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الالئحة التنفيذية
لنظام (قانون) براءات االخرتاع جمللس التعاون
لدول اخلليج العربية
تنفي��ذا لق��رار اجملل��س األعل��ى يف دورت��ه
الواحدي��ة واألربع�ين املنعق��دة يف  21مج��ادي
األوىل 1442ه��ـ املواف��ق  5يناي��ر 2021م
باملوافق��ة عل��ى تعدي��ل نظ��ام (قان��ون) ب��راءات
االخرتاع جمللس التعاون ل��دول اخلليج العربية،
ً
واس��تنادا إىل املادة الثاني��ة والثالثني من النظام
املذك��ور ال�تي تن��ص عل��ى مايلي-:
تص��در جلن��ة التع��اون التج��اري الالئح��ة
التنفيذي��ة هل��ذا النظ��ام.
فق��د وافق��ت جلن��ة التع��اون التج��اري يف
اجتماعه��ا الس��تني املنعق��د بتاري��خ  17ذو
القع��دة  1442ه��ـ املواف��ق  27يوني��و 2021م،
عل��ى الالئحة التنفيذية املعدل��ة لنظام (قانون)
ب��راءات االخ�تراع جملل��س التعاون ل��دول اخلليج
العربي��ة بالصيغ��ة املرفق��ة ،عل��ى أن يعمل بها
بع��د ثالثة أش��هر من تاري��خ نش��رها ،وذلك بعد
العم��ل بالنظ��ام ً
وفقا لإلجراءات الدس��تورية يف
كل دول��ة.
مادة ()1
تعريفات :
يف تطبي��ق أح��كام ه��ذه الالئح��ة يقص��د
بالعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها
م��ا مل يقتض الس��ياق خ�لاف ذلك :
 1/1ـ ـ جمل��س التع��اون  :جمل��س التعاون لدول
اخلليج العربية

ل��دى املكت��ب طبق��ا ألح��كام النظ��ام
(القان��ون) والئحت��ه التنفيذي��ة.
 5/1ـ ـ جلن��ة التعاون التج��اري  :الوزراء املعنيون
بشئون التجارة بدول جملس التعاون .
 6/1ـ ـ اللجن��ة :جلن��ة التظلم��ات املش��كلة من
قب��ل جلن��ة التع��اون التج��اري ،ملمارس��ة
اختصاصاته��ا املنص��وص عليه��ا يف
النظ��ام(القان��ون)والئحت��هالتنفيذي��ة.
 7/1ـ ـ املكت��ب :مكت��ب ب��راءات االخ�تراع
باألمان��ة العام��ة جملل��س التع��اون .
 8/1ـ ـ اجله��ة املختص��ة  :ال��وزارة أو اهليئ��ة أو
اإلدارة أو املكت��ب الوط�ني املخت��ص
بش��ؤون ب��راءات االخ�تراع يف كل م��ن
دول جمل��س التع��اون .

أو بالربي��د املُس��جل -أو ب��أي طريق��ة
أخ��رى يقبله��ا  -اإلخط��ارات واملراس�لات
بش��أن طلبات ب��راءات االخ�تراع وبراءات
االخ�تراع ،وترس��ل مجي��ع املراس�لات
الص��ادرة م��ن املكتب إىل مق��دم الطلب
أو الوكي��ل عل��ى العن��وان املس��جل
ل��دى املكت��ب ،وتع��د اإلخط��ارات به��ذا
الش��كل حمقق��ة آلثاره��ا النظامي��ة
(القانوني��ة).
 6/2ـ ـ ال ُيتس��ب يوم إرسال اإلخطارات ضمن
املهل��ة املعطاة ،ومتدد أي مهلة تنتهي يف
أي��ام اإلج��ازات األس��بوعية أو اإلج��ازات
الرمسي��ة إىل أول ي��وم عم��ل يل��ي تل��ك
اإلجازات.

مـادة ()2
جي��ب أن تك��ون مجي��ع املراس�لات مع
ً
وفق��ا
املكت��ب موجه��ة إىل املكت��ب
للعن��وان الربي��دي ال��ذي حي��دده ،أو
أي وس��يلة أخ��رى يعتمده��ا ويقبله��ا
املكت��ب.
جي��ب أن تك��ون مجي��ع املراس�لات مع
ً
كتابي��ا بالطريقة اليت يقبل
املكتب
به��ا ،وال يل��زم احلضور الش��خصي ملقدم
الطل��ب أو الوكيل.
جي��ب أن يش��ار يف أي مراس�لات م��ع
املكتب بش��أن طلبات ب��راءات االخرتاع
أو ب��راءات االخ�تراع إىل رق��م الطل��ب أو
الرباءة ،وأي مراس�لات ال تلتزم بذلك فإن
املكت��ب غ�ير مل��زم بالتعام��ل معها.
ً
الكرتوني��ا أو ب��أي
يس��تلم املكت��ب
طريق��ة أخ��رى يقبله��ا طلب��ات ب��راءات
االخ�تراع ،وأي مس��تندات أو وثائ��ق أو
مراس�لات تتعل��ق به��ا.
يدوي��ا أو الكرتوني��اً
ً
ُي ِّ
س��لم املكت��ب

مـادة ()3
ً
أوال :جي��ب أن يتضم��ن طلب ب��راءة االخرتاع
ما يلي:
 )1وصف��ا تفصيلي��ا لالخرتاع  ،يبدأ بذكر
اسم االخرتاع  ،يراعى فيه ما يأتي:
 1/1ـ ـ حتدي��د اجمل��ال التق�ني ال��ذي يتعل��ق ب��ه
االخرتاع.
 2/1ـ ـ بي��ان خلفي��ة التقني��ة الس��ابقة ال�تي
يكون املخ�ترع على علم به��ا والوثائق
املتعلق��ة به��ا واليت ق��د تعد مفي��دة لفهم
االخ�تراع وفحص��ه وحبث��ه .
 3/1ـ ـ الكش��ف ع��ن االخ�تراع بكلم��ات
تس��مح بفهم��ه وبطريق��ة واضح��ة
وكاملة لكي يتمكن أي شخص من
ذوي امله��ارات العادية بالتقنية من تقييم
االخ�تراع وتنفي��ذه  ،م��ع ذك��ر اآلث��ار
املفي��دة لالخ�تراع إن وج��دت .
 4/1ـ ـ وص��ف األش��كال الواردة يف الرس��ومات
باختص��ار إن وجدت .
 5/1ـ ـ ش��رح افضل الوس��ائل اليت يعرفها املخرتع

 1/2ـ ـ

 2/2ـ ـ

 3/2ـ ـ

 2/1ـ ـ النظ��ام :نظ��ام ( قان��ون ) براءات االخرتاع
جمللس التعاون .
 3/1ـ ـ ب��راءة االخ�تراع :الوثيق��ة ال�تي مينحه��ا
املكتب ملالك االخرتاع ليتمتع اخرتاعه
باحلماي��ة النظامي��ة ( القانونية ) يف أي
ً
طبقا ألحكام
من دول جمل��س التعاون

 4/2ـ ـ

النظام (القان��ون) والئحته التنفيذية.
 4/1ـ ـ الطل��ب  :طل��ب ب��راءة االخ�تراع امل��ودع

 5/2ـ ـ
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لتنفيذ االخرتاع يف تاريخ تقديم الطلب
أو يف تاري��خ أولوي��ة الطل��ب يف حال��ة
املطالب��ة باألولوي��ة عل��ى أن يت��م ذل��ك
بس��رد األمثلة عن��د االقتضاء وباإلش��ارة
إىل الرس��ومات إن وج��دت.
 6/1ـ ـ بي��ان واض��ح لطريقة تطبي��ق االخرتاع
صناعيا  ،ولطريقة صنعه واس��تعماله
أو طريقة اس��تعماله فقط على حس��ب
األح��وال  ،والنتائج ال�تي مت التوصل إليها
مدعمة باألمثل��ة واإلحصائيات كلما
أمكن ذلك .
عناصر احلماية ويراعى عند صياغتها
)2
اآلتي:
 1/2ـ ـ حتدي��د عناص��ر احلماية س��واء كانت
ً
عنص��را أو اكث��ر وجي��وز اس��تعمال
الوص��ف والرس��ومات لتفس�ير عناص��ر
احلماي��ة عن��د الض��رورة.
 2/2ـ ـ أن تك��ون عناص��ر احلماي��ة واضح��ة
وخمتص��رة وأن تك��ون متوافق��ة مع ما
ورد بالوص��ف .
 3/2ـ ـ أن يك��ون ع��دد عناص��ر احلماي��ة
ً
متناس��با م��ع طبيع��ة االخ�تراع ومرقمة
بأرق��ام مسلس��لة.
 4/2ـ ـ أن توض��ح عناص��ر احلماية اخلصائص
التقنية لالخرتاع .
 5/2ـ ـ أن تتضمن العناصر ما يلي:
أ ـ ـ خصائ��ص االخ�تراع التقنية الضرورية
لتعري��ف االخ�تراع واليت تع��د جزءا من
التقنية السابقة.
ب ـ ـ اخلصائ��ص التقني��ة اجلديدة املطلوب
محايته��ا مرتبط��ة باخلصائ��ص
املذك��ورة بالبن��د الس��ابق مس��بوقة
بكلم��ات أو عب��ارات مث��ل (يتمي��ز
بأن��ه) أو (يتميز بكونه) أو (يتضمن
التحس�ين ال��ذي ادخ��ل علي��ه) أو أي
عب��ارات تفي��د نف��س املعن��ى.
 6/2ـ ـ بالنس��بة إىل اخلصائ��ص التقني��ة
لإلخ�تراع ،جي��ب أال تس��تند عناص��ر
احلماي��ة إىل إش��ارات إىل الوصف أو إىل
الرس��وم  ،م��ا مل تس��تدع ذل��ك الض��رورة
القص��وى  .وجي��ب أال تس��تند خباص��ة
إىل إش��ارات مث��ل ( كما ه��و موضح يف
اجل��زء ………… من الوص��ف ) أو ( كما

ه��و موض��ح يف الش��كل ……… م��ن
الرس��وم ) .
7/2ـ ـ إذا تضمن الطلب رسومات وجب أن تتبع
اخلصائ��ص التقنية ال��واردة يف عناصر
احلماي��ة بإش��ارات مرجعي��ة متعلق��ة
به��ذه اخلصائ��ص  .ويف حالة اس��تعمال
اإلش��ارات املرجعي��ة توضع بني قوس�ين ،
وال تستعمل هذه اإلشارات إذا مل يكن
من ش��أنها تس��هيل فهم عناصر احلماية
بصورة أس��رع .
 )3رس��ومات خاص��ة باالخ�تراع وجي��ب
تقدميه��ا عندم��ا تك��ون ضروري��ة
إلدراك االخ�تراع  ،كما جيوز تقدميها
إذا كان��ت طبيع��ة االخ�تراع تس��مح
بإيضاح��ه بالرس��م حت��ى إذا مل يك��ن
ذل��ك ضروري��ا لفه��م االخ�تراع .
 )4ملخص��ا لالخ�تراع ال يق��ل ع��ن ( ) 50
كلم��ة وال يزيد على (  ) 200كلمة
يس��تعمل جمل��رد اإلع�لام التقين يبني
فيه :
 1/4ـ ـ موج��ز ما هو مكش��وف عنه يف الوصف
وعناص��ر احلماي��ة والرس��ومات وجي��ب
أن يب�ين فيه اجملال التق�ني الذي ينتمي
إلي��ه االخ�تراع وان حي��رر بش��كل
يس��مح بتكوي��ن فك��رة واضحة عن
املش��كلة التقني��ة وجوه��ر ح��ل ه��ذه
املش��كلة بواسطة االخرتاع  ،وكذلك
أوج��ه اس��تعمال االخرتاع الرئيس��ية.
 2/4ـ ـ وعن��د االقتض��اء توض��ح الصيغ��ة
الكيميائي��ة ال�تي متيز االخ�تراع على
افض��ل وج��ه باملقارن��ة ب��كل الصي��غ
األخ��رى ال��واردة يف الطل��ب و يرف��ق
بامللخص افضل رس��م توضيحي يقدمه
مق��دم الطل��ب.
 3/4ـ ـ توض��ع األرق��ام واحل��روف ال�تي توض��ح
كل خاصي��ة تقنية رئيس��ية ذكرت
بامللخ��ص ويوضحه��ا رس��م وجي��ب أن
تك��ون األرق��ام واحل��روف ب�ين قوس�ين
متطابق��ة م��ع أرق��ام وحروف الرس��م.
 4/4ـ ـ ال يذك��ر يف امللخ��ص فوائد االخرتاع أو
قيمته ال�تي يدعيها املخ�ترع أو تطبيقه
النظري.
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ً
ثاني��ا  :جي��ب أن يرف��ق بالطل��ب املس��تندات
والوثائ��ق والبيان��ات التالي��ة:
مس��تند دال عل��ى أحقي��ة مق��دم الطل��ب
أ ــ
يف االخ�تراع إذا كان مق��دم الطل��ب
غرياملخ�ترع.
ب ـ ـ موافقة صاحب الشأن إذا كانت العناصر
الضرورية لالخرتاع قد مت احلصول عليها
من اخرتاع شخص آخر.
ج ـ ـ س��ند الوكالة إذا أودع الطلب بواس��طة
وكيل .
ص��ورة م��ن الطلب الس��ابق واملس��تندات
دــ
املرفق��ة مصحوبة بش��هادة تب�ين تاريخ
ورقم إيداعه والدولة اليت أودع فيها  ،إذا
كان الطل��ب يتضمن املطالبة بأولوية
لطلب س��ابق يف دولة أخرى .
وجي��ب أن تك��ون املس��تندات املش��ار إليه��ا يف
ً
ثاني��ا أع�لاه مصدق��ا عليه��ا حس��ب األص��ول،
وجي��ب أن تكون مجي��ع املس��تندات مصحوبة
برتمج��ة إىل اللغ��ة العربي��ة إذا كان��ت حم��ررة
باللغ��ة اإلجنليزي��ة أو برتمج��ة إىل اللغت�ين
العربي��ة واإلجنليزي��ة إذا كان��ت حم��ررة بلغة
أخرى.
ويتع�ين أن ترف��ق املس��تندات املش��ار إليه��ا يف
ً
(ثاني��ا  /أ-ب) م��ن أص��ل وص��ورة بالطل��ب عن��د
تقدمي��ه  ،وجي��ب أن يراع��ى فيه��ا ويف الطل��ب
الش��روط املبين��ة يف امل��واد ( ) 5 ، 4م��ن ه��ذه
الالئح��ة .
ويف ح��ال ع��دم إرفاقه��ا بالطل��ب أثن��اء تقدي��م
ً
تعه��دا
الطل��ب؛ جي��ب أن يق��دم مق��دم الطل��ب
كتابي��ا عل��ى النم��وذج املع��د لذل��ك بتقدميها
خ�لال ثالث��ة أش��هر م��ن تاري��خ تقدي��م الطل��ب،
وإذا مل يقدمه��ا خ�لال ه��ذه املهل��ة يعترب الطلب
كأن مل يكن ،وذلك باس��تثناء املستند املشار
إلي��ه يف البن��د ( ً
ثانيا/د ) فان��ه يرتتب على عدم
تقدمي��ه خ�لال ه��ذه املهل��ة س��قوط ح��ق مق��دم
الطل��ب يف املطالبة باألولوية ،ويتم التأش�ير يف
س��جل الطلبات باعتب��ار الطلب كأن مل يكن
أو س��قوط حق مق��دم الطل��ب يف األولوية -على
حس��ب األح��وال -بناء عل��ى قرار م��ن املكتب .
مـادة ()4
جيب أن يراعى يف الرسومات ما يلي :
أ ـ ـ إع��داد الرس��ومات بس��طور ثابتة  ،وكثيفة
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وداكن��ة مبا في��ه الكفاي��ة  ،ومسيكة
على نس��ق واحد وحمددة على أحس��ن وجه
دون احلاج��ة إىل تلوينها.
ب ـ ـ رسم األشكال يف وضع رأسي بالنسبة إىل
قالب الرسم ما أمكن ذلك.
ج ـ ـ كتاب��ة احل��روف و األرق��ام املس��تخدمة يف
اإلش��ارة إىل أج��زاء الرس��م بش��كل واضح ،
واس��تخدام ذات احلروف واألرقام يف األوضاع
املختلف��ة للرس��م  ،ويف حال��ة كتاب��ة تل��ك
احل��روف واألرق��ام خ��ارج الش��كل جي��ب
وصله��ا باألج��زاء ال�تي تش�ير إليه��ا خبطوط
رفيع��ة .
د ـ ـ يف حال��ة رس��م اكثر من ش��كل يف القالب
الواحد جيب ترك مس��افة كافية بني كل
ً
أرقام��ا
ش��كل وآخ��ر و إعط��اء األش��كال
متتابعة .
ه��ـ ـ ـ ع��دم كتاب��ة أي بي��ان يتعل��ق بتس��مية
االخ�تراع أو وصف��ه عل��ى قوال��ب الرس��م .
مادة ()5
أ ـ ـ يعت�بر منش��ئا حل��ق األولوي��ة كل إي��داع
س��ابق يف مكت��ب وط�ني لدول��ة أخ��رى أو
مكت��ب إقليم��ي  ،إذا كان ل��ه حك��م
اإلي��داع الصحي��ح ل��دى تل��ك الدول��ة أو
املكت��ب.
صحيح��ا إذا كان كافي��اً
ً
ب ـ ـ يعت�بر اإلي��داع
لتحدي��د التاريخ ال��ذي أودع في��ه الطلب يف
الدول��ة املعني��ة أو املكت��ب اإلقليمي بغض
النظ��ر ع��ن املصري الالح��ق للطلب .
ج ـ ـ تك��ون مواعي��د األولوي��ة اثن��ا عش��ر ش��هراً
ً
ً
اعتب��ارا م��ن تاري��خ إيداع
ميالدي��ا  ،تس��ري
الطل��ب األول وال يدخ��ل ي��وم اإلي��داع يف
احتس��اب امل��دة .
د ـ ـ إذا كان الي��وم األخري م��ن امليعاد يوم عطلة
رمسية أو ً
يوما ال يفتح فيه املكتب لقبول
إي��داع الطلب��ات فيمت��د امليع��اد إىل أول يوم
عمل يليه .
ه��ـ ـ ـ عل��ى مقدم الطل��ب عند ادع��اء األولوية أن
يب�ين ما يلي :ـ
1ـ ـ تاريخ الطلب السابق.
 2ـ ـ رق��م الطل��ب الس��ابق وجي��وز ملق��دم الطل��ب
تقدمي��ه خالل مهلة ال تزيد عن ثالثة أش��هر
من تاري��خ تقدي��م الطلب .

 3ـ ـ رم��ز التصنيف الدولي لرباءات االخرتاع الذي
خص��ص للطل��ب الس��ابق  ،وإذا مل خيصص
رم��ز التصني��ف عن��د تقدي��م الطل��ب وج��ب
إب�لاغ املكتب بذل��ك فور ختصي��ص الرمز .
 4ـ ـ الدول��ة ال�تي أودع فيه��ا الطل��ب الس��ابق أو
املكت��ب ال��ذي أودع فيه الطلب الس��ابق إذا
كان الطل��ب طلب��ا إقليمي��ا أو دولي��ا .
مادة ()6
مع مراعاة أح��كام املادة ( )10إذا رغب صاحب
الش��أن يف احلص��ول عل��ى س��ند مؤق��ت للمنتج
ً
موضوعا لرباءة اخرتاع
الذي ميكن أن يكون
ويرغ��ب يف عرض��ه يف أي مع��رض رمسي يقام
داخ��ل إح��دى دول جمل��س التع��اون وفق��ا لنص
املادة ( )2فق��رة ( )2من النظام (القانون)  ،جيب
علي��ه أن يتق��دم إىل املكت��ب -قب��ل الع��رض-
ً
مصحوب��ا
بطل��ب عل��ى النم��وذج املع��د لذل��ك
ببي��ان موجز عن وصف االخ�تراع ورمسه وبيان
باملنتج��ات املتعلق��ة ب��ه وجي��وز للمكت��ب أن
يكل��ف مق��دم الطل��ب بتقدي��م أي بي��ان آخ��ر
ً
ضروريا ،أما املنتج��ات املعروضة خارج دول
ي��راه
جملس التعاون فيتعني إحضار شهادة من اجلهة
الرمسية املختصة توضح ذاتية الشيء املعروض
وتاري��خ عرض��ه وتصدق حس��ب األصول.
مادة ()7
ً
س��جال للس��ندات املؤقت��ة تقي��د
يع��د املكت��ب
فيه الطلبات بأرقام متتابعة وجيب أن يش��تمل
على البيان��ات اآلتية :
1/7ـ ـ رقم الطلب.
2/7ـ ـ تاريخ تقديم الطلب.
 3/7ـ ـ اس��م مق��دم الطل��ب وجنس��يته وعنوان��ه
وحم��ل إقامت��ه أو مرك��زه الرئيس��ي إذا
ً
ً
اعتباري��ا.
ش��خصا
كان
4/7ـ ـ اسم الوكيل وعنوانه.
 5/7ـ ـ احمل��ل املخت��ار بالدولة املعنية الذي ترس��ل
إليه املكاتبات.
6/7ـ ـ املعرض ومكان إقامته وتاريخ افتتاحه.
7/7ـ ـ اسم االخرتاع.
8/7ـ ـ بيان املنتجات املتعلقة باالخرتاع.
9/7ـ ـ تاريخ إدخال املنتجات إىل املعرض.
10/7ـ ـ رقم وتاريخ السند املؤقت ومدته .
 11/7ـ ـ نط��اق احلماي��ة املؤقت��ة يف أي دول��ة
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م��ن دول جمل��س التع��اون ال�تي اخت��ارت
االس��تفادة م��ن خدم��ات املكت��ب.
مادة ()8
يعط��ي املكتب ملق��دم الطلب الش��هادة املؤقتة
عل��ى النم��وذج املع��د لذل��ك  ،وه��ذه الش��هادة
صاحل��ة مل��دة ال تتج��اوز س��تة أش��هر م��ن تاري��خ
ً
طبق��ا ألحكام
افتت��اح املعرض رمسي��ا  ،وذلك
النظ��ام (القان��ون).
مـادة ()9
يق��وم املكت��ب باس��تقبال طلب��ات ب��راءات
االخ�تراع نيابة ع��ن أي من دول جمل��س التعاون
ال�تي ّ
ع�برت ع��ن رغبته��ا يف قيام املكت��ب بهذه
اخلدم��ة ،وتعط��ى طلب��ات ب��راءات االخ�تراع
ً
أرقام��ا متتابع��ة حس��ب تاريخ وس��اعة تقدميها
بع��د س��داد الرس��م املقرر .
وي��زود مق��دم طل��ب ب��راءة االخ�تراع بإيص��ال
يتضم��ن الرق��م املتتاب��ع لطل��ب ال�براءة وتاري��خ
وس��اعة تقدمي��ه وبي��ان املس��تندات املرفق��ة ب��ه
ورق��م وتاري��خ إيص��ال س��داد الرس��م املقرر.
مادة ()10
يق��وم املكت��ب مبعاجل��ة طلب��ات ب��راءات
االخ�تراع بناء عل��ى اخلدم��ات ال�تي تطلبها دول
جمل��س التع��اون ،وذل��ك وف��ق التال��ي:
 1/10ـ ـ يف ح��ال اختي��ار أي م��ن دول جمل��س
التعاون خدمة االس��تقبال فقط ،يقوم املكتب
بإس��تقبال طل��ب ب��راءة االخ�تراع وفحص��ه
ً
ً
وفق��ا ألح��كام النظ��ام (القان��ون)
ش��كليا
والئحت��ه التنفيذية ،ومن ثم يت��م احالته  -خالل
 120ي��وم م��ن تاري��خ تس��جيل الطل��ب – للجهه
املختصة يف تلك الدولة ملعاجلته وفق تش��ريعها
الوطين ،وذل��ك وفق آلية معتم��دة بني املكتب
واجله��ة املختص��ة يف تل��ك الدول��ة.
 2/10ـ ـ يف ح��ال اختي��ار أي م��ن دول جمل��س
التع��اون خدم��ة االس��تقبال ،وخدم��ة الفح��ص
ً
ً
جزئي��ا) ،يق��وم املكتب
(كلي��ا أو
املوضوع��ي
ً
بفح��ص الطل��ب ش��كليا وبع��د اجتي��ازه
للمتطلب��ات الش��كلية وف��ق اح��كام النظ��ام
(القان��ون) والئحت��ه التنفيذي��ة ،يت��م فح��ص
الطل��ب موضوعيا للتحقق من توفر ش��روط منح
ال�براءة املنص��وص عليه��ا يف النظ��ام (القان��ون)
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والئحت��ه التنفيذي��ة ،ويف ح��ال حتق��ق ش��روط
املن��ح النظامي��ة (القانوني��ة) يق��وم املكت��ب
بإخط��ار اجله��ة املختص��ة بذل��ك ،عل��ى أن تلتزم
اجله��ة املختص��ة بإب��داء املالحظ��ات -إن وج��دت-
حي��ال قابلي��ة املن��ح خ�لال ( )30يوم م��ن إخطار
اجلهة املختص��ة ،ويف حال عدم وجود مالحظات
أو ع��دم رد اجله��ة املختص��ة خالل املهل��ة احملددة
يق��وم املكت��ب بإحال��ة الطل��ب -خ�لال ثالث�ين
ي��وم م��ن تاري��خ انته��اء مرحل��ة الفح��ص -للجهة
املختص��ة يف تل��ك الدولة الس��تكمال اجراءات
إص��دار قرار منح ال�براءة وفق تش��ريعها الوطين،
واخت��اذ اإلج��راءات النظامي��ة (القانونية) بش��أن
اس��تمرارية ال�براءة وحتصيل الرس��وم الس��نوية
عليها .
 3/10ـ ـ يف ح��ال اختي��ار أي م��ن دول جمل��س
التع��اون كافة اخلدمات (االس��تقبال والفحص
واملن��ح) ليق��وم به��ا املكت��ب نيابة عنه��ا ،يقوم
املكت��ب مبعاجل��ة طلب ال�براءة وف��ق أحكام
النظام (القانون) والئحت��ه التنفيذية ،ويف حال
حتقق ش��روط املنح يتم التعامل مع الطلب وفق
التالي:
أ ـ ـ يق��وم املكت��ب بإش��عار اجله��ة املختصة يف
تل��ك الدول��ة بتحقق ش��روط املن��ح يف طلب
ب��راءة االخ�تراع وفق اآللي��ة والنم��وذج املعد
لذلك.
ب ـ ـ جي��ب على اجلهة املختصة تزويد املكتب
مبرئياته��ا حي��ال ذل��ك خ�لال ( )90ي��وم م��ن
تاري��خ اإلش��عار الصادر م��ن املكتب.
ج ـ ـ يف ح��ال موافق��ة اجله��ة املختص��ة على منح
ب��راءة االخ�تراع؛ يصدر املكتب ق��رار مبنح
الرباءة.
د ـ ـ يف ح��ال عدم تقديم مرئيات اجلهة املختصة
خ�لال املهل��ة املش��ار إليه��ا؛ ف��إن ذل��ك يع��د
موافق��ة على من��ح الرباءة ،ويق��وم املكتب
باس��تكمال إج��راءات املنح.
ه ـ ـ ـ يف ح��ال قام��ت اجله��ة املختص��ة بتقدي��م
مرئياته��ا خالل املهلة املش��ار إليه��ا ،وكانت
املرئيات تقضي بعدم املوافقة على قرار املنح
وف��ق م��ا توضحه من أس��باب ،يقوم املكتب
بإص��دار قرار برف��ض الطلب.
و ـ ـ يك��ون نطاق س��ريان براءة االخرتاع يف أي
من دول جملس التعاون اليت اختارت املكتب

ليق��وم خبدمات االس��تقبال والفحص واملنح
نياب��ة عنه��ا ،ومت��ت موافقة اجله��ة املختصة
يف كل من تلك ال��دول على منح الرباءة.
 4/10ـ ـ يتعني على املكت��ب قبل إحالة الطلب
إىل اجله��ة املختص��ة وف��ق م��ا قضت ب��ه أحكام
الفق��رة ( )2 ، 1أع�لاه توجي��ه مق��دم الطل��ب
بتعيني وكيل معتم��د يف كل دولة من دول
جمل��س التع��اون ال�تي س��يتم إحال��ة الطل��ب إىل
اجله��ة املختص��ة فيها م��امل يكن ملق��دم الطلب
مق��ر إقامة يف تل��ك الدولة ،وذلك وفق التش��ريع
الوطين ل��كل دولة.
مـادة ()11
يعد املكتب س��جال لطلبات الرباءات يش��تمل
البيانات التالية :
أ ـ ـ الرقم املتتابع للطلب.
ب ـ ـ تاريخ تقديم الطلب.
ج ـ ـ اسم االخرتاع.
د ـ ـ اسم مقدم الطلب وجنسيته وعنوانه وحمله
املختار ومكان إقامته أو مركزه الرئيس��ي
إذا كان شخصا اعتباريا .
ه ـ ـ اسم وعنوان الوكيل (إن وجد).
و ـ ـ اس��م الدول��ة ال�تي ق��دم إليه��ا الطلب الس��ابق
وتارخي��ه ورقم��ه إذا كان الطل��ب يتعل��ق
بأولوي��ة س��ابقة للتس��جيل .
ز ـ ـ تاري��خ ورق��م الق��رار الصادر مبنح ال�براءة أو
رف��ض الطل��ب وتاريخ نش��ر القرار .
ح ـ ـ الدولة أو الدول اليت تس��ري فيها احلماية من
دول جملس التعاون.
مـادة ()12
إذا كان طل��ب الرباءة يتعل��ق باخرتاع يتطلب
ً
متاحا
تنفيذه اس��تخدام كائن ح��ي دقيق ليس
للجمه��ور قب��ل تاري��خ تقدي��م الطل��ب ف��إن م��ا
ً
ً
ً
وكامال
كافيا
كشفا
تضمنه الطلب يعترب
بوجه يتي��ح لرجل املهنة العادي تنفيذ االخرتاع
إذا حتققت الش��روط التالية :
1/12ـ ـ ـ إي��داع مس��تنبت للكائ��ن الدقيق لدى
إحدى جهات اإليداع املعتمدة يف موعد
قب��ل تاريخ تقديم الطلب .
2/12ـ ـ ـ أن يش�ير الطل��ب عن��د تقدمي��ه إىل
خصائ��ص الكائ��ن الدقي��ق .

3/12ـ ـ ـ أن يتضم��ن الطل��ب اس��م جه��ة إي��داع
الكائ��ن احل��ي الدقي��ق وتاري��خ ورق��م
اإليداع.
4/12ـ ـ ـ يع��د تقدي��م املعلوم��ات احمل��ددة يف
الفقرة ( )3مبثابة موافقة مقدم الطلب
النهائي��ة ودون حتف��ظ عل��ى إتاح��ة
املس��تنبت امل��ودع ألي ش��خص يتق��دم،
يف تاريخ نش��ر قرار منح الرباءة أو بعده
 ،بطل��ب صحيح بذل��ك إىل جهة اإليداع
لتس��لم ّ
عينه من ذلك الكائن الدقيق.
ً
ّ
وال يعترب الطلب صحيح��ا إال إذا كان
ً
مصحوب��ا مبوافق��ة املكت��ب بتس��ليم
العينة لذلك الش��خص بعد سداد الرسم
املق��رر ،وجي��ب عل��ى طال��ب املس��تنبت
تقدي��م تعهد إىل املكتب بع��دم إتاحة
املس��تنبت ألي شخص آخر حتى سقوط
ال�براءة أو انتهائها .
مـادة ()13
أ ـ ـ عل��ى مق��دم الطل��ب أن يبل��غ املكت��ب -بناء
عل��ى طلب��ه -بالتواري��خ واألرق��ام اخلاص��ة
ب��أي طلبات براءات أودعه��ا مقدم الطلب يف
مكت��ب آخر ع��ن االخرتاع ذات��ه أو االخرتاع
املطاب��ق أساس��ا لالخ�تراع املطال��ب ب��ه يف
الطل��ب املق��دم إىل املكت��ب .
ب ـ ـ عل��ى مق��دم الطل��ب أن يق��دم إىل املكتب
بن��اء عل��ى طلب��ه -املس��تندات التالي��ةواملتعلقة بأحد الطلبات السابقة املشار إليها
يف الفق��رة (أ):
 1ـ ـ ص��ورة ع��ن كل إب�لاغ تس��لمه مق��دم
الطل��ب خبص��وص نتائ��ج أي حب��ث أو
فح��ص تع��رض ل��ه الطل��ب الس��ابق .
 2ـ ـ ص��ورة ع��ن أي قرار نهائ��ي برفض الطلب
الس��ابق أو برف��ض من��ح ال�براءة موض��وع
الطلب الس��ابق.
ج ـ ـ عل��ى مق��دم الطل��ب أن يق��دم إىل املكت��ب
بن��اء على طلبه -ص��ورة عن أي ق��رار نهائيبإبط��ال ال�براءة املمنوح��ة بناء عل��ى الطلب
السابق.
مـادة ()14
جي��وز للمكت��ب يف غ�ير األح��وال الس��ابقة
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تكليف مقدم الطلب بتقديم عينات أو مناذج
ً
طبق��ا للش��روط اخلاصة
عن��د االقتض��اء وذل��ك
ال�تي يعينه��ا  ،ويف مجي��ع األح��وال إذا كان��ت
العين��ات حتت��وي على مواد س��امة أو كاوية أو
سريعة االشتعال أو قابلة لالنفجار جيب ذكر
ذل��ك يف البيان امللص��ق عليها .
مـادة ()15
إذا تب�ين للمكت��ب أن االخ�تراع يتعلق باألمن
الوط�ني ألي م��ن دول جمل��س التع��اون ،جي��ب
عل��ى املكت��ب اب�لاغ اجلهة املختص��ة يف كل
م��ن دول جمل��س التع��اون ال�تي اخت��ارت أن يقوم
املكتب خبدمة الفحص نيابة عنها بذلك ،ويف
كل األح��وال ال يق��وم املكت��ب بالش��روع يف
فحص الطل��ب ويتم التعامل معه بس��رية تامة،
ويتعني على اجلهة املختصة أن حتيط املكتب
باإلج��راءات اخلاص��ة بالتعامل م��ع الطلب خالل
( )90ي��وم م��ن تاري��خ اب�لاغ املكت��ب للجه��ة
املختصة ،وت��وايف اجلهة املختصة يف كل دولة
م��ن دول جمل��س التع��اون اليت اخت��ارت املكتب
ً
كلي��ا أو
ليق��وم خبدم��ة الفح��ص املوضوع��ي
ً
جزئي��ا باجمل��االت ال�تي تعت�بر متعلق��ة باألم��ن
الوطين.
ويف ح��ال انته��اء املهل��ة احمل��ددة دون أن تق��وم
اجله��ة املختص��ة يف أي من دول جمل��س التعاون
بإحاط��ة املكتب باإلج��راءات اخلاصة بالتعامل
مع الطلب ،فإن ذلك يعد موافقة على استمرارية
املكت��ب يف إج��راءات الفحص للطلب.
مـادة ()16
يفح��ص املكت��ب الطل��ب ومرفقات��ه ش��كلياً
للتأك��د م��ن اس��تيفائه للش��روط املنص��وص
عليها يف النظام (القانون) والالئحة التنفيذية،
وإذا تب�ين م��ن الفح��ص عدم اس��تيفاء الش��روط
املق��ررة فعل��ى املكت��ب إخط��ار مق��دم الطل��ب
باس��تيفاء تلك الش��روط خالل ثالثة أشهر على
األكث��ر م��ن تاري��خ اإلخط��ار ،ويتع�ين عل��ى
املكت��ب إخط��ار اجلهة املختص��ة يف كل دولة
م��ن دول جمل��س التع��اون بذل��ك التقري��ر ،ويف
حال عدم االس��تيفاء خالل املهل��ة احملددة يصدر
املكت��ب ق��رار بإس��قاط الطل��ب ،ويت��م إخط��ار
مق��دم الطلب بهذا الق��رار ،ويت��م توثيق ذلك يف

س��جل الطلبات ،ويقوم املكت��ب باخطار اجلهه
املختصة عل��ى أن يتضمن ه��ذا االخطار كافة
بيان��ات الطل��ب ذات العالقة.
مـادة ()17
م��ع مراعاة أحكام املادة رق��م ( )10جيوز ملقدم
الطل��ب أن يطل��ب تصحيح م��ا ورد يف الطلب أو
الوصف م��ن أخطاء كتابية أو حس��ابية كما
جي��وز له أن يطلب تعديل أو إضافة أي بيان يف
الطلب مبا يف ذل��ك وصف االخرتاع أو رمسه مع
بي��ان ماهي��ة التصحي��ح أو التعدي��ل أو اإلضافة
وأس��بابه ش��ريطة أال يرتتب على ذلك أي تغيري
جوه��ري مل��ا كان علي��ه الوصف أو الرس��م وقت
تقدي��م الطل��ب ،وال يت��م التصحي��ح أو التعديل
أو اإلضافة إال بعد س��داد الرسوم املقررة وموافقة
املكت��ب على ذلك.
مـادة ()18
م��ع مراع��اة أح��كام امل��ادة رق��م ( )10إذا تب�ين
م��ن الفحص الش��كلي أن الطلب مس��توفى من
الناحي��ة الش��كلية ،يق��وم املكت��ب بتقدي��ر
النفق��ات الالزم��ة للفحص املوضوع��ي للطلب،
ث��م يوج��ه املكت��ب إخط��ارا إىل مق��دم الطل��ب
يكلفه فيه بسداد هذه النفقات خالل  90يوم
عل��ى األكثر م��ن تاري��خ اإلخطار ،فإن س��ددها
مق��دم الطلب خالل املهلة احملددة يقوم املكتب
بإحال��ة الطلب إىل الفحص املوضوعي ،ويف حال
عدم السداد خالل املهلة احملددة يصدر املكتب
قرار بإس��قاط الطلب ،ويتم إخطار مقدم الطلب
بهذا القرار ،ويتم توثيق ذلك يف سجل الطلبات،
ويقوم املكتب باخطار اجلهه املختصة على أن
يتضم��ن هذا االخطار كافة بيانات الطلب ذات
العالقة.
مـادة ()19
 1/19ـ ـ خيط��ر املكت��ب مقدم الطل��ب بنتيجة
الفح��ص املوضوع��ي األول ،وعلى مق��دم الطلب
أن يق��دم للمكت��ب التعدي�لات الالزم��ة على
الطل��ب مبا يتفق مع ما تضمنه تقرير الفحص،
وس��داد النفق��ات املق��درة م��ن املكت��ب لفحص
الطل��ب م��رة ثانية على ض��وء التعديالت.
 2/19ـ ـ بع��د س��داد النفق��ات الالزم��ة لفح��ص

الطل��ب مرة ثاني��ة يقوم املكتب باس��تكمال
إج��راءات الفحص.
3/19ـ ـ خيط��ر املكت��ب مق��دم الطل��ب بنتيجة
الفح��ص املوضوعي الثاني وعل��ى مقدم الطلب
أن يق��دم للمكت��ب التعدي�لات الالزم��ة على
الطل��ب مبا يتفق مع ما تضمنه تقرير الفحص،
وس��داد النفق��ات املق��درة م��ن املكت��ب لفحص
الطل��ب م��رة ثالثة على ض��وء التعديالت.
4/19ـ ـ بع��د س��داد النفق��ات الالزم��ة لفح��ص
الطل��ب م��رة ثالثة يق��وم املكتب باس��تكمال
إج��راءات الفح��ص.
5/19ـ ـ إذا اتض��ح للمكت��ب بع��د الفح��ص
املوضوع��ي الثال��ث ع��دم تواف��ر ش��روط املنح يف
الطل��ب يص��در املكت��ب ق��رارا مس��ببا برف��ض
الطلب ،وخيطر به مق��دم الطلب ،وملقدم الطلب
أن يتظل��م من هذا القرار أمام اللجنة خالل ثالثة
أشهر من تاريخ االخطار ،وخيطر املكتب اجلهه
املختص��ة بق��رار الرف��ض ،عل��ى أن يتضمن هذا
االخط��ار كاف��ة بيان��ات الطل��ب ذات العالقة.
6/19ـ ـ كل إخط��ار موج��ه ملق��دم الطل��ب م��ن
املكتب بشأن الفحص املوضوعي يتعني على
مق��دم الطل��ب ال��رد عليه خ�لال ثالثة أش��هر من
تاريخ االخطار ،وس��داد النفقات الالزمة املقدرة
م��ن املكت��ب ،ويف حال��ة ع��دم الرد خ�لال املهلة
احمل��ددة واس��تيفاء املطلوب يتم رف��ض الطلب .
مـادة ()20
م��ع مراع��اة أح��كام امل��ادة رق��م ( )10الفق��رة
( )3إذا تب�ين م��ن الفح��ص املوضوع��ي للطل��ب
اس��تيفاؤه للش��روط املنصوص عليها يف النظام
(القان��ون) والالئحة التنفيذية ،يتم التعامل مع
الطلب وف��ق التالي:
1/20ـ ـ خيطر املكتب مقدم الطلب بسداد رسم
النش��ر واملنح ،وذلك خالل ثالثة أش��هر من تاريخ
اإلخطار.
 2/20ـ ـ يف ح��ال مل يق��م مق��دم الطل��ب بس��داد
رس��وم النش��ر واملنح خ�لال املهلة احمل��ددة يصدر
املكت��ب ق��رار باس��قاط الطل��ب ويت��م اخط��ار
مقدم الطلب بذلك ،ويتم توثيق القرار يف سجل
الطل��ب ،ويقوم املكتب باخطار اجلهه املختصة
به��ذا القرار.
3/20ـ ـ يف ح��ال ق��ام مقدم الطلب بس��داد رس��وم
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النشر واملنح خالل املهلة احملددة يصدر املكتب
ق��رار مبن��ح ال�براءة ويش��هر الق��رار ،وجي��ب أن
يتضم��ن اإلش��هار البيانات ال��واردة يف املادة ()3
أوال.
4/20ـ ـ جيوز لكل ذي ش��أن أن يقدم اعرتاض
للجن��ة على ق��رار املكتب مبنح ب��راءة االخرتاع
وذلك خالل ثالثة أش��هر من تاريخ إش��هار القرار،
ويف ح��ال مت تقديم اعرتاض للجن��ة خالل املهلة
احملددة ال يتم تسليم الرباءة ملقدم الطلب إىل أن
تبت اللجن��ة يف هذا االعرتاض.
5/20ـ ـ إذا مل يق��دم اع�تراض من كل ذي ش��أن
إىل اللجنة خالل ثالثة أش��هر من تاريخ اإلش��هار،
أو مت تقدي��م إع�تراض خ�لال املهل��ة احمل��ددة
وكان ق��رار اللجن��ة يقضي برف��ض االعرتاض
عل��ى قرار املكتب مبنح الرباءة ،يقوم املكتب
بتس��ليم ال�براءة إىل مقدم الطل��ب ،ويتم تدوين
ال�براءة يف س��جل الرباءات.
مـادة ()21
يص��در املكتب نش��رة رمسية بش��كل دوري
تتضمن ما يلي:
 1ـ ـ أرقام طلبات براءات االخرتاع الصادر بش��أنها
قرار من املكتب.
 2ـ ـ ب��راءات االخ�تراع الص��ادرة م��ن املكت��ب،
ُمتضمنة املواصفة بالصيغة اليت أودعت بها
وتقارير البح��ث والفحص.
3ـ ـ أمس��اء دول جمل��س التع��اون واخلدمات اليت
يقدمه��ا املكتب نيابة عنه��ا وأي حتديثات
تطرأ عليها.
4ـ ـ أي اشهار مت النص عليه يف النظام (القانون)
أو الالئحة التنفيذية.
مـادة ()22
جي��ب أن تش��تمل الصفح��ة األوىل م��ن ب��راءة
االخ�تراع عل��ى م��ا يلي-:
 1/22ـ ـ رقم الطلب.
 2/22ـ ـ رقم وتاريخ القرار الصادر مبنح الرباءة .
 3/22ـ ـ رقم الرباءة.
 4/22ـ ـ تاريخ إصدار الرباءة.
 5/22ـ ـ اسـم املخـرتع ما لـم يكــن قـد أعـلن
كتابة عدم رغبته يف ذكر امسه.
 6/22ـ ـ اسم املالك وجنسيته وعنوانه.

 7/22ـ ـ اسم االخرتاع.
 8/22ـ ـ التصنيف الدولي .
 9/22ـ ـ تاريخ بدء احلماية وتاريخ انتهائها.
 10/22ـ ـ رق��م وتاريخ طلب األولوية والدولة اليت
ق��دم فيه��ا إذا اس��تندت ال�براءة إىل هذه
األولوية.
11/22ـ ـ اسم وكيل مالك الرباءة .
12/22ـ ـ رقم وتاريخ النش��رة اليت أش��هر فيها قرار
منح الرباءة .
 13/22ـ ـ أرق��ام الطلب��ات وال�براءات واملراج��ع
املستش��هدبه��ام��نالتقني��ةالس��ابقة.
14/22ـ ـ الدولة أو الدول اليت تسري فيها احلماية
من دول جملس التعاون.
وترف��ق م��ع ب��راءة االخ�تراع الوص��ف وعناص��ر
احلماي��ة والرس��ومات التوضيحي��ة وامللخ��ص.
مـادة ()23
يقي��د يف س��جل ال�براءات البيان��ات ال��واردة يف
املادة الس��ابقة م��ن ( )1إىل ( )14و أي تعديالت
أو تصرف��ات تتخذ.
مـادة ()24
 1/24ـ ـ يس��تحق عل��ى طل��ب ال�براءة  ،أو براءة
ً
طبق��ا للجدول
االخرتاع رس��م س��نوي -
املرف��ق -جي��ب س��داده يف بداي��ة كل
ً
اعتبارا من الس��نة التالية لتاريخ
سنة،
إي��داع الطل��ب ،وإذا مل يق��م مق��دم
الطل��ب ،أو مال��ك ال�براءة بس��داده يف
موع��د أقص��اه ثالث��ة أش��هر م��ن تاريخ
اس��تحقاقه ،جيوز س��داد الرس��م خالل
مهل��ة إضافي��ه مدته��ا ثالث��ة أش��هر م��ع
س��داد رس��م إضايف.
 2/24ـ ـ يعد املكتب س��جال للرس��وم السنوية
للرباءات تقيد في��ه البيانات التالية:
 1/2/24ـ ـ اسم مقدم الطلب وعنوانه.
 2/2/24ـ ـ اسم الوكيل إن وجد وعنوانه.
 3/2/24ـ ـ رقم الطلب وتاريخ تقدميه.
 4/2/24ـ ـ رقم ومدة الرباءة.
 5/2/24ـ ـ س��نوات اس��تحقاق الرس��وم بأرق��ام
مسلس��لة.
 6/2/24ـ ـ تاريخ نهاية املوعد الس��نوي للس��داد
بدون رسم إضايف.

 7/2/24ـ ـ تاريخ نهاية املوعد الس��نوي للس��داد
برسم إضايف.
 8/2/24ـ ـ رق��م وتاري��خ إيص��ال الس��داد واملبلغ
املسدد.
 9/2/24ـ ـ تاريخ انتهاء الرباءة.
 3/24ـ ـ يقوم املكتب بتحويل الرس��م السنوي
ع��ن الرباءة اليت يق��وم املكتب مبنحها
إىل الدول��ة أو ال��دول ال�تي اختارت��ه
ليق��وم بكاف��ة اخلدمات (االس��تقبال
والفح��ص واملن��ح) نياب��ة عنها .
 4/24ـ ـ يف ح��ال مل تقم أي دولة من دول جملس
التع��اون باختي��ار املكت��ب ليق��وم
بكافة اخلدمات نياب��ة عنها فإن هذه
ً
وفق��ا لتش��ريعها الوطين
الدول��ة تق��وم
بتحصي��ل الرس��م الس��نوي التالي بعد
احال��ة الطل��ب إىل اجله��ة املختص��ة يف
تل��ك الدول��ة ،ويقوم املكت��ب بإخطار
اجلهة املختصة بالرس��وم الس��نوية اليت
ً
مس��بقا.
مت حتصليه��ا ع��ن ذل��ك الطلب
مـادة ()25
حت��دد الرس��وم وفق��ا للج��دول املرف��ق وتعت�بر
املؤسسات الفردية واحملالت التجارية شركات
يف حك��م ه��ذه املادة.
مـادة ()26
تق��دم الطلب��ات أو التظلم��ات إىل اللجن��ة م��ن
أص��ل مع نس��خة م��ن املس��تندات يتم تس��ليمها
إىل أمان��ة س��ر اللجنة عل��ى أن تش��مل البيانات
التالية:
 1/26ـ ـ االس��م الكام��ل للمتظل��م ومهنت��ه أو
وظيفت��ه وحم��ل إقامت��ه ورق��م وتاريخ
ومص��در إثب��ات ش��خصيته ،وذات
املعلوم��ات مل��ن ميثل��ه إن وج��د.
 2/26ـ ـ بيان موضوع الطلب أو التظلم.
 3/26ـ ـ ذك��ر البيان��ات واألدل��ة ال�تي يس��تند
إليها.
مـادة ()27
حتدد اللجنة موع��دا للنظر يف الطلب أو التظلم
بالي��وم والس��اعة وخيط��ر املكت��ب مبوج��ب
مذكرة تبلي��غ على أن يكون موعد احلضور
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أمام اللجنة بعد مدة ال تقل عن عشرين يوما من
تاريخ اس��تالم مذكرة التبليغ.
مـادة ()28
يت��وىل أم�ين س��ر اللجن��ة إخط��ار املتظل��م
واملكت��ب مبوع��د اجللس��ة احمل��ددة للنظ��ر يف
القضي��ة بالي��وم والس��اعة م��ع تزوي��د املكتب
بنس��خة م��ن األوراق املقدم��ة يف التظل��م.
مـادة ()29
يع��د اخلص��م عامل��ا مبوع��د اجللس��ة الالحق��ة
ً
حاض��را هو أو من ميثله يف اجللس��ة
مت��ى كان
السابقة.
مـادة ()30
يتع�ين عل��ى اخلص��م احلض��ور بنفس��ه أم��ام
اللجن��ة ول��ه أن ي��وكل غ�يره مم��ن ل��ه ح��ق
الوكال��ة وفق��ا لألنظم��ة املعمول به��ا يف دولة
املقر وذلك مبوجب وكالة رمسية ومتى طلبت
اللجنة حضور اخلصم بنفسه يتعني عليه ذلك.
مـادة ()31
إذا غ��اب املتظل��م ع��ن اجللس��ة األوىل دون عذر
مش��روع تقبله اللجنة يش��طب التظلم  ،وجيوز
له متابعة السري مرة أخرى متى طلب ذلك خالل
ثالثة أش��هر من الش��طب وإذا ش��طب التظلم مرة
أخ��رى يع��د كأن مل يكن ما مل يق��دم املتظلم
عذرا تقبل��ه اللجنة ويف كل األحوال إذا مضى
اكثر من ثالثة اش��هر على شطب التظلم اعترب
كأن مل يك��ن ويت��م جتدي��د التظل��م مقاب��ل
الرسم املقرر .
مـادة ()32
إذا ختل��ف املتظل��م ع��ن أي جلس��ة م��ن جلس��ات
ً
عذرا مش��روعا تقبله
نظر التظلم دون أن يقدم
اللجنة جاز للجنة أن تشطب التظلم ما مل يطلب
املكتب يف اجللس��ة عدم ش��طب التظلم والبت
يف موضوع��ه  ،على أن��ه إذا كان التظلم مهيئا
للقرار مت الفصل في��ه يف مجيع األحوال.
مـادة ()33
إذا مل حيض��ر املكت��ب اجللس��ة األوىل يؤج��ل

النظ��ر يف التظل��م إىل جلس��ة ثاني��ة ويبل��غ عن
ميعاده��ا مع إش��عاره ب��أن القرار س��يصدر حبقه
وجاهيا.

للمكت��ب للرد على التظل��م على أن ال تعطى
املهل��ة للرد على موض��وع واحد أكثر من مرة ما
مل تكن هناك أس��باب جدي��ة تقدرها اللجنة.

مـادة ()34
ال جي��وز تثبي��ت التخلف عن احلض��ور حبق أحد
اخلصوم إال بعد انقضاء س��اعة على األقل على
امليعاد املعني للجلسة.

مـادة ()41
جي��ب عل��ى املكت��ب أن جيي��ب عل��ى التظل��م
وإذا سكت أو ختلف للمرة الثانية عن احلضور
دون عذر فيجوز للجنة أن تتخذ من س��كوته أو
ختلف��ه مس��وغا لقب��ول التظل��م  ،بع��د أن يقدم
املتظلم م��ا يؤيد ادعائه .

مـادة ()35
ال تس��ري آث��ار التخل��ف ع��ن احلض��ور إال عل��ى
الط��رف ال��ذي مل يبع��ث بع��ذر مش��روع تقبل��ه
اللجن��ة قب��ل ميع��اد اجللس��ة ،ويف ح��ال قبوهل��ا
العذر يتم تأجيل اجللسة إىل موعد آخر يبلغ به
األط��راف .
مـادة ()36
جي��ب على اللجنة يف مجي��ع األحوال التثبت من
توافر األهلية وصحة التمثيل بالنسبة للمتظلم
أو من ميثله.
مـادة ()37
حيق لألطراف ووكالئه��م اإلطالع على ملف
التظلم ونسخ أي صورة منه يف مقر اللجنة.

مـادة ()38
إذا ق��دم األط��راف ورق��ة أو مس��تندا لالس��تدالل
ب��ه يف التظلم ف�لا جيوز هلم س��حبه إال مبوافقة
اللجن��ة وبعد أن حتفظ يف مل��ف التظلم صورة
منه تص��ادق عليه��ا اللجن��ة ،ويف كل األحوال
جي��وز للجن��ة أن تكتفي بصور من املس��تندات
بع��د أن تطمئ��ن إىل مطابقتها لألص��ل فيما مل
يك��ن هن��اك ما يوجب إي��داع األصل.
مـادة ()39
ي��أذن رئي��س اللجن��ة يف املرافع��ة للمتظل��م أو
وكيل��ه ثم ي��أذن للمكت��ب بذلك.
مـادة ()40
جيب عل��ى األط��راف أن يبينوا مجي��ع طلباتهم
ودفوعهم مرة واحدة وجي��وز للجنة إعطاء مهلة

مـادة ()42
إذا رأت اللجن��ة أن الفص��ل يف موض��وع يتوق��ف
على الفصل يف مس��ألة أخرى خترج عن واليتها
أمرت بوقف النظر يف التظلم إىل أن يتم الفصل
يف ه��ذه املس��ألة من جه��ة االختص��اص ،ومبجرد
زوال س��بب الوقف يكون ألي من األطراف طلب
االستمرار يف التظلم خالل الثالثني يوما التالية
لزوال السبب وإال اعترب التظلم كأن مل يكن.
مـادة ()43
ينقط��ع اس��تمرار اخلصوم��ة حكم��ا بوف��اة
املتظلم أو بفقده أهلية اخلصومة أو زوال الصفة
إال إذا كان التظل��م قد تهيأ للقرار يف موضوعه
ً
مهيئا للق��رار يف موضوعه متى
 ،ويع��د التظل��م
أب��دى األط��راف أقواهل��م وطلباته��م النهائي��ة ،
ويس��تأنف اس��تمرار التظل��م إذا حض��ر من حيل
حم��ل املتظلم ال��ذي انقطعت اخلصومة بس��ببه
ً
س��ابقا ،كما يس��تأنف
يف املوع��د ال��ذي ح��دد
اس��تمرار النظر يف التظلم بناء على طلب أي من
أصحاب الش��أن ويتم تبليغه لألطراف األخرى أو
من يق��وم مقامهم.
مـادة ()44
للمتظلم أن يقدم من الطلبات ما يلي-:
 1/44ـ ـ ما يتضمن تصحي��ح الطلب األصلي ،أو
تعديل موضوع��ه ملواجهة ظروف طرأت
أو تبين��ت بعد تقديم التظلم.
 2/44ـ ـ م��ا يك��ون مكمال للطل��ب األصلي،
ً
ً
متص�لا به بصلة ال
مرتتب��ا عليه ،أو
أو
تقبل التجزئة.
ً
 3/44ـ ـ م��ا يتضم��ن إضافة أو تغيريا يف س��بب
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التظلم مع بقاء موضوع الطلب األصلي
على حاله.
مـادة ()45
تق��دم الطلبات والدفوع أم��ام اللجنة مبذكرات
مكتوب��ة خبط واضح وجيوز للجنة االكتفاء
مب��ا يدلي ب��ه أي من األطراف ش��فاهه وللجنة أن
تطل��ب من األط��راف حتري��ر األق��وال والدفوع مبا
ينف��ي اجلهالة أو الغموض.
مـادة ()46
تكون املداولة بني أعضاء اللجنة سرية.
مـادة ()47
تص��در اللجن��ة قراراته��ا بأغلبي��ة مطلق��ة آلراء
أعضائها احلاضرين ،ويف حالة تساوي األصوات
يرج��ح اجلان��ب ال��ذي في��ه الرئي��س ،ويف كل
األح��وال تك��ون الق��رارات مس��ببة وموقع��ة من
الرئي��س واألعضاء.
مـادة ()48
تت��وىل اللجن��ة تصحي��ح م��ا يق��ع يف الق��رار
م��ن أخط��اء مادي��ة ،كتابي��ة أو حس��ابية بقرار
تصدره من تلقاء نفسها ،أو ً
بناءا على طلب أحد
األط��راف  ،ويدون التصحيح على نس��خة القرار
األصلي��ة ويوق��ع عليه م��ن الرئي��س واألعضاء.
مـادة ()49
جي��وز لألط��راف أن يطلب��وا م��ن اللجنة تفس�ير
ما وق��ع يف منطوق قرارها من غموض ويعد قرار
التفس�ير متمما للقرار الذي يفس��ره.
مـادة ()50
جي��وز للجنة أن تأمر فور تقديم عريضة التظلم
باخت��اذ الوس��ائل االحتياطي��ة والتحفظية ضد
املكت��ب ش��ريطة أن يق��دم املتظل��م الضمانات
اليت تراها اللجنة لكفالة حق املكتب يف حالة
عدم ثبوت التظلم.
مـادة ()51
إذا ق��ررت اللجن��ة االس��تعانة جبه��ات اخلربة جاز
هل��ا إل��زام من ت��رى من األط��راف بإيداع م��ا يقابل

النفقات التقديرية للخربة وذلك مبوجب ش��يك
مص��دق من بن��ك معتم��د يف أجل مع�ين وإذا مل
ي��ودع الطرف املعين املبلغ املكل��ف بإيداعه يف
األجل الذي بينت��ه اللجنة جاز للجنة الفصل يف
التظل��م وف��ق املس��تندات املقدمة فيه��ا ويتحمل
الطرف اخلاس��ر تكاليف اخلربة.
مـادة ()52
تص��در اللجن��ة قواع��د وإج��راءات عمله��ا مب��ا
يكف��ل انس��يابية س�ير أعماهل��ا.
مـادة ()53
جيوز للمكت��ب إصدار من��اذج وتعديلها وفقا
ملا يراه مناسبا حلسن سري العمل وتطويره على
أن ينشر ذلك يف النشرات الدورية للمكتب.
مـادة ()54
جي��وز االط�لاع ب��دون مقاب��ل عل��ى ال�براءات
املس��جلة لدى املكت��ب و أي بيانات متعلقة
بها حبض��ور املوظ��ف املخت��ص باملكتب  .و
حي��ق ألي ش��خص بعد دف��ع الرس��وم املقررة
أن حيص��ل عل��ى ص��وره منه��ا أو البيان��ات
املتعلق��ة به��ا أو عل��ى ش��هادة مبضمونها أو
مس��تخرجات من الس��جل اخل��اص بها.
مـادة ()55
مع مراعاة أحكام املادة (:)10
 1/55ـ ـ جي��ب قي��د عق��د الرتخي��ص س��واء
كان موضوع��ه التن��ازل ع��ن الرتخي��ص أو
نقل ملكيته أو الرتخيص باس��تغالله يف
الس��جل املش��ار إليه يف الفقرة (  ) 3من هذه
املادة وذلك بناء على طلب يقدم للمكتب
ً
مرفقا به نس��خة من
م��ن أي ط��رف يف العقد
ً
مصدقا على توقيعات الطرفني عليها
العقد
حس��ب األصول ومرتمج��ة إىل اللغة العربية
إذا كان��ت حم��ررة بلغة أخ��رى وجيب على
مقدم طلب قيد الرتخيص س��داد رسم القيد
املقرر .
 2/55ـ ـ تعط��ى طلب��ات قيد عق��ود الرتاخيص
ً
أرقاما متتابعة حسب تاريخ تقدميها ويؤشر

على الطلب بالرقم املتتابع له وتاريخ تقدميه
ورق��م وتاري��خ إيص��ال س��داد رس��م القي��د
ويؤش��ر على نس��خة العق��د بالرق��م املتتابع
للطل��ب وخيتم الطلب ونس��خة العقد خبتم
ً
إيص��اال يتضمن
املكت��ب ويس��لم للطالب
الرقم املتتابع للطل��ب وتاريخ تقدميه وبيان
املس��تندات املرفق��ة ب��ه ورقم وتاري��خ إيصال
سداد رس��م القيد .
 3/55ـ ـ يعد املكتب سجال لطلبات قيد عقود
الرتاخي��ص وجي��ب أن يش��مل هذا الس��جل
على البيان��ات اآلتية :
 1/3/55ـ ـ الرق��م املتتابع للطلب وتاريخ تقدميه
.
 2/3/55ـ ـ اس��م وجنسية وعنوان املرخص واسم
وعنوان وكيله إن وجد .
 3/3/55ـ ـ اس��م وجنس��ية وعن��وان املرخ��ص ل��ه
واس��م وعن��وان وكيل��ه إن وجد .
 4/3/55ـ ـ احمل��ل املخت��ار ل��كل م��ن ط��ريف
العق��د .
 5/3/55ـ ـ موضوع العقد ومدته .
 6/3/55ـ ـ تاري��خ الق��رار الص��ادر برف��ض القيد
وتاري��خ إخطار الطرف�ين به .
 7/3/55ـ ـ تاري��خ القرار الص��ادر باملوافقة على
العقد .
 4 /55ـ ـ يعد املكتب سجال لعقود الرتاخيص
اليت وافق على قيدها وجيب أن يشتمل هذا
السجل على البيانات اآلتية :
 1/4/55ـ ـ رقم قيد العقد وتاريخ القيد .
 2/4/55ـ ـ تاري��خ القرار الص��ادر باملوافقة على
القيد .
 3/4/55ـ ـ الرقم املتتابع للطلب وتاريخ تقدميه.
 4/4/55ـ ـ اس��م وجنس��ية وعن��وان كل م��ن
ط��ريف العقد واس��م وعن��وان وكيل كل
منهم��ا إن وجد
 5/4/55ـ ـ احملل املختار لكل منهما .
 6/4/55ـ ـ موضوع العقد ومدته .
وجي��ب أن يتم التأش�ير يف هذا الس��جل بكل
تعدي��ل أو جتدي��د للعق��د بع��د موافق��ة
املكت��ب علي��ه وس��داد رس��م التعدي��ل أو
التجدي��د املق��رر .

مسيَّة
 15ااجلجلَرِي َدةُ الر ِ

جـدول الرسوم املالية ( ريال سعودي )

بيان الرسم
طلب براءات االخرتاع
منح و نشر الرباءة
الرسوم السنوية
السنة 2
السنة 3
السنة 4
السنة 5
السنة 6
السنة 7
السنة 8
السنة 9
السنة 10
السنة 11
السنة 12
السنة 13
السنة 14
السنة 15
السنة 16
السنة 17
السنة 18
السنة 19
السنة 20
التصحي��ح أو التعدي��ل أو اإلضاف��ة إىل طل��ب
الرباءة
الرس��م اإلض��ايف نتيج��ة التأخ��ر يف تس��ديد
الرس��م الس��نوي لل�براءة
نقل احلق يف الطلب أو نقل ملكية الرباءة
احلص��ول على صورة عن الطلب أو عن س��جل
الطلب أو الرباءة
طلب قيد عقد الرتخيص
قيد عقد الرتخيص
قيد التظلم أمام اللجنة
جتديد التظلم أمام اللجنة
طلب محاية مؤقتة
طلب عينة ملستنبت
إجراء البحث
الفحص املوضوعي

أفراد

شـركـات

1,500
2,500

3,000
5,000

2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
3,800

4,000
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600

500

1,000

500

1,000

500

1,000

100

200

5,000
500
3,000
1,000
500
500
1,000
التكلفة الفعلية

10,000
1,000
6,000
2,000
5,000
5,000
2,000
التكلفة الفعلية
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تصميم وتنفيذ مطبعة االمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

