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2. يكون املركز حتت مظلة جملس الصحة 
التعاون.  جملس  لدول 

والتشغيلية  االسرتاتيجية  اخلطة  اعتماد   .3
األمراض  من  للوقاية  اخلليجي  للمركز 

الصحة  جملس  ويقوم  ومكافحتها، 

للصيغة  وفقًا  عليها،  واإلشراف  بتنفيذها 

القرار. بهذا  املرفقة 

اخلليجي  للمركز  املالية  املوازنة  4. اعتماد 
ومكافحتها  األمراض  من  للوقاية 

متويل  ويتم  2021م،  لعام   )GCDC(

وموازنات  إيرادات  طريق  عن  امليزانية 

التعاون.  جملس  لدول  الصحة  جملس 

معرض  املتحدة  العربية  اإلمارات  استضافة 
دبي:   2020 إكسبو 

إن اجمللس األعلى، وقد، 

يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

ترشح  دعم  بشأن  التحضريية   )146( دورته 

مدينة دبي الستضافة معرض اكسبو الدولي 

قرر: 2020م، 

اإلمارات  استضافة  الكامل إلجناح  الدعم 

2020 دبي،  املتحدة معرض إكسبو  العربية 

وأن جناح هذا احلدث العاملي هو جناح لكافة 

هذه  مثل  تنظيم  عرب  اجمللس،  وشعوب  دول 

تعزز  أن  شأنها  من  اليت  الكربى  الفعاليات 

وترسخ  بينها،  التواصل  وتتيح  الثقافات  حوار 

لألعمال. دولي  كمركز  املنطقة  مكانة 

إطالق اإلمارات العربية املتحدة ملسبار األمل 
وتشغيل حمطة براكة: 

إن اجمللس األعلى، وقد،

يف  الوزاري  اجمللس  توصية   على  اطلع 

التحضريية بشأن إجنازات دول   )146( دورته 

والتكنولوجيا  العلوم  جماالت  يف  اجمللس 

املشاريع  دعم  وأهمية  البديلة،  والطاقة 

التنمية  عجلة  دفع  يف  تساهم  واليت  العلمية، 

قرر:  والتنموية،  االسرتاتيجية  اجملاالت  يف 

املتحدة  العربية  اإلمارات  بإطالق  الرتحيب 

فرباير  يف  للمريخ  سيصل  الذي  األمل  ملسبار 

براكة  حمطة  تشغيل  وجناح  2021م، 
النووية، حيث  السلمي للطاقة  الربنامج  ضمن 

بالعلوم  االهتمام  على  املشاريع  هذه  تؤكد 

والتكنولوجيا والطاقة البديلة واستكشاف 

تبادل  أهمية  وعلى  التنمية،  لتعزيز  الفضاء 

اخلربات واالطالع على تارب الدول األعضاء 

اجملاالت. هذه  يف 

والقانونية:  التشريعية  الشؤون 

وحمضر  عشر  الثالث  الدوري  االجتماع  حمضر 

جمالس  لرؤساء  عشر  الرابع  الدوري  االجتماع 

جملس  بدول  واألمة  والوطين  والنواب  الشورى 

التعاون:

إن اجمللس األعلى، وقد،

يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

حمضر  بشأن  التحضريية   )146( دورته 

االجتماع الدوري الثالث عشر ألصحاب املعالي 

والنواب  الشورى  جمالس  رؤساء  والسعادة 

)اتصال  التعاون  جملس  بدول  واألمة  والوطين 

االجتماع  وحمضر  2020م(،  يوليو  مرئي، 

الرابع عشر ألصحاب املعالي والسعادة  الدوري 

والوطين  والنواب  الشورى  جمالس  رؤساء 

مرئي،  )اتصال  التعاون  جملس  بدول  واألمة 

يف  ورد  مبا  علما  األخذ  قرر  2020م(،  نوفمرب 

. ين حملضر ا

مكتب براءات االخرتاع: 

تعديل نظام )قانون( براءات االخرتاع:

إن اجمللس األعلى، وقد،

يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

دورته )146( التحضريية بشأن ما توصلت إليه 

اجتماعها  املالي واالقتصادي يف  التعاون  جلنة 

الثاني عشر بعد املائة )اتصال مرئي، أكتوبر 

الدائمة  اللجنة  إليه  توصلت  وما  2020م(، 
يف  اجمللس  بدول  التشريع  إدارات  ملسؤولي 

نوفمرب  مرئي،  )اتصال  عشر  الثامن  اجتماعها 

2020م(، بشأن تعديل بعض أحكام )نظام( 
التعاون  جملس  لدول  االخرتاع  براءات  قانون 

قرر: العربية،  اخلليج  لدول 

املوافقة على )نظام( قانون بتعديل بعض 

جملس  لدول  االخرتاع  براءات  نظام  أحكام 

)بالصيغة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

املرفقة(.
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املركز اخلليـجي للوقـاية  

من األمراض ومكافحتها

نظام )قانون( بتعديل بعض أحكام نظام براءات االخرتاع

 لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

املقر من مقام اجمللس األعلى عام 

1999م

املادة األوىل

 ،9  ،4  يســتبدل بنصــوص املــواد أرقــام )1، 

 ،30  ،29  ،28  ،25  ،21  ،20  ،19  ،18  ،17
32، 33( مــن نظــام بــراءات االخــرتاع لــدول 
، العربيــة  لــدول اخلليــج  التعــاون   جملــس 

 النصوص اآلتية:

املادة )1(:

النظــام يقصــد  يف تطبيــق أحــكام هــذا 

بالكلمــات والعبــارات التاليــة املعانــي املبينة 

قريــن كل منهــا مــا مل يقتــض الســياق خالف 

: لك ذ

1/1 - جمـلـــس الـــتعاون: جملس التعاون لدول 
اخلليج العربية.

2/1 - النظــام: نظــام )قانــون( بــراءات االخــرتاع 
جمللــس التعاون.

ــا  ــيت مينحه ــة ال ــرتاع: الوثيق ــراءة االخ 3/1 - ب
املكتــب ملالــك االخــرتاع ليتمتــع اخرتاعــه 

باحلمايــة النظاميــة )القانونيــة( يف أي من دول 

جملــس التعاون طـبـقـــًا ألحكام هــذا النظام.

4/1 - جلنــة التعــاون التجــاري: الــوزراء املعنيون 
بشــئون التجارة بدول جملس التعاون.

5/1 - اللجنــة: جلنــة التظلمــات املشــكلة 
مــن قبــل جلنــة التعــاون التجــاري ملمارســة 

اختصاصاتهــا املنصــوص عليهــا يف هــذا النظام 

ــة. ــة التنفيذي والالئح

6/1 - املكتــب: مكتــب بــراءات االخــرتاع 
باألمانــة العامــة جمللــس التعــاون.

7/1 - اجلهــة املختصة: الوزارة أو اهليئة أو اإلدارة 
ــراءات  أو املكتــب الوطــين املختــص بشــؤون ب

االخــرتاع يف كل مــن دول جملــس التعاون.

ــادرة  ــة الص ــة: الالئح ــة التنفيذي 8/1 - الالئح
تطبيقــًا ألحكام هــذا النظام.

املادة )4(:

 جيوز للجنة التعاون التجاري أن تســتثين بعض 

االخرتاعــات مــن احلصول علــى بــراءة االخرتاع 

متــى كان ذلــك ضروريا حلماية النظــام العام 

أو اآلداب العامــة مبــا يف ذلــك محايــة احلياة أو 

ــة أو  ــة أو النباتي ــرية أو احليواني ــة البش الصح

لتجنب اإلضــرار الشــديد بالبيئة.

املادة )9(:

1/9 - يقــوم املكتــب عنــد اســتقبال طلبــات 
بــراءة االخــرتاع نيابــة عــن أي مــن دول جملــس 

التعــاون، وبعــد التأكد من اســتيفاء الشــروط 

املنصوص عليها يف النظام والالئحة التنفيذية، 

بتســجيل تاريخ تقديــم الطلب.

2/9 - يقــوم املكتــب بفحص الطلب شــكليًا 
ــس  ــن دول جمل ــن أي م ــة ع ــًا نياب أو موضوعي

التعــاون الــيت اختــارت املكتــب ليقــوم بإجــراء 

الفحــص أو إحالتــه إىل إحــدى اجلهــات املعتمدة 

للقيــام بذلــك، بعــد اســتيفاء رســوم الفحــص 

ــي . املوضوع

املادة )17(:

1/17 -جيــوز ملالــك بــراءة االخــرتاع الــيت تتمتع 
باحلمايــة املقررة له يف النظام أن يرخص لغريه 

يف القيــام بــكل أعمال االســتغالل املنصوص 

عليهــا يف املــادة )1/12( أو بعضهــا وجيــب أن 

يكــون الرتخيص مكتوبــا، وموقعا عليه من 

الطرفــني، وموثقا من جهة رمسية يف إحدى دول 

جملس التعاون، وال يعتد بعقد الرتخيص ما مل 

يتم قيده يف سجالت اجلهة املختصة، ودفع رسم 

طلب القيد ورســم قيد عقد الرتخيص. 

2/17- ال يرتتب على منــح الرتخيص التعاقدي 
حرمان مالك براءة االخرتاع من اســتغالل الرباءة 

بنفســه أو منح ترخيص آخر عــن الرباءة ذاتها ما 

مل ينص عقد الرتخيص األول على خالف ذلك.

3/17- يرتتــب علــى الرتاخيــص التعاقديــة 
أحقيــة املرخــص لــه يف القيــام جبميــع أعمــال 

اســتغالل االخرتاع املنصوص عليهــا يف العقد، 

وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن احلقوق 
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وااللتزامــات املرخص له فيها مــن قبل مالك براءة 

االخرتاع ما مل يكن  حقه يف التنازل منصوصا 

عليــه صراحة يف عقــد الرتخيص.

املادة )18(:

خيضــع عقــد الرتخيــص باســتغالل بــراءة 

االخــرتاع أو التصــرف فيهــا يف مجيــع األحــوال 

لســلطة ورقابــة اجلهــة املختصــة وهلــا أن تطلب 

مــن أطراف العقد تعديله مبا ينفي عنه إســاءة 

استخدام احلق يف براءة االخرتاع، وما للعقد من 

أثر ســليب على املنافســة يف دول جملس التعاون 

أو حيازتهــا للتقنيــة ونشــرها، فــإذا مل تســتجب 

األطــراف كان للجهــة املختصــة رفــض املوافقة 

علــى العقد وعــدم قيده يف الســجل.

املادة )19(:

ــرتاع،  ــراءة االخ ــك ب ــتغل مال 1/19- إذا مل يس
الرباءة على اإلطالق أو اســتغلها على وجه غري 

كاف طبقــا للمــادة الثالثة عشــر جــاز  للدولة 

اليت اختــارت املكتب منح بــراءة االخرتاع نيابة 

عنهــا ، منــح ترخيــص إجبــاري وفــق الشــروط 

اآلتية: 

19/1/1 - أن يكون قد مضى على منح براءة 
االخرتاع ثالث سنوات على األقل . 

19/1/2 - أن يثبت طالب الرتخيص بذله، 
خالل فرتة معقولة، جهودًا للحصول على 

ترخيص من مالك براءة االخرتاع بسعر معقول 

وبشروط تارية معقولة . 

ــًا. ــص حصري ــون الرتخي 19/1/3 - أن ال يك

لســد  الرتخيــص  يكــون  أن   -  19/1/4
 . أساســًا  احملليــة  الســوق  احتياجــات 

 19/1/5 - أن حيدد قرار الرتخيص نطاق ومدة 

الرتخيص مبا يقتضيه الغرض الذي منح من 

أجله.

 19/1/6 - أن مينح مالك براءة االخرتاع 

تعويضًا عاداًل . 

 19/1/7 - أن يقتصر استغالل براءة االخرتاع 

على املرخص له، وال ينتقل الرتخيص إىل  

الغري إال يف حاله نقل ملكية منشأة املرخص 

له أو اجلزء من منشأته الذي يستغل الرباءة، 

وبشرط موافقة الدولة على هذا االنتقال .

19/2 - إذا كان االخرتاع يتعلق بتقنية 
أشباه املوصالت ال جيوز الرتخيص إال 

لألغراض العامة غري التجارية أو لتصحيح 

ممارسات تقرر قضائيًا أو إداريًا أنها غري 

تنافسية . 

مــن دول جملــس  3/19- حتــدد كل دولــة 
ــح  ــب ومن ــن طل ــتحق ع ــم املس ــاون الرس التع

الرتخيــص اإلجبــاري وفقــا لتشــريعها الوطــين.  

املادة )20(:

ــص  ــح الرتخي ــرار من ــى ق ــب عل 1/20- ال يرتت
اإلجبــاري عدم منــح تراخيص إجباريــة أخرى أو 

حرمان مالك الرباءة من اســتغالل االخرتاع بذاته 

أو منحــه تراخيــص أخرى باســتغالله .

2/20- جيــوز لدول جملس التعــاون اليت اختارت 
املكتــب منح بــراءة االخــرتاع نيابــة عنها عدم 

مراعــاة البنديــن 1/1/19 و 2/1/19 إذا  كان 

طلــب الرتخيــص اإلجباري بســبب حالــة طوارئ 

عامة أو حاجة عامة ملحة أو كان الستخدامات 

عامــة غــري تارية، يف دولــة أو أكثــر من دول 

التعاون. جملس 

3/20- إذا كان طالــب الرتخيــص اإلجبــاري 
ــيت  ــاون ال ــس التع ــدى دول جمل ــة إح حكوم

اختــارت املكتب منح براءة االخرتاع نيابة عنها 

لتقــوم باســتغالل اخــرتاع معــني فيها بواســطة 

أحد أجهزتها وكان ذلك اســتنادًا إىل ما تتطلبه 

املصلحــة العامــة ، جــاز هلا املوافقة علـــى مـــنح 

الرتخيــص بـــالشروط املذكــورة يف املــادة 

التاسعة عشرة ومبراعاة مـــا ورد فـي الفقرتني 

.  2/20  ،1/20

املادة )21(:

إذا كان اســتغالل اخــرتاع ينطــوي على تقدم 

تقــين ذي شــأن ولــه أهمية كــربى وكان هذا 

االســتغالل يســتلزم اســتخدام اخــرتاع آخر جاز 

لدول جملس التعــاون اليت اختارت املكتب منح 

بــراءة االخــرتاع نيابــة عنهــا مــع مراعاة مــا ورد 

يف املادتــني التاســعة عشــرة والعشــرين، منــح 

اي مــن الطرفــني أو كليهمــا ترخيصــا إجباريا 

ــم  ــا مل يت ــك م ــر وذل ــرتاع اآلخ ــتغالل االخ باس

اتفاقهمــا وديــا على االســتغالل.

املادة )25(:

جيــوز الطعــن يف قــرارات اللجنــة أمــام اهليئــة 

القضائية االقتصادية جمللس التعاون، ويفصل 

يف ذلــك طبقــا ألحكام هــذا النظــام وألنظمة 

دول جملــس التعاون املتعلقة بــرباءات االخرتاع 

علــى الرتتيــب وإال وفقا للقواعــد العامة.

املادة )28(:

تصــدر جلنة التعــاون التجاري قرارًا بتشــكيل 

جلنــة التظلمات على النحو اآلتي:

1/28- ترشــح كل دولــة مــن دول جملــس 
التعــاون عضوين اثنــني لعضوية اللجنة حبيث 

يكــون أحدهمــا قانونيــا واآلخــر فنيا.

2/28- يكــون للجنــة رئيــس ونائــب للرئيس 
مــن القانونيــني خيتارهمــا بقية األعضــاء ملدة 

ثالث ســنوات.

ــي  ــة ثلث ــا بأغلبي ــة قراراته ــذ اللجن 3/28 تتخ
األعضــاء احلاضريــن.

إذا  اللجنــة صحيحــا  انعقــاد  4/28- يعتــرب 
حضــره ثلثــا أعضــاء اللجنــة.
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ــبوعني إذا  ــة أس ــاع اللجن ــل اجتم 5/28 يؤج
تعــذر اكتمال النصاب املشــار إليــه يف الفقرة 

4/28 فيكــون االجتمــاع صحيحــا باألعضاء 
احلاضرين.

6/28- يقــوم أعضــاء اللجنــة بتأديــة عملهــم 
ــة  ــة جه ــات أي ــن توجيه ــتقالل ع ــدة واس حبي

ــت.  كان

املادة )29(:

ال جيــوز ألعضــاء اللجنــة وموظفــي املكتــب 

تقديــم طلبــات بأمسائهــم خــالل مــدة عملهم، 

وخــالل الســنتني التاليتــني النتهــاء خدمتهــم، 

وتعتــرب املعلومــات الــيت حبوزتهــم يف غايــة 

الســرية.

املادة )30(:

مــع مراعاة أحكام املــادة )1مكرر( واملادة )9( 

حيصــل املكتب رســوما مالية من املســتفيدين 

يف احلاالت اآلتية:

طلب براءة االخرتاع.  -	  

منح الرباءة ونشرها.  -	  

الرسوم السنوية.  -	  

التعديل أو اإلضافة إىل طلب الرباءة.  -	  

ــري يف  ــة التأخ ــايف نتيج ــم اإلض الرس  -	  

للــرباءة. الســنوي  الرســم  تســديد 

نقــل  أو  الطلــب  يف  احلــق  نقــل   -	  

الــرباءة. ملكيــة 

احلصــول علــى صــورة عــن الطلــب أو   -	  

الــرباءة. عــن تســجيل الطلــب أو 

قيد التظلم أمام اللجنة.  -	  

تديد التظلم أمام اللجنة.  -	  

طلب عينة ملستنبت.  -	0  

يف  االخــرتاع  عــرض  ســند  طلــب   -		  

. ض معــر

إجراء حبث يف وثائق املكتب.  -		  

الفحص املوضوعي.  -		  

ــدار  ــة مق ــة التنفيذي ــدد الالئح وحت

الرســوم.

املادة )32(:

الالئحــة  التجــاري  التعــاون  جلنــة  تصــدر 

النظــام. التنفيذيــة هلــذا 

املادة )33(:

للجنــة التعــاون التجــاري اقــرتاح تعديــل هــذا 

لنظام. ا

املادة الثانية

تضــاف إىل نظــام بــراءات االخرتاع لــدول جملس 

التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة ، مــادة جديدة 

برقــم )1 مكرر(، نصهــا اآلتي:

املادة )1 مكرر(:

اســتقبال  املكتــب  يتــوىل    - مكــرر/1   1
طلبات براءات االخرتاع أو فحصها أو منح براءات 

االخــرتاع بنــاء علــى طلــب أي مــن دول جملــس 

التعــاون ، ويكون اللجــوء للمكتب اختياريًا 

مــن أي مــن دول جملــس التعاون.

ــاون يف  ــس التع ــوم دول جمل ــرر/2 - تق 1 مك
حــال اختيــار املكتــب لينــوب عنهــا باســتقبال 

الطلــب أو فحصه أو منح براءة االخرتاع بإشــعار 

األمــني العام جمللس التعــاون بذلك، وحيدد هذا 

اإلشــعار حــدود االســتفادة جزئيــا أو كليا من 

خدمــات املكتب ، وتطبــق دول جملس التعاون 

تشــريعاتها الوطنيــة علــى طلبــات بــراءات 

االخــرتاع يف اجلوانــب الــيت ال ترغــب فيهــا مــن 

االســتفادة مــن خدمــات املكتب .

1 مكــرر/3 - علــى املكتــب يف حــال اختارتــه 
أي من دول جملس التعاون الستقبال طلب براءة 

االخــرتاع ، إحالتــه إىل اجلهــة املختصــة الختــاذ 

اإلجراءات الالزمة وفقًا للتشريع الوطين للدولة.

1 مكــرر/4 - ال جيــوز للمكتــب منــح بــراءة 
اخــرتاع إال بعــد موافقــة الدولــة أو الــدول الــيت 

ــراءة  ــح ب ــا مبن ــة عنه ــام نياب ــه يف القي اختارت

االخــرتاع، وذلــك وفــق اإلجــراءات الــيت حتددهــا 

الالئحة التنفيذية، ويف مجيع األحوال ال تسري 

بــراءة االخــرتاع إال يف تلــك الــدول.

1 مكــرر/5 - يقــوم املكتــب بإصــدار تعميــم 
ــاء دول  ــا أمس ــر فيه ــة تنش ــرة الرمسي يف النش

جملــس التعاون واخلدمات اليت يقدمها املكتب 

نيابــة عنهــا وأي حتديثات تطــرأ عليها.

املادة الثالثة

تلغــى املــادة )31( مــن نظــام بــراءات االخــرتاع 

لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربية.

املادة الرابعة

تصــدر جلنــة التعــاون التجــاري آليــة التعامــل 

مــع طلبــات بــراءات االخــرتاع الــيت مت إيداعهــا 

قبــل إقرار هــذا النظام، ويســتّمر العمل جبميع 

براءات االخرتاع اليت ســبق وأن أصدرها املكتب 

وتكون ســارية املفعول يف مجيع دول اجمللس 

إىل تاريــخ انتهــاء مــدة احلماية املقــررة قانونًا .

املادة اخلامسة

يقــر هذا النظــام من اجمللس األعلــى ويعمل به 

وفقا لإلجراءات الدســتورية يف كل دولة.




