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 الالئحة التنفيذية املعدلة
 لنظام براءات االختراع لدول جملس التعاون 

     لدول اخلليج العربية
 

تنفيذا لقرار اجمللس األعلى يف دورته العشرين اليت عقدت مبدينة الرياض اململكة العربية             
 م ،   ١٩٩٩ نوفمرب   ٢٩- ٢٧ هـ املوافق    ١٤٢٠ شـعبان    ٢١- ١٩السـعودية يف الفتـرة      

ة على تعديل نظام براءات االختراع لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ، واستنادا              باملوافق
 ـ:إىل املادة الثانية والثالثون من النظام املذكور اليت تنص على ما يلي 

 يصدر اجمللس الوزاري اللوائح املتعلقة هبذا النظام 
 ـ:على ما يلي و املادة الرابعة والثالثون من النظام املذكور اليت نصت 

 يبدأ العمل هبذا النظام بعد ثالثة اشهر من نشره ونشر الالئحة التنفيذية
هـ ١٤٢١ حمرم   ٤-٣فقـد وافـق اجمللس الوزاري يف دورته الرابعة والسبعني املنعقدة بتاريخ             

م  على الالئحة التنفيذية املعدلة لنظام براءات االختراع لدول جملس           ٢٠٠٠ أبريل   ٩-٨املوافق  
 .اون لدول اخلليج العربية بالصيغة املرفقة التع
 

  )١( مادة 
 :تعريفــات 

   يف تطبـيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقتض                 
 : السياق خالف ذلك 

ارات العربية دولة اإلم( جملس التعاون لدول اخلليج العربية واملكون من       :  جملس التعاون    - ١/١
 ) املتحدة ، دولة البحرين ، اململكة العربية السعودية ، سلطنة ُعمان ، دولة قطر ، دولة الكويت 

 .اجمللس الوزاري جمللس التعاون لدول اخلليج العربية :   اجمللس الوزاري - ١/٢
 
هتا املنصوص  جلنة التظلمات املعينة من قبل اجمللس الوزاري ملمارسة اختصاصا        :    اللجنة    -  ١/٣

 . عليها يف نظام براءات االختراع لدول جملس التعاون ولوائحه 
 
جملس إدارة مكتب براءات االختراع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية :  جملس اإلدارة - ٤/ ١

 .املنصوص عليه يف النظام األساسي ملكتب براءات االختراع 
 



 ٢

س التعاون لدول اخلليج العربية ، واملكون من        مكـتب براءات االختراع جملل    :  املكـتب    - ١/٥
 . جملس اإلدارة و اجلهاز التنفيذي للمكتب

 
 . نظام براءات االختراع لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية :   النظام - ١/٦
الوثيقة اليت مينحها املكتب ملالك االختراع ليتمتع اختراعه باحلماية         :   بـراءة االختـراع       - ١/٧
 .نونية طبقاً ألحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية املفعول يف مجيع دول اجمللس  القا
 

 )٢(مـادة  
 .يقدم الطلب إىل املكتب على النموذج املعد لذلك 

 
 )٣(مـادة  

 -:يتضمن الطلب ما يلي : أوال 
 : وصفا تفصيليا لالختراع ، يبدأ بذكر اسم االختراع ، يراعى فيه ما يأيت- ٣/١
 . حتديد اجملال التقين الذي يتعلق به االختراع- ٣/١/١
 بـيان خلفية التقنية السابقة اليت يكون املخترع على علم هبا والوثائق املتعلقة هبا واليت                - ٣/١/٢

 . قد تعد مفيدة لفهم االختراع وفحصه وحبثه 
مكن أي   الكشف عن االختراع بكلمات تسمح بفهمه وبطريقة واضحة وكاملة لكي يت           - ٣/١/٣

شـخص مـن ذوي املهارات العادية بالتقنية من تقييم االختراع وتنفيذه ، مع ذكر اآلثار                
 .املفيدة لالختراع إن وجدت 

 . وصف األشكال الواردة يف الرسومات باختصار إن وجدت - ٣/١/٤
يف  شرح افضل الوسائل اليت يعرفها املخترع لتنفيذ االختراع يف تاريخ تقدمي الطلب أو               - ٣/١/٥

تـاريخ أولـوية الطلب يف حالة املطالبة باألولوية على أن يتم ذلك بسرد األمثلة عند االقتضاء                 
 .وباإلشارة إىل الرسومات إن وجدت

 بـيان واضـح لطريقة تطبيق االختراع صناعيا ، ولطريقة صنعه واستعماله أو طريقة               - ٣/١/٦
ل إليها مدعمة باألمثلة واإلحصائيات     استعماله فقط على حسب األحوال ، والنتائج اليت مت التوص         

 .كلما أمكن ذلك 
 :  عناصر احلماية ويراعى عند صياغتها اآليت- ٣/٢
 حتديـد عناصـر احلمايـة سـواء كانـت عنصراً  أو اكثر وجيوز استعمال الوصف                  - ٣/٢/١

 .والرسومات لتفسري عناصر احلماية عند الضرورة



 ٣

 .صرة وأن تكون متوافقة مع ما ورد بالوصف  أن تكون عناصر احلماية واضحة وخمت- ٣/٢/٢
 . أن يكون عدد عناصر احلماية متناسباً مع طبيعة االختراع ومرقمة بأرقام مسلسلة- ٣/٢/٣
 . أن توضح عناصر احلماية اخلصائص التقنية لالختراع - ٣/٢/٤
 : أن تتضمن العناصر ما يلي- ٣/٢/٥
تعريف االختراع واليت تعد جزءا من التقنية        خصـائص االختراع التقنية الضرورية ل      - ٣/٢/٥/١

 .السابقة
 اخلصائص التقنية اجلديدة املطلوب محايتها مرتبطة باخلصائص املذكورة بالبند السابق           - ٣/٢/٥/٢

يتضمن التحسني الذي   (أو  ) يتميز بكونه (أو  ) يتميز بأنه (مسـبوقة بكلمات أو عبارات مثل       
 .عىنأو أي عبارات تفيد نفس امل) ادخل عليه

 بالنسبة إىل اخلصائص التقنية لإلختراع  ،  جيب أال تستند عناصر احلماية إىل إشارات                - ٣/٢/٦
وجيب أال تستند خباصة    . إىل الوصف أو إىل الرسوم ،  ما مل تستدع ذلك الضرورة القصوى              

كما هو موضح يف    ( أو  )  من الوصف    …………كما هو موضح يف اجلزء      ( إىل إشارات مثل    
 ) . من الرسوم ………الشكل 

 إذا تضمن الطلب رسومات وجب أن تتبع اخلصائص التقنية الواردة يف عناصر احلماية              - ٣/٢/٧
ويف حالة استعمال اإلشارات املرجعية توضع بني       . بإشارات مرجعية متعلقة هبذه اخلصائص      

بصورة قوسني ، وال تستعمل هذه اإلشارات إذا مل يكن من شأهنا تسهيل فهم عناصر احلماية                
 .أسرع 

 رسومات خاصة باالختراع وجيب تقدميها عندما تكون ضرورية إلدراك االختراع ، كما             -  ٣/٣
جيـوز تقـدميها إذا كانت طبيعة االختراع تسمح بإيضاحه بالرسم حىت إذا مل يكن ذلك ضروريا           

 .إلدراك االختراع 
كلمة يستعمل جملرد    ) ٢٠٠( كلمة وال يزيد على      ) ٥٠(  ملخصا لالختراع ال يقل عن       - ٣/٤

 : اإلعالم التقين يبني فيه 
 موجز ما هو مكشوف عنه يف الوصف وعناصر احلماية  والرسومات وجيب أن يبني فيه        -  ٣/٤/١

اجملال التقين الذي ينتمي إليه االختراع وان حيرر بشكل يسمح بتكوين فكرة واضحة عن املشكلة               
 .ختراع ، وكذلك أوجه استعمال االختراع الرئيسيةالتقنية وجوهر حل هذه املشكلة بواسطة اال

 وعـند االقتضاء توضح الصيغة الكيميائية اليت متيز االختراع على افضل وجه باملقارنة              - ٣/٤/٢
بكل الصيغ األخرى الواردة يف الطلب و يرفق بامللخص افضل رسم توضيحي يقدمه مقدم              

 .الطلب



 ٤

ل خاصية تقنية رئيسية ذكرت بامللخص       توضـع األرقـام واحلـروف اليت توضح ك         - ٣/٤/٣
ويوضـحها رسـم وجيب أن تكون األرقام واحلروف بني قوسني متطابقة مع أرقام              

 .وحروف الرسم
 . ال يذكر يف امللخص فوائد االختراع أو قيمته اليت يدعيها املخترع أو تطبيقه النظري- ٣/٤/٤
 
 

  :يرفق بالطلب ما يلي: ثانيا 
التجاري أو مستخرج رمسي من عقد التأسيس أو أداة اإلنشاء           مسـتخرج من السجل      - ٣/١

 .على حسب األحوال إذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا 
 مستند دال على أحقية مقدم الطلب يف االختراع إن وجد ، إذا كان مقدم الطلب غري                 - ٣/٢

 . املخترع
د مت احلصول عليها من      موافقة صاحب الشأن إذا كانت العناصر الضرورية لالختراع ق         - ٣/٣

 اختراع شخص آخر 
 . سند الوكالة إذا أودع الطلب بواسطة وكيل - ٣/٤

  صورة من الطلب السابق واملستندات املرفقة مصحوبة بشهادة تبني تاريخ ورقم إيداعه              -  ٣/٥  
والدولة اليت أودع فيها ، إذا كان الطلب يتضمن الرغبة يف اعتبار األولوية يف التسجيل               

 . سابق يف دولة أخرى لطلب
مصدقا  عليها  ) ٥( وجيب أن تكون املستندات املشار إليها يف ثانيا أعاله عدا الفقرة 

 .حسب األصول 
   وجيـب أن تكـون مجيع املستندات مصحوبة بترمجة إىل اللغة العربية  إذا كانت حمررة                

 .ذا كانت حمررة بلغة أخرى باللغة اإلجنليزية أو بترمجة إىل اللغتني العربية  واإلجنليزية إ
من أصل وصورة  بالطلب عند تقدميه ،        ) أوال(ويتعني أن ترفق املستندات املشار إليها يف        

 .من هذه الالئحة  )  ٥ ، ٤(وجيب أن يراعى فيها ويف الطلب الشروط املبينة  يف املواد 
 الطلب تعهدا       أما املستندات األخرى فيجوز حال عدم إرفاقها بالطلب أن يقدم مقدم          

كتابـيا على النموذج املعد لذلك بتقدمي ما يلزم منها  على حسب األحوال خالل ثالثة                
أشهر من تاريخ تقدمي الطلب ، وإذا مل  يقدمها خالل هذه املهلة يعترب الطلب كأن مل يكن                  

  فانه يترتب على عدم   ” من ثانيا  ) ٣/٥( ، وذلـك باستثناء  املستند املشار إليه يف البند           
تقدميـه ـ عند لزومه ـ خالل هذه املهلة سقوط حق مقدم الطلب يف املطالبة  باألولوية    



 ٥

ويـتم التأشري يف سجل الطلبات باعتبار الطلب كأن مل يكن  أو سقوط حق مقدم الطلب                 
 .يف األولوية ـ على حسب األحوال ـ بناء على قرار من  مدير عام املكتب 

 
  ) ٤( مادة  
ـ   - ٤/١ ×سم٧،٢٩- A ٤(ب على ورق أبيض أملس غري بـراق مـن مقاس           يقــدم الطل
 .، وجيوز للمكتب أن يقبل أوراق الرسومات التوضيحية من قياس آخر ) سم٢١
 . تكون كل األوراق بشكل يسمح بنسخها مباشرة بالتصوير الفوتوغرايف - ٤/٢
 . ترقم كل األوراق يف وسط أعلى الصفحة بأرقام متتالية - ٤/٣
 .سم ٢ن احلد األدىن هلوامش األوراق  يكو- ٤/٤
 تكون بيانات الطلب مطبوعة  أما الرموز والبيانات والصيغ الكيميائية أو احلسابية وبعض              - ٤/٥

 . حروف الكتابة فيجوز عند الضرورة أن تكتب باليد أو ترسم 
 

  )٥( مـادة 
 :جيب أن يراعى يف الرسومات ما يلي 

ابتة ، وكثيفة وداكنة مبا فيه الكفاية ، ومسيكة على نسق             إعـداد الرسـومات بسطور ث       -  ٥/١
 .واحد وحمددة على أحسن وجه دون احلاجة إىل تلوينها 

 . رسم األشكال يف وضع رأسي بالنسبة إىل ورق الرسم ما أمكن ذلك-  ٥/٢
 كـتابة احلـروف و األرقـام املستخدمة يف اإلشارة إىل أجزاء الرسم بشكل واضح ،                 -  ٥/٣

م ذات احلروف واألرقام يف األوضاع املختلفة للرسم ، ويف حالة كتابة تلك احلروف              واسـتخدا 
 .واألرقام خارج الشكل جيب وصلها باألجزاء اليت تشري إليها خبطوط رفيعة 

 يف حالـة رسـم اكثر من شكل يف الورقة الواحدة جيب ترك مسافة كافية بني كل شكل                   - ٥/٤
 .بعة وآخر و إعطاء األشكال أرقاما متتا

 . عدم كتابة أي بيان يتعلق بتسمية االختراع أو وصفه على أوراق الرسم - ٥/٥
 

  )٦( مادة  
  يعترب منشئا حلق األولوية كل إيداع سابق يف مكتب وطين لدولة أخرى أو مكتب إقليمي                 - ٦/١

 . ، إذا كان له حكم اإليداع الصحيح لدى تلك الدولة أو املكتب 
يحاً إذا كان كافياً لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب يف الدولة املعنية    ويعترب اإليداع صح

 . أو املكتب اإلقليمي بغض النظر عن املصري الالحق للطلب 



 ٦

 تكون مواعيد األولوية اثنا عشر شهراً ميالدياً ، تسري اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب - ٦/٢
 . دة األول وال يدخل يوم اإليداع يف احتساب امل

  إذا كان اليوم األخري من امليعاد يوم عطلة رمسية أو يوماً ال يفتح فيه املكتب  لقبول إيداع                 - ٦/٣
 . الطلبات فيمتد امليعاد إىل أول يوم عمل يليه 

 ـ: على مقدم الطلب عند ادعاء األولوية أن يبني ما يلي - ٤/ ٦
  تاريخ الطلب السابق - ١/ ٦/٤
ابق وجيوز ملقدم الطلب تقدميه خالل مهلة ال تزيد عن ثالثة أشهر من         رقـم الطلب الس   -  ٦/٤/٢

 .تاريخ تقدمي الطلب 
 رمز التصنيف الدويل لرباءات االختراع الذي خصص للطلب السابق ، وإذا مل خيصص              - ٦/٤/٣

 .رمز التصنيف عند تقدمي الطلب وجب  إبالغ املكتب بذلك فور ختصيص الرمز 
دع فيها الطلب السابق أو املكتب الذي أودع فيه الطلب السابق إذا             الدولـة اليت أو    - ٦/٤/٤

 .كان الطلب طلبا إقليميا أو دوليا 
 

  )٧( مادة   
    إذا رغب صاحب الشأن يف  احلصول على سند مؤقت للمنتج الذي ميكن أن يكون موضوعا                

 التعاون وفقا   لرباءة اختراع ويرغب يف عرضه يف أي معرض رمسي يقام داخل إحدى دول جملس             
من النظام ، جيب عليه أن يتقدم قبل العرض إىل املكتب بطلب على              ) ٢( لنص املادة الثانية فقرة     

النموذج املعد لذلك مصحوباً ببيان موجز عن وصف االختراع ورمسه وبيان باملنتجات املتعلقة به              
أما املنتجات املعروضة   . وجيوز للمكتب أن يكلف مقدم الطلب بتقدمي أي بيان آخر يراه ضروريا           

خـارج دول جملس التعاون فيتعني إحضار شهادة من اجلهة الرمسية املختصة توضح ذاتية الشيء               
 .املعروض وتاريخ عرضه وتصدق حسب األصول 

  )٨( مادة   
   يعـد املكـتب سجالً للسندات املؤقتة تقيد فيه الطلبات بأرقام متتابعة وجيب أن يشتمل على                

 :ية البيانات اآلت
 . رقم الطلب- ٨/١
 . تاريخ تقدمي الطلب- ٨/٢
 اسـم مقـدم الطلب وجنسيته وعنوانه وحمل إقامته أو مركزه الرئيسي إذا كان شخصاً                - ٨/٣

 .اعتبارياً



 ٧

 . اسم الوكيل وعنوانه-  ٨/٤
 . احملل املختار بالدولة املعنية الذي ترسل إليه املكاتبات-  ٨/٥
 .تاريخ افتتاحه املعرض ومكان إقامته و-  ٨/٦
 . اسم االختراع-  ٨/٧
 . بيان املنتجات املتعلقة باالختراع-  ٨/٨
 .تاريخ إدخال املنتجات إىل املعرض-  ٨/٩
 . رقم وتاريخ السند املؤقت ومدته - ٨/١٠
 

  )٩( مادة  
      يعطي املكتب ملقدم الطلب بعد التحقق من إدخال املنتجات إىل املعرض الشهادة املؤقتة على             
الـنموذج املعد لذلك ، وهذه الشهادة صاحلة ملدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح املعرض                 

 .رمسيا
 

 )١٠(مـادة  
  تعطـى الطلبات أرقاما متتابعة حسب تاريخ وساعة تقدميها ، ويؤشر على الطلب بالرقم املتتابع               

 ويؤشر على مرفقات الطلب     لـه وتاريخ وساعة تقدميه ورقم وتاريخ إيصال سداد الرسم املقرر ،           
 .بالرقم املتتابع له وخيتم الطلب ومرفقاته خبتم املكتب 

   ويسـلم ملقـدم الطلب إيصاال على النموذج املعد لذلك يتضمن الرقم املتتابع للطلب وتاريخ               
 .وساعة تقدميه وبيان املستندات املرفقة به ورقم وتاريخ إيصال سداد الرسم املقرر 

 
 

 )١١(مـادة 
 :د املكتب سجال لطلبات الرباءات يشتمل البيانات التالية يع
  الرقم املتتابع للطلب - ١١/١
  تاريخ تقدمي الطلب- ١١/٢
   اسم االختراع - ١١/٣
 اسم مقدم الطلب وجنسيته وعنوانه وحمله املختار ومكان إقامته أو مركزه الرئيسي إذا              - ١١/٤

 .كان شخصا اعتباريا 
 )إن وجد(لوكيل  اسم وعنوان ا- ١١/٥



 ٨

 اسـم الدولة اليت قدم إليها الطلب السابق وتارخيه ورقمه إذا كان الطلب يتعلق بأولوية                - ١١/٦
 .سابقة للتسجيل 

 . تاريخ ورقم القرار الصادر مبنح الرباءة أو رفض الطلب وتاريخ نشر القرار - ١١/٧
 . رقم الرباءة - ١١/٨
 

 )١٢(مـادة  
ءة  يتعلق باختراع يتطلب تنفيذه استخدام كائن دقيق ليس متاحاً   إذا كان طلب الربا- ١٢/١

للجمهور قبل تاريخ تقدمي الطلب فإن ما تضمنه الطلب يعترب كشفاً كافياً وكامالً بوجه يتيح 
 : لرجل املهنة العادي  تنفيذ االختراع إذا حتققت الشروط التالية 

ات اإليداع املعتمدة يف موعد قبل       إيداع مستنبت للكائن الدقيق لدى إحدى جه        -  ١٢/١/١
 . تاريخ تقدمي الطلب 

 .  أن يشري الطلب عند تقدميه إىل  خصائص الكائن الدقيق - ١٢/١/٢
 .  أن يتضمن الطلب اسم جهة إيداع الكائن الدقيق  وتاريخ ورقم اإليداع - ١٢/١/٣
قة مقدم الطلب النهائية      مبثابة مواف   ١٢/١/٣ يعـد تقدمي املعلومات احملددة يف الفقرة         -  ١٢/٢

ودون حتفـظ على إتاحة املستنبت املودع ألي شخص يتقدم، يف تاريخ نشر قرار منح الرباءة أو                 
وال يعترب  .  بعـده ، بطلب صحيح بذلك إىل جهة اإليداع لتسلم عّينه من ذلك الكائن الدقيق                  

العينة لذلك الشخص بعد    الطلب صحيحا إالّ إذا كان مصحوبا مبوافقة مدير عام املكتب  بتسليم             
سداد الرسم املقرر وجيب على طالب املستنبت تقدمي تعهد إىل املكتب بعدم إتاحة املستنبت ألي               

 .شخص آخر حىت سقوط الرباءة أو انتهائها 
 
 
 
 
 

 )١٣(مـادة   
 علـى مقدم الطلب أن يبلغ مدير عام املكتب بناء على طلبه التواريخ واألرقام اخلاصة                - ١٣/١

لبات براءات أودعها يف  مكتب آخر عن االختراع ذاته أو االختراع املطابق أساسا              بـأي ط  
 .لالختراع املطالب به يف الطلب املقدم إىل مدير عام املكتب 



 ٩

 علـى مقدم الطلب أن يقدم إىل مدير عام املكتب بناء على طلبه املستندات تالية الذكر                 - ١٣/٢
 :١ إليها يف الفقرة واملتعلقة بأحد الطلبات السابقة املشار

 صورة عن كل إبالغ تسلمه مقدم الطلب خبصوص نتائج أي حبث أو فحص تعرض               - ١٣/٢/١
 .له الطلب السابق 

 . صورة عن الرباءة املمنوحة بعد تقدمي طلب سابق - ١٣/٢/٢
 صـورة عـن أي قـرار هنائي برفض الطلب السابق أو برفض منح الرباءة موضوع            - ١٣/٢/٣

 .الطلب  السابق
على مقدم الطلب أن يقدم إىل مدير عام املكتب بناء على طلبه صورة عن أي قرار هنائي                 - ١٣/٣

 ١٣/١بإبطال الرباءة املمنوحة بناء على الطلب السابق املشار إليه يف الفقرة الفرعية 
 

 )١٤(مـادة  
 عند     جيـوز للمكـتب يف غـري األحوال السابقة تكليف مقدم الطلب بتقدمي عينات أو مناذج               

االقتضاء وذلك طبقا للشروط اخلاصة اليت يعينها ، و يف مجيع األحوال إذا كانت العينات حتتوي                
علـى مواد سامة أو كاوية أو سريعة االشتعال أو قابلة لالنفجار جيب ذكر ذلك يف البيان امللصق    

 .عليها 
 

 )١٥(مادة  
س التعاون واجتاز الطلب الفحص        إذا تبني للمكتب أن االختراع يتعلق بأمن أي من دول جمل          

الشـكلي واملوضوعي يستثىن من رسوم النشر ومتنح الرباءة وتسلم ملقدم الطلب، ويبلغ املكتب              
 وتوايف الدول األعضاء املكتب باجملاالت اليت تعترب متعلقة باألمن . الدولة أو الدول املعنية بذلك  

 
 )١٦(مادة  

لتأكد من استيفائه للشروط املنصوص عليها يف النظام        يفحـص املكتب الطلب ومرفقاته شكلياً ل      
 .والالئحة التنفيذية

وإذا تـبني من الفحص عدم استيفاء الشروط املقررة يف النظام فعلى املكتب إخطار مقدم الطلب                
بالربيد املسجل أو الربيد بعلم الوصول باستكمال الالزم خالل ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ               

ء على  اسـتالم اإلخطار ، واال اعترب طلبه كأن مل يكن ، ويتم التأشري بذلك يف سجل الطلبات بنا                 
 .قرار مدير عام املكتب 

 



 ١٠

 )١٧(مادة   
  جيوز ملقدم الطلب أن يطلب تصحيح ما ورد يف الطلب أو الوصف من أخطاء كتابية أو حسابية                 
كمـا جيوز له أن يطلب تعديل أو إضافة أي بيان يف الطلب مبا يف ذلك وصف االختراع أو رمسه                    

سبابه شريطة أال يترتب على ذلك أي تغيري        مـع بـيان ماهية التصحيح أو التعديل أو اإلضافة وأ          
جوهـري ملـا كان عليه الوصف أو الرسم وقت تقدمي الطلب، وال يتم التصحيح أو التعديل أو                  

 .اإلضافة إال بعد سداد الرسوم املقررة وموافقة املكتب على ذلك
 

 )١٨(مادة   
يقوم املكتب بتقدير     إذا تـبني مـن الفحص الشكلي أن الطلب مستوىف من الناحية الشكلية،              

الـنفقات الالزمـة للفحص املوضوعي للطلب بناء على دراسة تقديرية هلذه النفقات،  مث يوجه                
املكـتب إخطارا بالربيد املسجل أو الربيد بعلم الوصول إىل مقدم الطلب يكلفه فيه بسداد هذه                

ها مقدم الطلب   الـنفقات خـالل ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ استالمه اإلخطار، فإن سدد             
خالل املهلة احملددة يقوم املكتب بإحالة الطلب إىل الفحص املوضوعي، وإال اعترب الطلب كأن مل               

 .يكن ويتم التأشري بذلك يف السجل املقيد به الطلب بناء على قرار من مدير عام املكتب
 

  )١٩( مادة   
على مقدم الطلب أن يقدم       خيطـر املكتب مقدم الطلب بنتيجة الفحص املوضوعي ، و           -  ١٩/١

 .   للمكتب تعديالت على الطلب مبا يتفق مع تقرير الفحص 
يفحص الطلب مرة ثانية على ضوء التعديالت أو التوضيحات اليت يقدمها مقدم الطلب  -  ١٩/٢

 . وذلك على نفقته 
ب مبا   خيطر املكتب مقدم الطلب بنتيجة الفحص الثاين وعلى مقدم الطلب تعديل الطل  -١٩/٣

 . يتفق وتقرير الفحص ، ويتم فحص الطلب مرة ثالثة على نفقة مقدم الطلب 
 .  إذا اتضح بعد الفحص الثالث عدم اتفاق الطلب مع شروط املنح يتم رفض الطلب  -١٩/٤
  كل إخطار موجه ملقدم الطلب من املكتب بشأن تعديل الطلب بناء على تقرير الفحص  -١٩/٥

لب الرد عليه خالل ثالثة أشهر من تارخيه ، ويف حالة عدم الرد خالل              ، يـتعني علـى مقدم الط      
 .املهلة احملددة يرفض الطلب 

 
 )٢٠(مادة   



 ١١

  إذا تـبني من الفحص املوضوعي للطلب استيفاؤه للشروط املنصوص عليها يف النظام والالئحة              
على منح الرباءة، وذلك التنفيذية خيطر مقدم الطلب بسداد رسم النشر واملنح بعد موافقة املكتب      

خالل ثالثة أشهر من تاريخ استالمه لإلخطار، ويشهر القرار بعد سداد رسوم النشر واملنح ، فإن                
 .مل يقم بسدادها فيتم إخطاره بالتسديد خالل ثالثة أشهر إضافية وبعدها يعترب الطلب كأن مل يكن

ة أشهر من تاريخ اإلشهار يتم قيد            فـإذا مل يقدم اعتراض من ذي مصلحة إىل اللجنة بعد ثالث           
 .الرباءة بسجل الرباءات وتسلم الرباءة إىل مقدم الطلب 

 
 )٢١(مادة   

   إذا تـبني من الفحص املوضوعي أن الطلب ال تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها يف النظام و                 
ب بالربيد املسجل الالئحة التنفيذية يصدر املكتب قرارا مسببا برفض الطلب، وخيطر به مقدم الطل     

أو بالربيد بعلم الوصول وملقدم الطلب أن يتظلم من هذا القرار إىل اللجنة خالل ثالثة أشهر من                 
 .تاريخ نشره

 
 )٢٢(مادة   

 -:جيب أن تشتمل الصفحة األوىل من براءة االختراع على ما يلي
 .  رقم الطلب- ٢٢/١
 . رقم وتاريخ القرار الصادر مبنح الرباءة - ٢٢/٢
 . رقم  الرباءة- ٢٢/٣
 . تاريخ إصدار الرباءة- ٢٢/٤
 . اسم املخترع ما مل يكن قد أعلن كتابة عدم رغبته يف ذكر امسه- ٢٢/٥
 . اسم املالك وجنسيته وعنوانه- ٢٢/٦
 . اسم االختراع- ٢٢/٧
 . التصنيف الدويل - ٢٢/٨
 . تاريخ بدء احلماية وتاريخ انتهائها-  ٢٢/٩
 .لب األولوية والدولة اليت قدم فيها إذا استندت الرباءة إىل هذه األولوية رقم وتاريخ ط-٢٢/١٠
 .  اسم  وكيل مالك الرباءة -٢٢/١١
 .      رقم وتاريخ النشرة اليت أشهر فيها قرار منح الرباءة -٢٢/١٢
 . أرقام الطلبات و الرباءات واملراجع املستشهد هبا من التقنية السابقة -٢٢/١٣
 



 ١٢

 .ءة االختراع الوصف وعناصر احلماية والرسومات التوضيحية وامللخص وترفق مع برا
 )٢٣(مادة   

و أي تعديالت أو    ) ١٣(إىل  ) ١(  يقيد يف سجل الرباءات البيانات الواردة يف املادة السابقة من           
 .تصرفات تتخذ

 
  ) ٢٤( مادة  
ن يبني فيه رقم      يسـدد الرسـم السنوي املقرر بناء على طلب يقدم من صاحب الشأ              - ٢٤/١

الطلب وتاريخ تقدميه ورقم الرباءة وتاريخ منحها والسنة أو السنوات املطلوب السداد عنها             
ويؤشـر املكـتب على طلب السداد برقم وتاريخ إيصال السداد واملبلغ املسدد والسنة أو               

 السنوات املسدد عنها
ية كل سنة اعتبارا من       جيـب أن يـتم سداد الرسم السنوي خالل ثالثة أشهر من بدا              - ٢٤/٢

السـنة التالية لتاريخ تقدمي الطلب وجيوز تسديدها خالل مهلة إضافيه مدهتا ثالثة أشهر مع               
 .سداد رسم إضايف 

  يعد املكتب سجال للرسوم السنوية للرباءات تقيد فيه البيانات التالية يف صفحة مستقلة               - ٢٤/٣
 .لكل طلب براءة

 .ه اسم مقدم الطلب وعنوان- ٢٤/٣/١
 . اسم الوكيل إن وجد وعنوانه- ٢٤/٣/٢
 . رقم الطلب وتاريخ تقدميه- ٢٤/٣/٣
 . رقم ومدة الرباءة- ٢٤/٣/٤
 . سنوات استحقاق الرسوم بأرقام مسلسلة- ٢٤/٣/٥
 . تاريخ هناية املوعد السنوي للسداد بدون رسم إضايف- ٢٤/٣/٦
 . تاريخ هناية املوعد السنوي للسداد برسم إضايف- ٢٤/٣/٧
 . رقم وتاريخ إيصال السداد واملبلغ املسدد- ٢٤/٣/٨
 . تاريخ انتهاء الرباءة- ٢٤/٣/٩

 
 )٢٥(مادة   

حتدد الرسوم وفقا للجدول املرفق وتعترب املؤسسات الفردية واحملالت التجارية شركات يف حكم             
 .هذه املادة

 



 ١٣

 )٢٦(مادة   
ة من املستندات يتم تسليمها إىل أمانة         تقدم الطلبات أو التظلمات إىل اللجنة من أصل مع نسخ         

 :سر اللجنة على أن تشمل البيانات التالية
 االسـم الكامـل للمتظلم ومهنته أو وظيفته وحمل إقامته ورقم وتاريخ ومصدر إثبات               - ٢٦/١

 .شخصيته، وذات املعلومات ملن ميثله إن وجد
 . بيان موضوع الطلب أو التظلم- ٢٦/٢
 .ألدلة اليت يستند إليها ذكر البيانات وا- ٢٦/٣
 

 )٢٧(مادة   
  حتـدد اللجنة موعدا للنظر يف الطلب أو التظلم باليوم والساعة وخيطر املكتب  مبوجب مذكرة                
تبليغ على أن يكون موعد احلضور أمام اللجنة بعد مدة ال تقل عن عشرين يوما من تاريخ استالم                  

 .مذكرة التبليغ
 

 )٢٨(مادة   
للجنة إخطار املتظلم واملكتب مبوعد اجللسة احملددة للنظر يف القضية باليوم              يـتوىل أمـني سر ا     

 .والساعة مع تزويد املكتب بنسخة من األوراق املقدمة يف التظلم
 

 )٢٩(مادة   
 .يعد اخلصم عاملا مبوعد اجللسة الالحقة مىت كان حاضرا هو أو من ميثله يف اجللسة السابقة

 
 )٣٠(مادة   

اخلصـم احلضور بنفسه أمام اللجنة وله أن يوكل غريه ممن له حق الوكالة وفقا     يـتعني علـى    
لألنظمـة املعمول هبا يف دولة املقر وذلك مبوجب وكالة رمسية ومىت طلبت اللجنة حضور اخلصم                

 .بنفسه يتعني عليه ذلك
 

 )٣١(مادة   
طب التظلم ، وجيوز له        إذا غاب املتظلم عن اجللسة األوىل دون عذر مشروع تقبله اللجنة يش           

مـتابعة السري مرة أخرى مىت طلب ذلك خالل ثالثة أشهر من الشطب وإذا شطب التظلم مرة                 



 ١٤

أخرى يعد كأن مل يكن ما مل يقدم املتظلم عذرا تقبله اللجنة ويف كل األحوال إذا مضى اكثر من                   
 .لرسم املقرر ثالثة اشهر على شطب التظلم اعترب كأن مل يكن ويتم جتديد التظلم مقابل ا

 
 )٣٢(مادة   

  إذا ختلـف املـتظلم عن أي جلسة من جلسات نظر التظلم دون أن يقدم عذراً مشروعا تقبله                  
اللجنة جاز للجنة أن تشطب التظلم ما مل يطلب املكتب يف اجللسة عدم شطب التظلم والبت يف                 

 .ع األحوالموضوعه ، على أنه إذا كان التظلم مهيئا للقرار مت الفصل فيه يف مجي
 

 )٣٣(مادة   
   إذا مل حيضر املكتب اجللسة األوىل يؤجل النظر يف التظلم إىل جلسة ثانية ويبلغ عن ميعادها مع                 

 .إشعاره بأن القرار سيصدر حبقه وجاهياً
 

 )٣٤(مادة   
   ال جيـوز تثبيت التخلف عن احلضور حبق أحد اخلصوم إال بعد انقضاء ساعة على األقل على                 

 .د املعني للجلسةامليعا
 

 )٣٥(مادة   
ال تسري آثار التخلف عن احلضور إال على الطرف الذي مل يبعث بعذر مشروع تقبله اللجنة قبل             

 .ميعاد اجللسة، ويف حال قبوهلا العذر يتم تأجيل اجللسة إىل موعد آخر يبلغ به األطراف 
 

 )٣٦(مادة   
افر األهلية وصحة التمثيل بالنسبة للمتظلم أو         جيب على اللجنة يف مجيع األحوال التثبت من تو        

 .من ميثله
 

 )٣٧(مادة   
 .   حيق لألطراف ووكالئهم اإلطالع على ملف التظلم ونسخ أي صورة منه يف مقر اللجنة

 
 )٣٨(مادة  

   إذا قـدم األطـراف ورقة أو مستندا لالستدالل به يف التظلم فال جيوز هلم سحبه إال مبوافقة                  
 أن حتفظ يف ملف التظلم صورة منه تصادق عليها اللجنة، ويف كل األحوال جيوز               اللجـنة وبعد  



 ١٥

للجـنة أن تكتفي بصور من املستندات بعد أن تطمئن إىل مطابقتها لألصل فيما مل يكن هناك ما                  
 .يوجب إيداع األصل

 
 )٣٩(مادة   

 .   يأذن رئيس اللجنة يف املرافعة للمتظلم أو وكيله مث يأذن للمكتب بذلك
 

 )٤٠(مادة   
   جيـب علـى األطراف أن يبينوا مجيع طلباهتم ودفوعهم مرة واحدة وجيوز للجنة إعطاء مهلة                
للمكـتب للرد على التظلم على أن ال تعطى املهلة للرد على موضوع واحد أكثر من مرة ما مل                   

 .تكن هناك أسباب جدية تقدرها اللجنة
 

 )٤١(مادة   
لى التظلم وإذا سكت أو ختلف للمرة الثانية عن احلضور دون              جيـب على املكتب أن جييب ع      

عـذر فيجوز للجنة أن تتخذ من سكوته أو ختلفه مسوغا لقبول التظلم ، بعد أن يقدم املتظلم ما                   
 .يؤيد ادعائه 

 
 
 

 )٤٢(مادة   
   إذا رأت اللجنة أن الفصل يف موضوع يتوقف على الفصل يف مسألة أخرى خترج عن واليتها                

 بوقف النظر يف التظلم إىل أن يتم الفصل يف هذه املسألة من جهة االختصاص،  ومبجرد                 أمـرت 
زوال سبب الوقف يكون ألي من األطراف طلب االستمرار يف التظلم خالل الثالثني يوما التالية               

 .لزوال السبب وإال اعترب التظلم كأن مل يكن
 

 )٤٣(مادة   
ملتظلم أو بفقده أهلية اخلصومة أو زوال الصفة إال إذا            يـنقطع استمرار اخلصومة حكما بوفاة ا      

كـان الـتظلم قـد هتيأ للقرار يف موضوعه ، ويعد التظلم مهيئا للقرار يف موضوعه مىت أبدى                   
األطراف أقواهلم وطلباهتم النهائية ، ويستأنف استمرار التظلم إذا حضر من حيل حمل املتظلم الذي      

الذي حدد سابقاً ، كما يستأنف استمرار النظر يف التظلم بناء           انقطعت اخلصومة بسببه يف املوعد      
 .على طلب أي من أصحاب الشأن ويتم تبليغه لألطراف األخرى أو من يقوم مقامهم



 ١٦

 
 )٤٤(مادة   

 -:للمتظلم أن يقدم من الطلبات ما يلي
ت  ما يتضمن تصحيح الطلب األصلي، أو تعديل موضوعه ملواجهة ظروف طرأت أو تبين     - ٤٤/١

 .بعد تقدمي التظلم
 . ما يكون مكمال للطلب األصلي، أو مترتبا عليه، أو متصال به بصلة ال تقبل التجزئة- ٤٤/٢
 . ما يتضمن إضافة أو تغيريا يف سبب التظلم مع بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله- ٤٤/٣
 

 )٤٥(مادة   
واضح وجيوز للجنة االكتفاء مبا        تقـدم الطلـبات والدفوع أمام اللجنة مبذكرات مكتوبة خبط           

يـديل به أي من األطراف شفاهه وللجنة أن تطلب من األطراف حترير األقوال والدفوع مبا ينفي                 
 .اجلهالة أو الغموض

 
 )٤٦(مادة 

 .   تكون املداولة بني أعضاء اللجنة سرية
 

 )٤٧(مادة   
ن، ويف حالة تساوي األصوات       تصـدر اللجـنة قراراهتا بأغلبية مطلقة آلراء أعضائها احلاضري         

يـرجح اجلانب الذي فيه الرئيس، ويف كل األحوال تكون القرارات مسببة وموقعة من الرئيس               
 .واألعضاء

 
 )٤٨(مادة   

   تـتوىل اللجنة تصحيح ما يقع يف القرار من أخطاء مادية، كتابية أو حسابية بقرار تصدره من                 
اف ،  ويدون التصحيح على نسخة القرار األصلية         تلقـاء نفسها، أو بناءا على طلب أحد األطر        

 .ويوقع عليه من الرئيس واألعضاء
 

 )٤٩(مادة   
    جيـوز لألطراف أن يطلبوا من اللجنة تفسري ما وقع يف منطوق قرارها من غموض ويعد قرار                 

 .التفسري متمماً للقرار الذي يفسره
 



 ١٧

 )٥٠(مادة   
 التظلم باختاذ الوسائل االحتياطية والتحفظية ضد املكتب           جيوز للجنة أن تأمر فور تقدمي عريضة      

 شريطة أن يقدم املتظلم الضمانات اليت تراها اللجنة لكفالة حق املكتب يف حالة عدم ثبوت التظلم 
 

 )٥١(مادة   
   إذا قـررت اللجنة االستعانة جبهات اخلربة جاز هلا إلزام من ترى من األطراف بإيداع ما يقابل                 

التقديرية للخربة وذلك مبوجب شيك مصدق من بنك معتمد يف أجل معني وإذا مل يودع               النفقات  
الطرف املعين املبلغ املكلف بإيداعه يف األجل الذي بينته اللجنة جاز للجنة الفصل يف التظلم وفق                

 . املستندات املقدمة فيها ويتحمل الطرف اخلاسر تكاليف اخلربة 
 

 )٥٢(مادة   
قرار من مديره العام إصدار مناذج وتعديلها وفقا ملا يراه مناسبا حلسن سري                جيـوز للمكـتب ب    

 .العمل وتطوره على أن ينشر عنها يف النشرات الدورية للمكتب
 

 )٥٣(مادة   
  جيـوز االطالع بدون مقابل على الرباءات املسجلة لدى املكتب و أي بيانات متعلقة هبا حبضور      

ق ألي شخص بعد دفع الرسوم املقررة أن حيصل على صوره منها            و حي . املوظف املختص باملكتب    
 .أو البيانات املتعلقة هبا أو على شهادة مبضموهنا أو مستخرجات من السجل اخلاص هبا

 
 ) ٥٤( مادة   

  جيب قيد عقد الترخيص سواء كان موضوعه التنازل عن الترخيص أو نقل ملكيته أو           - ٥٤/١   
من هذه املادة وذلك بناء على       )  ٣( جل املشار إليه يف الفقرة      الترخيص باستغالله يف الس   

طلـب يقـدم للمكـتب من أي  طرف يف العقد مرفقا به نسخة من العقد مصدقا على                   
توقـيعات الطـرفني عليها حسب األصول ومترمجة إىل اللغة العربية إذا كانت حمررة بلغة               

 . أخرى وجيب على الطالب سداد رسم القيد املقرر 
 

  تعطى طلبات قيد عقود التراخيص أرقاما متتابعة حسب تاريخ تقدميها ويؤشر على              -  ٥٤/٢
الطلـب بالـرقم املتتابع له وتاريخ تقدميه ورقم وتاريخ إيصال سداد رسم القيد ويؤشر على                
نسـخة العقد بالرقم املتتابع للطلب وخيتم الطلب ونسخة العقد خبتم املكتب ويسلم للطالب              



 ١٨

 الرقم املتتابع للطلب وتاريخ تقدميه وبيان املستندات املرفقة به ورقم وتاريخ            إيصـاال يتضمن  
 . إيصال سداد رسم القيد 

 يعد املكتب سجال لطلبات قيد عقود التراخيص وجيب أن يشمل هذا السجل على              -  ٥٤/٣
 : البيانات اآلتية 

 . الرقم املتتابع للطلب وتاريخ تقدميه - ٥٤/٣/١
 . سية وعنوان املرخص واسم وعنوان وكيله إن وجد  اسم وجن- ٥٤/٣/٢
 .  اسم وجنسية وعنوان املرخص له واسم وعنوان وكيله إن وجد - ٥٤/٣/٣
 .  احملل املختار لكل من طريف العقد - ٥٤/٣/٤
 .  موضوع العقد ومدته - ٥٤/٣/٥
 .  تاريخ القرار الصادر برفض القيد وتاريخ إخطار الطرفني به - ٥٤/٣/٦
 .  تاريخ القرار الصادر باملوافقة على العقد - ٥٤/٣/٧
  يعـد املكـتب سـجال لعقود التراخيص اليت وافق على قيدها وجيب أن يشتمل هذا         - ٤/ ٥٤

 : السجل على البيانات اآلتية 
 .  رقم قيد العقد وتاريخ القيد - ٥٤/٤/١
 .  تاريخ القرار الصادر باملوافقة على القيد - ٥٤/٤/٢
 . لرقم املتتابع للطلب وتاريخ تقدميه  ا- ٥٤/٤/٣
  اسم وجنسية وعنوان كل من طريف العقد واسم وعنوان وكيل كل منها إن وجد - ٥٤/٤/٤
 .  احملل املختار لكل منهما - ٥٤/٤/٥
 .  موضوع العقد ومدته - ٥٤/٤/٦

تب عليه     وجيـب أن يـتم التأشري يف هذا السجل بكل تعديل أو جتديد للعقد بعد موافقة املك                
 .  وسداد رسم التعديل أو التجديد املقرر 

 



 ١٩

 )ريال سعودي ( جـدول الرسوم املالية  
 بيان الرسم أفراد شـركـات

 طلب براءات االختراع ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠
  منح و نشر الرباءة ٢،٥٠٠ ٥،٠٠٠

 الرسوم السنوية   
 ٢السنة  ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠
 ٣السنة  ٢,١٠٠ ٤,٢٠٠
    ٤السنة  ٢,٢٠٠ ٤,٤٠٠
 ٥السنة  ٢,٣٠٠ ٤,٦٠٠
 ٦السنة  ٢,٤٠٠ ٤,٨٠٠
 ٧السنة  ٢,٥٠٠ ٥,٠٠٠
 ٨السنة  ٢,٦٠٠ ٥,٢٠٠
 ٩السنة  ٢,٧٠٠ ٥,٤٠٠
 ١٠السنة ٢,٨٠٠ ٥,٦٠٠
 ١١السنة  ٢,٩٠٠ ٥,٨٠٠
 ١٢السنة  ٣,٠٠٠ ٦,٠٠٠
 ١٣السنة  ٣,١٠٠ ٦,٢٠٠
 ١٤السنة  ٣,٢٠٠ ٦,٤٠٠
 ١٥السنة  ٣,٣٠٠ ٦,٦٠٠
  ١٦السنة  ٣,٤٠٠ ٦,٨٠٠
 ١٧السنة  ٣,٥٠٠ ٧,٠٠٠
 ١٨السنة  ٣,٦٠٠ ٧,٢٠٠
 ١٩السنة  ٣,٧٠٠ ٧,٤٠٠
 ٢٠السنة  ٣,٨٠٠ ٧,٦٠٠
التصحيح أو التعديل  أو اإلضافة إىل        ٥٠٠ ١،٠٠٠

 طلب الرباءة



 ٢٠

الرسـم اإلضـايف نتيجة التأخر يف        ٥٠٠ ١,٠٠٠
 تسديد الرسم السنوي للرباءة

نقـل احلق يف الطلب أو نقل ملكية         ٥٠٠ ١٠٠٠
 رباءةال

احلصـول على صورة عن الطلب أو        ١٠٠ ٢٠٠
 عن سجل الطلب أو الرباءة

 طلب منح الترخيص اإلجباري ١٥،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ 
 منح الترخيص اإلجباري ٥٠٠٠ ١٠،٠٠٠
 طلب قيد عقد الترخيص ٥٠٠٠ ١٠،٠٠٠
 قيد عقد الترخيص ٥٠٠ ١٠٠٠
 قيد التظلم أمام اللجنة ٣٠٠٠ ٦٠٠٠
 م أمام اللجنةجتديد التظل ١٠٠٠ ٢٠٠٠
  طلب محاية مؤقتة ٥٠٠ ٥٠٠٠
  طلب عينة ملستنبت ٥٠٠ ٥٠٠٠
 إجراء البحث  ١٠٠ ٢٠٠

  الفحص املوضوعي  التكلفة الفعلية التكلفة الفعلية
 
 
 


