الالئحة التنفيذية لنظام براءات االختراع

والتصميمات التخطيطية لمدارات المتكاممة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية
الباب األول :أحكام عامة
المادة األولى :تعريفات
ُيقصد باأللفاظ كالعبارات اآلتية أينما كردت في ىذه الالئحة
خالؼ ذلؾ:

المعاني المبينة أماميا ما لـ يقتض السياؽ

المدينة :مدينة الممؾ عبدالعزيز لمعمكـ كالتقنية.
اإلدارة :اإلدارة العامة لبراءات االختراع في مدينة الممؾ عبدالعزيز لمعمكـ كالتقنية.
النظاـ :نظاـ براءات االختراع

كالتصميمات التخطيطية لمدارات المتكاممة كاألصناؼ النباتية كالنماذج

الصناعية.
الالئحة :الالئحة التنفيذية ؿنظاـ براءات االختراع كالتصميمات التخطيطية لمدارات المتكاممة كاألصناؼ النباتية
كالنماذج الصناعية.
مكضكع الحماية :كىك إما أف يككف اختراع ان أك تصميـ ان تخطيطيان لدارة متكاممة أك صنؼان نباتيان أك نمكذج ان
صناعي.
ان

كثيقة الحماية :كىي إما أف تككف براءة اختراع أك شيادة تصميـ أك براءة نباتية أك شيادة نمكذج صناعي.
المجنة :ىي المجنة المنصكص عمييا في المادة الخامسة كالثالثيف مف النظاـ.
اتحاد باريس :ىك االتحاد المشكؿ بمكجب المادة األكلى مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية كالذم
يتككف مف الدكؿ األعضاء في االتفاقية.
المادة الثانية :اإلدارة
تختص اإلدارة بتنفيذ أحكاـ اؿنظاـ كالالئحة كليا عمى كجو الخصكص ما يمي-:
 .1استقباؿ طمبات الحماية كمتابعة إجراءاتيا كاعداد كثائؽ الحماية.
 .2اقتراح إصدار كتعديؿ النماذج الالزمة لمقياـ بأعماليا.

 .3إصدار ق اررات منح كثائؽ الحماية كنشر معمكمات بشأنيا.

 .4استخداـ تقنية المعمكمات كالدخكؿ إلى قكاعد المعمكمات المحمية كالعالمية عند التعامؿ مع طمبات
الحماية ككثائؽ الحماية.

 .5اقتراح التعديالت الالزمة عمى مكاد النظاـ كالالئحة.

 .6اقتراح تنظيـ الترخيص لمككالء كالمحاميف لممارسة المينة أماـ اإلدارة.
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المادة الثالثة  :قواعد التعامل مع اإلدارة
 .1يجب أف تككف جميع المراسالت مع اإلدارة مكجية إلى

"المشرؼ عمى اإلدارة العامة لبراءات

االختراع "  -مدينة الممؾ عبدالعزيز لمعمكـ كالتقنية كفقا لمعنكاف البريدم الذم تحدده اإلدارة أك أم

كسيمة أخرل تقبميا.

 .2يجب أف تككف جميع المراسالت مع اإلدارة كتابيان كال يمزـ الحضكر الشخصي لمقدـ الطمب أك
الككيؿ.

 .3أم مراسالت مع اإلدارة بشأف الطمبات يجب أف يشار فييا إلى رقـ الطمب كأم مراسالت ال تمتزـ
بذلؾ ستعاد إلى المرسؿ عمى العنكاف المذككر عمييا.
 .4تستمـ اإلدارة يدكيا أك بالبريد طمبات منح كثائؽ الحماية كأم مستندات أك مراسالت تتعمؽ بيا ،
كيجكز ليا أف تقرر قبكؿ استالـ ذلؾ إلكتركنيا.
 .5تسمـ اإلدارة يدكيا أك بالبريد المسجؿ اإلخطارات كالمراسالت بشأف طمبات الحماية ككثائؽ الحماية
كترسؿ جميع المراسالت التي تقكـ بيا اإلدارة إلى مقدـ الطمب أك الككيؿ عمى العنكاف المسجؿ
لدل اإلدارة  ،كتعد اإلخطارات بيذا الشكؿ منتجة آلثاره ا النظامية.
 .6ال يحتسب يكـ إرساؿ اإلخطارات ضمف الميمة المعطاة  ،كتمدد أم ميمة تنتيي في أياـ اإلجازات
األسبكعية أك اإلجازات الرسمية لممممكة إلى أكؿ يكـ عمؿ يمي تمؾ اإلجازات.
 .7تقكـ اإلدارة بختـ تاريخ الكركد عمى جميع المراسالت التي ترد إلييا بشأف طمبات الحماية ككثائؽ
الحماية.

المادة الرابعة :سجالت وممفات اإلدارة
 .1تُعد اإلدارة سجالت لطمبات الحماية المختمفة كسجالت لكثائؽ الحماية يتـ فييا تدكيف البيانات الرئيسة
لمطمبات ككثائؽ الحماية كما يط أر عمييا مف تعديالت.
 .2تككف ممفات طمبات الحماية الساقطة المنشكرة متاحة لالطالع عمييا مف العامة.
 .3تككف طمبات الحماية المنشكرة متاحة لالطالع عمييا مف العامة.
 .4يجكز الحصكؿ عمى نسخ مف الطمبات المذككرة في  2ك  3نظير دفع المقابؿ المالي.
 .5تبقى طمبات الحماية التي لـ يتـ نشرىا سرية.
 .6تقكـ اإلدارة بحفظ أصكؿ الطمبات أك نسخ منيا لمدة خمس سنكات ابتداء مف تاريخ سحب أك سقكط أك
رفض الطمبات أك سقكط الحؽ في كثائؽ الحماية أك انتياء مدتيا.
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المادة الخامسة  :سداد المقابل المالي

 .1يتـ سداد المستحقات المالية طبقان لجدكؿ المقابؿ المالي المقر بالنظاـ بكاسطة شيؾ مدفكع إلى "مدينة
الممؾ عبدالعزيز لمعمكـ كالتقنية -براءات االختراع " أك اإليداع في الحساب البنكي لممدينة المخصص
لذلؾ أك بالطريقة التي تحددىا اإلدارة.
 .2تقكـ اإلدارة بناء عمى طمب يقدـ إلييا برد أم مبالغ تدفع عف طريؽ الخطأ أك تدفع زيادة عف المقابؿ
المالي.
المادة السادسة  :النشرة والمطبوعات األخرى
 .1تصدر اإلدارة نشرة دكرية بالمغة العربية تتضمف كؿ ما ينص اؿنظاـ عمى نشره ،كيجكز أف تتضمف
النشرة باإلضافة إلى ذلؾ كؿ ما يتصؿ

بمكضكعات الحماية كأنظمتيا مف تعديالت كاشعارات

كأخبار ،كيجكز عند االقتضاء أف تتضمف ترجمة لبعض المعمكمات بالمغة اإلنجميزية.
 .2تصدر النشرة بأرقاـ مسمسمة تحمؿ التاريخ اليجرم كالميالدم ك عمى اإلدارة إتاحتيا إلكتركنيا عمى
شبكة االنترنت كأف تحتفظ بأعداد منوا.

 .3يجكز لإلدارة تزكيد الجيات الحككمية كغيرىا بأعداد مجانية مف النشرة ،كيجكز االشتراؾ في النشرة
بعد سداد مقابؿ االشتراؾ المقرر أك طبقا لنظاـ التبادؿ سكاء داخؿ المممكة أك خارجيا.

 .4يجكز لإلدارة أف تنشر كرقيان أك إلكتركنيان عمى شبكة االنترنت ما يمي:

أ -طمبات براءات االختراع كطمبات البراءات النباتية متضمنة المكاصفة بالصيغة التي أكدعت
بيا.

ب -كثائؽ الحماية متضمنة المكاصفة.
ج -الق اررات الصادرة مف المجنة التي اكتسبت صفة النيائية.
 .5يجكز لإلدارة تبادؿ ىذه المنشكرات مع اآلخريف كمع مكاتب البراءات األخرل.
المادة السابعة :
تتضمف النشرة عمى األقؿ ما يمي-:
 .1الصفحة األكلى لطمبات براءات االختراع كطمبات البراءات النباتية.
 .2الصفحة األكلى لكثائؽ الحماية الممنكحة بما في ذلؾ جميع األشكاؿ التي تتضمنيا شيادة النمكذج
الصناعي.
 .3قائمة بطمبات الحماية ككثائؽ الحماية التي تـ تغيير أك نقؿ ممكيتيا.
 .4قائمة بطمبات الحماية ككثائؽ الحماية الساقطة.
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 .5قائمة بطمبات الحماية المرفكضة.
 .6قائمة بطمبات الحماية المسحكبة.
.7

قائمة بطمبات الحماية ككثائؽ الحماية التي ط أر عمى بياناتيا تعديؿ.

.8

قائمة بتسميات األصناؼ النباتية التي تتضمنيا طمبات البراءات النباتية.

.9

قائمة بالتسميات الجديدة لألصناؼ النباتية.

 .10قائمة بكثائؽ الحماية التي تـ التخمي عنيا.
 .11ق اررات الترخيص اإلجبارم كتعديميا  ،كسحبيا  ،كنقميا لمغير ،كالتخمي عنيا.
 .12منطكؽ الق اررات الصادرة مف المجنة التي اكتسبت صفة النيائية.
الباب الثاني :شروط وأحكام إيداع الطمب
المادة الثامنة:

 .1يجب أف تقدـ طمبات منح كثائؽ الحماية كنماذج التقديـ كرقيان مطبكعة بالحاسب اآللي ك باؿؿغة العربية
(يؾكف مقاس الخط  14كنكعية الخط

Arabic

 ،Simplifiedكبالنسبة لمخط الالتيني يككف المقاس 12

كنكعية الخط  )Times New Romanكتككف كاضحة  ،مع إرفاؽ نسخة منيا عمى كسيط تخزيف إلكتركني،
كفقا لمشركط المبينة في فصكؿ ىذا الباب .كيجب أف تتضمف نماذج التقديـ جميع البيانات المطمكبة
كاإلجابة عف كافة االستفسارات.
 .2يككف تاريخ اإليداع ىك تاريخ استالـ طمب الحماية مستكفيا كافة المتطمبات الكاردة في ىذه المادة
كالمكاد مف  9إلى  28حسب كؿ مكضكع مف مكضكعات الحماية.

 .3إذا كاف مقدـ الطمب مقيما خارج المممكة فيجب تحديد ككيؿ معتمد لو داخؿ المممكة.

الفصل األول :شروط وأحكام إيداع طمب براءة االختراع

المادة التاسعة :شروط إيداع الطمب

 -1أف يشتمؿ الطمب عمى نمكذج رقـ ( " )101طمب براءة اختراع" كمكاصفة االختراع كأم مرفقات ذات
عالقة بو.
 -2أف يطػابؽ اسـ االخػتراع الشركط المنصكص عمييا في شركط مؿء نمكذج الطمب ،ك
االسـ المذككر في مكاصفة االختراع.
 -3أف تككف الكثائؽ المقدمة نسخان أصمية أك مصدقا عمييا مف الجيات ذات االختصاص.
 -4تسديد المقابؿ المالي ؿإليداع حاؿ تقديـ الطمب.

 -5عمى مقدـ الطمب أف يستكفي كؿ ما تطمبو اإلدارة مما لو عالقة بالطمب.
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أال يختمؼ عف

المادة العاشرة :شروط ملء نموذج رقم (" )101طمب براءة اختراع"

يمأل نمكذج رقـ (" )101طمب براءة اختراع" بكضكح كيتضمف اسـ االختراع ،كاسـ مقدـ الطمب كعنكانو كمحؿ
إقامتو كعممو ،كاسـ المخترع كعنكانو ،كاسـ ككيؿ إف كجد كعنكانو ،كمعمكمات األسبقية كالكشؼ  ،كتمأل حقكؿ
النمكذج حسب أرقاميا كفقان لما يمي:

 -1اسم االختراع :يجب أف يككف اسـ االختراع مختص ار كمحددا كيفضؿ أال يزيد عف  7كممات ،كال تعد
اسما لالختراع العبارات العامة مثؿ "عممية كيميائية "" ،جياز إلكتركني"" ،آلة كيربائية"" ،مركب عضكم
تستعمؿ بعض العبارات مثؿ" :طريقة جديدة

ذك خصائص جديدة" ،كالختصار اسـ االختراع يجب أال
لػ…"" ،تحسينات في…"" ،تطكير في…".

 -2اسم مقدم الطمب :يجب أف يككف االسـ بالنسبة لألفراد مطابقان لما ىك مكجكد في اليكية كبالترتيب

التالي :االسـ األكؿ-اسـ األب-اسـ الجد-اسـ العائمة ،أما بالنسبة لممؤسسات كالشركات فيجب أف يككف

مطابقان لالسـ الرسمػي ليا ،كاذا كجد أكثر مف مقدـ لمطمب فتدكف البيانات الخاصة بمقدـ الطمب األكؿ

في ىذا الجزء كتدكف البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطمب في الممحؽ الخاص بذلؾ (نمكذج رقـ -101

أ) ،كسكؼ تتـ المراسالت بيف اإلدارة كمقدمي الطمب مف خالؿ مقدـ الطمب األكؿ إذا لـ يكجد ككيؿ.
كاذا لـ يكف مقدـ الطمب ىك المخترع فيجب إرفاؽ سند انتقاؿ الحؽ إليو.
 -3اسم المخترع :يجػب أف يكػكف اسـ المخترع مطابقان لما ىك مكجكد في اليكية كبالترتيب التالي :االسـ

األكؿ  -اسـ األب  -اسـ الجد  -اسـ العائمة .كاذا كجد أكثر مف مخترع شارؾ فعالن في االختراع فتدكف
البيانات الخاصة بالمخترع األكؿ في ىذا الجزء كتدكف بيانات المخترعيف الباقيف في الممحؽ الخاص

بذلؾ (نمكذج رقـ -101ب) .
 -4معمومات األسبقية والكشف  :إذا كاف االختراع قد سبؽ الكشؼ عنو ترفؽ الكثائؽ التي تبيف تاريخ
الكشؼ كاألسباب الداعية لذلؾ .كاذا كاف مقدـ الطمب أحد مكاطني دكؿ اتحاد باريس أك مقيمان في إحداىا

أك لو منشأة صناعية أك تجارية حقيقية كفعالة عمييا كيرغب المطالبة بأسبقية طمب سبؽ إيداعو في إحدل

ىذه الدكؿ فإنو يجب ذكر بيانات طمب األسبقية (الدكلة ،رقـ الطمب ،تاريخ اإليداع) كرقـ البراءة كتاريخيا
إف كجد ،كفي حالة كجكد أسبقية متعددة تمأل بيانات أكؿ أسبقية في النمكذج (

 )101كتذكر بيانات

األسبقية الالحقة في اؿنمكذج رقـ (-101ج) ،كيجب إرفاؽ صكرة معتمدة مف الطمب السابؽ كترجمة لو
خالؿ ثالثة أشير  ،كفي كؿ األحكاؿ يطبؽ ما تقرره االتفاقيات الدكلية األخرل في ىذا المجاؿ كالتي تككف
المممكة طرفا فييا .
كما يجب إرفاؽ بيانات اإليداعات األخرل السابقة (الدكلة ،رقـ الطمب ،تاريخ اإليداع ) كرقـ البراءة
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كتاريخيا إف كجد.
 -5المرفقات :تدكف أسماء مرفؽات النمكذج (المكاصفة كأم مرفقات أخرل ) كعدد صفحاتو ا رقمان ككتابة ،
كفي حاؿ طمب األسبقية يشار إلى أم مرفقات بيذا الشأف.

 -6اسم الوكيل :يذكر اسـ الككيؿ ،كيجػب أف يككف معتػمدان بمكجب ككالة صادرة مف كتابة العدؿ إذا كاف
المككؿ داخؿ المممكة  ،أما إذا كاف المككؿ خارج المممكة فيمزـ إحضار ككالة معتمدة مف الجيات

المختصة كمصدقة مف قبؿ ممثميات المممكة في الخارج  .كيجب أف يرفؽ الككيؿ ما يثبت التصريح لو
بمزاكلة مثؿ ىذه المينة داخؿ المممكة.
 -7إقرار :يدكف في ىذا الجزء اسـ مقدـ الطمب أك الككيؿ كتكقيعو كيضاؼ ختـ الككيؿ المعتمد إف كجد ،
كيشار فيو إلى تحمؿ مقدـ الطمب أك الككيؿ كؿ ما يترتب عمى اإلخالؿ في تقديـ المعمكمات الصحيحة.
المادة الحادية عشرة :شروط عامة لممواصفة
يجب أف تشتمؿ المكاصفة عمى المحتكيات التالية كحسب الترتيب التالي:
" - 1الممخص" " ،الكصؼ الكامؿ" " ،عناصر الحماية" " ،الرسكمات التكضيحية".
 - 2تػككف بداية كؿ محتكل بداية لصفحة جديدة كيذكر اسـ كؿ محتكل متكسطان السطر أعمى الصفحة

ا الرسكمات) مرقمة بالتتابع مع كضع رقـ

كيكضع تحتو خط  ،كتككف أكراؽ المكاصفة (فيما عد

الصفحة متكسطان تحت اليامش العمكم (كليس ضمنو).

 - 3يبدأ الممخص كالكصؼ الكامؿ باسـ االختراع.
 - 4تقدـ المكاصفة مف

أصؿ كنسختيف طبؽ األصؿ يمكف االستنساخ منيا مباشرة بمختمؼ كسائؿ

االستنساخ.
 - 5يستخدـ الكرؽ األبيض مقاس

A4

 - 6تككف األكراؽ نظيفة كخالية مف الكشط كالتعديالت كالشطب كأم بقع كربكنية.
 - 7يستعمؿ كجو كاحد فقط مف كؿ كرقة.
 - 8تككف المسافة بيف السطكر حكالي  1سـ.
 - 9ال تقؿ أبعاد اليكامش (فيما عدا الرسكمات) في كؿ الصفحات عف اآلتي:
األعمى 2سـ كاأليمف 2.5سـ كاألسفؿ 2سـ كاأليسر  2سـ ،كال تزيد عف اآلتي:
األعمى 4سـ كاأليـ ف 4سـ كاألسفؿ 3سـ كاأليسر 3سـ ،كتككف اليكامش خالية تمامان.

- 10يجب ترقيـ سطكر كؿ صفحة مف الصفحات  ،كلعمؿ ذلؾ يكتفى بترقيـ السطر الخامس فالعاشر
….كىكذا  ،كيككف ذلؾ عمى يسار اليامش األيمف منيا  ،ما عدا "عناصر الحماية" فترقـ كؿ السطكر
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لكؿ عنصر عمى حدة.
- 11يجكز أف يحػتكم الممخص كالكصؼ الكامؿ كعناصر الحماية عمى

أسماء كرمكز ك صيغ كمعادالت

رياضية ككيميائية كمصطمحات عممية كغيرىا بالحركؼ الالتينية .كال يجكز أف يحتكم أم منيا عمى
رسكمات تكضيحية ،أما الجداكؿ فتكضع ضمف الكصؼ الكامؿ لممكاصفة إف كجدت.
- 12تككف المقاييس بالنظاـ المترم كدرجات الح اررة بالنظاـ المئكم.

كيجكز ذكر الكحدات األخرل الحقة

بيف قكسيف.
- 13يتحتـ إرفاؽ الرسكمات كاألشكاؿ التكضيحية إذا كاف ذلؾ يؤدم إلى الفيـ الكامؿ كالكاضح لالختراع.
المادة الثانية عشرة :تعميمات خاصة بالطمبات عند الترجمة إلى العربية
 .1يجب أف يذكر اسـ المصطمح العممي بمغتو األصمية مرادفان لالسـ بالمغة العربية عند كركده ألكؿ مرة
كيكتفى باالسـ العربي فقط في المرات الالحقة فيما عدا عناصر الحماية فيتـ تكرار ذكر المصطمح

بالمغتيف.
 .2في حالة التسميات المختصرة بالمغة األجنبية فينبغي ذكر التسمية كاممة بالعربية كاإلنجميزية عند كركدىا
ألكؿ مرة في النص كيكتفى بعد ذلؾ بالتسمية المختصرة.
 .3استخداـ نفس المصطمح المقابؿ بالمغة العربية عند كركد كممة التينية سبؽ إطالؽ مصطمح مقابؿ ليا
بالمغة العربية.
 .4تعتمد الرمكز ،كالكحدات ،كالتسميات ،كالثكابت األساسية الفيزيائية التي أقرىا االتحاد الدكلي لمفيزياء
البحتة كالتطبيقية  -IUPAPالمجنة

SUNAMCO

 .5تستخدـ الحركؼ الالتينية حسب نظاـ

المنشكرة في كثيقة االتحاد رقـ 25

IUPAC



لكتابة األشكاؿ البنائية كالصيغ الكيميائية كرمكز

العناصر كالمركبات كاألسماء الكيميائية أما في حالة كركد االسـ الكيميائي في العنكاف فيكتب بالمغة
العربية باإلضافة إلى الالتينية.
 .6تذكر المراجع كالبحكث كالمقاالت كالكتب العممية بمغتيا األصمية.
المادة الثالثة عشرة :شروط خاصة بالممخص
 -1يجب أال يتجاكز المؿخص أكثر مف نصؼ صفحة كفي الحاالت القصكل صفحة كاحدة.
 - 2إذا كاف ىناؾ رسكمات تكضيحية يشار في الممخص إلى الشكؿ الذم يمثؿ االختراع بشكؿ عاـ ،
كيكضع رقـ ىذا الشكؿ في آخر الممخص.
 - 3إذا أشير في الممخص إلى مككنات مكجكدة بالشكؿ المشار إليو في الفقرة السابقة ككجد بالشكؿ أرقاـ
IUPAC = INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY
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أك حركؼ مستعممة لتمييز تمؾ المككنات ؼ إنو يجب ذكر ىذه األرقاـ أك الحركؼ بيف قكسيف داخؿ
النص في الممخص.
 - 4يذكر في الممخص المجاؿ التقني ككصؼ مختصر ألىـ مككنات االختراع كاستعمالو الرئيس.
يمكف

 - 5يصاغ الممخص بأسمكب سيؿ بحيث يعطي فيما كاضحا لحؿ المشكمة التقنية كبحيث

استخدامو ألغراض اإلعالـ التقني كمعينا في مجاؿ البحث العممي ،كيجب مالحظة أف الممخص ال
يستعمؿ في تفسير نطاؽ الحماية.
 - 6يجب تجنب ذكر أىمية أك قيمة أك مزايا االختراع المتكقعة مستقبالن.
 -7إرفاؽ نسخة مف الممخص بالمغة اإلنجميزية إف كجدت.
المادة الرابعة عشرة  :شروط خاصة بالوصف الكامل
يجب أف يشتمؿ الكصؼ الكامؿ عمى األجزاء التالية:
"-1خمفية االختراع" كيبيف فييا المجاؿ التقني الذم يتناكلو االختراع ككصؼ حالة التقنية السابقة

بما في

ذلؾ أم كثائؽ يككف المخترع عمى عمـ بيا ،مع ذؾر أم مشاكؿ تتعمؽ بحالة التقنية السابقة مف شأف
االختراع التغمب عمييا.
" -2الكصؼ العاـ لالختراع" كيبيف فيو مزايا االختراع مقارنة بحالة التقنية السابقة ككيفية التغمب عمى
الصعكبات أك المشاكؿ السابقة كما يبيف فيو اليدؼ مف االختراع ،كيككف جميع ذلؾ بطريقة كاضحة
بحيث تتيح لصاحب المعرفة العادية بالمجاؿ التقني فيـ ق ،كعادة ما يتعمؽ ىذا الجزء بعنصر الحماية
الرئيس.
" -3شرح مختصر لمرسكمات" كيبيف فيو شرح مختصر لألشكاؿ كقطاعاتيا إف كجدت.
" -4الكصؼ التفصيمي" يجب أف يككف الكصؼ كاضحان ككافيان لتمكيف رجؿ المينة العادم مف تنفيذ

تفصيمي ؿالختراع كما يجب أف يبيف مقدـ الطمب أفضؿ طريقة يعرفيا
ا
االختراع ،كأف متضمف شرحا
المخترع لتنفيذ االختراع عند تاريخ تقديـ الطمب أك تاريخ األسبقية .كيجب أف يتضمف الشرح اإلشارة
إلى الرسكمات التكضيحية المرفقة بالتفصيؿ.

كفي حالة أف الطمب يحتكم عمى تسمسؿ كراثي فإنو يجب إرفاقو أيضا مستقال عمى كسيط تخزيف
اليكتركني.
كتككف األجزاء السابقة مرتبة بالتسمسؿ تحت العناكيف التالية:
"خمفيػة االختراع" " ،الكصؼ العاـ لالختراع" " ،شرح مختصر لمرسكمات" " ،الكصؼ التفصيمي"  .كيتـ
ذكر العنكاف في بداية السطر كيكضع تحتو خط كال يستمزـ بداية اؿجزء بداية صفحة جديدة.
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المادة الخامسة عشرة  :شروط خاصة بعناصر الحماية

 .1يجب أف يحتكم الطمب عمى عنصر حماية كاحد مستقؿ عمى األقؿ ،كيجكز أف يتضمف عناصر
حماية أخرل مستقمة كأخرل معتمدة ،كيجب ترقيـ ىا بالتتابع عمى أف يككف عنصر الحماية رقـ كاحد
ىك الذم يعرؼ بأكسع نطاؽ مطمكب.
 .2يجب أف تعطم عناصر الحماية تعريفان تامان بنطاؽ الحماية المطمكب بما في ذلؾ المككنات األساسية
لالختراع كما يجب أف تككف محددة النطاؽ بالمقارنة بما كشؼ عنو في الكصؼ الكامؿ.

كتعرؼ باالختراع (كليس مزاياه) بطريقة محددة يسيؿ بيا
 .3تككف عناصػر الحماية كاضحة كمترابطة ِّ

التأكد مف نطاؽ الحماية دكف الرجكع إلى الكصؼ الكامؿ أك الرسكمات التكضيحية إال في الضركرة

القصكل.
 .4تُصاغ عناصر الحماية كمما كاف ذلؾ ممكنان بحيث مميز الجزء الجديد أك الخطكة االبتكارية في نطاؽ
الحماية ،فمثالن يعرؼ االختراع المراد حمايتو بتحديد مككناتو كخصائصو التقنية كيمي ذلؾ عبارة "
المتميز بػ …" أك "التحسيف يتضمف  "...أك أم عبارة أخرل مماثمة ،ثـ يذكر ما ىك جديد أك ابتكارم

لتمييزقعف أم اختراع آخر.
 .5إذا تضمف الطمب رسكمات تكضيحية كأشير في عنصر الحماية إلى مككنات مكجكدة بأحد األشكاؿ
ؼنو يجكز ذكر ىذه األرقاـ أك الحركؼ بيف
حركؼ مستعممة لتمييز تمؾ المككنات إ
ا
متضمنة أرقاـ ا أك
قكسيف داخؿ النص في عنصر الحماية.
المادة السادسة عشرة :شروط خاصة بالرسومات التوضيحية
- 1يجب أف يستعمؿ لمرسكمات التكضيحية كرؽ مقاس

A4

يؤدم إلى رسكمات جيدة ككاضحة يمكف

استنساخيا بكضكح.
- 2ال تقؿ أبعاد اليكامش في كؿ الصفحات عف اآلتي:
األعمى 2.5سـ كاأليمف 2.5سـ كاألسفؿ 1سـ كاأليسر 1.5سـ.
- 3يجػب أف ترقـ األكراؽ بالتتابع مع ذكر العدد الكمي

ألكراؽ الرسكمات التكضيحية مثالن ،4/2 ،4/1

 ،4/4 ،4/3كذلؾ تحت اليامش العمكم في كسط الصفحة.

- 4يجكز أف تحتكم الكرقة عمى أكثر مف شكؿ كما يمكف عند الضركرة كضع شكؿ كاحد عمى أكثر مف
كرقة بشرط أف يسيؿ جمعيا جنبا إلى جنب كالتكصؿ إلى رسـ كاحد.
- 5يجػب ترقيـ األشكاؿ بأرقاـ منفصمة بغض النظر عف رقـ الكرقة ك يجب  ،كمما أمكف  ،الحرص عمى
ترتيبيا كجمعيا بتتابع أرقاميا.
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- 6يجب أال يقؿ مقاس أرقاـ مككنات أشكاؿ الرسكمات التكضيحية أك الحركؼ التي تستعمؿ لتمييز
مككناتيا عف 3ممـ كما يجب استعماؿ األرقاـ أك الحركؼ نفسيا في الرسكمات المختمفة لتمييز نفس
المككنات.
- 7يجب أف تككف الرسكمات التكضيحية غير ـ ظلّمة كذات خطكط سكداء داكنة ،كيكضح مكاف المقطع
بخطكط متقطعة.

- 8يجب أال تحتكم الرسكمات التكضيحية عمى أم كممات لغرض الكصؼ أك غيرىا ،كيجكز عند
الضركرة القصكل استعماؿ بعض الكممات إليضاح بعض المعالـ الرئيسة.
المادة السابعة عشرة :مرفقات أخرى لمطمب
عمى مقدـ الطمب تزكيد اإلدارة بصكرة مف تقارير الفحص كتقارير البحث

كتزكيدىا بما تطمبو مف صكر

لطمبات سبؽ تقديميا أك براءات اختراع تـ منحيا مف مكاتب أخرل عف االختراع نفسو.

الفصل الثاني :شروط وأحكام إيداع طمب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاممة
المادة الثامنة عشرة :شروط إيداع الطمب
 - 1أف يشتمؿ الطمب عمى ما يمي-:

أ  -نمكذج رقـ (" )201طمب شيادة تصميـ تخطيطي لدارة متكاممة" ،تدكف المعمكمات فيو كفقان لممادة
التاسعة عشرة أدناه.

كدقيؽ لمتصميـ ،يشتمؿ عمى المعمكمات التي تعرؼ الكظيفة اإللكتركنية التي
مختصر
ب -كصؼ
ه
ه
تؤدييا الدارة المتكاممة.
ج -رسمة أك صكرةه كاضحةه لمتصميـ .كيمكف استبعاد أجزاء الرسمة أك الصكرة المتعمقة بطريقة صنع
الدارة المتكاممة ،بشرط أف تككف األجزاء المقدمة كافية لتكضيح التصميـ كتحديده.

د  -أم مرفقات أخرل ذات عالقة.
عينة لمدارة المتكاممة إذا كانت مكضع استغالؿ تجارم ،في حاؿ طمب اإلدارة ليا.
 - 2إرفاؽ ّ
 - 3يستعمؿ كجو كاحد فقط مف كؿ كرقة.
 - 4أف تككف الكثائؽ المقدمة نسخان أصمية أك مصدقا عمييا مف الجيات ذات االختصاص.
 - 5تسديد المقابؿ المالي ؿإليداع حاؿ تقديـ الطمب.

 - 6عمى مقدـ الطمب أف يستكفي كؿ ما تطمبو اإلدارة مما لو عالقة بالطمب.

المادة التاسعة عشرة :شروط ملء نموذج رقم (" )201طمب شهادة تصميم تخطيطي"

يمأل نمكذج رقـ (" )201طمب شيادة تصميـ تخطيطي " بكضكح ،كيككف مؿء النمكذج كما يمي- :
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-1اسم التصميم :يجب أف يككف مختص ار كمحددا.

 -2تاريخ ومكان أول استغالل تجاري  :يدكف ذلؾ إذا كاف التصميـ قد تـ استغاللو تجاريان في أم مكاف
في العالـ.

 -3اسم مقدم الطمب :يجب أف يككف االسـ بالنسبة لألفراد مطابقان لما ىك مكجكد في اليكية كبالترتيب

التالي :االسـ األكؿ-اسـ األب-اسـ الجد-اسـ العائمة ،أما بالنسبة لممؤسسات كالشركات فيجب أف يككف

مطابقان لالسـ الرسمػي ليا ،كاذا كجد أكثر مف مقدـ لمطمب فتدكف البيانات الخاصة بمقدـ الطمب األكؿ

في ىذا الجزء كتدكف البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطمب في الممحؽ الخاص بذلؾ (نمكذج رقـ (-201

أ)) ،كسكؼ تتـ المراسالت بيف اإلدارة كمقدمي الطمب مف خالؿ مقدـ الطمب األكؿ إذا لـ يكجد ككيؿ.
 -4اسم مبتكر التصميم :يجػب أف يكػكف ا السـ مطابقان لما ىك مكجكد في اليكية كبالترتيب التالي :االسـ
األكؿ  -اسـ األب  -اسـ الجد  -اسـ العائمة .كاذا كجد أكثر مف

مبتكر فتدكف البيانات الخاصة

باؿمبتكر األكؿ في ىذا الجزء كتدكف بيانات المبتكريف اآلخريف في الممحؽ الخاص بذلؾ (نمكذج رقـ
(-201ب)).
 -5اسم الوكيل :يذكر اسـ الككيؿ ،كيجػب أف يككف معتػمدان بمكجب ككالة صادرة مف كتابة العدؿ إذا كاف
المككؿ داخؿ المممكة أما إذا كاف المككؿ خارج المممكة فيمزـ إحضار ككالة معتمدة مف الجيات

المختصة كمصدقة مف قبؿ ممثميات المممكة في الخارج كيجب أف يرفؽ الككيؿ ما يثبت التصريح

لو

بمزاكلة مثؿ ىذه المينة داخؿ المممكة.
 -6المرفقات :تدكف أسماء مرفؽات النمكذج (األشكاؿ كأم مرفقات أخرل ) كعدد صفحاتو ا رقمان ككتابة.
كفي حاؿ االستغالؿ التجارم السابؽ يشار إلى أم مرفقات بيذا الشأف.

 -7إقرار :يدكف في ىذا الجزء اسـ مقدـ الطمب أك الككيؿ كتكقيعو كيضاؼ ختـ الككيؿ المعتمد إف كجد ،
كيشار فيو إلى تحمؿ مقدـ الطمب أك الككيؿ كؿ ما يترتب عمى اإلخالؿ في تقديـ المعمكمات الصحيحة.
الفصل الثالث :شروط وأحكام إيداع طمب براءة نباتية
المادة العشرون :شروط إيداع الطمب

- 1أف يشتمؿ الطمب عمى نمكذج رقـ ( " )301طمب براءة نباتية " كالكصؼ التقني لمصنؼ حسب النماذج
الخاصة لكؿ جنس نباتي مف األجناس المحمية كأم مرفقات ذات عالقة بو.
- 2ال يجكز أف يشتمؿ الطمب عمى أكثر مف طمب حماية صنؼ كاحد.
- 3يستخدـ الكرؽ األبيض مقاس

A4

كتككف األكراؽ نظيفة كخالية مف التعديالت كالشطب كأم بقع

كربكنية.
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- 4أف يتـ تقديـ الكصؼ التقني لمصنؼ مف أصؿ كنسختيف.
- 5أف يطػابؽ اسـ الصنؼ النباتي المذككر في الكصؼ التقني لمصنؼ االسـ الكارد في النمكذج كاألكراؽ
الرسمية.
- 6أف تككف الكثائؽ المقدمة نسخان أصمية أك مصدقا عمييا مف الجيات ذات االختصاص.
- 7تسديد المقابؿ المالي ؿإليداع حاؿ تقديـ الطمب.

- 8عمى مقدـ الطمب أف يستكفي كؿ ما تطمبو اإلدارة مما لو عالقة بالطمب.
المادة الحادية والعشرون :شروط ملء نموذج رقم (" )301طمب براءة نباتية"
يمأل نمكذج رقـ ( " )301طمب براءة نباتية" بكضكح  ،كيفضؿ إضافة اسـ مقدـ الطمب كاسـ

مستنبط

النبات كمعمكمات األسبقية كالكشؼ بالمغة اإلنجميزية  ،كيككف مؿء النمكذج حسب أرقاميا كما يمي:
 -1اسم الصنف النباتي أو التسمية المقترحة :يذكر اسـ الصنؼ كفي حاؿ عدـ كجكد تسمية فيجب تقديـ
تسمية مقترحة لمصنؼ أك تسمية مؤقتة إشارة إلى مستنبط النبات.

ويجكز أف تتككف تسمية الصنؼ

النباتي مف كممة أك مجمكعة كممات كأرقاـ أك مجمكعة حركؼ كأرقاـ بمعنى أك بدكف معنى ،شرط أف
تتيح مككنات التسمية إمكانية التعرؼ عمى الصنؼ.
اسم الجنس والنوع :يذكر االسـ العممي لمصنؼ كذلؾ بذكر اسـ جنسو كنكعو بالمغة الالتينية مائال أك
تحتو خط حسب التقميد المتبع في كتابة االسـ العممي.
االسم الشائع أو االسم التجاري :في حالة كجكد اسـ شائع لمصنؼ أك اسـ تجارم يذكر بالمغة العربية
كاإلنجميزية أك الالتينية.

 -2اسم مقدم الطمب :يجب أف يككف االسـ بالنسبة لألفراد مطابقان لما ىك مكجكد في اليكية كبالترتيب

التالي :االسـ األكؿ-اسـ األب-اسـ الجد-اسـ العائمة ،أما بالنسبة لممؤسسات كالشركات فيجب أف يككف

مطابقان لالسـ الرسمػي ليا ،كاذا كجد أكثر مف مقدـ لمطمب فتدكف البيانات الخاصة بمقدـ الطمب األكؿ
في ىذا الجزء كتدكف البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطمب في الممحؽ الخاص بذلؾ (نمكذج رقـ

(-301أ)) ،كسكؼ تتـ المراسالت بيف اإلدارة كمقدمي الطمب مف خالؿ مقدـ الطمب األكؿ إذا لـ يكجد
ككيؿ.
 -3اسم مستنبط النبات  :يجػب أف يكػكف اسـ مستنبط النبات مطابقان لما ىك مكجكد في اليكية كبالترتيب
التالي :االسـ األكؿ  -اسـ األب  -اسـ الجد  -اسـ العائمة .كاذا كجد أكثر مف

مستنبط لمنبات شارؾ

في استنباط النبات فعالن فتدكف البيانات الخاصة بمستنبط النبات األكؿ في ىذا الجزء كتدكف بيانات
المستنبطيف الباقيف في الممحؽ الخاص بذلؾ (نمكذج رقـ (-301ب)) .
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 -4اسم الوكيل :يذكر اسـ الككيؿ ،كيجػب أف يككف معتػمدان بمكجب ككالة صادرة مف كتابة العدؿ إذا كاف
المككؿ داخؿ المممكة أما إذا كاف المككؿ خارج المممكة فيمزـ إحضار ككالة معتمدة مف الجيات

المختصة كمصدقة مف قبؿ ممثميات المممكة في الخارج كيجب أف يرفؽ الككيؿ ما يثبت التصريح

لو

بمزاكلة مثؿ ىذه المينة داخؿ المممكة.
 -5المرفقات :تدكف أسماء مرفؽات النمكذج (الكصؼ التقني لمصنؼ كأم مرفقات أخرل ) كعدد صفحاتو ا
رقمان ككتابة .كفي حاؿ طمب األسبقية يشار إلى أم مرفقات بيذا الشأف.

 -6معمومات األسبقية والكشف  :إذا كاف الصنؼ النباتي قد سبؽ الكشؼ عنو أك تـ بيعو أك بيع مكاد
التكاثر لو ترفؽ الكثائؽ التي تبيف تاريخ الكشؼ كاألسباب الداعية لذلؾ  .كفي حاؿ المطالبة بأسبقية فإنو
يجب ذكر بيانات طمب األسبقية (اسـ الدكلة كتاريخ الطمب كرقـ الطمب) كتاريخ النشر كرقـ البراءة النباتية
(رقـ منح حؽ مستنبط النبات) كتاريخيا إف كجد كيجب إرفاؽ صكرة معتمدة مف الطمب السابؽ كترجمة لو
خالؿ ثالثة أشير  ،كفي كؿ األحكاؿ يطبؽ ما تقرره االتفاقيات الدكلية في ىذا المجاؿ كالتي تككف المممكة
طرفا فييا.
كما يجب إرفاؽ بيانات اإليداعات األخرل السابقة (اسـ الدكلة كتاريخ الطمب كرقـ الطمب كتاريخ النشر)
كرقـ البراءة النباتية (رقـ منح حؽ مستنبط النبات) كتاريخيا إف كجد.
 -7إقرار :يدكف في ىذا الجزء اسـ مقدـ الطمب أك الككيؿ كتكقيعو كيضاؼ ختـ الككيؿ المعتمد إف كجد ،
كيشار فيو إلى تحمؿ مقدـ الطمب أك الككيؿ كؿ ما يترتب عمى اإلخالؿ في تقديـ المعمكمات الصحيحة.
المادة الثانية والعشرون :شروط خاصة بالوصف التقني لمصنف
عند تقديـ الكصؼ التقني لمصنؼ يجب أف يتضمف ما يمي:
 .1اسـ الصنؼ.
 .2تحديد التصنيؼ النباتي ( بذكر اسمو الالتيني ككذلؾ االسـ المحمي).
 .3اإلفصاح اؿكامؿ عف أصؿ الصنؼ كطريقة استنباطو كما إذا كانت عف طريؽ اليندسة الكراثية.
 .4كصؼ دقيؽ لممراحؿ المتتابعة لعمميات االختيار كاإلكثار التي استخدمت في استنباط الصنؼ.
 .5إثبات التجانس لمصنؼ مبينا فيو درجة التبايف في أم مف الصفات التي يتصؼ بيا.
 .6بياف عف ثبات الصنؼ مبيف فيو عدد دكرات اإلكثار التي لـ تتغير خالليا أم مف الصفات المميزة ؿق ،
كالمتغيرات التي تـ رصدىا خالؿ عمميات اإلكثار كتكرارىا ككذلؾ بياف تكرار الخمط الذم تـ رصده أك
المتكقع حدكثو .
تيز الصنؼ يبيف فيو بكضكح كيفية تميز الصنؼ عف غيره مف األصناؼ المنحدرة مف النكع
 .7بياف عف ـ
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نفسو ،كفي حالة كجكد تقارب أك تشابو بيف الصنؼ ك األصناؼ األخرل ينبغي تحديد ىذه األصناؼ
مع كصؼ دقيؽ ألكجو االختالؼ بينيا .كما يجب تقديـ عينات مف مكاد اإلكثار أك عينات نباتية أخرل
مف الصنؼ أك تقديـ صكر فكتكغرافية ليا إذا كاف ذلؾ يساعد عمى بياف التمييز الخاص بالصنؼ
بكضكح تاـ.
 .8الرسكمات التكضيحية الخاصة بالصنؼ إذا كانت ضركرية لمتعرؼ عميو مع كصؼ مختصر ليا  ،إف
كجدت .
 .9صكرة لمنبات أك األجزاء الرئيسية لو ،خاصة نباتات الزينة أك النباتات غير المعركفة.
المادة الثالثة والعشرون :مرفقات أخرى لمطمب
عمى مقدـ الطمب تزكيد اإلدارة بصكرة مف تقارير الفحص كتقارير البحث

كتزكيدىا بما تطمبو مف صكر

لطمبات سبؽ تقديميا أك براءات نباتية (حقكؽ مستنبط نبات) تـ منحيا مف مكاتب أخرل عف نفس الصنؼ
النباتي.

المادة الرابعة والعشرون:

تقكـ اإلدارة بحماية خمسة عشر جنسان في السنة األكلى مف تطبيؽ النظاـ كتصدر قائمة بيا كيتـ إدراج
أصناؼ جديدة في كؿ عاـ حسب الحاجة كالمقدرة.

الفصل الرابع :شروط وأحكام إيداع طمب شهادة نموذج صناعي
المادة الخامسة والعشرون :شروط إيداع الطمب

- 1يجكز أف يشتمؿ طمب الشيادة عمى أكثر مف نمكذج صناعي عمى أف تككف جميعيا مف صنؼ كاحد
كفقا لمتصنيؼ الدكلي لمنماذج الصناعية (تصنيؼ لككارنك) أك مجمكعة كاحدة أك تركيب كاحد كعمى
مقدـ الطمب تسديد المقابؿ المالي المقرر عف كؿ نمكذج صناعي.
- 2أف يشتمؿ الطمب عمى نمكذج رقـ (" )401طمب شيادة نمكذج صناعي" كنمكذج رقـ ( -401أ) "بيانات
النمكذج الصناعي" كأم مرفقات أخرل ذات عالقة بو ما كأشكاؿ (صكر كرسكمات) لمنمكذج الصناعي
المطمكب حمايتو .كيجب تحديد عدد النماذج الصناعية المشمكلة بالطمب ،كمؿء نمكذج رقـ ( -401أ)
لكؿ منيا.
- 3يستعمؿ كجو كاحد فقط مف كؿ كرقة.
- 4أف تككف الكثائؽ المقدمة نسخان أصمية أك مصدقا عمييا مف الجيات ذات االختصاص.
- 5تسديد المقابؿ المالي ؿإليداع لكؿ طمب (نمكذج رقـ (-401أ)) حاؿ تقديـ الطمب.
- 6عمى مقدـ الطمب أف يستكفي كؿ ما تطمبو اإلدارة مما لو عالقة بالطمب.
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المادة السادسة والعشرون :شروط ملء نموذج رقم (" )401طمب شهادة نموذج صناعي"

يمأل نمكذج رقـ (" )401طمب شيادة نمكذج صناعي" بكضكح ،كيككف مؿء النمكذج كما يمي:
 -1اسم مقدم الطمب :يجب أف يككف االسـ بالنسبة لألفراد مطابقان لما ىك مكجكد في اليكية كبالترتيب

التالي :االسـ األكؿ-اسـ األب-اسـ الجد-اسـ العائمة ،أما بالنسبة لممؤسسات كالشركات فيجب أف يككف

مطابقان لالسـ الرسمي ليا ،كاذا كجد أكثر مف مقدـ لمطمب فتدكف البيانات الخاصة بمقدـ الطمب األكؿ

في ىذا الجزء كتدكف البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطمب في الممحؽ الخاص بذلؾ (نمكذج رقـ (-401

ب)) ،كسكؼ تتـ المراسالت بيف اإلدارة كمقدمي الطمب مف خالؿ مقدـ الطمب األكؿ إذا لـ يكجد ككيؿ.
 -2اسم الوكيل :يذكر اسـ الككيؿ ،كيجػب أف يككف معتػمدان بمكجب ككالة صادرة مف كتابة العدؿ إذا كاف
المككؿ داخؿ المممكة أما إذا كاف المككؿ خارج المممكة فيمزـ إحضار ككالة معتمدة مف الجيات

المختصة كمصدقة مف قبؿ ممثميات المممكة في الخارج كيجب أف يرفؽ الككيؿ ما يثبت التصريح

لو

بمزاكلة مثؿ ىذه المينة داخؿ المممكة.
 -3إقرار :يدكف في ىذا الجزء اسـ مقدـ الطمب أك الككيؿ كتكقيعو كيضاؼ ختـ الككيؿ المعتمد إف كجد ،
كيشار فيو إلى تحمؿ مقدـ الطمب أك الككيؿ كؿ ما يترتب عمى اإلخالؿ في تقديـ المعمكمات الصحيحة.
المادة السابعة والعشرون :شروط ملء نموذج رقم (-401أ) "بيانات النموذج الصناعي"
يحدد رقـ النمكذج الصناعي في العنكاف تسمسميان ( ،4,3,2,1

) حسب العدد المحدد في النمكذج رقـ

( ،)401كتستكمؿ بيانات النمكذج (-401أ) كما يمي-:

 -1اسم المصمم :يجػب أف يكػكف اسـ المصمـ مطابقان لما ىك مكجكد في اليكية كبالترتيب التالي :االسـ
األكؿ  -اسـ األب  -اسـ الجد  -اسـ العائمة .كاذا كجد أكثر مف

مصمـ فتدكف البيانات الخاصة

بالـ صمـ األكؿ في ىذا الجزء كتدكف بيانات الـ صمـ يف اآلخريف في الممحؽ الخاص بذلؾ (نمكذج رقـ
(-401ج)).
 -2معمومات فنية:
وصف النموذج الصناعي :يجب كصؼ النمكذج الصناعي ،بتقديـ كصؼ كؿ شكؿ (صكرة أك رسـ ة )
مف األشكاؿ المرفقة كتابيا أك بتقديـ كصؼ عاـ مختصر قدر اإلمكاف ،كيمكف إرفاؽ كرقة إضافية عند
عدـ كفاية المكاف المخصص.
نوع المنتجات  :يجب بياف نكع المنتجات التي يستخدـ فييا النمكذج الصناعي

كأف يككف مختص ار

كمحددا  ،كذلؾ باالستعانة بالتصنيؼ الدكلي لمنماذج الصناعية.

التصنيف :يذكر تصنيؼ النمكذج الصناعي ،إف كجد ،حسب التصنيؼ الدكلي لمنماذج الصناعية.
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 -3معمومات األسبقية والكشف  :إذا كاف النمكذج الصناعي قد تـ عرضو في معرض رسمي أك

سبؽ

كشفو لمجميكر بطريقة أخرل فيجب إرفاؽ المستندات الالزمة التي تبيف تاريخ العرض أك الكشؼ .كاذا

كاف مقدـ الطمب أحد مكاطني دكؿ اتحاد باريس أك مقيمان في إحداىا أك لو منشأة صناعية أك تجارية
حقيقية كفعالة عمييا كيرغب المطالبة بأسبقية طمب سبؽ إيداعو في إحدل ىذه الدكؿ فإنو

يجب ذكر

بيانات طمب األسبقية (الدكلة ،رقـ الطمب ،تاريخ اإليداع) كرقـ الشيادة كتاريخيا كالتصنيؼ إف كجد،
كيجب إرفاؽ صكرة معتمدة مف الطمب السابؽ كترجمة لو خالؿ ثالثة أشير  ،كفي كؿ األحكاؿ يطبؽ ما
تقرره االتفاقيات الدكلية األخرل في ىذا المجاؿ كالتي تككف المممكة طرفا فييا.
كما يجب إرفاؽ بيانات اإليداعات األخرل السابقة (الدكلة ،رقـ الطمب ،تاريخ اإليداع ) كرقـ الشيادة
كتاريخيا إف كجد.
 -4المرفقات :تدكف أسماء مرفؽات النمكذج (األشكاؿ كأم مرفقات أخرل ) كعدد صفحاتو ا رقمان ككتابة.
كفي حاؿ طمب األسبقية يشار إلى أم مرفقات بيذا الشأف.

المادة الثامنة والعشرون :شروط خاصة باألشكال (الصور أو الرسومات)
يجب أف يتضمف الطمب رسكمات أك صك ار فكتكغرافية تكضح األجزاء الكاممة

لمنمكذج الصناعي ،كاألخذ

بعيف االعتبار أف نطاؽ الحماية يتحدد باألشكاؿ المرفقة حاؿ إيداع الطمب ،لذا يجب مراعاة ما يمي:
 - 1تقديـ األشكاؿ ممكنة في حالة الرغبة في حماية ألكاف محددة في النمكذج الصناعي.
 - 2إذا كاف ىناؾ أشكاؿ أك أجزاء في النمكذج الصناعي غير مطمكب حمايتيا فترسـ بخطكط متقطعة.
 - 3عند تقديـ أكثر مف شكؿ لنمكذج صناعي في طمب كاحد (نمكذج رقـ (

-401أ)) فإف نطاؽ الحماية

تككف لمعناصر المشتركة بيف تمؾ األشكاؿ.
 - 4أف تككف األشكاؿ عمى كرؽ

A4

كأف تككف بمقاس  40×40ممـ كحد أدنى ك 165×252ممـ كحد

أعمى ،كيجكز أف تحتكم الكرقة عمى أكثر مف شكؿ.
 - 5أف تككف األشكاؿ كاضحة كتبيف السمات المميزة لمنمكذج الصناعي المطمكب حمايتو حيث سيتـ نشر
األشكاؿ بحالتيا المرفقة.
 - 6يجب أف ال تحتكم األشكاؿ عمى أم كممات لغرض الكصؼ أك

غيره.

 - 7أف ترقـ األشكاؿ لكؿ نمكذج صناعي بالتتابع ،مثالن ( ،3-1 ،2-1 ،1-1رقـ النمكذج الصناعي -رقـ
الشكؿ) كذلؾ تحت الشكؿ.

 - 8أف ترقـ صفحات األشكاؿ لكؿ نمكذج صناعي مستقؿ (نمكذج رقـ ( -401أ)) بالتتابع مع ذكر العدد
الكمي لمصفحات ،مثالُ  ،4/4 ،4/3 ،4/2 ،4/1كذلؾ تحت اليامش العمكم في كسط الصفحة.
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 - 9أف تقدـ األشكاؿ مف أصؿ كنسختيف يمكف االستنساخ منيا مباشرة مع إرفاؽ نسخة إليكتركنية.
المادة التاسعة والعشرون:

الباب الثالث :أحكام األسبقية وأحكام الكشف

 .1يعد منشئا لحؽ األسبقية كؿ إيداع سابؽ في مكتب كطني أك إقميمي ألم مف دكؿ اتحاد باريس أك
الدكؿ األعضاء في أم اتفاقية دكلية تنص عمى حؽ األسبقية كتككف المممكة طرفان فييا.

 .2تسرم مكاعيد األسبقية اعتبا انر مف تاريخ إيداع الطمب األكؿ كال يدخؿ يكـ اإليداع في احتساب المدة.

 .3إذا كاف اليكـ األخير مف الميعاد يكـ عطمة رسمية أك يكمان ال تعمؿ فيو اإلدارة الستقباؿ الطمبات فيمتد
الميعاد إلى أكؿ يكـ عمؿ يميو.

 .4لمقدـ الطمب الذم طمب االستفادة مف األ

سبقية أف يؤجؿ تزكيد اإلدارة برقـ الطمب السابؽ كرمز

التصنيؼ لطمب براءة االختراع أك طمب شيادة النمكذج الصناعي إلى ميمة ال تزيد عف ثالثة أشير
مف تاريخ إيداع الطمب.
 .5إذا لـ يمتزـ مقدـ الطمب الذم طمب االستفادة مف األسبقية بتقديـ صكرة معتمدة مف الطمب السابؽ
كترجمة ليا خالؿ الميمة المحددة فإنو يسقط حقو في األسبقية ،كيتـ تسجيؿ ذلؾ في سجالت اإلدارة.
المادة الثالثون:
 .1تككف حاالت كشؼ االختراع كالنمكذج الصناعي التي ال تدخؿ في مدلكؿ التقنية السابقة كالتالي-:
أ  -إذا كاف الكشؼ قد حدث في األشير الستة السابقة لتاريخ إيداع الطمب أك تاريخ طمب األسبقية
بسبب أعماؿ تعسفية حدثت ضد مقدـ الطمب أك سمفو.
ب -إذا كاف الكشؼ قد تـ نتيجة عرضو في معرض دكلي معترؼ بو رسميان في إحدل دكؿ اتحاد

باريس ككاف ذلؾ خالؿ السنة السابقة إليداع طمب براءة االختراع أك األشير الستة السابقة لتاريخ

إيداع طمب شيادة النمكذج الصناعي.
 .2إذا رغب مقدـ الطمب في الحماية المؤقتة الختراع أك نمكذج صناعي متعمؽ بمنتجات يرغب في
عرضيا في أم معرض رسمي فإنو يجب أف يتقدـ لإلدارة بطمب رغبتو في العرض مصحكبان ببياف

مكجز عف كصؼ االختراع أك النمكذج الصناعي كالرسكمات التكضيحية كبياف المنتجات المتعمقة بو،

كيجكز لإلدارة تكميؼ مقدـ الطمب بأم بيانات أخرل تراىا ضركرية .أما بالنسبة لممنتجات المعركضة
خارج المممكة فيجب إحضار شيادة مصدقة مف الجية الرسمية تكضح المنتج المعركض كبياناتو كتاريخ
عرضو.
 .3ال يترتب عمى المدد المشار إلييا في الفقرتيف السابقتيف تمديد فترة حؽ األسبقية المنصكص عمييا في
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المادة  10مف النظاـ.
المادة الحادية والثالثون:

يعد إيداع طمب براءة نباتية في دكلة أخرل أك تسجيؿ صنؼ في قائمة أصناؼ مسمكح بتسكيقيا في تمؾ

الدكلة بمثابة جعؿ الصنؼ مكضع الطمب مشيك ار عالنية ابتداء مف تاريخ إيداع الطمب ،شرط أف يسفر الطمب
عف منح براءة نباتية أك تسجيؿ في القائمة ،كما يعد الصنؼ مشيك ار عالنية إذا كاف الصنؼ جار استغاللو
حاليا ،أك تـ تسجيمو في سجؿ أصناؼ تحفظو جمعية مينية معترؼ بيا  ،أك تـ إدراجو ضمف مجمكعة
مرجعية.
الباب الرابع :أحكام تعديل وسحب طمبات الحماية
المادة الثانية والثالثون:
 .1يجب أف ال تتجاكز اؿتعديالت أك اإلضافات التي تتـ عمى طمب الحماية مف قبؿ مقدـ الطمب ،بناء
عمى رغبتو أك تحقيقا لطمب مف اإلدارة ،ما كشؼ عنو في الطمب كقت إيداعو ،عمى أنو يجب تسديد
المقابؿ المالي عف ذلؾ.
 .2يترتب عمى التعديالت عمى أم شكؿ مف األشكاؿ الكاردة في طمب شيادة النمكذج الصناعي اعتبار
تاريخ التعديؿ ىك تاريخ اإليداع.
 .3يجكز لمقدـ طمب براءة االختراع

أف يمغي أك يضيؼ أم عنصر مف عناصر الحماية بشرط أف ال

يترتب عميو أم تغيير في مفيكـ كحدة االختراع.
 .4يجكز لمقدـ طمب الحماية دكف مقابؿ مالي تدارؾ ما كرد في الطمب مف أخطاء كتابية أك حسابية ،
كطمب إدخاؿ ما ط أر مف تغييرات عمى البيانات الكاردة في الطمب.
 .5يجكز لمقدـ طمب الحماية سحب طمبق ما لـ يبت فيو بصفة نيائية  ،كيجب أف يككف طمب السحب
منج از غير معمؽ عمى شرط ،كاذا كاف طمب الحماية مقدما مف عدة أشخاص فال يقبؿ طمب سحبو إال
بتكقيعيـ جميعا.
المادة الثالثة والثالثون:
إذا قاـ مقدـ طمب براءة اختراع بتجزئة طمبو إلى عدة طمبات جزئية سكاء مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب
اإلدارة نتيجة الفحص المكضكعي المتضمف أف الطمب يشتمؿ عمى أكثر مف اختراع  ،فعميو أف يحدد االختراع
الذم يتضمنو الطمب األصمي .كيجكز لو إيداع االختراعات األخرل التي تـ فصميا كطمبات مستقمة تطبؽ
بشأنيا أحكاـ الطمب الجديد ،مع احتفاظيا بتاريخ إيداع الطمب األصمي كالتمتع بحؽ األسبقية إف كجد.
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المادة الرابعة والثالثون:

الباب الخامس :أحكام الفحص الشكمي والموضوعي

تُفحص الطمبات المسجمة لمتأكد مف استيفائيا لمشركط الشكمية الكاردة في المادة الثامنة مف النظاـ كمكاد
الباب الثاني مف ىذه الالئحة لكؿ مكضكع مف مكضكعات الحماية  ،كاذا تبيف مف الفحص الشكمي عدـ
استيفاء بعض الشركط المقررة ،فيكمؼ مقدـ الطمب باستيفائيا خالؿ تسعيف يكمان عمى األكثر مف تاريخ إبالغو

بذلؾ ،كاذا لـ ينفذ ما طمب منو خالؿ الميمة المذككرة عد طمبو كأف لـ يكف.
المادة الخامسة والثالثون:

 .1إذا تبيف مف الفحص الشكمي لطمب براءة االختراع أك طمب البراءة النباتية أف الطمب مستكفى مف الناحية
الشكمية  ،تخطر اإلدارة مقدـ الطمب بسداد المقابؿ المالي لمنشر خالؿ ميمة ثالثة أشير فإذا لـ يقـ
بالسداد خالؿ ىذه الميمة يسقط الطمب ك يتـ نشره كيسجؿ ذلؾ في السجؿ كيعمف عنو في النشرة  .كال يتـ
نشر الطمب إذا تـ سحبو قبؿ انقضاء الميمة المذككرة.
 .2تقكـ اإلدارة بتقدير النفقات الالزمة لمفحص المكضكعي

لطمب براءة االختراع أك طمب البراءة النباتية

كيكمؼ مقدـ الطمب بسدادىا خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ إخطاره بذلؾ ،كاذا لـ يقـ بالسداد يسقط الطمب
كيسجؿ ذلؾ في السجؿ كيعمف عنو في النشرة.
 .3تقكـ اإلدارة بفحص الطمب مكضكعيا بعد تسديد التكاليؼ المقدرة أعاله.
المادة السادسة والثالثون:
تقكـ اإلدارة بفحص طمب براءة االختراع مكضكعيان لمتأكد مف استيفاء الطمب لمشركط الكاردة في المكاد

4ك

 43ك 44ك  45ك  46مف النظاـ كالنصكص الكاردة في ىذه الالئحة ،كليا في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ القياـ بما
يمي:
أ  -دراسة عناصر الحماية كالكصؼ كالرسكمات التكضيحية لتحديد المككنات األساسية لالختراع.
ب -تصنيؼ الطمب طبقا لمتصنيؼ الدكلي لبراءات االختراع.
ج  -حصر الكثائؽ ذات العالقة بمكضكع االختراع مف خالؿ البحث في قكاعد المعمكمات كفي أم
كسائؿ أخرل.
د  -تحديد الكثائؽ األقرب لمكضكع االختراع مف خالؿ مقارنة الكثائؽ التي تـ حصرىا باالختراع.
ىػ -تقييـ الجدة مف خالؿ مقارنة االختراع بالكثائؽ األقرب.
ك  -تقييـ الخطكة االبتكارية مف خالؿ استخداـ معرفة رجؿ المينة العادم المتككنة مف الكثائؽ ذات
العالقة.
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ز  -تقييـ مدل قابمية االختراع لمتطبيؽ الصناعي.
كتعد اإلدارة تقرير الفحص المكضكعي الذم يتضمف رأييا حكؿ مدل استيفاء الطمب لمشركط المنصكص
عمييا كالتكضيحات كالتعديالت المطمكب إجراؤىا.
المادة السابعة والثالثون:
4ك

تقكـ اإلدارة بفحص طمب البراءة النباتية مكضكعيان لمتأكد مف استيفاء الطمب لمشركط الكاردة في المكاد

 54ك  55مف النظاـ كالنصكص الكاردة في ىذه الالئحة ،كليا في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ القياـ بما يمي:

أ -التحقؽ مف أف الصنؼ ينتمي إلى المصنؼ النباتي المحدد  ،كفي حالة عدـ انتمائو يتـ إخطار مقدـ
الطمب كاميالو مدة ثالثيف يكما لمتعديؿ كاال رفض الطمب.
ب -التحقؽ مف أف الصنؼ جديد.
ج -الفحص التقني لمصنؼ كيتـ فيو التحقؽ مف أف الصنؼ مميز كمتجانس كثابت كذلؾ كفقا لما يمي:
 .1الطمبات التي لـ يسبؽ إيداع طمبات بشأنيا خارج المممكة يتـ فحصيا مف قبؿ اإلدارة أك أية
مؤسسة كطنية أك خارجية تحددىا اإلدارة كفقا لػ "دليؿ االتحاد الدكلي لحماية األصناؼ النباتية
بشأف إجراء فحص التميز كالتجانس كالثبات" كبالنسبة لألصناؼ غير المدرجة فيو فيتـ فحصيا
حسب اإلمكانيات المتكفرة.
 .2الطمبات التي سبؽ إيداع طمبات بشأنيا خارج المممكة كتـ أك سيتـ فحصيا في الخارج يمكف
لإلدارة االستفادة مف نتائج الفحص إذا كاف ىذا الفحص قد تـ في ظركؼ بيئية تتالءـ مع
الظركؼ البيئية لممممكة.
كتعد اإلدارة تقرير الفحص المكضكعي الذم يتضمف رأييا حكؿ مدل استيفاء الطمب لمشركط
المنصكص عمييا كالتكضيحات كالتعديالت المطمكب إجراؤىا.
المادة الثامنة والثالثون :
 .1يتـ الفحص التقني لمصنؼ النباتي في أقرب كقت مناسب لإلنبات.
 .2عمى مقدـ الطمب تزكيد اإلدارة أك الجية التي تحددىا بالمعمكمات كمكاد الفحص قبؿ تاريخ اإلنبات
بكقت كاؼ كتحدد اإلدارة المكاصفات الخاصة بالعينات بيدؼ إجراء الفحص كفقا لمتعميمات الخاصة
بكؿ صنؼ نباتي.
 .3يجب أال تككف المادة التي يقدميا مقدـ الطمب بيدؼ الفحص قد تـ إخضاعيا ألم معالجة

treatment

خاصة ،ما لـ تطمب اإلدارة ذلؾ بالتحديد.
 .4ألغراض تطبيؽ أحكاـ المادة ( 58د) مف النظاـ يجكز لإلدارة أخذ عينات مف الصنؼ النباتي مف
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السكؽ المحمية.
المادة التاسعة والثالثون :األحكام الخاصة بتسمية الصنف

 .1يتـ نشر التسمية التي يتضمنيا طمب البراءة النباتية إذا كانت مطابقة لمشركط المقررة ،كيجكز لكؿ ذم
مصمحة االعتراض عمى التسمية خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ النشر.
 .2في حالة عدـ مطابقة التسمية لمشركط المنصكص عمييا يتـ إشعار مقدـ الطمب بذلؾ كاميالو ثالثة
أشير لتقديـ تسمية بديمة ،فإذا لـ يقـ بذلؾ أك اتضح عدـ مطابقة التسمية البديمة لمشركط المقررة يتـ
رفض الطمب ،أما في حالة قبكؿ التسمية فيتـ تسجيميا كشطب التسمية السابقة  ،كيتـ النشر عف ذلؾ.
 .3يجب عمى مقدـ الطمب تغيير التسمية المقدمة مف قبمو خالؿ ثالثة أشير في حالة ثبكت أنيا تتعدل
عمى عالمة تجارية أك غيرىا.
 .4إذا تـ استعماؿ أك اقتراح أك تسجيؿ تسمية لمصنؼ في المممكة أك أم دكلة أخرل فإنو يجب االلتزاـ
باستعماؿ التسمية في جميع اإلجراءات التي تتـ مع اإلدارة ما لـ ترفض تمؾ التسمية.
 .5يمتزـ كؿ مف يعرض لمبيع مادة التكاثر لصنؼ محمي أك يبيعيا أك يسكقيا بأم شكؿ آخر باستخداـ
تسمية ذلؾ الصنؼ ،كال يزكؿ ىذا االلتزاـ بزكاؿ الحؽ في البراءة النباتية ،كيجكز الجمع بيف عالمة
تجارية أك اسـ تجارم أك أم بياف مماثؿ كبيف التسمية المسجمة لمصنؼ المحمي عند القياـ بتسكيقو أك
عرضو إذا كاف مف السيؿ التعرؼ عمى التسمية.

المادة األربعون  :رفض وشطب التسمية

أ -يرفض تسجيؿ تسميات الصنؼ النباتي في الحاالت التالية-:
 .1إذا لـ تكف مطابقة ألحكاـ الفقرة األكلى مف المادة الحادية كالعشركف مف ىذه الالئحة.
 .2إذا لـ تكف مالئمة لمتعرؼ عمى الصنؼ ،كخاصة نظ ار النعداـ التميز أك عدـ مناسبتيا لغكيا.
 .3إذا كانت مخالفة لمشريعة اإلسالمية.
 .4إذا تككنت فقط مف عالمات كبيانات يمكف استخداميا في قطاع األصناؼ كالبذكر لتعييف النكع أك
النكعية أك الكمية أك الغاية أك القيمة أك المنشأ الجغرافي أك فترة اإلنتاج.
 .5إذا كاف مؤداىا التضميؿ أك إحداث االلتباس مف ناحية خصائص الصنؼ أك قيمتو أك منشأه الجغرافي
أك مف ناحية الركابط بيف الصنؼ كاألشخاص ،خاصة مستنبط النبات أك مقدـ الطمب.
 .6إذا كانت مطابقة أك مشابية بصكرة تدعك إلى االلتباس لتسمية مقترحة  ،في المممكة أك أم دكلة
أخرل ،لصنؼ سابؽ مف نفس النكع أك مف نكع كثيؽ االرتباط بو ،ما لـ يتكقؼ استغالؿ الصنؼ
السابؽ.
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ب -يتـ شطب التسمية في حالة مخالفة أم حكـ مف أحكاـ النظاـ أك ىذه الالئحة  ،كتشعر اإلدارة مقدـ
الطمب أك مالؾ البراءة النباتية بقرار الشطب كيطمب منو أف يقترح تسمية جديدة كتطبؽ في ذلؾ
اإلجراءات الكاردة في المادة التاسعة كالثالثكف مف ىذه الالئحة.
المادة الحادية واألربعون:
 .1يجكز لإلدارة أثناء قياميا بالفحص المكضكعي لمطمبات المقدمة إلييا االستفادة مف تقارير البحث كتقارير
الفحص المكضكعي ككثائؽ الحماية الصادرة مف مكاتب براءات االختراع.
 .2يجكز لمجنة أف تطمب مف اإلدارة تعجيؿ فحص طمب كثيقة حماية بناء عمى طمب مف مقدـ الطمب إلييا
بكجكد تعد أك تعد كشيؾ عمى مكضكع الحماية ،كيجب عمى مقدـ الطمب تزكيد المجنة بما يدعـ طمبو
باالستعجاؿ كما تطمبو المجنة منو لضماف جدية دعكاه.
المادة الثانية واألربعون:

 .1تخطر اإلدارة مقدـ الطمب بنتيجة الفحص المكضكعي متضمنا تقرير الفحص المكضكعي األكؿ ،كعمى
مقدـ الطمب أف يقدـ لإلدارة تعديالت عمى الطمب بما يتفؽ مع التقرير كعميو في حالة عدـ اتفاقو مع
أم مما كرد في التقرير تبرير ذلؾ.
 .2إذا اقتنعت اإلدارة بالتعديالت أك التبريرات التي قدميا مقدـ الطمب تقكـ باستكماؿ إجراءات المنح  ،كاذا
تبيف ليا عكس ذلؾ فتخطر مقدـ الطمب بتقرير الفحص المكضكعي الثاني  ،كعمى مقدـ الطمب أف
يقدـ لإلدارة تعديالت عمى الطمب بما يتفؽ مع ىذا التقرير كعميو في حالة عدـ اتفاقو مع أم مما كرد
فيو تبرير ذلؾ.
 .3إذا اقتنعت اإلدارة بالتعديالت أك التبريرات التي قدميا مقدـ الطمب تقكـ باستكماؿ إجراءات المنح  ،كاذا
تبيف ليا عكس ذلؾ تصدر ق ار ار برفض الطمب.

 .4يتعيف عمى مقدـ الطمب الرد عمى اإلخطارات المكجية لو مف اإلدارة خالؿ ثالثة أشير مف تاريخو
كيمكف أف تمدد ىذه الميمة شي ار كاحدا عند الضركرة بمكجب طمب مسبب مقدـ قبؿ انتياء الميمة ،كفي
حاؿ عدـ الرد خالؿ الميمة المحددة يرفض الطمب.
المادة الثالثة واألربعون:
يجكز لإلدارة أف تقكـ بالتأكد مف أف النمكذج الصناعي جديدا كال يخالؼ أحكاـ المادة الرابعة مف النظاـ
كال متضمف عالـ ات تجارية تعكد لمغير أك أعالما أك شعارات رسمية مف كاقع المعمكمات التي يرفقيا
مقدـ الطمب.
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المادة الرابعة واألربعون:

الباب السادس :أحكام المنح والرفض واإلبطال

 .1بعد التأكد مف أف طمب الحماية قد استكفى الشركط المقررة تقكـ اإلدارة بإخطار مقدـ الطمب بذلؾ كتطمب
منو سداد المقابؿ المالي لممنح كالنشر خالؿ ميمة ثالثة أشير كفي حالة السداد تصدر اإلدارة كثيقة
الحماية كتعمف عنيا في النشرة  ،كاذا لـ يقـ بالسداد خالؿ الميمة المحددة يتـ رفض الطمب .
 .2إذا تبيف لإلدارة أف طمب الحماية لـ يستكؼ الشركط المقررة تصدر اإلدارة ق ار ار مسببا برفض الطمب،
كيخطر بو مقدـ الطمب ك ينشر في النشرة.
المادة الخامسة واألربعون:
أ -تشتمؿ الصفحة األكلى لبراءة االختراع عمى األقؿ المعمكمات التالية:

 -3عنكاف مالؾ البراءة.

 -1اسـ المخترع.

 -2اسـ مالؾ البراءة.

 -4اسـ الككيؿ.

 -5رقـ الطمب.

 -6تاريخ اإليداع.

 -7رقـ البراءة.

 -8تاريخ المنح.

 -9بيانات األسبقية ( رقـ الطمب -
تاريخ األسبقية  -بمد األسبقية).

 -10رقـ النشر كتاريخو.

 -11التصنيؼ الدكلي لالختراع.

 -12المراجع.

 -13اسـ االختراع.

 -14الممخص.

 -15اسـ الفاحص.

ب -تشتمؿ الصفحة األكلى لشيادة التصميـ التخطيطي عمى األقؿ المعمكمات التالية :
 -1اسـ مبتكر التصميـ.

 -2اسـ مالؾ الشيادة.

 -3عنكاف مالؾ الشيادة.

 -4اسـ الككيؿ.

 -5رقـ الطمب.

 -6تاريخ اإليداع.

 -7رقـ الشيادة .

 -8تاريخ المنح.

 -9تاريخ كمكاف أكؿ استغالؿ تجارم.

 -10اسـ التصميـ

 -11الكصؼ المختصر

 -12رسمة التصميـ.

ج  -تشتمؿ الصفحة األكلى لكثيقة البراءة النباتية عمى األقؿ المعمكمات التالية:
 -1اسـ مستنبط النبات.

 -2اسـ مالؾ البراءة.

 -3عنكاف مالؾ البراءة.

 -4اسـ الككيؿ.

 -5رقـ الطمب.

 -6تاريخ اإليداع.

 -7رقـ البراءة.

 -8تاريخ المنح.

 -9بيانات األسبقية ( رقـ الطمب -

 -10اسـ الجنس كالنكع.

 -11االسـ الشائع أك االسـ التجارم.

تاريخ األسبقية  -بمد األسبقية).

 -12الممخص.

د  -تشتمؿ الصفحة األكلى لشيادة النمكذج الصناعي عمى األقؿ المعمكمات التالية:
 -1اسـ المصمـ.

 -3عنكاف مالؾ الشيادة.

 -2اسـ مالؾ الشيادة.
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 -4اسـ الككيؿ.

 -7رقـ الشيادة.
 -10عدد النماذج.

 -6تاريخ اإليداع.

 -5رقـ الطمب.

 -9بيانات األسبقية ( رقـ الطمب -

 -8تاريخ المنح.

تاريخ األسبقية  -بمد األسبقية).

 -11المعمكمات الفنية.

المادة السادسة واألربعون:
تككف األسس التي يبنى عمييا طمب إبطاؿ كثيقة الحماية كميان أك جزئيان عمى النحك التالي:
 .1بالنسبة لبراءات االختراع مخالفة أحكاـ المكاد  45 ، 44 ، 43 ،4مف النظاـ.

 .2بالنسبة لشيادات التصميمات مخالفة أحكاـ المكاد  50 ، 49 ، 4 ،2مف النظاـ.
 .3بالنسبة لمبراءات النباتية مخالفة أحكاـ المكاد  55 ، 54 ، 4مف النظاـ.
 .4بالنسبة لمنماذج الصناعية مخالفة أحكاـ المكاد  59 ، 4 ، 2مف النظاـ كالمادة  43مف ىذه الالئحة.
كعمى المجنة أف تخطر اإلدارة بأم قرار نيائي بشأف إبطاؿ أم مف كثائؽ الحماية حاؿ صدكره لتقكـ بتسجيمو
كنشره.
الباب السابع :أحكام التعدي واالستغالل
المادة السابعة واألربعون:

ال يعد تعديان عمى براءة االختراع األعماؿ اآلتية:

 .1استعماؿ الكسائؿ مكضكع البراءة عمى ظير السفف التابعة لدكؿ أخرل مف دكؿ اتحاد باريس ،سكاء كاف
ذلؾ في جسـ السفينة أك في آالتيا أك أجيزتيا أك في أم جزء منيا عندما تدخؿ ىذه السفينة بصفة
مؤقتة أك عرضية في مياه المممكة ،بشرط أف يككف استعماؿ جميع ىذه الكسائؿ قاص انر عمى احتياجات
السفينة.

 .2استعماؿ األجيزة مكضكع البراءة في صنع أك تشغيؿ المركبات الجكية أك البرية أك قطع غيارىا التابعة
لدكلة أخرل مف دكؿ اتحاد باريس عندما تدخؿ تمؾ المركبات بصفة مؤقتة أك عرضية إلى المممكة.
المادة الثامنة واألربعون:

يجب أف يتضمف طمب الترخيص اإلجبارم المقدـ مف قبؿ أم جية حككمية

باستغالؿ االختراع بيانا

باعتبارات المصمحة العامة التي اقتضت ذلؾ كينص عمى ىذه االعتبارات في قرار منح الترخيص.
الباب الثامن :الطمبات المتعمقة باألمن الوطني
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المادة التاسعة واألربعون:

تككف اإلجراءات لمطمبات المتعمقة باألمف الكطني كما يمي-:
يمتزـ كؿ مكظؼ حككمي مدني أك عسكرم تكصؿ إلى مكضكع حماية متعمؽ باألمف الكطني ضمف
- 1

نطاؽ األعماؿ المكمؼ بيا بالتنازؿ عما تكصؿ إليو كجميع المزايا الناتجة عنو إلى الجية المختصة في

الدكلة بمكجب مكافقة منيا.
يمتزـ أيضان كؿ شخص  -خالؼ المذككريف أعاله  -تكصؿ إلى مكضكع حماية متعمؽ باألمف الكطني
- 2

بالتنازؿ عما تكصؿ إليو كجميع المزايا الناتجة عنو إلى الجية المختصة في الدكلة بمكجب مكافقة منيا،

كتقكـ ىذه الجية بتعكيض الشخص تعكيضان عادالن.

يمتزـ كؿ متنازؿ إلى الجية المختصة في الدكلة تطبيقان لمفقرتيف أعاله ككؿ اآلخريف الذيف عمى عمـ
- 3

بالتنازؿ بالحفاظ عمى سرية مكضكع الحماية كعممية التنازؿ ،كعدـ اإلفصاح عف ذلؾ إال لألشخاص

المصرح ليـ.
يجكز لمجية المختصة في الدكلة ،بعد حصكليا عمى التنازالت الالزمة  ،أف تتقدـ إلى رئيس المدينة
- 4
بطمب كثيقة حماية عف ذلؾ كترفؽ مع الطمب طمبان بالرغبة في إبقاء الطمب سريانَ ،كتقكـ المدينة
بجميع اإلجراءات المعتادة عمى الطمب كتمتزـ بعدـ النشر عنو.

- 5يتـ حفظ الطمب كالمكاصفة كالرسكمات كالتعديالت ككثيقة الحماية كأم صكرة منيا في ممؼ مغمؽ
كمختكـ كيعتبر تحت تصرؼ الجية المختصة في الدكلة طيمة فترة الحماية كال يجك ز فتحو إال بكساطة
أك بأمر مف الجية المختصة في الدكلة.
 يجكز إتاحة محتكيات الممؼ المغمؽ المختكـ لمنشر أك لإلطالع مف اآلخريف تحت أم ظرؼ. 6ال
يتـ تسميـ الممؼ المغمؽ المختكـ في أم كقت خالؿ فترة الحماية إلى أم شخص تطمب الجية
- 7
المختصة في الدكلة تسميمو إياه ،كيتـ إغالقو كختمو مرة أخرل حاؿ إعادتو.

يتـ إرساؿ الممؼ المغمؽ المختكـ إلى الجية المختصة في الدكلة بعد انتياء فترة الحماية.
- 8
 يجكز استقباؿ طمب إبطاؿ قرار منح الكثيقة التي تـ منحيا تطبيقان ليذه المادة إال بمكافقة مف الجية 9ال
المختصة في الدكلة.

- 10ال يجكز السماح برفع دعكل تعدم بشأف مكضكعات الحماية ىذه.

- 11ال تعد كشفان أك استخدامان المراسالت  ،التي تتـ مع الجية المختصة في الدكلة بشأف مكضكع حماية
متعمؽ باألمف الكطني  ،اليادفة إلى تفحص كدراسة مكضكع الحماية ككذلؾ األعماؿ التي تقكـ بيا
الجية المختصة في الدكلة بيدؼ دراستو كتفحصو ،كال يمكف اعتبارىا تؤثر عمى األحقية بكثيقة
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الحماية.
- 12يجكز لرئيس المدينة ،كعندما يرل أف طمب حماية يتعمؽ باألمف الكطني كلـ يتـ التنازؿ عنو إلى الجية

المختصة في الدكلة كأنو يجب منع نشره لحماية األمف الكطني  ،أف يأمر بأف يعامؿ الطمب كما لك أنو

تـ التنازؿ عنو إلى الجية المختصة في الدكلة.
الباب التاسع :أحكام متعمقة بالمجنة
المادة الخمسون:

تككف المراسالت مع المجنة مكجية مباشرة إلى رئيسيا عمى العنكاف الذم تحدده.

المادة الحادية والخمسون:
تُقدـ اؿدعاكل إلى المجنة بعريضة مف أصؿ كعدد مف النسخ بقدر عدد الخصكـ يتـ تسميميا إلى أمانة سر
المجنة عمى أف تشمؿ البيانات التالية-:
 .1االسـ الكامؿ لممدعي كمينتو أك كظيفتو كمحؿ إقامتو كرقـ كتاريخ كمصدر إثبات شخصيتو ،كعنكافق
بما في ذلؾ رقـ صندكؽ البريد كالياتؼ كالفاكس كاالسـ التجارم كأم كسيمة أخرل يمكف مخاطبتو
بيا ،كذات المعمكمات لمف يمثمو إف كجد.
 .2االسـ الكامؿ لممدعى عميو كمينتو أك كظيفتو كمحؿ إقامتو كعنكافق بما في ذلؾ رقـ صندكؽ البريد
كالياتؼ كالفاكس كاالسـ التجارم كأم كسيمة أخرل يمكف مخاطبتو بيا.
 .3بياف مكضكع الدعكل.
 .4األسانيد كاألدلة التي يستند علييا.
المادة الثانية والخمسون:
يكجو التبميغ مرفقا بو نسخة مف عريضة االدعاء إلى عنكاف الـ دعى عميو كيككف التبميغ مف نسختيف
متطابقتيف إحداىما األصؿ ك األخرل صكرة كاذا تعدد المدعى عمييـ تككف النسخ بقدر عددىـ كيجب أف
يشتمؿ التبميغ عمى ما يأتي:
 .1مكضكع التبميغ كتاريخو.

 .2االسـ الكامؿ ؿلمدعي ،كمينتو أك كظيفتو ،كمحؿ إقامتو ،كاالسـ الكامؿ لمف يمثمو ،كمينتو أك كظيفتو
كمحؿ إقامتو.

 .3االسـ الكامؿ لمف كجو إليو التبميغ ،كمينتو أك كظيفتو ،كمحؿ إقامتو.

المادة الثالثة و الخمسون:

يبمغ الخصكـ بالدعاكل المقامة أماـ المجنة كفقا لما يمي:
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تسمـ إلى مف يكجد
 .1تسمـ صكرة مف التبميغ إلى مف كجيت إليو في محؿ إقامتو أك عممو إف كجد كاال ؼ
في محؿ إقامتو مف الساكنيف معو فإذا لـ يكجد منيـ أحد أك امتنع مف كجد عف التسمـ فتسمـ حسب
األحكاؿ إلى عمدة الحي أك قسـ الشرطة.
 .2فيما يتعمؽ بالجيات الحككمية فتسمـ إلى رؤسائيا أك مف ينكب عنيـ.
 .3فيما يتعمؽ بالشركات التجارية كالمؤسسات الخاصة مرسؿ التبميغ إلى أحد الشركاء المتضامنيف أك
لرئيس مجمس اإلدارة أك لمف يقكـ مقاميـ أك لصاحب المؤسسة الخاصة أك لمف يؽكـ مقامو.
 .4فيما يتعمؽ بالشركات األجنبية التي ليا فرع أك ككيؿ في المممكة مرسؿ التبميغ إلى مدير ىذا الفرع أك
الككيؿ.
 .5فيما يتعمؽ بالمقيميف خارج المممكة يتـ إبالغيـ عف طريؽ ك ازرة الخارجية كيكتفي في ىذه الحالة بكركد
الرد بما يفيد التبميغ.
 .6فيما يتعمؽ بالعسكرييف كمنسكبي الجيات العسكرية مسمـ التبميغ عف طريؽ مرجعيـ المختص.
 .7فيما يتعمؽ بالمسجكنيف مسمـ التبميغ إلى مدير السجف.
كيككف التبميغ نظاميان متى سمـ إلى شخص مف كجو إليو ،كلك في غير محؿ إقامتو أك عممو  ،كفي كؿ

األحكاؿ يمكف أف يتـ التبميغ بكساطة البريد المسجؿ كيعد التبميغ بيذا الشكؿ منتجان آلثاره النظامية.
المادة الرابعة والخمسون:

تخطر المجفة اإلدارة بالق اررات الصادرة عنيا في الدعاكل المعركضة عمييا.
المادة الخامسة والخمسون:
يجكز لمجنة أف تأمر فكر تقديـ عريضة الدعكل باتخاذ الكسائؿ االحتياطية كالتحفظية ضد المدعى عميو
شريطة أف يقدـ المدعي الضمانات التي تراىا المجنة لكفالة حؽ المدعى عميو في حاؿ عدـ ثبكت الدعكل.
المادة السادسة والخمسون:

إذا قررت المجنة االستعانة بجيات الخبرة جاز ليا إلزاـ مف ترل إلزامو مف الخصكـ بإيداع ما يقابؿ

النفقات التقديرية لمخبرة كذلؾ بمكجب شيؾ مصدؽ مف بنؾ معتمد في المممكة في أجؿ معيف كاذا لـ يكدع
الخصـ المبمغ المكمؼ بإيداعو في األجؿ الذم عينتو المجنة جاز لمخصـ اآلخر أف يقكـ بإيداع ىذا المبمغ
دكف إخالؿ بحقو في الرجكع عمى خصمو إذا حكـ لو في الدعكل.
الباب العاشر :أحكام ختامية
المادة السابعة والخمسون:
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يصدر رئيس المدينة التعديالت الالزمة عمى ىذه الالئحة.
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