لجسملاة صخرلاب حاصن مر ارقإم يدقتد عبإال ، ة ءاربلا

 .ة ءاربلان الطب

يفك لذو، ص خشي أب لطى لعء انب ، اهنالطبو أة ءاربلاء اغلإن عن لعتن أة مكحملاى لع ـ 47 (1)
 :ة يتآلال اوحاأل

يفد راولاى نعملابه نعة ءاربح نمح صي الاع رتخالاة ءاربوع ضومن اكا ذإ  )أ (
، 7ى لإ 3ن مد اوملا

يفتال ا هتيامحب ولطملاق وقحلاو أق حلاو أع ارتخاالف صون اكا ذإ  )ب(
، 13ة داملات ابلطتمب

وأق باسب لطلة جيتنكد لبلاي فاع رتخالاس فنلة ءاربت حنمد قت ناكا ذإ  )ج(
 .ة قباسة يولوأن مد يفيب لطل

دييقتع مء اغلاإلن عن لعيفب سحفة ءاربلان مء زجى لعب حسني (1)د نبالم اكحأر ثأن اكا ذإ (2) 
 .ة ءاربلاي فة نمضملاق وقحللو أق حلله لل باقم

 (3) :ص حفللم دقين أة لجسملاة ءاربلاك لامن مب لطتن أة مكحمللز وجي

بلطبق لعتيا ميفا هيلإر اشملاة قباسلات اءاربلاو أرة وشنملاق ئاثولابة مئاق  )أ (
ب تكمى لإه فلسن مو أه سفنة لجسملاة ءاربالك لامن مم دقمق باسة ءارب
، ة روكذملاة ءاربلابة قلعتمت اءارجإة يأو أر خآد لبي فت اءاربلا



                 
             

   

   

              

                         
                  

      

                     
        

   

   

   

    

   

   

         

                              
                    

      

                      
             

           

ك لامى لإل سرمر يرقتي أي فة روكذملات اءاربلاو أة روشنملاق ئاثولابة مئاق
	)ب(
ت اموكحن من وكيو أي موكحث وحبد هعمن مة فلسى لإو أة لجسملاة ءاربلا
. 

 .نالطبلان عن العإلار ثأ

ص خرت حنمد قت ناكا ذإفاهحنمخ يراتن مة لطابا هنالطبن عن لعملاة ءاربلار بتعت
د افأد قن اكا ذإه لص خرملان مة عوفدملات اواتاالد رء اغلاإلى لعب ترتيال فا هلالغتسال
 .ة صخرلان مً العف

ي فه ديقبم وقتي تا لوة بعشلاى لإه غالبإبة مكحملال جسمم وقيًايئاهنء اغلإلان العإح بصيا مدنع
 .ن كميا مع رسأبه رشنول جسلا

ر شعي ناثلال صفلا

ت ابوعقلاوات فلاخملا

 .ةءاربلاا هيمحتي تلاق وقحلاى لعي دعتلا

 21ن يتداملاب جومبه قوقحت ضرعتا ذإة يندمت اءارجإي فق حلاة لجسملاة ءاربلاك لامل

ي دعتا لع نملة ينوناقلات اءارجاإلى لإأ جلين أه لوا هيلعي دعتلاث دحا ذإو أي دعتلل 22و 
 .ه رارمتساع نملو أ

ب لاطين أة لجسملاة ءاربالك لاملز وجي)1(د نبلاي فة روكذملاق وقحلاى لعي دعتلاة لاحي ف
ع لسلاز جحل ثمة يندملان يناوقلات اءارجإا هيلعص نتى رخأم اكحأة يأق يبطتبوض يوعتلاب
 .اهفالتاوا هعنصي فت مدختساي تلات آلالاو أي دعتلاوع ضوم

)1(ـ48

(2) 

)1(ـ49

(2) 



   

   

                               
     

                    
               

               
    

   

             

                   
           

   

         

                          
             

                 

                     
              

           

   

   

    

 .تابوقعلاوت افلاخملا

نيتداملام اكحأب جومب، ة لجسملاة ءاربلا كلام قوقح ىلع دوصقم دعت لك ة ميرجد عي
 . 23و 21

ـ 50 (1)

ا هددحتى تلاة مارغلابو أة نسز واجت الة دملن جسلابب قاعية ميرجلاك لتب كترين مل ك
ة سمخل الخي فة ميرجلاب كترمن اكا ذإة بوقعلاف عاضتن أى لعا ًعمن يتبوقعلابو أة مكحملا

ةءاربى لعر خآ ِ د عتة ميرجي فه يلعم كحد قة رشابما هباكتراخ يراتى لعة قباسلات اونسلا
 .اع رتخا

(2) 

.ةءاربا هيمتح ع ينصتة قيرـطل امعتساض ارتفا

ا هنأض رتفيفا هتاذة علسلاع نصبر يغلام اقوة ديدجة علسج اتنإلع ينصتة قيرطن عة ءاربت حنما ذإ
 .كس علات بثيم لا مع ينصتا لة قيرطت اذبت عنص

ـ  51

 .هلص خرملاا ـهذختيي تلاة ينوناقلات اءارإلجا

ن أ، ق حلابة صاخة صخرو أة يرابجإةصخرو أة يدقاعتة صخرب، هلص خرمي ألز وجي
ل وصحللة مزاللاة ينوناقلات اءارجاإلذ ختين أ، ل جسمب اطخب جومبص خرملان مب لطي
 .ه لص خرملاا هنيبيي تلاة ءاربلاى لعي دعتلابق لعتيا ميفة يئانجو أة يندمم اكحأى لع

ـ 52 (1)

خ يراتن مر هشأة ثالثل الخة روكذملاة ينوناقلات اءارجإلاذ اختال فغأو أص خرملاض فرا ذإ
م دعع مة لجسملاة صخرلاب جومبه مسابت اءارجإلال كذ ختين أه لص خرمللز وجيفب لطلا

 .ت اءارجإلاه ذهي فل خدتا لي فص خرملاق حبل الخاإل

(2) 

ر شعلث اثلال صلفا



   

   

           

                          
               

                     
               

            

   

       

                        
                 

              

   

                

                  
                 

                   

       

                            
          

                      
      

ة ينلفاة فرعملا

 .ةينفلاة فرعملال امعتسا

ل امعتساص خشي ألز وجي (2)د نبلام اكحأوة يراسلات اءاربلاه لوختق حي أة اعارمع م
 .ل باقمن ودة يعانصلان ونفالق يبطتول امعتسابة قلعتملاة ينفا لة فرعملاو أع ينصتلاق رط

ـ 53 (1)

ا هيلعي فضتفة ماعللا هتحاتام دعو أا هيلإر اشملاة فعرملاوع ينصتلاق رطر شنم دعة لاحي ف
ص خشلان وكين أط رشبر يغللا هغالبإو أا هنعف شكلاو أع ورشملار يغل امعتساالن مة يامحلا
 .ةيرسلاا هتفصى لعة ظفاحمللة مزاللار يبادتلاذ ختاد قا هريوطتبم اقي ذلا

(2) 

 .ةينوناقر يغل امعأ

ي فا هيإ لر اشملاة ينفلاة فرعملاو أع ينصتلاق رطبغ البإو أ، ف شكو أل امعتسال كع ورشمر يغد عي
ه ذهبم لعين أع يطتسيو أة يرسلاا هتفصبم لعيص خشي أب ناجن مك لاملاة قفاومن ود 53(2)ة داملا
 . 50و 49ن يتداملام اكحأة عورشملار يغل امعاأله ذهى لعق بطتوة فصلا

ـ  54

.ةينفلاة فرعملاو عينصتلاق رـط ل امعتساي فق لحا

ق يبطتول امعتسابق لعتتة ينفة فرعموأع ينصتق رطر يوطتبة صاخاله تقيرطبم وقيص خشي ألق حي
ص خشلان مة فرعملاوق رطا لك لتى لعة عورشمة قيرطبل صحيص خشي ألوة يعانصلان ونفلا
 .اهتيرسبر خآص خشظ فتحاا ذإى تحر يغللا هغالبإو أا هنعف شكلاو أا هلامعتساي فق حلاه ركذم دقتملا

ـ  55

 .صرخلاوة لاولحا

ة ينفلاة فرعملاوع ينصتلاق رطل يوحتز وجي 53ة داملان م )2(و )1(ن يدنبلاي فا هيلإر اشملا
ةيدقاعتة صخرل ً  .ال حمن وكتن أز وجيا مك

ـ 56 (1)

ةلاوحلاى لعة مزاللات اريغتا لع م  32و 31، 30،  29،  )2(28، )2(26د اوملام اكحأق بطت

 .ا هيلإر اشملاص خرلاو
(2) 



   

   

    

   

   

          

                    
                   

                
         

   

     

                       
       

   

 
  

 

        

         

 

ر شعع بارلال صفلا

ة ماعم اكحأ

 .تاكرشلاا هبكترتي تلات اـفلاخملا

يفًاوضعة ميرجلاب اكترات قون اكص خشل كفن وناقلاا ذهم اكحأب جومبة ميرجة كرشت بكتراا ذإ	ـ  57
ة ميرجلان أى لعل يلدالم دقيم لا مة ميرجا لك لتلا ًبكترمر بتعية فصلاه ذهبل معلابم ئاقو أا هترادإلس جم
ة عيبطة اعارمبه لذبين اكا مما هباكتراع نملد هجل كل ذبه نأوه يضاغتو أه تقفاومن ودت بكترا
 .ف ورظا لع يمجوص وصخلاا ذهي فه تاصاصتخا

 .حئاوللار ادصإة طلس

ى نطولاد اصتقالاوة يلاملار يزوة قفاومد عبن وناقلاا ذهم اكحأذ يفنتلح ئاولر دصين أر يزوللز وجي	ـ  58
2.ة ررقملام وسرلاى لع

 . 1974ة نسل 40م قرن وناق –1

 . 1974ة نسل 40م قرن وناق –2


	الفصل الأول أحكام تمهيدية
	اسم القانون
	تفسير

	الفصل الثاني شروط منح البراءة
	الاختراعات التي تمنح عنها البراءة
	الجدة في الاختراع
	جهد الابتكار
	الاستغلال الصناعي
	قيود على منح البراءات

	الفصل الثالث حق منح البراءة
	الحق في البراءة
	التعدى
	الاختراعات الناشئة عن التكليف أو التي يخترعها موظف
	الحق في ذكر اسم المخترع الحقيقي

	الفصل الرابع منح البراءة
	شروط الطلب
	محتويات الوصف والطلبات
	وحدة الاختراع
	حق الأسبقية
	دفع الرسوم
	فحص الطلب من حيث الشكل
	منح البراءة دون التعرض لمضمون الطلب
	إصدار البراءة وتسجيلها
	نشر البراءات

	الفصل الخامس الحقوق التي تخولها البراءة
	طبيعة الحقوق
	مدى الحماية
	تحديد الحقوق بموجب البراءة
	الحقوق المستمدة من الصنع والاستعمال السابق

	الفصل السادس مدة سريان البراءة والرسوم
	مدة سريان البراءة والرسوم

	الفصل السابع تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها و الملكية المشتركة في البراءات
	تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها
	الملكية المشتركة في البراءات

	الفصل الثامن الرخصة التعاقدية
	عقود الرخص
	حق مانح الرخصة في منح رخص أخرى
	الحقوق الخاصة بالمرخص لهم
	عدم قابلية الرخص للتحويل
	عقود الرخص التي يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج
	الشروط الباطلة في عقود الرخص

	الفصل التاسع الرخص الإجبارية
	الرخصة الإجبارية لعدم التشغيل ولأسباب مشابهة
	الرخص الإجبارية عن بعض السلع وطرق التصنيع ذات الأهمية القصوى
	الرخص الإجبارية التي يستلزمها ارتباط البراءات ببعضها
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