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 الفهرس تمحتويا

 1 مقدمة

 12 الشروط املوضوعية لتسجيل االخرتاع :الفصل األول

 12 شرط اجلدةالمبحث األول:  

 12 مفهوم شرط اجلدةالمطلب األول:    

 13 تعريف شرط اجلدةالفرع األول:         

 20 املنفعة االقتصادية لشرط اجلدةالفرع الثاني:         

 23 أنواع شرط اجلدةالمطلب الثاني:    

 23 شرط اجلدة النسبيةالفرع األول:       

 27 شرط اجلدة املطلقةالفرع الثاني:     

 33 احلاالت اليت تلحق بشرط اجلدةالمطلب الثالث:   

 34 يفقد فيها االخرتاع شرط اجلدةاحلاالت اليت الفرع األول:      

 48 اجلدة احلاالت اليت ال يفقد فيها االخرتاع شرطالفرع الثاني:      

 51 شرط االبتكار )اإلنتاج(المبحث الثاني:  

 51 ماهية شرط االبتكارالمطلب األول:    

 52 مفهوم شرط االبتكارالفرع األول:       

 58 الصفة االبتكارية يف فلسطني آلية حتديدالفرع الثاني:       

 62 صور شرط االبتكارالمطلب الثاني:     

 62 جديد إنتاج صناعيالفرع األول:       

 65 اخرتاع طريقة جديدةالفرع الثاني:       

 67 اخرتاع تطبيق جديد بطريقة معروفةالفرع الثالث:       
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 70 اخرتاع الرتكيب )التجميع(الفرع الرابع:       

 81 شرط االستغالل الصناعيالمبحث الثالث:  

 81 ماهية شرط االستغالل الصناعيالمطلب األول:     

 82 مفهوم شرط االستغالل الصناعيالفرع األول:        

 85 الصناعي آلية تطبيق شرط االستغاللالفرع الثاني:       

 86 شرط االستغالل الصناعياحلاالت اليت يفقد فيها االخرتاع المطلب الثاني:    

 87 املناهج الرياضيةو االكتشافات والنظريات ذات الطابع العلمي الفرع األول:      

 88 برامج احلاسوبالفرع الثاني:       

 91 االبتكارات ذات الطابع األديب والفين والرسوم والنماذج الصناعية :الثالثالفرع       

 91 املشروعيةشرط المبحث الرابع:  

 92 ماهية شرط املشروعيةالمطلب األول:    

 92 مفهوم شرط املشروعيةالفرع األول:      

 94 حدود شرط املشروعيةالفرع الثاني:      

 95 صور شرط املشروعيةالمطلب الثاني:    

 95 ةالنظام العام واآلداب العامالفرع األول:       

 97 احلاالت املخالفة لنص القانونالفرع الثاني:       

 113 الشروط الشكلية لتسجيل االخرتاعالفصل الثاني: 

 113 تقدمي طلب تسجيل االخرتاعالمبحث األول:  

 113 صاحب احلق يف تقدمي الطلبالمطلب األول:   

 114 تقدمي الطلب شخصيا  الفرع األول:       

 121 وكيل بوساطةتقدمي الطلب الفرع الثاني:       



 ذ

 

 124 تقدمي الطلب من املتعاقد معهالفرع الثالث:       

 132 قيد طلب تسجيل االخرتاعالمطلب الثاني:   

 133 إيداع طلب التسجيلالفرع األول:       

 143 مستلزمات إيداع الطلبالفرع الثاني:       

 152 إجراءات قبول طلب التسجيلالفرع الثالث:       

 156 فحص طلب تسجيل االخرتاعلمبحث الثاني: ا 

 157 النظام القائم يف فلسطني لفحص طلب التسجيلالمطلب األول:    

 157 مفهوم نظام التسليم التلقائيالفرع األول:       

 160 النظام القائم يف فلسطني وميتقالفرع الثاني:       

 161 التسجيلاألنظمة األخرى لفحص طلب المطلب الثاني:    

 162 نظام الفحص املؤجلالفرع األول:      

 165 نظام الفحص املسبقالفرع الثاني:      

 173 النظام املالئم يف فلسطني ومصاحل الدول الناميةالمطلب الثالث:    

 177 احلقوق اليت تنشأ على تسجيل الطلبالمبحث الثالث: 

 177 على شهادة االمتيازحق األسبقية يف احلصول المطلب األول:   

 182 حق املخرتع يف احلماية املؤقتةالمطلب الثاني:   

 186 حق املخرتع يف تقدمي طلب إضايفالمطلب الثالث:   

 190 نتائج تسجيل طلب االخرتاعالمبحث الرابع:  

 190 بدء مدة احلماية القانونية لالخرتاعالمطلب األول:   

 191 براءات االخرتاع مدة محايةالفرع األول:     

 193 توحيد مدة محاية براءات االخرتاع فكرةالفرع الثاني:      
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 194 صدور وثيقة براءة االخرتاعالمطلب الثاني:   

 194 إجراءات صدور وثيقة الرباءةالفرع األول:     

 198 دور وثائق براءات االخرتاعالفرع الثاني:     

 201 االستئثار يف استغالل االخرتاعبدء المطلب الثالث:   

 201 مفهوم حق االستئثارالفرع األول:     

 203 طبيعة احلق يف استئثار االخرتاعالفرع الثاني:     

 209 الخــاتمة

 209 الـنتائـج

 213 التوصيـات

 215 المــالحق

 220  قائمة المصادر والمراجع
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