
 

 قانون الملكية الفكرية اليمني
 

 م1994لسنة ) 19(قرار جمهوري بالقانون رقم 
   بشأن الحق الفكري

 رئيس الجمهورية، 
 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية
 .وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء
 :قــــرر

 
 ) : 1(مادة 

ق             يهدف قانون الحق الفكري إلى     ة الخل رع لضمان حري  حماية حق المؤلف والمكتشف والمخت

ادة من                ة مصالح المجتمع في اإلف ال وحماي نهم بأعم اع آل م دم التكنيكي وتنظيم انتف اء التق وإنم

 .ثمرات اإلبداع األدبي والعلمي والفني
                               

 حق المؤلف: الباب األول
 

 هالمؤلف وحقوق: الفصل األول
  

 ) :2(مادة 

ون                     ار في مجال اآلداب الفن زة باالبتك ة المتمي ال اإلبداعي  يكون موضوعا لحق المؤلف األعم

ان تصنيف العمل            والعلوم أيًا آان شكل العمل أو الغرض منه أو أهمية أو طريقه إنتاجه وسواء آ

 .في فرع من فروع اإلبداع المعروفة أم تعذر ذلك 

 ) :3(مادة 

ة أو الصوت أو الرسم أو          يكون موضوعا - 1 ه بالكتاب ر في  لحق المؤلف آل عمل يكون التعبي

 :التجسيم أو غير ذلك وعلى األخص

 .المصنفات المكتوبة العلمية واألدبية والفنية* 

و    *  الخطوط أو األل وير ب م والتص ون الرس ي فن ة ف ال الداخل ت أو  األعم ر أو النح ان أو الحف

 .العمارة

 .لمحاضرات والمواعظ وما يماثل ذلكيا آالخطب وااألعمال التي تلقى شفو* 

 - 1 - 



 .األعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية* 

 .األعمال الموسيقية سواء اقترنت باأللفاظ أولم تقترن بها* 

 .األعمال الفوتوغرافية والسينمائية* 

 .الخرائط والرسوم الجغرافية والمخططات الكروآية* 

 .ن المتعلق بهااألعمال المجسمة أيا آان الف* 

 . إلذاعتها بالراديو أو التلفزيوناألعمال المعدة* 

 .األعمال المتعلقة بالفنون التطبيقية* 

يم أو                    وبوجه عام آل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو التجس

 .الحرآة أو غير ذلك 

ى            يشمل حق المؤلف عنوان المؤلف إذا تميز بطابع ا         - 2 ة عل ا للدالل ا جاري يس لفظ بتكاري ول

 موضوع التأليف 

ان                      - 3 رة اذا آ زة لمظهر المنتجات المبتك ائر العناصر الممي  يمنع تقليد الرسوم والرموز وس

 .قيقة العمل اإلبداعي على الجمهورذلك يؤدى إلى التباس ح

ام بتح                    - 4 ذا من ق ة أخرى وآ ى لغ تج إل ه      يشـمل حق المؤلف من قام بترجمة المن ه من لون ويل

أي صورة    ه ب ق علي رحه أو التعلي ويره أو بش ام بتلخيصه أو تح ن ق ون آخر أو م ى ل األصلي إل

 .تظهره في شكل مبتكر أو جديد مع عدم اإلخالل بحقوق مؤلف العمل األصلي

دة                       - 5 اط صور جدي ر من التق ع الغي ك ال يمن وغرافي ومع ذل تج الفوت  يشمل حق المؤلف المن

ور ول  يء المص روف والمالبس   للش ي ذات الظ دة ف ور الجدي ذت الص ا   و أخ ذت فيه ي أخ ات الت

 . الصورة األولى
  

 :ال يمتد حق المؤلف إلى ) : 4( مادة 

يقى   -أ  ر والموس عر والنث ارات الش ا آمخت ر جامعه اال أخرى لغي ي تتضمن أعم اميع الت المج

 .وغير ذلك من المجموعات مع عدم اإلخالل بحقوق مؤلفيها األصليين

 .حقوق المؤلف فيه إلى الملك العامآل مصنف آلت  -ب 

وانين                 مجاميع -ج   ة و السياسية ونصوص الق ات الحكومي  الوثائق الرسمية آنصوص اإلعالن

ائق الرسمية ومع            ـائر الوث ام القضاء وس ة وأحك ة والدولي ات اإلقليمي والمراسيم واللوائح واالتفاقي

ة أو   ذلك تشمل الحماية المجاميع السابق ذآرها     اذا ظهر عليها طابع متميز لجامعها يستحق الحماي

 .زت باالبتكار أو الترتيب المتميزامتا
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ن     -د  ارات م ى مخت ة عل ات المحتوي ف آالمجموع ق المؤل ال لح ي ال تصلح مح ال الت  األعم

 .لمؤلفوالفلكلور أو المجهولة ا التراث أو من اإلبداع الشعبي

 :يشمل حق المؤلف ) : 5(مادة 

 .ام بترجمة عمل سبق ترجمتهمن ق* 

 .من حقق أعمال تراثية أو عـلق عليها ولو سبق تحقيقها أو التعليق عليها قبل لك*

ادة                  * ك بشرط ان تتضمن إع من رتب مجموعة من اإلبداعات الشـعبية مجهولة المؤلف آل ذل

داع وفي آل                 ار أو اإلب ز باالبتك األحوال ال  اإلصدار أو الترجمة أو التحقيق عنصرا شخصيا يتمي

 .يجوز ان يخل ذلك بحقوق المؤلف أو المترجم أو المحقق األصلي

 ) : 6(مادة 

يعترف بحق المؤلف اليمني على العمل اإلبداعي المنشور في اليمن أو خارجها ويعترف بحق               

ة الت               ات الدولي ى االتفاقي اء عل ي المؤلف لغير اليمني اذا آان قانون بلده يعامل اليمنيين بالمثل أو بن

 .تكون الجمهورية طرفا فيها

 ) : 7( مادة 

ا                تنشأ حقوق المؤلف منذ لحظة إبداع العمل وتتمتع المسودات والنبذ بحق المؤلف اذا آانت له

 .قيمة مبتكرة والحال آذلك بالنسبة إلى مراحل إنجاز العمل بالفنون

 ) :8(مادة 

ك         يعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر العمل منسوبا إليه سواء آان ش           ا وذل ا أم اعتباري خصا طبيعي

 .بذآر اسمه على العمل أو بأية طريقة أخـرى، ما لم يقم دليل على عكس ذلك

ة المستخدمة                   ) : 9(مادة   ى الرمز أو الكني ى االسم المستعار وعل يسري حكم المادة السابقة عل

 . للداللة على مؤلف معين وبشرط ان ال يقوم أدنى شك في شخصية المؤلف

 ) : 10( مادة 

 .يجوز نشر العمل بدون اسم بناء على طلب المؤلف

 ) : 11(مادة 

دون اسم أن يكشف في أي              ة أوب ه باسم مستعار أو برمز أو آني ذي نشر عمل لمؤلف العمل ال

 .وقت عن شخصه ولو سبق له االتفاق على خالف ذلك
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 ) : 12(مادة 

 :للمؤلف الحق فيما يلي 

 . النشرتقرير نشر العمل وبيان طريقة -أ 

 .حصانة العمل وحمايته -ب 

دا الحاالت                -ج   الحصول على مكافأة تناسب طبيعة العمل ونوعه عن استعمال الغير للعمل، ع

 .المنصوص عليها في القانون

 ) : 13(مادة 

 :للمؤلف حق استغالل إنتاجه بالطرق المناسبة وعلى األخص

يلة   -أ  ة وس ن النسخ وبأي دد م ر مح دد غي ل بع ع العم ى آالت طب دوي أو عل آانت آالنسخ الي

 .الطباعة أو االوفست أو التسجيل الصوتي أو الشريط السينمائي أو التلفزيوني

يقية أو المسرح                    -ب   دوات أو العرض في القاعات الموس  األداء العلني للعمل اإلبداعي في الن

 .أو السينما أو معارض اللوحات أو الصور

 . والمعارض الوطنية والدوليةطرح العمل للتداول في األسواق -ج

 . نقل العمل إلى لغة أو لغات أخرى-د

 .إعادة طبع العمل –هـ 
 

 ) : 14(مادة 

ؤثر                    ابقة مستقل بعضها عن بعض وممارسة احدها ال ي ادة الس واردة في الم وق ال تكون الحق

 .على ممارسة الحقوق األخرى وتشمل هذه الحقوق العمل في آليته وآذلك في آل جزء منه

 ) :15(مادة 

ال يجوز استفادة الغير من العمل غير المنشور إال بالموافقة الصريحة من قبل المؤلف ولو                - 1

 .لم تكون تشكل اعتداء على الحق األدبي أو المالي للمؤلف

ه أو تلخيصها     - 2 رات أو فصول من ل فق اإلطالع ونق ور ب ل المنش ن العم تفادة م ون االس تك

ى المؤلف                لالستفادة المعرفية الشخص   ه وإل ارة الي ية أو استخدامه في الدراسات والبحوث مع اإلش

 :وعلى وجه الخصوص

 .عنوان العمل -أ 

 .اسم المؤلف -ب

 .مكان اإلصدار -ج
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 .تاريخ اإلصدار -د 

 .الفصل أو الفقرة أو رقم الصفحة –هـ 

 ) : 16( مادة 

ى اسم المؤلف مصدر         يجوز دون موافقة المؤلف ودون دفع مكافأة التأليف لكن مع اإلش            ارة إل

 االقتباس استعمال عمل منشور للغير لتكوين عمل جديد مستقل من ناحية اإلبداع عدا تحويل

ة أو العكس               ى أغني ل القصيدة إل دا تحوي الرواية إلى مسرحية إلى سيناريو أو العكس وأيضا ع

د مستعمال عمل      ويكون حق المؤلف في هذه الحالة على العمل الجديد لمن وضع هذا العمل ال               جدي

 .ألشخاص اآلخرين من استعمال العملالغير وال يمنع هذا الحق ا

 ) :17(مادة 

الراديو أو    - 1 ع ب ا أو أذي رض علن ا أو ع در أو أدى علن ان ص ورا اذا آ ل منش ر العم  يعتب

 .التلفزيون أو أبلغ لدائرة غير محدودة من الناس بغير ذلك من الطرق أيا آانت

ة للعمل                   يعتبر العمل م   - 2 نشورا أيضا اذا طرحت في األسواق المنتجات الصناعية المحتوي

 .بقا للتصميم الهندسي وما إلى ذلكالفني أو اذا شيد البناء ط

ع    - 3 ه م خ صور من ذلك نس ع عرض مضمونه وال آ ه م ار عن ل األخب رًا للعم ر نش  ال يعتب

 ول دائرة غير محددة من الناس تنااالحتفاظ بالحق على المخطوط مادام العمل ذاته لم يوضع في م

 ) : 18(مادة 

ر عن اإلرادة الصريحة                           ك يعب ان ذل ه إال اذا آ دون اسم مؤلف داعي ب يحظر إصدار العمل اإلب

 .للمؤلف

 ) : 19(مادة 

ر في العمل بالحذف أو                         ديل أو تغيي ة صورة إجراء أي تع ه بأي يحظر عند نشر العمل أو أدائ

واء     ف س ة المؤل افة دون موافق ك        اإلض مل ذل ف ويش م المؤل ميته أو اس ه أو تس ل نفس ي العم ف

ي      ال الت دا األعم وامش واإليضاح بالصور، ماع ات واله روح والتعليق واتم والش دمات والخ المق

 .ثناء التنفيذ مثل أعمال العمارةتتطلب تعديالت تقتضيها الضرورة أ

 ) : 20(مادة 

ه            ذا الشخص      يجوز للمؤلف ان يعين شخصا يتولى حماية حصانة أعمال ه ويمارس ه د وفات بع

د موت                            ال بع ة حصانة األعم ذلك مارس حماي ين المؤلف أحد ل م يع إذا ل صالحياته مدى الحياة ف

انة            ة حص ة حماي ة المختص ذه الجه ارس ه ة وتم ة المختص ذا الجه ه وآ ف أوالده وزوج المؤل

 .األعمال أيضا اذا لم يوجد ورثة أو اذا انتهى حق المؤلف بالنسبة إليهم
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 ) :21(دة  ما

ر بالتشاور مع                   يحدد مجلس الوزراء تعريفات مكافآت المؤلفين عن استعمال أعمالهم من الغي

اق           ل باتف تعمال العم ن اس أة ع در المكاف دد ق دة تح ه معتم د تعريف م توج إذا ل ة ف ة المختص الجه

  .الطرفين

 ) : 22(مادة 

 . على أعمال المؤلف للوفاء بديونهال يجوز الحجز

  ) :23(مادة 

 .حق المؤلف في استعمال عمله اقتصاديا أو الحصول على المكافأة يمتد مدى حياته

 ) : 24( مادة 

ا لقواعد                            ة طبق ى الورث ل إل أن حق المؤلف في االستغالل االقتصادي ينتق اة المؤلف ف بعد وف

 .المعاشات ومكافآت الخدمة ولمدة ثالثين سنة تحتسب من أول يناير من سنة وفاة المؤلف 
 
 
 ) :25(ادة م

ى        ول عل اديا أو الحص ل اقتص تغالل العم ق اس وني ح ينمائي والتلفزي يلم الس تج الف ون لمن يك

 . من سنة اإلنتاجالمكافأة لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ اإلنتاج تحتسب من أول يناير

 ) : 26(مادة 

ى ا        أة  يكون لصاحب حقوق المؤلف على الصور حق استغاللها اقتصاديا أو الحصول عل لمكاف

دة   تعملها لم ن يس دار تح  ) 10(مم اريخ اإلص ن ت نوات م ر س نة   عش ن س اير م ن أول ين ب م تس

 .اإلصدار

 ) : 27( مادة 

ة                     رامج التلفزيوني ى الب نتين وثالث سنوات عل يكون حق اإلذاعة على البرامج اإلذاعية لمدة س

 .  وورثتهم تكون وفقا للمدة العامةلكن حقوق المؤلفين والمؤدين

 ) : 28(مادة 

تعديا على  ) 2(فقرة  ) 15(يعد االقتباس من العمل المنشور دون اإلشارة إلى العمل طبقا للمادة            

 .حقوق المؤلف ويستحق الجزاء والتعويض المناسب
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 العمل الجماعي :الفصل الثاني

 ) : 29(مادة 

 المؤلف  إذا اشترك عدة أشخاص في وضع عمل إبداعي واحد ينشأ لكل منهم تجاه الغير حقوق          

 .على العمل بمجمله ومع ذلك ال يسقط حق آل مؤلف على عمله منفرد ا

 ) : 30( مادة 

 .تحدد العالقة بين الشرآاء في التأليف باالتفاق بينهم بعقد مكتوب

 ) : 31(مادة 

نهم حق                              ون يكون لكل م وع مختلف من الفن درج تحت ن ؤلفين ين إذا آان اشتراك آل من الم

 .ذي يخصه دون اإلخالل بحقه على المؤلف بمجملهالمؤلف على الجزء ال

 ) : 32(مادة 

ين الحق في                        ة، يكون للشرآاء مجتمع ال الموسيقى الغنائي عند اشتراك عدة أشخاص في أعم

ه                 ه وبإصداره وعمل نسخ من األداء العلني للعمل آل ي      .  الترخيص ب ويجوز لمؤلف الجزء األدب

زء       ر الج ي نش ق ف يقى الح ف الموس ذلك لمؤل ى      وآ ك إل ؤدي ذل رط إالَّ ي ده بش ه وح اص ب الخ

 ويجوز أن يمنح الترخيـص باألداء العلني والتسجيل والنسخ للمؤدي . اإلضرار بحق اآلخر

 .بموافقة مؤلف النص األدبي والملحن

 ) : 33(مادة 

ه           اظ آل مؤلف بحق تج مع احتف ا للمن تكون الحقوق المالية للفيلم السينمائي والتلفزيوني بمجمله

 .دبي على الجزء الذي يخصهاأل

 ) : 34(مادة 

ا                        ل بنشره تحت إدارته ة أو مؤسسة تتكف إذا قام جماعة بوضع عمل إبداعي تحت إشراف هيئ

دمج ع مها، وين ة مقصودة  واس ي غاي ه ف اهمين في ل المس ل   ،م ى العم ف عل وق المؤل ون حق  وتك

وق         ه     بمجمله للهيئة أو المؤسسة التي تصدره ويكون لكل محرر أو آاتب حق ا يكتب ى م  المؤلف عل

 .من أبحاث أو مقاالت
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 إجراءات التسجيل: الفصل الثالث                          
 ) : 35( مادة 

ك العمل                         ة المختصة بطلب يتضمن نسخه من ذل ى الجه يقدم آل عمل إبداعي يراد تسجيله إل

ذا العمل          ة المختصة ب      .  والمستندات المثبتة أحقية ملكية ه وم الجه ول     وتق دم الطلب بقب إخطار مق

جيل       ة التس ام بعملي راءات الضرورية للقي تكمال اإلج ه أو اس ب للفحص أو رفض ولى . الطل وتت

ا الخاصة                      ه بتسجيله في وثائقه داعي وفائدت الجهة المختصة بعد التأآد من صحة ملكية العمل اإلب

جيل وفق   اريخ التس ل وت وان العم دعين وعن دع أو المب م المب ا اس ددة فيه ي مح ررة ف ة المق ا للكيفي

 .اللوائح 

 ) : 36(مادة 

ل أي شخص دون            ع استعماله من قب داعي ومن ة العمل اإلب ة التسجيل حماي ى عملي يترتب عل

 .موافقة حائز شهادة التسجيل 
 

 ) : 37(مادة 

زاع حول العمل                     ة نشوء ن تقضي المحاآم المختصة بصحة عملية التسجيل أو بطالنها في حال

 .د تسجيله أو استخدامه اإلبداعي المرا
                     

 انتقال العمل اإلبداعي إلى ملكية الدولة: الفصل الرابع

 ) : 38(مادة 

دة حق                     ه م يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يعلن ملكا للدولة العمل الذي انقضت بالنسبة الي

 .المؤلف ويحدد مجلس الوزراء نظام استعمال مثل هذه األعمال 

 ) : 39(مادة 

ة والصحف       ة والدوري ة والفني تحتفظ الهيئات والمؤسسات التي تصدر المجالت العلمية واألدبي

ذه        ت ه ة إذا آان فة دائم ا بص ة به ف الخاص وق المؤل ع حق هرية بجمي بوعية والش ة واألس اليومي

 .الهيئات أو المؤسسات تتسم بصفة الدوام 

 ) : 40(مادة 

ة مؤسسة أو           في حالة انتهاء الهيئة أو المؤسسة       ى ملكي وق المؤلف مباشرة إل ؤول حق ة ت  العام

 .هيئة حكومية أو شعبية مماثلة 
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 عقد التأليف: الفصل الخامس

 ) : 41(مادة 

زم المؤلف بموجب                       تفيد يلت أليف مع المس د ت رم عق للمؤلف بغية استعمال عمله اإلبداعي أن يب

تفيد في الم             ى المس ة            عقد التأليف ان يقدم عمال ويسلمه إل د الستعماله بالطريق اد المحدد في العق يع

ذلك   المشروطة في العقد ويلتزم المستفيد ان يمارس هذا االستعمال في المدة المحددة في العق                 د وآ

 .ان يدفع للمؤلف المكافأة

 ) : 42(مادة 

د   ك ال يع ع ذل ي الصحف والمجالت وم ال المنشورة ف ابقة األعم ادة الس م الم ن حك تثني م يس

ة أو                         النشر في ا   وب يشهر في نفس المجل د مكت أليف إالَّ بعق ازًال عن حق الت لمجلة أو الصحيفة تن

 .الصحيفة مرافقًا للنشر 

 ) : 43(مادة 

ة مع             ؤدي وضعه في مرآز أسوأ بالمقارن رم مع المؤلف ي يبطل أي شرط يتضمنه العقد المب

ة                ذه الحال ه        األحكام المقررة في القانون أو في العقد النموذجي وفي ه يلغى الشرط ويستعاض عن

 .باألحكام الواردة في القانون أو في العقد النموذجي

 ) :44(مادة 

تفيدة من                     ة المس  يكون العقد مبرمًا من لحظة التوقيع عليه ، وفي حالة إخالل الشخص أو الجه

ت                   فيد العمل بالعقد يكون المؤلف مستحقًا للمكافأة وإذا آان اإلخالل ألسباب خارجة عن إرادة المس

 .أو لظروف قاهرة يكون من حق المؤلف استعادة العمل ونشره 

 ) :45(مادة 

ى المؤلف                      - 1 د وجب عل تفيد العق  إذا أخل المؤلف بعقد التأليف إخالًال أدى إلى أن يفسخ المس

 .ان يعيد إلى المستفيد ما تسلم من مكافأة

ه العم       - 2 لم المؤلف نتيجة لخطئ اد المحدد في      ويكون ذلك على األخص إذا لم يس ل في الميع

ة أو                    العقد أو ا نجز العمل المطلوب بما ال يطابق شروط العقد أو اظهر في إنجاز العمل عدم أمان

دة   اء م ل أثن تعمال العم ر باس د شخصيًا أو سمح للغي ذ العق ي ان ينف ه ف االة أو أخل بواجب دم مب ع

 . الحظر
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 ): 46(مادة 

ازًال عن طبعات أو       ال يعتبر االتفاق على طبعه أو طبعات    ين تن ذ مع  أو تسجيل أو أداء أو تنفي

اق عيب                    تسجيالت أو اداءات أو تنفيذات أخرى إالَّ إذا تضمن العقد ذلك صراحة مالم يشوب االتف

 .من عيوب اإلرادة آما ال يعتبر التنازل عن حق معين تنازًال عن حق آخر 

 ) : 47(مادة 

 .ي تدفع بناء على عقد التأليف تقرر باتفاق الطرفين قدر المكافأة الت

 ) : 48(مادة 

 :عقود التأليف هي 

 . نشر العمل أو إعادة طبعه- النشرعقد - أ

 . األداء العلني لعمل غير منشور-عقد اإلخراج  -ب

 . إبداع عمل في الفنون الجميلة بغرض العرض العلني-عقد التأليف الفني  -ج

الراديو أو           عقد السيناريو بهدف استعمال العمل في      -د  فيلم سينمائي أو تلفزيوني أو في أذاعته ب

 .التلفزيون

 . بهدف استعمال أعمال الفنون الزخرفية في الصناعة–عقد الزخرفة الصناعية  –هـ 

ل   -و ة والتحوي د الترجم ون     -عق ال اآلداب والفن ي مج ة ف ال اإلبداعي تعمال األعم دف اس  به

 .والعلوم
 

 فالحق على االآتشا:الباب الثاني
 ) : 49(مادة 

وانين              ال الق ي مج ل ف ن قب روف م ر مع ائن غي ر آ ة أم ى معرف ل إل و التوص اف ه االآتش

 .والخصائص والظواهر المتعلقة بالعالم المادي بما في ذلك الكشف عن مواد أو أحياء

 ) : 50(مادة 

وانين وخصائص وظواهر                       ل في مجال ق آل يمني يتوصل إلى أمر آائن غير معروف من قب

ى الخصوص                   العالم انون وعل ذا الق ررة في ه  المادي يكون واضعًا الآتشاف ويتمتع بالحقوق المق

 :ما يلي 

 . أن يطلق اسمه على االآتشاف أو أي اسم يراه مناسبا-أ 

دفع                     -ب   وزراء وت رار من مجلس ال دارها بق  تدفع لواضع االآتشاف مكافأة تشجيعية يحدد مق

 .للمكتشف دفعة واحدة
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 .فآتشاف اليه وأسبقيته في االآتشا شهادة تثبت نسبة اال يمنح المكتشف-ج 

، يصبح االآتشاف حقًا للجميع ومع هذا فانه في حال           أو خلفه   تدفع المكافأة للمكتشف   أن بعد   -د  

الحق                    ًا ب تثمار الزراعي يظل المكتشف متمتع تحقيق تطبيق االآتشاف في مجال الصناعة أو االس

 .المالي طبقًا الحكام هذا القانون

 ) : 51(مادة 

ه   ل المكتشف أو خلف ن قب ة المختصة م ى الجه هادة االآتشاف إل ى ش دم طلب الحصول عل يق

 .ًا بالوثائق والمستندات الضروريةمتضمنًا البيانات عن االآتشاف مؤيد

 ) : 52(مادة 

ول              ) 15(تبت الجهة المختصة بالطلب خالل       دم الطلب بقب ه، وتخطر مق اريخ تقديم يومًا من ت

د مرور                  طلبه   ) 10(للفحص أو باستكمال األوراق الضرورية وفي آل األحوال يحال للفحص بع

دم للفحص يجوز                     ررة دون إخطار أو التق أيام من استكمال اإلجراءات وفي حالة مرور المدة المق

 .لمقدم الطلب اللجوء إلى القضاء بطلب الفحص ودعوى التعويض 

 ) : 53(مادة 

ال  ول الطلب للفحص يح د قب ز  عن ى المراآ ابقة إل ادة الس ي الم ددة ف دة المح ب خالل الم الطل

 .العلمية المختصة للبت بوجود االآتشاف من عدمه خالل ثالثة اشهر من تاريخ اإلحالة 

 ) : 54(مادة 

ة                      دى الجه رارًا بتسجيل االآتشاف ل بعد بت المراآز العلمية المختصة في االآتشاف تصدر ق

 .وتعلن الجهة المختصة عنه بالطرق المقررة في اللوائح المختصة وتحدد تاريخ أسبقيته 

 ) :55(مادة 

ه في           اريخ اإلعالن المشار إلي تعطى شهادة االآتشاف إذا لم يحدث اعتراض خالل سنة من ت

 . المادة السابقة 

 ) : 56(مادة 

ان أو إ                    اع أو بي ر أو اجتم ذاعة  تتحدد أسبقية االآتشاف بتاريخ أول صياغة له في مجلة أو تقري

ذا اإلعالن لصياغة االآتشاف آانت                              ل ه م يوجد مث إذا ل ك ف ابه ذل ا ش ون أو م بالراديو أو التلفزي

 .العبرة بتاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة

 

 

 - 11 - 



 ) : 57(مادة 

يبت القضاء في النزاع حول وضع االآتشاف وحول اشتراك عدة أشخاص في وضع اآتشاف                

 .واحد 
                                

 حق المخترع: الباب الثالث
 

 االختراع واالقتراح اإلبداعي: الفصل األول
 

 الشروط الموضوعية: الفرع األول
 

 ):58( مادة 

ة                - 1  االختراع هو ابتكار يتضمن حًال لمهمة تكنيكية يتميز بجدية جوهرية وتكون له نتيجة إيجابي

ة أو ا      واد      في أي مجـال من مجاالت االقتصاد أو الثقاف ـإبداع أدوات عمل أو م دفاع آ لصحة أو ال

د      ي لمب ق التكنيك دة أو التطبي ناعية جدي ة ص ى طريق نيع أو التوصل إل ائج  تص ي نت ي يعط أ علم

 .صناعية مباشرة

دة من                       - 2 ى أصناف جدي رتبط بالتكنيك آالحصول عل ر الم ار غي  يكون أيضا اختراعًا االبتك

 .راضالبذور أو اآتشاف وسائل جديدة لعالج األم

 ) :59(مادة 

دًا                     -1 راع جدي ى أن يكون االخت ل بمعن  يقصد بجدية االختراع أّال يكون أحد قد استخدمه من قب

 .في ضوء التكنيك العالمي بالنظر إلى ما وصل إليه البحث العلمي في اليمن وفي الخارج

 . يجب أن تكون الِجدة مرتبطة بجوهر األشياء ال بعناصر ثانوية وجانبية-2

 ) :60(مادة 

ناعة أو     - 1 ي الص تعماله ف نيعه أو اس ن تص ق أي يمك ابًال للتطبي راع ق ون االخت  يجب أن يك

 .الزراعة

اج أو تح               - 2 ه    آما يتعين أن يكون لالختراع منفعة فعليه تؤدي إلى زيادة معدل اإلنت سين نوعي

 . المنتوجات وما إلى ذلك

 .تقبال يجوز أن تتحقق منفعة االختراع في الحال أو االس- 3
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 ) :61(مادة 

ى                        - 1 ة فيبن ة القانوني ع بالحماي زال يتمت راع أصلي ال ي ًال الخت راع مكم  يجوز أن يكون االخت

راع التبعي تعطى في حدود                راءة االخت عليه ويتضمن تطويرًا أو تحسينًا له وفي هذه الحالة فان ب

 .المدة الباقية من براءة االختراع األصلي

 .ة االختراع التبعي على حقوق حائز براءة االختراع األصلي ال يؤثر إعطاء براء- 2

 ) :62(مادة 

ق أو     - 1 ك المطب ين التكني ول لتحس اد حل ى إيج اج إل وير اإلنت داعي لتط راح اإلب دف االقت  يه

ن الصناعي   ك األم ة والبحث أو تكني ائل الرقاب اج أو وس ا اإلنت المنتوجات المصنعة أو تكنولوجي

 .ية العمل وبغية استخدام الطاقة واألدوات والمواد بفعالية اآبروذلك بقصد زيادة إنتاج

اج                      - 2 ة اإلنت ة في ضوء نوعي ده محلي ى ج  يكفي بالنسبة إلى االقتراح اإلبداعي أن يحتوي عل

 .ا ال يشترط أن تكون الجدة جوهريةفي زمان معين آم

 ) :63(مادة 

ع بال  - 1 ه يتمت ه أو عمل ره أو موطن ان عم ًا آ ي أي ل يمن ة الق آ رع  حماي ررة للمخت ة المق انوني

 .والمقترح

 :  يتقرر للهيئات والمؤسسات اليمنية الحق على االختراع - 2

د        -أ ي الجه ترك ف رد مش ل ف د دور آ تحال تحدي اعي أو اس ق جم د خل راع ولي ان االخت إذا آ

ديها              ة أو المؤسسة التي جرى ل وضع  الجماعي وفي هذه الحالة تصدر براءة المخترع باسم الهيئ

 .             االختراع

ة                    -ب   ة من الدول ى تكليف أو معون اء عل  إذا تحقق االختراع نتيجة لمهمة متعلقة بالخدمة أو بن

ه أو                      ذي جرى لدي راع باسم الشخص ال راءة االخت أو من هيئة أو مؤسسة ففي هذه الحالة تصدر ب

 .تراعبمعونته وضع االختراع مع اإلشارة في البراءة إلى اسم واضع االخ

 ) :64(مادة 

دها       - 1 ة تعق ة دولي ى اتفاقي اء عل رح بن رع والمقت وق المخت ارج حق ي الخ ب ف رر لألجان  يتق

م نفسه                        ل ويسري الحك ة بالمث ى المعامل اء عل ا أو بن الجمهورية اليمنية مع الدولة التي ينتمون إليه

 .على األشخاص االعتبارية األجنبية

 .تعلقة باألجانب المقيمين أو العاملين في اليمن ينظم مجلس الوزراء القواعد الم- 2 
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 ) :65( مادة 

ام                    - 1 ي وأحك اعي اليمن ة للنظام االجتم  يحظر إعطاء براءة اختراع عن االختراعات المخالف

 .الشريعة اإلسالمية

 : ال يجوز أن تعطى براءة عن – 2

إذا     االختراعات غير الكيميائية المتعلقة باألغذية أو العقاقير ا  -أ   ات الصيدلية ف لطبية أو المرآب

ة صنعها ال عن                      راءة عن طريق آانت هذه المنتوجات تصنع بطرق آيميائية خاصة جاز إعطاء ب

 .المنتوجات ذاتها

 . الوسائل الجديدة لعالج األمراض-ب

 . الطرق البيولوجية إلنتاج أنواع جديدة من الحيوانات أو النباتات-ج

 ) : 66( مادة 

دم شخص ب ات إذا تق هادة إثب ق أعطى ش ه للتطبي ل اقتراح اج وقب داعي لتطوير اإلنت اقتراح إب

 تقرر نسبة االقتراح اليه 

 ) : 67(مادة 

اًال                   ًا فع اون تعاون اج أن يتع يجب على واضع االختراع أو مقدم االقتراح اإلبداعي لتطوير اإلنت

ق وفي         ه    مع الجهات المختصة في وضع االختراع أو االقتراح موضع التطبي تقبًال ول تطويره مس

ررة                    ًا لإلجراءات المق راح طبق راع أو االقت ق االخت أن يشترك في ممارسة األعمال المتعلقة بتطبي

 .في اللوائح 
 

 إجراءات التسجيل: الفرع الثاني
 ) :68( مادة 

راع                         - 1 ى وصف لالخت ًا عل ة المختصة محتوي ى الجه ًا إل ه طلب راع أو خلف  يقدم واضع االخت

 .  ستندات الضروريةمدعمًا بالم

ه للفحص أو باستكمال                         - 2 ول طلب ام بقب دم الطلب خالل عشرة أي ة المختصة مق  تخطر الجه

ك ف          ي اإلخطار  األوراق الضرورية وتقرر األسبقية على االختراع منذ يوم تقديم الطلب ويثبت ذل

 .الموجه إلى مقدم الطلب

 .نه بالكيفية المقررة في اللوائحم يجري فحص االختراع حول جديته والمنفعة المرجوة - 3
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 ):69( مادة 

بقية              يتعين على حائز البراءة الذي تقرر له ال        - 1 تفادة من أس ة ويرغب في االس حماية القانوني

م الطلب                  اريخ ورق ًا بت ًا آتابي يمن بيان طلب سابق مقدم في دولة أخرى أن يرفق بطلبه المقدم في ال

اريخ الطلب         السابق والدولة التي قدم  فيها هو أو سلفه هذا الطلب وان يقدم خالل ثالثة اشهر من ت

 .تمدة من الدولة التي قدم فيهااألخير صورة من الطلب السابق مع

ى               - 2  وفي هذه الحالة تتحدد أسبقية الطلب المقدم في اليمن بتاريخ الطلب المقدم في الخارج مت

 . قدم الطلب في اليمن خالل سنة من تاريخ الطلب في الخارج

 ) :70(مادة 

دم بطلب - 1 م يتق ميًا ث ه رس ي معترف ب ي أو دول ي معرض يمن ي  من يعرض اختراعه ف ف

دم          ى ق اليمن للحصول على براءة اختراع تقرر لطلبه أسبقية بتاريخ افتتاح ا المعرض للزائرين مت

 .الطلب في اليمن خالل ستة اشهر من يوم افتتاح المعرض

 يجب أن يرفق مقدم الطلب المستندات الضرورية الملحقة بطلبه شهادة من إدارة المعرض              - 2

 .خ افتتاح المعرض للزائرينتثبت عرض اختراعه في المعرض وتاري

 ) :71( مادة 

ول                     - 1 دم الطلب بقب وم إخطار مق  تصدر الجهة المختصة خالل ثالثة اشهر على األآثر من ي

ر     ياغة مضمون االخت ع ص ه م اد طلب رارًا باعتم ه للفحص ق ر  طلب ع ذآ ب م ـض الطل اع أوبرف

 .األسباب

رار      - 2 ي الق ارض ف التين ان يع ي الح ب ف دم الطل وز لمق مون    يج ياغة مض بخصوص ص

ة المختصة             رار وتبت الجه ه الق االختراع أو أسباب رفـض الطلب وذلك خالل شهر من يوم تبليغ

 . المعارضة خالل شهرين من تقديمهافي

 ) :72( مادة 

ي  - 1 ررة ف الطرق المق ه ب راع اإلعالن عن ول االخت ة قب ي حال ة المختصة ف ى الجه يجب عل

 . هاللوائح فور قبولها ل

وم               لك - 2 راع خالل ستة اشهر من ي ل ذي شأن ان يعارض الجهة المختصة في تسجيل االخت

 .اإلعالن

دم                - 3 ى مق  تبلغ الجهة المختصة مقدم طلب التسجيل فور المعارضة آتابيًا بحدوثها ويتعين عل

 .الطلب ان يرد آتابة على المعارضة خالل شهر من إبالغه بها وإّال اعتبر متنازًال عن الطلب
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 ) :73 (مادة

ات ال - 1 االت االختراع دا ح راع ع راءات االخت راءات  يجب أن تسجل ب ي سجل الب رية ف س

 .المعد لذلك

 .  يتعين إشهار براءات االختراع والتصرفات المتعلقة بها بالطرق المقررة في اللوائح - 2

 المتعاقدين   آل تنازل عن البراءة أو الترخيص باستعمال االختراع ال يكون له اثر فيما بين              - 3

ى                     ذلك بالنسبة إل وبالنسبة إلى الغير إّال إذا قيد على هامش تسجيل براءة االختراع ويكون الحال آ

 .انتقال الحق عن طريق الميراث

 ) :74( مادة 

 . يكون سجل البراءات دليًال على ما ورد فيه من بيانات إلى أن يثبت العكس- 1

ءات وان يحصل على مستخرج أو صورة من         يجوز ألي شخص ان يطلع على سجل البرا        - 2

 .فيه القيود الواردة

 ) :75( مادة 

االقتراح             - 1 يقدم الطلب الخاص باالقتراح اإلبداعي لتطوير اإلنتاج إلى المشروع الذي يتعلق ب

وزارة أو اإلدارة                 وبنشاطه، وإذا آان االقتراح قابًال للتطبيق لدى عدة مشروعات قدم الطلب إلى ال

 .المختصة

 . يجب أن يحتوي الطلب على وصف لالقتراح مدعم بالمستندات الضرورية- 2

ه                          - 3 ول طلب دم الطلب بقب ى من ق ام إخطارًا إل  ترسل الجهة المقدم لها الطلب خالل عشرة أي

 .للفحص أو بضرورة استكمال المستندات

 ) :76(مادة 

ول االقت  - 1 رارًا بقب ذ ق ب ان تتخ ا الطل دم له ة المق ى الجه ر  يجب عل ع ذآ راح أو برفضه م

راح وخال                     ه االقت ق ب ة هي ذات المشروع المتعل ل شهرين إذا    األسباب خالل شهر إذا آانت الجه

 .آانت وزارة أو إدارة

ا  - 2 دم له ة المق اه وتبت الجه ه إي ن تبليغ رار خالل شهر م ي الق ارض ف ب أن يع دم الطل  لمق

 . الطلب في هذه المعارضة خالل شهر من تقديمها
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 أثار التسجيل: الفرع الثالث
 ) :77(مادة 

راع تثبت نسبة        - 1 راءة اخت  لواضع االختراع الذي تقرر له حقوق المخترع ان يطلب منحه ب

 .االختراع اليه وترتب له احتكار على االختراع

راع           - 2 دخل االخت ك ي د ذل ب، وبع ديم الطل  تعطى البراءة لمدة خمس عشر سنة تحتسب منذ تق

 ملكية الدولة في 

 .الختراع دون موافقة حائز البراءة يحظر على الغير ان يستعمل ا- 3

 ) : 78(مادة 

دموا الطلب                       البراءات سواء ق املين في الجهات المختصة ب راع للع ال يجوز إعطاء براءة اخت

 .بالذات أو بالواسطة وذلك حتى انقضاء ثالث سنوات من تاريخ انتهاء عالقة عملهم 

  :)79(مادة 

ديم الطلب                  - 1 ل تق راع قب يمن االخت رع داخل حدود ال  من استخدام بصورة مستقلة عن المخت

تعمال      ي اس ه الحق ف ون ل ذلك يك تعدادات الضرورية ل ة االس ام بكاف ن ق ذلك م ه ، وآ الخاص ب

 .االختراع مستقبال بال مقابل ويبت القضاء في النزاع حول هذا الموضوع

 . لالنتقال إالَّ مع المشروع المستفيد منه ال يكون هذا الحق قابًال- 2

 ) :80(مادة 

 . لحائز البراءة ان يعطي ترخيصًا باستعمال االختراع أو ان يتنازل آلية عن البراءة- 1

 . يجب أن يتم التنازل أو الترخيص آتابة- 2

 . تنظم اللوائح عقودًا نموذجية تنظم إعطاء التراخيص- 3

 ) :81(مادة 

ة جاز لمن            إذا لم يتوص   - 1 رخيص بشروط معقول ل إلى اتفاق مع حائز البراءة حول إعطاء ت

تعما        ًا باس ه ترخيص ة إلعطائ ى المحكم ب إل دم بطل راع ان يتق تعمال االخت د اس راع يري ل االخت

 .بشروط تحددها المحكمة

راءة                          - 2 ائز الب اق مع ح ى اتف م يتوصل إل ة ول ة للدول ة عظيم ى أهمي  إذا انطوى االختراع عل

وزراء ان تشتري                     حول ا  رار من مجلس ال رخيص جاز بق راءة، أو حول إعطاء ت لتنازل عن الب

 .الدولة البراءة إجباريًا
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 ) : 82( مادة 

د                ل التعاق ك قب ة المختصة،  وذل ة الجه راع لموافق راءة االخت راخيص بب تخضع جميع عقود الت

 .عليها سواء آانت هذه الجهات المتعاقدة حكومية أم غبر حكومية
 
 ) : 83(دة ما

ذلك                   راع آ يبت القضاء في النزاع حول نسبة االختراع إلى واضعه وحول االشتراك في االخت

 .حول األسبقية في االقتراح اإلبداعي لتطوير اإلنتاج إذا لم يحل النزاع إداريًا

 ) :84(مادة 

 : تقضي المحكمة بناء على طلب أي شخص ببطالن براءة االختراع في األحوال اآلتية- 1

 . إذا لم تتوفر الشروط الموضوعية لالختراع-أ 

 . تقديم طلب براءة عن نفس الموضوع إذا سبق-ب 

ذه                         -ج   ود شخص آخر وفي ه راع من جه  إذا تبين أن مقدم الطلب قد اغتصب عناصر االخت

 .الحالة يجوز لمن اغتصب جهده ان يطلب تحويل البراءة إليه

ل                يؤدي الحكم بالبطالن إلى زوال البر      - 2 ر قاب ى صار غي اءة بأثر رجعي ويجب تسجيله مت

 . للطعن على هامش تسجيل البراءة واإلشهار عنه وفق اإلجراءات المحددة في اللوائح

                                     

 العالمات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية: الفصل الثاني
 

  والتجاريةالعالمات الصناعية: الفرع األول
 : الشروط الموضوعية- 1

 ) :85( مادة 

ز منتوجات مشروع صناعي أو                  - 1  العالمة الصناعية أو التجارية هي التي تتخذ شعارًا لتميي

 .زراعي أو تجاري أو صناعات إستخراجية أو للداللة على خدمات أحد المشروعات

 : عناصر العالمة- 2

ر          يكون أما رسمًا أو لفظاً     تتكون العالمة من عنصر واحد أو أآثر      -أ   مًا أو غي  أو شكًال أو مجس

 .ذلك

وز، أو من                   -ب   الخطوط والنقوش والصور والرم ين آ ة من رسم مع  يجوز أن تتكون العالم

 .ألفاظ محددة آالحروف واألرقام والكلمات واألسماء
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الف      -ج  و الغ م ه ذا الجس ان ه و آ ز، ول م ممي كل جس ن ش ة م ب العالم وز ان تترآ ا يج  آم

 .لخارجي للمنتوجاتا

 ) :86( مادة 

 . ال تنفصل العالمة عن المنتوجات أو الخدمات المميزة لها- 1

 . ال يجوز قبول عالمة للتسجيل إّال إذا آانت معدة فعًال لالستعمال- 2

 . ال يجوز تسجيل العالمة إّال لمشروع إنتاجي أو خدماتي- 3

 ) :87( مادة 

اع   - 1 ات القط ات ومؤسس وز لهيئ ات أو     يج ة منتوج ة لمراقب ة جماعي جل عالم ام ان تس الع

ة صنعها أو                   ا أو طريق خدمات الوحدات التابعة لها من حيث مصدر المنتوجات أو عناصر ترآيبه

 .المراقبة والفحص أخرى للداللة على إجراء صفاتها أو من حيث نوع الخدمات أو أية خاصية

 .ترخيص من الوزير المختص ال يجوز التصرف في العالمة الجماعية إّال ب– 2

 ) :88(مادة 

 .لعالمة الخالية من أية صفة مميزة ال تقبل ا– 1

ات أو - 2 ة المنتوج ة أو وظيف تها طبيع كال فرض ن أش ة م ت العالم ذلك إذا تألف ة آ  والحال

ة أصبحت     ن دالل دمات أو م ات أو خ ين منتوج ارة لتعي ي التج تعمل ف ارة تس ن إش دمات أو م الخ

  .نتوجات أو الخدماتتسمية شائعة للم

ين المنتو   - 3 ز بوضوح ب بب أن تمي ذر ألي س ة إذا تع ل العالم ال ال تقب ل ح ي آ ات أو  وف ج

 .خدمات المشروعات المختلفة

 ) : 89(مادة 

ل                       ه ال تقب اء علي ا من العالمات وبن يجب أن تكون العالمة متميزة بصورة جوهرية عن غيره

 :للتسجيل

ودعة أو مسجلة لصالح الغير أو جرى إيداعها بعد ذلك من الغير             العالمة المشابهة لعالمة م    -أ  

 .المتمتع بأسبقية خاصة عن منتوجات أو خدمات مماثلة أو مشابـهة

 العالمة المشابـهة لعالمة غير مسجلة مستعملة في السابق من قبل الغير في اليمن بالنسبة    –ب  

ؤدي استعمال العالمة المطلوب تسجيلها     إلى منتوجات أو خدمات مماثلة أو مشابـهة متى جاز أن ي          

 .إلى اختالط األمور لدى الجمهور
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ة مشهورة أو السم تجاري          -ج  ة لعالم دة أو المترجم ًا أو المقل ًا أو جزئي ة آلي ة المطابق  العالم

دى     معروف للغير بحيث يمكن ان يؤدي استعمال العالمة المطلوب تسجيله          ى اختالط األمور ل ا إل

 . الجمهور

 ) : 90(مادة 

 :ال تصلح عالمة 

 الشعارات العامة والرموز واإلعالم واألوسمة واألختام وما إليها الخاصة باليمن أو بإحدى              -أ  

وز الهالل األحمر والصليب األحمر واألسماء      ة ، ورم دول أو الحكومات أو المنظمات الدولي ال

ات وصور ا   أن مصدر المنتوج ًا بش تعمالها لبس دث اس ة إذا أح ى  الجغرافي ق عل م يواف ا ل ر م لغي

 . استعمالها

 . أية عالمة من شأنها أن تضلل الجمهور حول مصدر أو نوعية المنتوجات أو الخدمات-ب 

 . آل عالمة تخالف النظام االجتماعي اليمني-ج 

 ) :91(مادة 

روع      - 1 ذا المش ل ه يمن مث ي ال ه ف ي ل ل أجنب دماتي وآ اجي أو خ روع إنت ه مش ي ل ل يمن  آ

 .تسجيل عالمته الصناعية والتجاريةلب يستطيع أن يط

ة التي                    - 2 ة األجنبي  يتقرر لألجانب أصحاب المشروعات في الخارج ولألشخاص االعتباري

ادة                     ًا للم ة طبق تهم الصناعية والتجاري يكون نشاطها الرئيسي في الخارج، الحق في تسجيل عالم

 .  من هذا القانون) 120(

 : إجراءات التسجيل - 2

 :) 92( مادة 

ى وصـف  - 1 ب عل وي الطل ة المختصة ويجب أن يحت ى الجه ة إل ب تسجيل العالم دم طل  يق

ي طلب  ا ويشار ف بة إليه ة بالنس وب تسجيل العالم ان بالمنتوجات أو الخدمات المطل ة وبي العالم

تندات   التسجيل إلى المشروع المراد تسجيل العالمة بالنسبة إلى منتوجاته أو خدماته مع  ديم المس  تق

 .لة على ذلكالدا

تكمال      - 2 ه للفحص أو باس ول طلب ب بقب دم الطل ام مق رة أي الل عش ة خ ة المختص غ الجه  تبل

 المستندات الضرورية 

 .فية المقررة في اللوائح يجري فحص الطلب بالكي- 3
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 ) :93( مادة 

ى طلب أو                 - 1  تصدر الجهة المختصة خالل شهر من قبول الطلب للفحص قرارًا بالموافقة عل

دم صالحيتها      جراء تعديالت على العالمة لزيادتها إيضاحا أو لمنع التباسها بعالم          بإ ة أخرى أو بع

 .للتسجيل

ة                  - 2 اه وتبت الجه  لمقدم الطلب أن يعارض في قرار الجهة المختصة خالل شهر من تبليغه إي

ام القضاء                         ابًال للطعن أم ا ق ديمها ،ويكون قراره  في   المختصة في المعارضة خالل شهر من تق

 .ميعاد أقصاه شهر من تبليغه إلى من قدم المعارضة

 ) :94(مادة 

ا - 1 ور قبوله ا ف ة للتسجيل، اإلعالن عنه ول العالم ة قب ي حال ة المختصة ف ى الجه  يجب عل

 .بالطرق المقررة في اللوائح 

وم   - 2 لكل ذي شأن أن يعارض لدى الجهة المختصة في تسجيل العالمة خالل ستة أشهر منذ ي

 . ناإلعال

دم      - 3 ى مق ين عل دوثها ويتع ور المعارضة بح جيل ف ب التس دم طل ة مق ة المختص غ الجه  تبل

 .الطلب أن يرد آتابة على المعارضة خالل شهر من إبالغه بها وإال اعتبر متنازًال عن الطلب

 ) :95( مادة 

 . تسجل العالمة في السجل المعد لذلك- 1

 .مةمقدم الطلب شهادة بتسجيل العال يعطى - 2

 . يكون للتسجيل أثره منذ تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة حاالت األسبقيات الخاصة- 3

 .  يقتصر اثر التسجيل على المنتوجات والخدمات التي جرى تسجيل العالمة بالنسبة إليها- 4

 . يشهر التسجيل بالطرق المقررة في اللوائح- 5

 ): 96( مادة 

م            الطلبات المتعلقة بعالمات صناعية و     رر له تجارية مسجلة في الخارج والمقدمة من أجانب تق

ارض      ي المع ة عرضت ف ناعية وتجاري ات ص ة بعالم ات المتعلق ذلك الطلب ة وآ ة القانوني الحماي

 .من هذا القانون سريانًا مقابًال  ) 70, 69(يسرى على أسبقيتها حكم المادتين 

 ) :97(مادة 

 .فيه من بيانات إلى أن يثبت العكس يكون سجل العالمات دليًال على ما ورد - 1

ى مستخرج أو صورة                        - 2 ى سجل العالمات وأن يحصل عل ع عل  يجوز ألي شخص أن يطل

 .واردة فيهمن القيود ال
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 . آثار التسجيل- 3

تعمالها دون                    ) :98(مادة   ر من اس ع الغي ة من ة الصناعية والتجاري  يترتب على تسجيل العالم

 .ك بالنسبة إلى المنتوجات أو الخدمات التي تميزها العالمة موافقة حائز شهادة التسجيل وذل

 ) :99(مادة 

اريخ                 - 1 دأ من ت  يترتب على التسجيل حماية العالمة الصناعية والتجارية مدة عشر سنوات تب

 ة األخيرة منها لمدة أخرى وهكذا سريان أثر التسجيل وذلك ما لم يجر تجديد هذه المدة خالل السن

دة بضرورة                   تبلغ الجهة  - 2 اء الم  المختصة آتابة حائز شهادة التسجيل خالل شهرين من انته

ة المختصة من                            د قامت الجه ة اشهر دون تجدي دة ثالث اء الم ى انته إذا مضى عل تجديد التسجيل ف

 تلقاء نفسها بشطب التسجيل 

 ) :100(مادة 

تخدم     - 1 روع المس ع المش ة إّال م ي العالم وز التصرف ف ي تميي  ال يج ا ف ه أو له ز منتوجات

 .خدماته

 . أن يتم التصرف في العالمة آتابة يجب- 2

د                   - 3  ال يكون التصرف في العالمة ساريًا فيما بين الطرفين أو بالنسبة إلى الغير إّال من يوم قي

 .التصرف على هامش تسجيل العالمة وإشهار التصرف بالطرق المقررة في اللوائح

 ) :101(مادة 

 .ة بناء على طلب حائز شهادة التسجيل يجوز شطب العالم- 1

دة                        - 2 تعمالها م ى طلب آل ذي شأن أو إذا توقف اس اء عل  تقضي المحكمة بشطب العالمة بن

 .خمس سنوات متتالية دون عذر مقبول

 ) :102(مادة 

روط          - 1 وافر الش م تت أن أو إذا ل ب ذي ش ى طل اء عل جيل بن بطالن التس ة ب ي المحكم  تقض

 .المةالموضوعية لتسجيل الع

ل                 - 2 ر قاب م غي ى صار الحك  يؤدي الحكم بالبطالن إلى زوال شهادة التسجيل بأثر رجعي ومت

 .للطعن تقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل ويشهر الشطب بالطرق المقررة في اللوائح
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 الرسوم والنماذج الصناعية: الفرع الثاني
 

 : الشروط الموضوعية- 1

 ) :103( مادة 

الرسم أو النموذج الصناعي هو قالب خارجي مبتكر يتميز بالجدة يهدف إلى إعطاء صنف من            

اء شكل                        وان أو بانتق ين للخطوط أو األل زة باستخدام ترتيب مع ة ممي المنتوجات الصناعية زخرف

 .معين سواء جرى ذلك بوسيلة آلية أو يدوية أو آيميائية 

 ) :104( مادة 

ين أّال يكون من األشكال                   يجب أن يتميز الرس    - 1 ة فيتع م أو النموذج الصناعي بالجدة المطلق

ى المنتوجات الصناعية المر               اد الداخلة في التراث أو األشكال العادية المعروضة سواء بالنسبة إل

 .تمييزها أم بالنسبة إلى غيرها

تخدامها آ   - 2 ون دون اس ال الفن ي مج رة ف ة المبتك ال اإلبداعي ر األعم ول نش وم أو  ال يح رس

 .نماذج صناعية

 ) :105(مادة 

وطنهم                - 1 ان م ًا آ ون أي  يتمتع بالحماية القانونية بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية اليمني

 .واألجانب المقيمون في اليمن

 .من هذا القانون) 120(أما األجانب المقيمون في الخارج فتتقرر لهم الحماية طبقًا للمادة - 2

 :تسجيل إجراءات ال- 2

 ) :106( مادة 

ى                    - 1 وذج إل  يقدم واضع الرسم أو النموذج أو من يخلفه في حقوقه طلبًا بتسجيل الرسم أو النم

د                   تندات الضرورية ويجوز أن يمت ًا بالمس الجهة المختصة متضمنًا نسخًا للرسم أو للنموذج ومرفق

ا بينه                 وع         الطلب إلى عدد من الرسوم أو النماذج تكون وحدة متجانسة فيم ا ويوضح في الطلب ن

 . الرسم أو النموذج بالنسبة إليهاالمنتوجات الصناعية المراد تسجيل

تكمال      - 2 ه للفحص أو باس ول طلب ب بقب دم الطل ام مق رة أي الل عش ة خ ة المختص غ الجه  يبل

  .المستندات الضرورية

 .طلب بالكيفية المقررة في اللوائح يجرى فحص ال- 3
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 ) :107(مادة 

در اإلدارة خالل شهر من قبول الطلب للفحص قرارًا بالموافقة على الطلب أو برفضه     تص - 1

ام         وذج للنظ م أو النم ة الرس وذج أو لمخالف م أو النم وعية للرس روط الموض وافر الش دم ت لع

 .االجتماعي اليمني

ة                  - 2 اه وتبت الجه  لمقدم الطلب أن يعارض في قرار الجهة المختصة خالل شهر من تبليغه إي

اد                           ام القضاء في ميع ابًال للطعن أم ا ق ديمها ، ويكون قراره في هذه المعارضة خالل شهر من تق

 .أقصاه شهر من تبليغه إلى من قدم المعارضة

 ) :108( مادة 

هر ال       - 1 ذلك ويش د ل جل المع ي الس ناعي ف وذج الص م أو النم جل الرس الطرق   يس جيل ب تس

 .المقررة في اللوائح

 .من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة حاالت األسبقيات الخاصة يسرى أثر التسجيل - 2

ان          - 3 اذج وبي وم والنم دد الرس ب وع اريخ الطل ا ت ين فيه جيل يب هادة تس ب ش ي الطال  يعط

 . المنتوجات المخصصة لها

 ) : 109(مادة 

م          ررت له ة من أجانب تق الطلبات المتعلقة برسوم ونماذج صناعية مسجلة في الخارج والمقدم

ية القانونية وآذلك الطلبات المتعلقة برسوم ونماذج صناعية عرضت في المعارض يسري            الحما

 .سريانًا مقابًال ) 70و 69(على أسبقيتها حكم المادتين 

 : آثار التسجيل - 3

 ) : 110(مادة 

ائز    ة ح ا دون موافق تعمال أي منهم ن اس ر م ع الغي وذج من م أو النم جيل الرس ى تس ب عل يترت

 .وذلك بالنسبة إلى المنتوجات الصناعية التي يميزها الرسم أو النموذج شهادة التسجيل 

 ) :111(مادة 

ر                         - 1 اريخ سريان أث دأ من ت وذج خمس سنوات تب ة الرسم أو النم  يترتب على التسجيل حماي

دم في السنة                          ا خمس سنوات بطلب يق اليتين آل منهم رتين متت التسجيل ويجوز تجديد التسجيل م

 .ةاألخيرة من المد

دة بضرورة                          - 2 اء الم ائز شهادة التسجيل خالل شهر من انته ة ح ة المختصة آتاب  تبلغ الجه

ة المختصة من                            د قامت الجه ة أشهر دون تجدي دة ثالث اء الم ى انته إذا مضى عل تجديد التسجيل ف

 .تلقاء نفسها بشطب التسجيل
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 ) :112(مادة 

بة- 1 وذج إّال بالنس م أو النم ي الرس رف ف وز التص ي  ال يج ناعية الت ات الص ى المنتوج  إل

 .يميزها

تعمالها    - 2 رخيص باس اء الت ذلك إعط وذج وآ م أو النم ن الرس ازل ع ة التن تم آتاب  يجب أن ي

 .وتصدر الجهة المختصة عقودًا نموذجية تنظم إعطاء التراخيص

 لغير،ا ال يكون للتصرف في الرسم أو النموذج من أثر فيما بين المتعاقدين وال بالنسبة إلى                 - 3

ررة في                        الطرق المق وذج وإشهار التصرف ب إّال بعد التأشير به على هامش تسجيل الرسم أو النم

 . اللوائح

 ) :113(مادة 

 :نالن التسجيل بناَء على طلب ذي شأ تقضي المحكمة ببط- 1

 .موضوعية لتسجيل الرسم أو النموذج إذا لم تتوفر الشروط ال-أ 

ل-ب  هادة أو س ائز الش ان ح ة   إذا آ ذه الحال ي ه وذج وف م أو النم د اغتصب عناصر الرس فه ق

 .إليهيجوز لمن اغتصب جهده أن يطلب تحويل شهادة التسجيل 

ل                 - 2 ر قاب م غي ى صار الحك  يؤدي الحكم بالبطالن إلى زوال شهادة التسجيل بأثر رجعي ومت

 . وائحللطعن تقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل ويشهر الشطب بالطرق المقررة في الل

 اإلخالل بالحماية :الفرع الثالث
 ) : 114( مادة 

ة                             ًا أو عالم مًا أو نموذج ة مسجلة أو استعمل رس وذج أو عالم د أو زور رسم أو نم آل من قل

ه برسم أو                     رن خدمات مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها مع علمه بذلك أو وضع على منتوجاته أو ق

ذل              ه ب ر مع علم ة مسجلة للغي داول أو حاز بقصد         نموذج أو عالم ع أو للت اع أو عرض للبي ك أو ب

ر              ا أو وضعها بغي دها أو تزويره البيع منتوجات عليها رسم أو نموذج أو عالمة مسجلة جرى تقلي

اذج والعالمات الصناعية                      ررة للرسم والنم ة المق ة القانوني ًال بالحماي حق مع علمه بذلك يعتبر مخ

 .والتجارية وتسرى أحكام المواد التالية 

 ) : 115( مادة 

 :يجوز لحائز شهادة التسجيل أن يطلب من القضاء واحدًا أو اآثر من األمور اآلتية

 .  رفع االعتداء بالنشر في الصحف وبطريقة أخرى عن اإلخالل المرتكب-أ 

د وضع -ب  ون ق ا يك ا مم ة واألوراق وغيره لع واألغلف ى المنتوجات والس ع الحجز عل  توقي

 .وذج أو العالمة أو جرى به التقليد أو التزويرعليه الرسم أو النم

 . مصادرة هذه األشياء مع استنـزال محصلة بيعها من التعويضات أو الغرامات-ج 
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 .إتالف هذه األشياء عند االقتضاء -د

 . أمر المعتدي باالمتناع عن استعمال العالمة مستقبًال–هـ 

 ) :116(مادة 

جيل أن يط   - 1 هادة التس ائز ش وز لح بب        يج ابة بس رر إص ن أي ض ويض ع ا التع ب أيض ل

 .اإلخالل بالحماية المقررة للرسم أو النموذج أو العالمة

ر               - 2 ة بغي وذج أو العالم  وللقضاء ندب خبير لحصر اإليراد الناتج عن استعمال الرسم أو النم

 . حق وتوقيع الحجز على هذا اإليراد

 ) :117( مادة 

ات الصن- 1 جيالت للعالم ع التس ارية   جمي ون س انون تك ذا الق ل صدور ه ة قب اعية والتجاري

ارية         ة س ل العالم ث تظ دة حي ة الواح الك العالم دد م م يتع ا ل ة م وم الجمهوري ي عم ول ف المفع

 .المفعول حسب ما آانت عليه حتى التأشير في سجل العالمات إلى ما يخالف ذلك

ه خالل     على مالك العالمة الواحدة تسوية هذا الوضع فيما بينهم ب      - 2 اتفاق آتابي مصادق علي

 .سنة من نفاذ هذا القانون وتبلغ الجهة المختصة بذلك

ا هو                            - 3 اق البت في الموضوع بم ة عدم االتف د مرور سنة في حال  على الجهة المختصة بع

 .مناسب خالل ستة أشهر ، ويبلغ مالك العالمة بقرار الجهة المختصة

را - 4 ى ق ة عل ك العالم راض مال ة اعت ي حال ى القضاء  ف وء إل ه اللج ة المختصة يمكن ر الجه

 . ثة أشهر من تاريخ استالم القرارخالل ثال

                            

 أحكام عامة وختامية: الباب الرابع
 ) : 118(مادة 

إذا ساهم عدة أشخاص في التأليف لعمل واحد أو في التوصل إلى اآتشاف واحد أو في وضع                     

راح  د أو اقت راع واح راع أو      اخت اف أو االخت أليف أو االآتش ي الت ق ف نهم الح ل م ان لك د آ  واح

راع أو                        ى آون االآتشاف أو االخت ا إل ارة فيه االقتراح و الحصول على شهادة تثبت حقه مع اإلش

 .االقتراح مشترآًا 

 ) : 119(مادة 

ف         ف أو المكتش اون المؤل ن ع راع م اف أو االخت أليف أو االآتش ي الت ريكًا ف ر ش  أو ال يعتب

ال                     المخترع مثال ذلك من نفذ األعمال التحضيرية أو تولى أعمال السكرتارية أو ساعد في األعم

 .الفنية أو أشرف على سير األعمال وما إلى ذلك
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 ) : 120(مادة 

دها               يتقرر لألجانب في الخارج حقوق المكتشف والمخترع والمقترح بناء على اتفاقية دولية تعق

م نفسه                    الجمهورية اليمنية مع ا    ل ويسري الحك ة بالمث ى المعامل اء عل ا أو بن لدولة التي ينتمون إليه

ين أو                ة باألجانب المقيم على األشخاص االعتبارية األجنبية وينظم مجلس الوزراء القواعد المتعلق

 .العاملين في اليمن

 ) : 121(مادة 

وق المؤلف والمكتشف     تنتقل بالميراث طبقًا لقواعد المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة جميع حق          

 والمخترع والمقترح 

 ) :122(مادة 

 . ما لم يرد بشأنه نص في مسائل االآتشاف واالختراع يطبق عليه أحكام حق التأليف

 ) :123(مادة 

 . تختص المحاآم بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون 

 ) :124(مادة 

ة أشد منص           - 1 ة عقوب انون آخر يعاقب                 دونما إخالل بأي انون أو أي ق ذا الق ا قي ه وص عليه

ًال                    ال آل من ارتكب فع بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف ري

 : من األفعال التالية

ذا                    -أ   واردة في ه رح ال  االعتداء على حق من حقوق المؤلف أو المكتشف أو المخترع أو المقت

 .القانون

بة إل -ب  داعيًا        النس ًا إب افًا أو اقتراح ًا أو اآتش ًا أو اختراع الن مؤلف ر أو اإلع نفس بالنش ى ال

 وضعه الغير 

 . التحريض أو االشتراك في فعل مما منعه هذا القانون-ج 

 . آل ذلك دون اإلخالل بالحق في تعويض المضرور-د

 ) : 125(مادة 

ن ذلك في صالح المؤلف أو المكتشف     ال يجوز االتفاق على مخالفة أحكام هذا القانون ما لم يك  

 .أو المخترع

 ) : 126(مادة 

ل الخدمات التي ت       ًا   تصدر الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم التي تتقاضاها مقاب ا طبق تواله

 .الحكام هذا القانون
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 ) : 127(مادة 

رار مجلس                       ى وجه الخصوص ق انون وعل ذا الق ام ه م أو نص يتعارض مع أحك يلغى أي حك

 .م بشأن العالمات واألسماء التجارية الصادرة في صنعاء1976لعام ) 45(ة بالقانون رقم القياد

 ) : 128(مادة 

 .عمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ي

               

  بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية 
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