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 .2يكون املركز حتت مظلة جملس الصحة
لدول جملس التعاون.
 .3اعتماد اخلطة االسرتاتيجية والتشغيلية
للمركز اخلليجي للوقاية من األمراض
ومكافحتها ،ويقوم جملس الصحة
ً
وفقا للصيغة
بتنفيذها واإلشراف عليها،
املرفقة بهذا القرار.
.4اعتماد املوازنة املالية للمركز اخلليجي
للوقاية من األمراض ومكافحتها
( )GCDCلعام 2021م ،ويتم متويل
امليزانية عن طريق إيرادات وموازنات
جملس الصحة لدول جملس التعاون.
استضافة اإلمارات العربية املتحدة معرض
إكسبو  2020دبي:
إن اجمللس األعلى ،وقد،
اطلع على توصية اجمللس الوزاري يف
دورته ( )146التحضريية بشأن دعم ترشح
مدينة دبي الستضافة معرض اكسبو الدولي
2020م ،قرر:
الدعم الكامل إلجناح استضافة اإلمارات
العربية املتحدة معرض إكسبو  2020دبي،
وأن جناح هذا احلدث العاملي هو جناح لكافة
دول وشعوب اجمللس ،عرب تنظيم مثل هذه
الفعاليات الكربى اليت من شأنها أن تعزز
حوار الثقافات وتتيح التواصل بينها ،وترسخ
مكانة املنطقة كمركز دولي لألعمال.

إطالق اإلمارات العربية املتحدة ملسبار األمل
وتشغيل حمطة براكة:
إن اجمللس األعلى ،وقد،
اطلع على توصية اجمللس الوزاري يف
دورته ( )146التحضريية بشأن إجنازات دول
اجمللس يف جماالت العلوم والتكنولوجيا
والطاقة البديلة ،وأهمية دعم املشاريع
العلمية ،واليت تساهم يف دفع عجلة التنمية
يف اجملاالت االسرتاتيجية والتنموية ،قرر:
الرتحيب بإطالق اإلمارات العربية املتحدة
ملسبار األمل الذي سيصل للمريخ يف فرباير
2021م ،وجناح تشغيل حمطة براكة
ضمن الربنامج السلمي للطاقة النووية ،حيث
تؤكد هذه املشاريع على االهتمام بالعلوم
والتكنولوجيا والطاقة البديلة واستكشاف
الفضاء لتعزيز التنمية ،وعلى أهمية تبادل
اخلربات واالطالع على جتارب الدول األعضاء
يف هذه اجملاالت.
الشؤون التشريعية والقانونية:
حمضر االجتماع الدوري الثالث عشر وحمضر
االجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء جمالس
الشورى والنواب والوطين واألمة بدول جملس
التعاون:
إن اجمللس األعلى ،وقد،
اطلع على توصية اجمللس الوزاري يف
دورته ( )146التحضريية بشأن حمضر
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االجتماع الدوري الثالث عشر ألصحاب املعالي
والسعادة رؤساء جمالس الشورى والنواب
والوطين واألمة بدول جملس التعاون (اتصال
مرئي ،يوليو 2020م) ،وحمضر االجتماع
الدوري الرابع عشر ألصحاب املعالي والسعادة
رؤساء جمالس الشورى والنواب والوطين
واألمة بدول جملس التعاون (اتصال مرئي،
نوفمرب 2020م) ،قرر األخذ علما مبا ورد يف
ا حملضر ين .
مكتب براءات االخرتاع:
تعديل نظام (قانون) براءات االخرتاع:
إن اجمللس األعلى ،وقد،
اطلع على توصية اجمللس الوزاري يف
دورته ( )146التحضريية بشأن ما توصلت إليه
جلنة التعاون املالي واالقتصادي يف اجتماعها
الثاني عشر بعد املائة (اتصال مرئي ،أكتوبر
2020م) ،وما توصلت إليه اللجنة الدائمة
ملسؤولي إدارات التشريع بدول اجمللس يف
اجتماعها الثامن عشر (اتصال مرئي ،نوفمرب
2020م) ،بشأن تعديل بعض أحكام (نظام)
قانون براءات االخرتاع لدول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية ،قرر:
املوافقة على (نظام) قانون بتعديل بعض
أحكام نظام براءات االخرتاع لدول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية (بالصيغة
املرفقة).
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نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات االخرتاع
املركز اخلليـجي للوقـاية
لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
من األمراض ومكافحتها
املقر من مقام اجمللس األعلى عام
1999م

اختصاصاته��ا املنص��وص عليه��ا يف ه��ذا النظام

يس��تبدل بنص��وص امل��واد أرق��ام (،9 ،4 ،1

والالئح��ة التنفيذي��ة.

ً
ش��كليا
 - 2/9يق��وم املكت��ب بفحص الطلب
ً
موضوعي��ا نياب��ة ع��ن أي م��ن دول جمل��س
أو

،30 ،29 ،28 ،25 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17

 - 6/1املكت��ب :مكت��ب ب��راءات االخ�تراع

التع��اون ال�تي اخت��ارت املكت��ب ليق��وم بإج��راء

املادة األوىل

 )33 ،32م��ن نظ��ام ب��راءات االخ�تراع ل��دول
جمل��س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ،
النصوص اآلتية:
املادة (:)1
يف تطبي��ق أح��كام ه��ذا النظ��ام يقص��د
بالكلم��ات والعب��ارات التالي��ة املعان��ي املبينة
قري��ن كل منه��ا م��ا مل يقت��ض الس��ياق خالف
ذلك:
 - 1/1جمـلـ��س الـ��تعاون :جملس التعاون لدول

باألمان��ة العام��ة جملل��س التع��اون.
 - 7/1اجله��ة املختصة :الوزارة أو اهليئة أو اإلدارة
أو املكت��ب الوط�ني املخت��ص بش��ؤون ب��راءات

الفح��ص أو إحالت��ه إىل إح��دى اجله��ات املعتمدة
للقي��ام بذل��ك ،بع��د اس��تيفاء رس��وم الفح��ص
املوضوع��ي .
املادة (:)17

االخ�تراع يف كل م��ن دول جمل��س التعاون.

- 1/17جي��وز ملال��ك ب��راءة االخ�تراع ال�تي تتمتع

 - 8/1الالئح��ة التنفيذي��ة :الالئح��ة الص��ادرة
ً
تطبيق��ا ألحكام ه��ذا النظام.

باحلماي��ة املقررة له يف النظام أن يرخص لغريه

املادة (:)4

يف القي��ام ب��كل أعمال االس��تغالل املنصوص
عليه��ا يف امل��ادة ( )1/12أو بعضه��ا وجي��ب أن
يك��ون الرتخيص مكتوب��ا ،وموقعا عليه من

جيوز للجنة التعاون التجاري أن تس��تثين بعض

الطرف�ين ،وموثقا من جهة رمسية يف إحدى دول

 - 2/1النظ��ام :نظ��ام (قان��ون) ب��راءات االخ�تراع

االخرتاع��ات م��ن احلصول عل��ى ب��راءة االخرتاع

جملس التعاون ،وال يعتد بعقد الرتخيص ما مل

مت��ى كان ذل��ك ضروريا حلماية النظ��ام العام

يتم قيده يف سجالت اجلهة املختصة ،ودفع رسم

جملل��س التعاون.

أو اآلداب العام��ة مب��ا يف ذل��ك محاي��ة احلياة أو

طلب القيد ورس��م قيد عقد الرتخيص.

 - 3/1ب��راءة االخ�تراع :الوثيق��ة ال�تي مينحه��ا

الصح��ة البش��رية أو احليواني��ة أو النباتي��ة أو

املكت��ب ملال��ك االخ�تراع ليتمت��ع اخرتاع��ه

لتجنب اإلض��رار الش��ديد بالبيئة.

باحلماي��ة النظامي��ة (القانوني��ة) يف أي من دول
ً
طـبـقـ��ا ألحكام ه��ذا النظام.
جمل��س التعاون

املادة (:)9

بنفس��ه أو منح ترخيص آخر ع��ن الرباءة ذاتها ما

 - 1/9يق��وم املكت��ب عن��د اس��تقبال طلب��ات

مل ينص عقد الرتخيص األول على خالف ذلك.

ب��راءة االخ�تراع نياب��ة ع��ن أي م��ن دول جمل��س

 -3/17يرتت��ب عل��ى الرتاخي��ص التعاقدي��ة

 - 5/1اللجن��ة :جلن��ة التظلم��ات املش��كلة

التع��اون ،وبع��د التأكد من اس��تيفاء الش��روط

أحقي��ة املرخ��ص ل��ه يف القي��ام جبمي��ع أعم��ال

املنصوص عليها يف النظام والالئحة التنفيذية،

اس��تغالل االخرتاع املنصوص عليه��ا يف العقد،

م��ن قب��ل جلن��ة التع��اون التج��اري ملمارس��ة

بتس��جيل تاريخ تقدي��م الطلب.

وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن احلقوق

اخلليج العربية.

 - 4/1جلن��ة التع��اون التج��اري :ال��وزراء املعنيون
بش��ئون التجارة بدول جملس التعاون.

 -2/17ال يرتتب على من��ح الرتخيص التعاقدي
حرمان مالك براءة االخرتاع من اس��تغالل الرباءة
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وااللتزام��ات املرخص له فيها م��ن قبل مالك براءة

 - 19/1/6أن مينح مالك براءة االخرتاع
ً
ً
عادال .
تعويضا

علي��ه صراحة يف عق��د الرتخيص.

 - 19/1/7أن يقتصر استغالل براءة االخرتاع

االخرتاع ما مل يكن حقه يف التنازل منصوصا
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املصلح��ة العام��ة  ،ج��از هلا املوافقة علـ��ى مـ��نح
الرتخي��ص بـ��الشروط املذك��ورة يف امل��ادة
التاسعة عشرة ومبراعاة مـ��ا ورد فـي الفقرتني
. 2/20 ،1/20

املادة (:)18

على املرخص له ،وال ينتقل الرتخيص إىل

خيض��ع عق��د الرتخي��ص باس��تغالل ب��راءة

الغري إال يف حاله نقل ملكية منشأة املرخص

املادة (:)21

االخ�تراع أو التص��رف فيه��ا يف مجي��ع األح��وال

له أو اجلزء من منشأته الذي يستغل الرباءة،

لس��لطة ورقاب��ة اجله��ة املختص��ة وهل��ا أن تطلب

وبشرط موافقة الدولة على هذا االنتقال .

إذا كان اس��تغالل اخ�تراع ينط��وي على تقدم
تق�ني ذي ش��أن ول��ه أهمية ك�برى وكان هذا

م��ن أطراف العقد تعديله مبا ينفي عنه إس��اءة

 - 19/2إذا كان االخرتاع يتعلق بتقنية

االس��تغالل يس��تلزم اس��تخدام اخ�تراع آخر جاز

أشباه املوصالت ال جيوز الرتخيص إال

لدول جملس التع��اون اليت اختارت املكتب منح

لألغراض العامة غري التجارية أو لتصحيح
ً
ً
إداريا أنها غري
قضائيا أو
ممارسات تقرر

ب��راءة االخ�تراع نياب��ة عنه��ا م��ع مراعاة م��ا ورد
يف املادت�ين التاس��عة عش��رة والعش��رين ،من��ح

تنافسية .

اي م��ن الطرف�ين أو كليهم��ا ترخيص��ا إجباريا

استخدام احلق يف براءة االخرتاع ،وما للعقد من
أثر س��ليب على املنافس��ة يف دول جملس التعاون
أو حيازته��ا للتقني��ة ونش��رها ،ف��إذا مل تس��تجب
األط��راف كان للجه��ة املختص��ة رف��ض املوافقة
عل��ى العقد وع��دم قيده يف الس��جل.
املادة (:)19
 -1/19إذا مل يس��تغل مال��ك ب��راءة االخ�تراع،

باس��تغالل االخ�تراع اآلخ��ر وذل��ك م��ا مل يت��م
 -3/19حت��دد كل دول��ة م��ن دول جمل��س
التع��اون الرس��م املس��تحق ع��ن طل��ب ومن��ح
الرتخي��ص اإلجب��اري وفق��ا لتش��ريعها الوط�ني.

الرباءة على اإلطالق أو اس��تغلها على وجه غري
كاف طبق��ا للم��ادة الثالثة عش��ر ج��از للدولة
اليت اخت��ارت املكتب منح ب��راءة االخرتاع نيابة
عنه��ا  ،من��ح ترخي��ص إجب��اري وف��ق الش��روط
اآلتية:
 - 19/1/1أن يكون قد مضى على منح براءة
االخرتاع ثالث سنوات على األقل .

املادة (:)20
 -1/20ال يرتت��ب عل��ى ق��رار من��ح الرتخي��ص
اإلجب��اري عدم من��ح تراخيص إجباري��ة أخرى أو
حرمان مالك الرباءة من اس��تغالل االخرتاع بذاته

اتفاقهم��ا ودي��ا على االس��تغالل.
املادة (:)25
جي��وز الطع��ن يف ق��رارات اللجن��ة أم��ام اهليئ��ة
القضائية االقتصادية جمللس التعاون ،ويفصل
يف ذل��ك طبق��ا ألحكام ه��ذا النظ��ام وألنظمة
دول جمل��س التعاون املتعلقة ب�براءات االخرتاع
عل��ى الرتتي��ب وإال وفقا للقواع��د العامة.
املادة (:)28

أو منح��ه تراخي��ص أخرى باس��تغالله .

تص��در جلنة التع��اون التجاري ً
قرارا بتش��كيل

 -2/20جي��وز لدول جملس التع��اون اليت اختارت

جلن��ة التظلمات على النحو اآلتي:

املكت��ب منح ب��راءة االخ�تراع نياب��ة عنها عدم

 -1/28ترش��ح كل دول��ة م��ن دول جمل��س

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

مراع��اة البندي��ن  1/1/19و  2/1/19إذا كان

ترخيص من مالك براءة االخرتاع بسعر معقول

طل��ب الرتخي��ص اإلجباري بس��بب حال��ة طوارئ

وبشروط جتارية معقولة .

عامة أو حاجة عامة ملحة أو كان الستخدامات

يك��ون أحدهم��ا قانوني��ا واآلخ��ر فنيا.

ً
حصري��ا.
 - 19/1/3أن ال يك��ون الرتخي��ص

عام��ة غ�ير جتارية ،يف دول��ة أو أكث��ر من دول

 -2/28يك��ون للجن��ة رئي��س ونائ��ب للرئيس

جملس التعاون.

م��ن القانوني�ين خيتارهم��ا بقية األعض��اء ملدة

 - 19/1/4أن يك��ون الرتخي��ص لس��د
ً
أساس��ا .
احتياج��ات الس��وق احمللي��ة

ثالث س��نوات.
 -3/20إذا كان طال��ب الرتخي��ص اإلجب��اري
حكوم��ة إح��دى دول جمل��س التع��اون ال�تي

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

اخت��ارت املكتب منح براءة االخرتاع نيابة عنها

الرتخيص مبا يقتضيه الغرض الذي منح من

لتق��وم باس��تغالل اخ�تراع مع�ين فيها بواس��طة
ً
اس��تنادا إىل ما تتطلبه
أحد أجهزتها وكان ذلك

أجله.

التع��اون عضوين اثن�ين لعضوية اللجنة حبيث

 3/28تتخ��ذ اللجن��ة قراراته��ا بأغلبي��ة ثلث��ي
األعض��اء احلاضري��ن.
 -4/28يعت�بر انعق��اد اللجن��ة صحيح��ا إذا
حض��ره ثلث��ا أعض��اء اللجن��ة.
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 5/28يؤج��ل اجتم��اع اللجن��ة أس��بوعني إذا
تع��ذر اكتمال النصاب املش��ار إلي��ه يف الفقرة
 4/28فيك��ون االجتم��اع صحيح��ا باألعضاء

-10

طلب عينة ملستنبت.

-11

طل��ب س��ند ع��رض االخ�تراع يف
مع��ر ض .

احلاضرين.
 -6/28يق��وم أعض��اء اللجن��ة بتأدي��ة عمله��م
حبي��دة واس��تقالل ع��ن توجيه��ات أي��ة جه��ة

-12

إجراء حبث يف وثائق املكتب.

-13

الفحص املوضوعي.

كان��ت.

وحت��دد الالئح��ة التنفيذي��ة مق��دار
الرس��وم.

املادة (:)29
ال جي��وز ألعض��اء اللجن��ة وموظف��ي املكت��ب
تقدي��م طلب��ات بأمسائه��م خ�لال م��دة عملهم،

تص��در جلن��ة التع��اون التج��اري الالئح��ة

وخ�لال الس��نتني التاليت�ين النته��اء خدمته��م،

التنفيذي��ة هل��ذا النظ��ام.

الس��رية.
املادة (:)30
م��ع مراعاة أحكام امل��ادة (1مكرر) واملادة ()9

-1
-2

منح الرباءة ونشرها.

-3

الرسوم السنوية.

-4

التعديل أو اإلضافة إىل طلب الرباءة.

-5

الرس��م اإلض��ايف نتيج��ة التأخ�ير يف

-6

-7

-8

االخ�تراع  ،إحالت��ه إىل اجله��ة املختص��ة الخت��اذ
اإلجراءات الالزمة ً
وفقا للتشريع الوطين للدولة.
 1مك��رر - 4/ال جي��وز للمكت��ب من��ح ب��راءة
اختارت��ه يف القي��ام نياب��ة عنه��ا مبن��ح ب��راءة
االخ�تراع ،وذل��ك وف��ق اإلج��راءات ال�تي حتدده��ا
الالئحة التنفيذية ،ويف مجيع األحوال ال تسري

النظام.

يف النش��رة الرمسي��ة تنش��ر فيه��ا أمس��اء دول
املادة الثانية

التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة  ،م��ادة جديدة
برق��م ( 1مكرر) ،نصه��ا اآلتي:
املادة ( 1مكرر):
 1مك��رر - 1/يت��وىل املكت��ب اس��تقبال
طلبات براءات االخرتاع أو فحصها أو منح براءات

نق��ل احل��ق يف الطل��ب أو نق��ل

م��ن أي م��ن دول جمل��س التعاون.

ال�براءة.

 1مك��رر - 2/تق��وم دول جمل��س التع��اون يف

احلص��ول عل��ى ص��ورة ع��ن الطل��ب أو

ح��ال اختي��ار املكت��ب لين��وب عنه��ا باس��تقبال

ع��ن تس��جيل الطل��ب أو ال�براءة.

الطل��ب أو فحصه أو منح براءة االخرتاع بإش��عار

	-9جتديد التظلم أمام اللجنة.

أي من دول جملس التعاون الستقبال طلب براءة

للجن��ة التع��اون التج��اري اق�تراح تعدي��ل ه��ذا

تس��ديد الرس��م الس��نوي لل�براءة.

قيد التظلم أمام اللجنة.

 1مك��رر - 3/عل��ى املكت��ب يف ح��ال اختارت��ه

 1مك��رر - 5/يق��وم املكت��ب بإص��دار تعمي��م

االخ�تراع بن��اء عل��ى طل��ب أي م��ن دول جمل��س
ً
اختياريا
التع��اون  ،ويكون اللج��وء للمكتب

ملكي��ة

االس��تفادة م��ن خدم��ات املكتب .

املادة (:)33

حيص��ل املكتب رس��وما مالية من املس��تفيدين

طلب براءة االخرتاع.

االخ�تراع يف اجلوان��ب ال�تي ال ترغ��ب فيه��ا م��ن

ب��راءة االخ�تراع إال يف تل��ك ال��دول.

تض��اف إىل نظ��ام ب��راءات االخرتاع ل��دول جملس

يف احلاالت اآلتية:

تش��ريعاتها الوطني��ة عل��ى طلب��ات ب��راءات

اخ�تراع إال بع��د موافق��ة الدول��ة أو ال��دول ال�تي

املادة (:)32

وتعت�بر املعلوم��ات ال�تي حبوزته��م يف غاي��ة

مسيَّة
ااجلجلَرِي َدةُ الر ِ

األم�ين العام جمللس التع��اون بذلك ،وحيدد هذا

جمل��س التعاون واخلدمات اليت يقدمها املكتب
نياب��ة عنه��ا وأي حتديثات تط��رأ عليها.
املادة الثالثة
تلغ��ى امل��ادة ( )31م��ن نظ��ام ب��راءات االخ�تراع
ل��دول جمل��س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربية.
املادة الرابعة
تص��در جلن��ة التع��اون التج��اري آلي��ة التعام��ل
م��ع طلب��ات ب��راءات االخ�تراع ال�تي مت إيداعه��ا
ّ
ويس��تمر العمل جبميع
قب��ل إقرار ه��ذا النظام،
براءات االخرتاع اليت س��بق وأن أصدرها املكتب
وتكون س��ارية املفعول يف مجيع دول اجمللس
ً
قانونا .
إىل تاري��خ انته��اء م��دة احلماية املق��ررة
املادة اخلامسة

اإلش��عار ح��دود االس��تفادة جزئي��ا أو كليا من

يق��ر هذا النظ��ام من اجمللس األعل��ى ويعمل به

خدم��ات املكتب  ،وتطب��ق دول جملس التعاون

وفقا لإلجراءات الدس��تورية يف كل دولة.

