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  1002 لسنة 65 رقم المؤقت المعدل القانون

 1144 صفحة 1622 رقم الرسمية الجريدة عدد في 1002-20-15 بتاريخ منشور

  1002-22-16 بتاريخ نفاذه بدأ

 

 1002 لسنة 65 رقم مؤقت قانون

 العملمعدل لقانون  قانون 

 )2) المادة

 لٌهإ المشار 2991 لسنة 8 رقم القانون مع وٌقرأ (1002 لسنة العمل لقانون معدل قانون) القانون هذا ٌسمى

 نشره تارٌخ من ٌوما ثالثٌن بعد به وٌعمل واحدا قانونا تعدٌل من علٌه طرأ وما صلًاأل بالقانون ٌلً فٌما

 . الرسمٌة الجرٌدة فً

 )1) المادة

 : التالً بالنص عنه وٌستعاض صلًاأل القانون من 10 المادة نص ٌلغى

 العمل، صاحب عمالبأ تتعلق وكانت العامل، ابتكرها ذاإ العمل لصاحب الفكرٌة الملكٌة حقوق تكون.  أ

 التوصل فً ولٌةاأل مواده وأ التهآ وأ دواتهأ وأ معلوماته وأ العمل صاحب خبرات العامل استخدم ذاإ وأ

 . ذلك غٌر على خطٌا ٌتفق لم ما االبتكار هذا الى

 باعمال ٌتعلق ال قبله من المبتكر الفكرٌة الملكٌة حق كان اذا للعامل الفكرٌة الملكٌة حقوق تكون. ب

 التوصل فً االولٌة مواده او ادواته او معلوماته او العمل صاحب خبرات ٌستخدم ولم العمل صاحب

 . ذلك غٌر على خطٌا ٌتفق لم ما بتكاراإل هذا لىإ

 )3) المادة

 : لٌهاإ التالٌتٌن( د)و( ج) الفقرتٌن ضافةبإ صلًاأل القانون من 33 المادة تعدل

 ٌكون نأ على المادة هذه من( أ) الفقرة فً علٌها المنصوص الصنادٌق من يأ نظام ٌنص نأ ٌجوز. ج

 . الصندوق ذلك فٌها سسأ التً الشركة حصص وأ سهمأ فً جزئٌا وأ كلٌا موالهأ استثمار

 نأ وٌجب مستقلة اعتبارٌة شخصٌة المادة هذه من( أ) الفقرة فً علٌها المنصوص للصنادٌق ٌكون.  د

 : ٌلً ما ذلك فً بما الصندوق دارةبإ المتعلقة موراأل على منها يأ نظام ٌتضمن

 على واحدة مرة تجتمع الصندوق فً عضاءاأل العاملٌن جمٌع من لفتتأ للصندوق عامة هٌئة وجود .2
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 لجنة فً ممثلٌها وانتخاب والمالٌة دارٌةاألمور اإل ومناقشة الصندوق حسابات قرارإل سنوٌا قلاأل

 . الصندوق دارةإ

 فً عضاءاأل المؤسسة عمال من عضائهاأ ٌكون لجنة قبل من واستثماراته الصندوق موالأ دارةإ .1

 . الصندوق
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