قرار وزاري

رقـ 8002/501

باصدارالالئحة التنفيذية

إستناداً إلى قانوف حقوؽ الممكية الصناعية الصادر بالمرسوـ
السمطاني رقـ 8002/76

والى موافقة و ازرة المالية ،

وبناءاً عمى ماتقتضيو المصمحة العامة .
المادة األولى
المادة الثانية :
المادة الثالثة

:

تػقػرر

يعمؿ بإحكاـ الالئحة التنفيذية لقانوف حقوؽ الممكية

الصناعية المشار إليو المرافقة .
يمغى كؿ مايخالؼ االئحة المرافقة أو يتعارض مع أحكاميا
.

 :ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية  ،ويعمؿ بو مف اليوـ
التالي لتاريخ نشره .

صدر في  3 :ذو الحجة 5281ىػ

الموافؽ  8 :ديسمبر 8002مػ

مقبوؿ بف عمي بف سمطاف
وزير التجارة والصناعة
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المادة () 5
تعاريؼ

في تطبيؽ أحكاـ ىػذه الالئحػة يقصػد بالمصػطمحات والعبػارات التاليػة المعنػى المبػيف قػريف كػؿ

منيا ما لـ يقتض سياؽ النص غير ذلؾ :

 " القانوف "  :قانوف حقوؽ الممكيػة الصػناعية الصػادر بالمرسػوـ السػمطاني رق ػ ػ ػـ / 76
. 8002

 " الالئحة "  :الالئحة التنفيذية لقانوف حقوؽ الممكية الصناعية .
" السمطنة"  :سمطنة عماف .

 " الو ازرة "  :و ازرة التجارة والصناعة .

 " الوزير "  :وزير التجارة والصناعة .

" السػػجؿ"  :سػػجؿ الممكيػػة الصػػناعية ( ب ػراءة امخت ػراع  ،نمػػوذج المنفعػػة  ،التصػػميـ
الصػػناعي  ،التصػػميـ التخطيطػػي لمػػدوائر المتكاممػػة  ،العالمػػات التجاريػػة  ،المؤش ػرات

الجغرافية ).

 " المسجؿ "  :مدير دائرة الممكية الفكرية .
" المحكمة "  :المحكمة المختصة .

 " امتفاقي ػػات والمعاى ػػدات "  :الت ػػي تك ػػوف س ػػمطنة عمػػاف عضػ ػوا فيي ػػا و الم ػػذكورة ف ػػي
المادة (  ) 5مف القانوف .

" إتفاقية تريبس"  :إتفاؽ جوانب حقوؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة .


معاىػػػدة التعػ ػػاوف بشػػػ:ف الب ػ ػراءات  :معاىػػػدة التعػ ػػاوف بشػػػ:ف الب ػ ػراءات المبرمػ ػػة فػ ػػي

واشنطف في  51يونيو 5160ـ .

المادة ()8
الرسوـ
( )5تدفع الرسوـ مع تقديـ الطمب ،وال يجوز ت:جيؿ الدفع ألي سبب مف األسباب .

العماني نقدا أو يتـ التحويؿ في حساب الو ازرة  ،أو ب:ية وس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمة
( ()8أ ) تدفع الرسوـ باللاير ُ
أخرى تحددىا الو ازرة .
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(ب) يكػ ػػوف الػ ػػدفع بشػ ػػيؾ صػ ػػحيح ًا فقػ ػػط عنػ ػػدما يكػ ػػوف الشػ ػػيؾ موقع ػ ػ ًا بػ ػػالقبوؿ مػ ػػف البن ػ ػػؾ
المسحوب عميو .
( ج) إذا تـ الػدفع ببطاقػة إئتمػاف  ،يعتبػر الػدفع ب:نػو قػد تػـ فػي الوقػت والتػاريخ الػذي إضػيؼ
المبمغ المحدد إلى حساب الو ازرة .
( )3ال يجػوز رد الرسػػوـ التػػي دفعػت سػػابقا فػػي حالػة شػػطب الطمػػب أو التنػازؿ عنػػو أو ي سػػبب
مف األسباب.

المادة ()3
النماذج والطمبات

( )5تقدـ الطمبات إلى دائ رة الممكية الفكرية وموقعا عمييا مف مقدـ الطمب أو وكيمو القانونػي.
( )8أيػػة وثيقػػة تقػػدـ بإسػػـ أو نيابػػة عػػف شػػركة أو ىيئػػة إعتباريػػة أو جمعيػػة  ،يتعػػيف أف تتضػػمف
عمػػى جميػػع أسػػماء الشػػركاء أو األعضػػاء ويػػتـ التوقيػػع عمػػى الوثيقػػة مػػف جميػػع الشػػركاء أو

األعضاء أو مف أي شخص آخر مفوض بالتوقيع عمى تمؾ الوثيقة .

( )3أية وثيقة تقػدـ الػى المسػجؿ بمغػ ة غيػر عربيػة تكػوف مصػحوبة بترجمػة  ،ويجػوز لممسػجؿ أف
يسمح بميمو لتقديـ الترجمػة مػدتيا تسػعيف (  10يومػا ) مػف تػاريخ إيػداع الطمػب ،واال أعتبػر

الطمب ك:ف لـ يكف .

المادة ()2

بيانات مقدـ الطمب
يجب أف يكوف طمب التسجيؿ متضمنا البيانات التالية :

ذكرسػػميا
( )5اسػـ مقػػدـ الطمػػب ولقبػػو ومينتػػو واسػػمو التجػاري ،واذا كػػاف مقػػدـ الطمػػب شػػركة يجػػب ا
وعنوانيا والغرض مف ت:سيسيا .

( )8الجنسية ومحؿ االقامة ومركز العمؿ الرئيس .

( )3إذا كاف مقدـ الطمب وكيال يجب ذكر اسمو وعنوانو .
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( )2ويجػػوز لممسػػجؿ عنػػد فحػػص الطمػػب أف يطمػػب صػػورة مػػف شػػيادة تسػػجيؿ الشػػركة أو المؤسسػػة
دوف تصديؽ ليا.
المادة ()1
تعييف الوكيؿ وشروطو
( )5يتـ تعييف الوكيؿ بموجب توكيؿ رسمي يكوف موقعا مف المالؾ أو مف ينػوب عنػو ومصػدقا عميػو
ويودع مع الطمب .ويجوز أف يودع التوكيؿ خػالؿ سػتيف (  ) 70يومػا مػف تػاريخ إيػداع الطمػب،
واال أعتبر الطمب ك:ف لـ يكف.

( )8يجوز ألي شخص سػداد أيػة رسػوـ مقػررة لمطمبػات المقدمػة إلػى الػدائرة دوف شػرط تقػديـ تفػويض
مف المالؾ .

( )3يتعػػيف عمػػى صػػاحب الطمػػب ال ػػذي يقػػيـ خػػارج السػػمطنة أف يعػػيف وك ػػيال قانونيػػا نيابػػة عنػػو يق ػػيـ
ويمارس عممو في السمطنة وذلؾ حسب الشروط التالية - :

(أ) أف يقدـ نسخة مف ترخيص مزاولة نشاط الممكية الفكرية.

(ب) أف يقيد أسمو لدى الدائرة وذلؾ عمى النموذج رقـ (  ) 5بعد سداد الرسوـ المقررة .

( )2يجػوز لمػػو ازرة إلغػػاء التػػرخيص بعػد صػػدوره فػػي حالػػة عػػدـ التػزاـ المػػرخص لػػو ب:حكػػاـ القػػانوف أو
الق اررات المنفذه لو ،كمػا يجػوز الػتظمـ مػف قػرار الػو ازرة بإلغػاء التػرخيص أمػاـ المحكمػة المختصػة
وذلؾ خالؿ مدة ستيف (  ) 70يوما مف تاريخ استالمو القرار .
المادة ()7
التغييرات والتعديالت في الطمب
( )5عمػػى ك ػػؿ مال ػػؾ ،أو مق ػػدـ طم ػػب بموج ػػب أحكػػاـ الق ػػانوف ف ػػي حال ػػة تغيي ػػر أو تع ػػديؿ أي بي ػػاف
يتعمػػؽ بطمب ػػو أف يتق ػػدـ بطم ػػب مكتػػوب لممس ػػجؿ وفق ػػا لمنم ػػوذج رقػػـ (  . ) 8وي ػػتـ التع ػػديؿ بع ػػد

سداد الرسوـ المقررة .

( )8يجوز لممسجؿ أف يطمب ما يراه مناسبا مف مستندات مثبات ذلؾ التعديؿ أو التغيير.
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المادة ()7
التغييرات في الممكية وعقود الترخيص
( )5يقػدـ طمػػب تغييػػر حػػؽ ممنػػوح بموجػػب القػػانوف أو تغييػر طمػػب لػػو ،إلػػى المسػػجؿ عمػػى النمػػوذج
رقـ ( )3وذلؾ بعد سداد الرسوـ المقررة .

( )8يحدد نشر تغيير الممكية :

(أ) حؽ الحماية ذي الصمة .

(ب)تاريخ اميداع وتاريخ األولوية ( إف وجد ) ،وتاريخ التسجيؿ أو المنح .

(ج) المالؾ والمالؾ الجديد .
(د) طبيعة تغيير الممكية .

( )3عقػد التػرخيص المقػدـ لمقيػد بموجػب المػادة (  ) 13مػف الفقػرة ( )1الػى يكػوف مصػحوباً بالرسػػـ
المقرر .

المادة ()2
امطالع عمى السجالت  ،طمب مخرجات منيا ونسخ مف وثائؽ
 - 5يجوز لكؿ ذي مصمحة أف يتقد ـ إلى المسجؿ وفقا لمنموذج رقـ ( )2لإلطالع عمى السجالت
والطمبات المقدمة بموجب أحكاـ القانوف وىذه الالئحة وذلؾ بعد سداد الرسوـ المقررة .

 – 8يجوز لكؿ ذي مصمحة أف يتقد ـ إلى المسجؿ وفقا لمنموذج رقـ ( ) 1لمحصوؿ عمى نسخ طبؽ
األصؿ مف أي مستند مرفؽ بالطمب المقدـ ( عدا عقود ت:سيس الشركات وأنظمتيا الت:سيسية

وسجالتيا التجارية ) ،وذلؾ بعد سداد الرسوـ المقررة .

المادة ()1
تصحيح األخطاء
يجوز لممسجؿ بموجب حكـ المػادة ( )17مػف القػانوف أف يصػحح أي خطػ :غيػر جػوىري فػي أي

مستند يتعمؽ بالطمب ،ويخطراألشخاص ذوي المصمحة بالتصحيح الذي تـ خطيا.
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المادة ()50
امستماع
( )5يتعيف عمى المسجؿ أف يخطر صاحب الطمب أو وكيمو خطياً  ،بالقرار الذ ي إتخ ػ ػ ػػذه بش ػ ػ ػػ:ف
طمبػو وأف يمنحػو فتػرة مػدتيا (  ) 30ثالثػوف يومػا مػػف تػاريخ إسػتالمو القػرار ليقػدـ طمبػاً لمسػػماع

.

( )8يقدـ طمب السماع عمى النموذج رقـ (  ) 7وذلؾ بعد سداد الرسوـ المقررة .

( )3عمى المسجؿ أف يخطر مقدـ الطمػب بتػاريخ ووقػت السػماع وذلػؾ قبػؿ فتػرة إسػبوعيف مػف تػاريخ
الجمسة عمى األقؿ .

المادة ()55
البينة

( )5يجػوز بموجػب القػػانوف وىػذه الالئحػة إيػػداع أي دليػؿ أو قرينػػة مكتوبػة تػدعـ المالػػؾ بممكيتػو فػػي
الطمب .

( )8يجوز لممسجؿ  ،في أي مرحمة مف مراحؿ فحػص إجػراءات الطمػب أف يقبػؿ بينػة أو دلػيال شػفييا
بدال عف أو المكتوبة .

( )3إذا قػػدـ أي شػػخص ذي مصػػمحة أي سػػند أو إق ػرار قػػانوني أو مسػػتند يػػدعـ أحقيتػػو فػػي الممكيػػة
المتنػػازع عميي ػػا ف ػػي الطم ػػب المقػػدـ لم ػػدائرة وذل ػػؾ بموج ػػب أحكػػاـ الق ػػانوف أو ى ػػذه الالئح ػػة  ،أف

تكوف ىذه المستندات مصدؽ عمييا .

المادة ()58

النشر
يػتـ نشػر الطمب ػات المقدمػة لمػػدائرة فػي الجريػػدة الرسػمية وذلػؾ بعػػد إقػرار قبوليػػا مػف المسػػجؿ

واخطار أصحاب الطمبات بالقرار كتابة لسداد الرسوـ المقررة لذلؾ .

6

المادة ()53
تاريخ ومدة سرياف الق اررات وامخطارات الرسمية
()5

مػػالـ ي ػػرد نػػص صػ ػريح فػػي الق ػػانوف أو ىػػذه الالئح ػػة تحسػػب م ػػدة (  ) 10تسػػعيف يوم ػػا م ػػف

تػاريخ إسػػتالـ صػػاحب الطمػػب أو مػػف ينػػوب عنػػو ألي ق ػرار أو إخطػػار يصػػدر مػػف المسػػجؿ
بالنسبة لمطمبات والتسجيالت واألعمػاؿ األخػرى المتعمقػة بالطمبػات  ،ويعتبػر الطمػب كػ:ف لػـ

()8

لـ يكف بعد انتياء المدة المحددة لمرد .

تبػدأ سػرياف المػدة المحػددة فػي الفقػرة السػابقة مػف أوؿ يػوـ عمػؿ بعػد إسػتالـ صػاحب الطمػػب
أو مف ينوب عنو القرار أو امخطار .وفي حالػة انتيػاء المػدة المحػددة فػي يػوـ إجػازة رسػمية

تنتيي تمؾ الفترة فى أوؿ يوـ عمؿ رسمي بعد امجازة .
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الفصل األول

براءات امختراع ونماذج المنفعة

المادة ()52
طمب منح البراءة
( )5يقدـ طمب منح البراءة عمى النموذج رقـ ( .) 6
( )8يشتمؿ الطمب عمى البيانات ا تية -:

أ  -إسـ ولقب وعنواف ومحؿ إقامة وجنسية مودع الطمب.

ب  -إذا كاف مودع الطمػب ىػو المختػرع نفسػو ،يتعػيف أف يػذكر ذلػؾ فػي الطمػب  ،واذا تعػدد

المختػػرعيف يبػػيف فػػي الطمػػب اسػػـ كػػؿ مخت ػرع وعنوانػػو وجنسػػيتو ومحػػؿ إقامتػػو ،ويكػػوف
الطمب مصحوبا بالدليؿ الذي يبرر حؽ كؿ مخترع في البراءة .

ج -إذا قدـ الطمب بواسطة وكيؿ وجب ذكر اسمو وعنوانو .

د -يكوف عنواف امختراع قصي اًر ( يفضؿ أف يكوف مف كممتيف إلى سبعة ) ودقيقاً .
المادة () 51
وصؼ امختراع
( )5يجػػب أف يشػػتمؿ الوصػػؼ عمػػى عن ػواف امخت ػراع كػػامال عمػػى أف ال يختمػػؼ عمػػا ىػػو مقػػدـ فػػي
الطمب .

( )8يحدد المجاؿ الفني الذى ينتمى إليو امختراع .
( )3أف يشػػتمؿ الوصػػؼ عمػػى التقنيػػة األساسػػية التػػي تعتبرضػػرورية لفيػػـ وبحػػث وفحػػص امخت ػراع
ويفضؿ امستشياد بالوثائؽ التي تساعد عمى فيـ تمؾ التقنية .

( )2أف يتضػمف وصػؼ امختػراع تعػػابير مفيومػة ومفيػدة ذات عالقػػة بالمعمومػات والتقنيػة األساسػػية
التي يرجع إلييما امختراع .

( )1أف يصؼ بإيجاز الرسومات المتضمنة الوصؼ إف وجدت .
( )7أف يوضح إسموب مفيوـ لتنفيذ امختراع بواسطة األمثمة والرسومات إف وجدت .
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( )6أف يبػػيف بصػػورة واضػػحة الطريقػػة التػػي يكػػوف بيػػا امخت ػراع قػػابالً لمتطبيػػؽ الصػػناعي والطريقػػة

التػػي يمكػػف أف يصػػنع بيػػا أو طريقػػة امسػػتخداـ بحيػػث يػػتمكف أي شػػخص يتمتػػع بميػػارة عاديػػة

في المينة مف تنفيذ امختراع .

المادة ()57

مطالب عناصر الحماية

( )5يكػػوف عػػدد المطالػػب معق ػوالً مػػع األخػػذ فػػي امعتبػػار طبيعػػة امخت ػراع و واذا كانػػت ىنػػاؾ عػػدة
مطالب  ،يتعيف ترقيميا تتابعي ًا باألعداد العربية .

( )8تعرؼ المطالب امختراع مف حيث السمات التقنية لإلختراع .
( )3متى كاف ذلؾ مالئماً  ،تحتوى المطالب عمى
أ -بي ػ و
ػاف يوض ػػح س ػػمات امختػ ػراع الفني ػػة الالزم ػػة لتعريف ػػو ولكني ػػا  ،ممزوج ػػو  ،تش ػػكؿ ج ػػزءاً م ػػف
التقنية الصناعية السابقة و

(ب) جزء مميز مسبوق ًا بالكممات " مميػ ًاز فػي أنػو "  " ،مميػ ًاز ب ػ " "،التحسػيف فيػو يشػتمؿ عمػى " ،
أو أيػػة كممػػات أخػػرى ليػػذا الغػػرض – مبين ػ ًا بإيجػػاز السػػمات التقنيػػة التػػي يرغػػب فػػي حمايتيػػا

ممزوجة مع السمات الموضحة في البند (. )5

( )2ال يجػوز أف تعتمػػد المطالػب  ،إال عنػػدما يكػػوف ضػرورياً بصػػورة مطمقػػة  ،فيمػا يتعمػػؽ بالسػػمات

التقنيػػ ػػة لإلخت ػ ػ ػراع  ،عمػ ػ ػػى إشػػ ػػارات إلػ ػ ػػى الوصػػ ػػؼ أو الرسػػ ػػومات و وال يجػػ ػػوز  ،عمػ ػ ػػى وجػ ػ ػػو

الخصوص  ،أف تعتمد عمى إشػارات مثػؿ " كمػا ىػو موصػوؼ فػي الجػزء مػف الوصػؼ "  ،أو "
كما موضح في الشكؿ مف الرسومات ".

( )1إذا كاف الطمب يحتوى عمى رسومات  ،يفضػؿ أف تكػوف السػمات التقنيػة المػذكورة فػي المطالػب
متبوع ػػة بعالم ػػات امحال ػػة المتعمق ػػة بتم ػػؾ الس ػػمات و وعن ػػدما تس ػػتخدـ عالم ػػات امحال ػػة ،فإن ػػو

يفضؿ أف توضع بيف قوسيف و واذا كاف إدخػاؿ عالمػات امحالػة ال يسػيؿ بصػفة خاصػة فيمػا

أسرع لممطالب  ،فال ينبغي إدخاليا .

( )7أى مطمػػب يقػػدـ بعػػد تػػاريخ إيػػداع الطمػػب وال يكػػوف محػػددًا مػػع المطالػػب الظػػاىرة مػػف قبػػؿ فػػي
الطمب  ،يتـ تسميمو أما كمطمب معدؿ أو كمطمب جديد  ،حسب إختيار مودع الطمب .

( )6يتػ ػ ػـ شػػطب أى مطمػػب ظػػاىر مػػف قبػػؿ فػػى الطمػػب ببيػػاف رقػػـ المطمػػب السػػابؽ متبوع ػاً بكمم ػ ػة "
ممغى " .
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المادة ()56
الرسومػػات
( )5تكػوف الرسػػومات التػي تشػػكؿ جػزءاً مػػف طمػب لمحصػػوؿ عمػى ب ػراءة إختػراع عمػػى أوراؽ ال تزيػػد

مسػػاحة سػػطحيا القابمػػة لإلسػػتخداـ عػػف 87.8سػػـ ×  56سػػـ و عمػػى أال تحتػػوى األوراؽ عمػػى
أطر حوؿ سطحيا القابؿ لإلستخداـ أو المستخدـ  .ويكوف الحد األدني لميوامش كما يمي :
العموى

 8.1سـ

االيسر

 8.1سـ

األيمف

 5.1سـ

السفمى

( )8تنفذ الرسومات كما يمي :

 5.0سـ

(أ) ب ػػدوف تم ػػويف بخط ػػوط متقطع ػػة وخط ػػوط واض ػػحة  ،مس ػػتوية الس ػػماكة  ،س ػػوداء وكثيف ػػة وثابت ػػة
تسمح بإلستنساخ الواضح .

(ب) المقػػػاطع المستعرضػ ػػة توضػ ػػح بخطػ ػػوط تظميػ ػػؿ ال تحػ ػػوؿ دوف الق ػ ػراءة الواضػ ػػحة لعالمػ ػػات
امحالة والخطوط امرشادية .

(جػػ) مقيػاس الرسػػومات ووضػوح تنفيػذىا التخطيطػػي يكونػاف بحيػث يسػػمحاف مستنسػاخ فوتػػوغرافي
مع تخفيض طولى في الحجـ إلى الثمثػيف أف يميػز كػؿ التفاصػيؿ دوف صػعوبة  .إذا أعطػى

(د)

مقياس الرسـ  ،كحالة إستثنائية عمى رسـ  ،يتـ تمثيمة بيانياً .

كػػؿ األرق ػػاـ والح ػػروؼ وعالم ػػات امحال ػػة الظػػاىرة ف ػػي الرس ػػومات تك ػػوف بس ػػيطة وواض ػػحة

واألقواس والدوائر وعالمات االقتباس ال يجوز إستخداميا مرتبطة باألرقاـ والحروؼ.

(ىػػػ) عناص ػػر الش ػػكؿ نفس ػػو يج ػػب أف تك ػػوف بنس ػػبة بعض ػػيا ال ػػبعض  ،إال إذا ك ػػاف امخ ػػتالؼ ف ػػي
النسبة ال مناص عنو لوضوح الشكؿ .

(و) إرتفػ ػػاع األرق ػ ػػاـ والحػ ػػروؼ ال يق ػ ػػؿ عػ ػػف  0.38س ػ ػػـ وبالنسػ ػػبة لح ػ ػػروؼ الرسػ ػػومات تس ػ ػػتخدـ
الحروؼ العربية و  ،حيث يكوف م:لوفاً  ،الالتينية وامغريقية .

(ز) يج ػػوز أف تحت ػػوى نف ػػس ص ػػحيفة الرس ػػومات عم ػػى ع ػػدة أش ػػكاؿ  .وعن ػػدما يك ػػوف المقص ػػود أف
تكػوف األشػكاؿ المرسػومة عمػى ورقتػيف أو أكثػر شػكالً واحػداً كػامالً  ،ترتػب األشػكاؿ المرسػػومة

عمػى األوراؽ المتعػػددة بحيػػث يمكػػف تجميػػع الشػػكؿ الكامػؿ بػػدوف حجػػب أى جػػزء مػػف األشػػكاؿ
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الجزئي ػػة  .و ترت ػػب األش ػػكاؿ المختمف ػػة ب ػػدوف إى ػػدار مس ػػاحة  ،وتك ػػوف مفص ػػولة بوض ػػوح ع ػػف
بعضيا البعض  .وترقـ األشكاؿ المختمفة عمى التتػالي باألعػداد العربيػة  ،بإسػتقالؿ عػف تػرقيـ

األوراؽ.

(ح) عالمػات االحالػة غيػر المػػذكورة فػي الوصػؼ أو المطالػب ال يجػػوز أف تظيػر فػي الرسػػومات،
والعكس بالعكس  .عنػدما يشػار إلػى نفػس السػمات بعالمػات إحالػة  ،يجػب أف يشػار إلييػا فػي

كؿ الطمب بنفس العالمات .

(ط) ال يجػ ػػوز أف تحتػ ػػوى الرس ػ ػػومات عمػ ػػى مػ ػػادة نص ػ ػػية  ،إال عنػ ػػدما يكػ ػػوف ذل ػ ػػؾ مطموب ػ ػاً لفي ػ ػػـ

الرسػومات  ،وفػػى حػدود كممػػة واحػدة أو كممػػات مثػؿ " مػػاء "  " ،بخػار"  " ،مفتػػوح "  " ،مغمػػؽ

"  " ،قط ػػاع " عمػ ػػى أ أ  ،وفػ ػػي حػػػاؿ رسػػػـ تخطيط ػػي لػػػدوائر كيربائيػػػة وقوالػػػب تخطيطيػ ػػة أو

الرسومات التي توضح خطوات امنتالج  ،قميالً مف الكممات األساسية القصيرة .

(ى) ترقـ أوراؽ الرسومات وفقاً لممادة ( )6( 80أ) مف ىذه الالئحة.

( ) 3رسومات توضيح خطوات امنتاج والرسومات التخطيطية تعتبر رسومات .

المادة ()52
الممخص
( )5يصاغ الممخص بحيث يكوف أداة مسح فعالة ألغراض البحث في التقنية المعينو .

( )8يتكوف الممخص مما يمي :
(أ) ممخص الكشؼ المضمف في الوصؼ  ،والمطالب وأي رسومات  ،تبيف المجػاؿ التقنػي الػذى
ينتمى إليو امختراع  ،ومصاغاً بطريقة تمكػف مػف الفيػـ الواضػح لممشػكمة التقنيػة وجػوىر حػؿ
تمؾ المشكمة مف خالؿ امختراع وامستخداـ أو امستخدامات الرئيسية لإلختراع و و

(ب) حيث يكوف مالئماً  ،المعادلة الكيماوية التي  ،مف بػيف كػؿ المعػادالت المضػمنة فػي الطمػب
 ،تكوف األفضؿ تميي ًاز لإلختراع .

( )3يكوف الممخص موج اًز بقدر ما يسمح الكشؼ ( يفضؿ أف يكوف مف  10إلى  510كممة).
( )2ال يجػوز أف يحتػػوى الممخػص عمػػى بيانػػات حػوؿ الم ازيػػا أو القيمػػة المزعومػة لإلخت ػراع أو حػػوؿ
تطبيقو المت:مؿ .
( )1كػؿ سػمة تقنيػػة رئيسػية مػػذكورة فػي الممخػػص وموضػحة برسػـ فػػي الطمػب تكػػوف متبوعػة بعالمػػة
إحالة  ،توضع بيف قوسيف .
( )7يكوف الممخص مصحوباً باألكثر إيضاحاً مف أى رسومات يقدميا مودع الطمب .
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المادة ()51
المقاييس ،المصطمحات والعالمات
( )5وحدات األوزاف والمقاييس يعبر عنيا بمصطمحات النظاـ المترى .
( )8درجات الح اررة يعبر عنيا بالدرجات المئوية " السنيتقريد " .
( )3الكثافة يعبر عنيا بالوحدات المترية .

( )2ت ارعػ ػ ػػى الم ػ ػ ػواد المسػ ػ ػػتخدمة عموم ػ ػ ػاً بالنسػ ػ ػػبة لبيانػ ػ ػػات الح ػ ػ ػراره والطاقػ ػ ػػة والضػػ ػػوء والصػ ػ ػػوت
والمغنطيسية  ،وكػذلؾ بالنسػبة لممعػادالت الرياضػية والوحػدات الكيربائيػة و بالنسػبة لممعػادالت

الكيماوية  ،تستخدـ الرموز واألوزاف الذرية والمعادالت الجزيئية السائدة في امستخداـ العاـ .

( )1عمومػ ػاً  ،تسػ ػػتخدـ فقػ ػػط المصػ ػػطمحات والعالمػ ػػات والرموزالتقنيػ ػة المقبولػ ػػة عموم ػ ػاً فػ ػػي التقنيػ ػػة
الصناعية .

( )7تكوف المصطمحات والعالمات متسقة في كؿ الطمب .

المادة ()80
عدد النسخ والمتطمبات المادية
( )5يػػودع الطمػػب وأي بيانػػات أو وث ػػائؽ مصػػاحبة مػػف ( 3ثػػالث) نس ػػخ ،ولكػػف يجػػوز لممس ػػجؿ أف
يطالب مودع الطمب بتقديـ نسخ إضافية .

( )8كػؿ عناصػػر الطمػػب تقػػدـ بحيػػث تسػمح بامستنسػػاخ المباشػػر بالتصػػوير الفوتػػوغرافي والعمميػػات
امليكتروستاتية واألوفسيت الفوتوغرافي والتصوير الفوتوغرافي المصغر.

( )3يستخدـ وجو واحد فقط مف كؿ ورقة مف أوراؽ الطمب .

( )2كؿ عناصر الطمب تكوف عمى ورؽ مرف  ،قوى  ،أبيض  ،أممس  ،غير المع ومعمر .
( )1يك ػػوف حج ػػـ األوراؽ  81.6 ( A4س ػػـ ×  85س ػػـ )  ،ب ػػالرغـ م ػػف أف لممس ػػجؿ أف يقب ػػؿ أو ارقػ ػاً
مف أحجاـ أخرى .

( )7أدنى ىوامش لألوراؽ تكوف كما يمي :
(أ) اليامش األعمى لكؿ صفحة ماعدا الصفحة األولى  80 :ممـ
(ب) اليامش األعمى لمصفحة األولى  30 :ممـ

(ج) اليامش الجانبي المجاور لمجالد  81 :ممـ
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(د) اليامش الجانبي ا خر  80 :ممـ
(ىػ) اليامش األسفؿ  80 :ممـ

(( )6أ) ترقـ كؿ األوراؽ أعمى الورقة وفى الوسط  ،ب:عداد عربية متتالية .

(ب) في إنجاز ترقيـ األوراؽ المتسمسؿ  ،توضع عناصر الطمػب بالترتيػب التػالي  :العريضػة ،

الوصؼ  ،المطالب  ،الممخص ثـ الرسومات .

(ج) ينجػػز التػػرقيـ المتسمس ػػؿ لػػألوراؽ بإسػػتخداـ ث ػػالث سالسػػؿ منفصػػمة م ػػف التػػرقيـ  ،السمس ػػمة
األولػػى تطبػػؽ عم ػػى العريضػػة فقػػط وتب ػػدأ بالورقػػة األول ػػى مػػف العريضػػة  ،السمس ػػمة الثانيػػة تب ػػدأ

بالورقػة األولػػى مػف الوصػػؼ وتسػػتمر عبػر المطالػػب حتػى آخػػر ورقػػة مػف الممخػػص  ،والسمسػػمة

الثالثة تطبؽ عمى أوراؽ الرسومات فقط وتبدأ بالورقة األولى مف الرسومات.

( )2يكػوف نػص الطمػػب مطبوعػاً و ويجػوز لمرمػػوز البيانيػة والمعػادالت الكيميائيػػة والرياضػية وبعػػض
الحروؼ األبجدية  ،أف كاف ضرورياً  ،أف تكتب أو ترسـ باليد .

( )1تنفذ الرسومات بخطوط ونقاط ثابتػو ،سػوداء وكثفيػة بدرجػة كافيػة ،مسػتوية السػماكة وواضػحة ،
بدوف تمويف .

المادة ()85
وحدة امختراع
( )5تفسر المادة ( ) 7مػف القػانوف ب:نيػا تسػمح  ،عمػى وجػو الخصػوص  ،بإحػدى اممكانػات التاليػة
:

(أ) أف تض ػػمف فػ ػػي نفػػػس الطمػػػب الخػػػاص بمطالبػػػة مس ػػتقمة بمنػ ػػتج معػ ػػيف أو جػػػزء مػػػف منػ ػػتج ،
مطالبػػة مسػػتقمة بعمميػػة صػػناعية كيفػػت خصيص ػاً لتصػػنيع المنػػتج المػػذكور  ،وأف تضػػمف فػػي
نفس الطمب مطالبة مست قمة بإستخداـ لممنتج المذكور.

(ب) أف تض ػػمف ف ػػي نف ػػس الطم ػػب الخ ػػاص بمطالب ػػة مس ػػتقمة بمن ػػتج ص ػػناعي مع ػػيف  ،مطالب ػػة
مستقمة بجياز أو وسيمة صممت تحديدًا لتنفيذ العممية الصناعية المذكورة.

(ج) أف تضػمف فػػي نفػس الطمػػب الخػاص بمطالبػػة مسػػتقمة بمنػتج معػػيف ،مطالبػة مسػػتقمو بعمميػػة
ص ػػناعية كيف ػػت خصيصػ ػاً لتص ػػنيع المن ػػتج  ،وأف تضػ ػػمف ف ػػي نف ػػس الطم ػػب مطالب ػػة مسػ ػػتقمة

بجياز أو وسيمة صممت تحديداً لتنفيذ العممية الصناعية .

( )8بػػدوف امخػػالؿ ب:حكػػاـ الفق ػرة ( )5مػػف ىػػذه المػػادة  ،ال تمنػػع وال تعفػػى حقيقػػة أف مػػودع الطمػػب
يعامػ ػػؿ العممي ػ ػػة الصػ ػػناعية والمن ػ ػػتج أو ج ػ ػػزء مػ ػػف المن ػ ػػتج كإخت ارع ػ ػػات مسػ ػػتقمة  ،م ػ ػػف املتػ ػ ػزاـ

بالوصؼ.
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( )3مػع م ارعػاة المػادة ( )7مػف القػانوف ،يسػمح بػػ:ف تضػمف فػي نفػس الطمػب مطالبتػاف مسػػتقمتاف أو
أكثر مف نفس الفئة التي ال يمكف أف يغطييا مطمب عاـ واحد .

( )2م ػػع م ارع ػػاة الم ػػادة ( )7م ػػف الق ػػانوف  ،يس ػػمح ب ػػ:ف يض ػػمف ف ػػي نف ػػس الطم ػػب ع ػػدد معق ػػوؿ م ػػف
المطالب المستقمة التي تطالب ب:شكاؿ محددة مف امختراع المطالب بػو في مطالبة مستقمة .

( )1تفسر المادة  )3(7مف القانوف عمى أنيا ال تسند إلى مودع الطمػب السػمطة التقديريػة ليقػرر مػا إذا
كػاف الطمػػب ينبغػى تقسػػيمو أـ ال  .أف التقسػيـ يصػػرح بػػو المسػػجؿ فقػط عنػػدما يتعمػؽ طمػػب ب ػراءة

واحدة بإختراعيف أو أكثر ال رابط بينيا حتى تشكؿ مفيومًا إبداعيًا عامًا واحدًا .

المادة ()88
تقسيـ الطمب
( )5يتعيف أف يحتوى الطمب المقسـ عمى إشارة لمطمب المبدئي .

( )8إذا رغ ػػب م ػػودع الطم ػػب ف ػػي تقػ ػػديـ طم ػػب مقس ػػـ ليس ػػتفيد م ػػف أيػ ػػة أولوي ػػة مطالبػ ػ ًا بي ػػا لمطمػ ػػب

المبدئي ،يجب أف يحتػوي الطمػب المقسػـ عمػى عريضػة ليػذا الغػرض و وفػي مثػؿ ىػذه الحالػة ،

يعتبر إعالف األولوية والوثائؽ المقدمة لمطمب المبدئي ب:نيا تتعمؽ أيضاً بالطمب المبدئي .

( )3إذا ك ػػاف مط البػ ػاً ب:ولوي ػػات طمب ػػيف س ػػابقيف أو أكث ػػر لمطم ػػب المب ػػدئي  ،يج ػػوز أف يس ػػتفيد طم ػػب
مقسـ فقط مف األولوية أو األولويات التي تنطبؽ عميو .

(( )2أ) تفسػػر الم ػػادة  )3( 7م ػػف القػػانوف ب:ني ػػا تس ػػمح بتقس ػػيـ الطمػػب بش ػػرط أف ال يتع ػػدى الطم ػػب
المقسـ الموضوع الذى تـ الكشؼ عنو في الطمب المبدئي .

(ب) ألغراض ىذه المادة يؤخذ أى موضوع تـ الكشؼ عنو في الوصػؼ أو فػي الرسػومات فػي
امعتبػار  ،بشػرط أف يكػوف ذلػؾ الكشػؼ كافيػاً لتمكػػيف شػخص مػف فيػـ امختػراع فيمػاً تام ػاً
وتشغيمو .

المادة ()83
الكشؼ المطموب التغاضى عنو ألغراض حالة التقنية الصناعية السابقة
14

( )5مودع الطمب الذى يرغب في أف يتغاضى عف الكشؼ عف امختراع ،طبق ًا لممادة  )5(3مف
القانوف ألغ ارض حالة التقنية الصناعية السابقة ،عميو أف يشير إلى ذلؾ في الطمب وأف يقد ـ

خطياً مع الطمب أو خالؿ (30ثالثيف) يوماً مف إيداع الطمب تفاصيؿ كاممة لمكشؼ  ،بم ا

في ذلؾ الكشؼ الذي تـ في معرض بموجب المادة ( )55مف إتفاقية باريس .في حاؿ إشارة
مودع الطمب إلى كشؼ تـ في معرض عميو أف يودع خالؿ نفس المدة شيادة موثقة حسب
األصوؿ صادرة عف السمطة المسؤولة عف المعرض تحتوى عمى تفاصيؿ المعرض وتاريخ

المعرض  ،وتبيف أف امختراع قد عرض بالفعؿ ىناؾ .

( )8المػػادة  )5( 3مػػف القػػانوف ال تشػػمؿ الكشػػؼ عبػػر نشػػر طمبػػات الب ػراءة فػػي ُعمػػاف أو أي مكػػاف
آخر حتى واف أودعت تمؾ الطمبات بواسطة مودع الطمب أو سمفو أو بموافقتو .

المادة ()82
امعالف عف أولوية وترجمة طمب سابؽ
( )5يتـ امعالف المشار إليو في المادة ( )6مف القانوف فػي وقػت إيػداع طمػب لمحصػوؿ عمػى بػراءة
امختراع عمى أف يبيف :

(أ) تاريخ إيداع الطمب السابؽ

(ب) الدول ػػة أو امقم ػػيـ ال ػػذى أودع في ػػو الطم ػػب الس ػػابؽ أو عن ػػدما يك ػػوف الطم ػػب الس ػػابؽ طمبػ ػ ًا
إقميمياً أو دولياً  ،الدولة أو الدوؿ التي أودع ليا

(ج) إذا كاف الطمب السابؽ طمباً إقميمياً أو دولياً  ،المكتب الذى أودع لديو .

( )8إذا كاف رقػـ الطمػب السػابؽ غيػر معػروؼ فػي وقػت إيػداع الطمػب المشػار إليػو فػي الفقػرة (، )5
يتـ تقديـ ذلؾ الرقـ خالؿ مدة (57ستة عشر) شي ار بعد تاريخ األولوية .

( )3إذا لـ يتـ تخصيص أحد رمػوز التصػنيؼ الػدولي لمبػراءات لمطمػ ب السػابؽ  ،أو لػـ يػتـ تخصيصػة
بعد في وقت إيداع الطمب المشار إليو في الفقرة ( ، )5يتعيف أف يبيف مػودع الطمػب ىػذه الحقيقػة
في الطمب المذكور وأف يبمغ ذلؾ الرمز بمجرد أف يتـ تخصيصة .

( )2يجوز لمودع الطمب  ،في أى وقت قبؿ منح البراءة  ،أف يعػدؿ محتويػات امعػالف المشػار إليػو
في الفقرة ( )5مف ىذه المادة .
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( )1تكػػوف المػػدة لتقػػديـ النسػػخة المعتمػػدة مػػف الطمػػب السػػابؽ ،المشػػار إلييػػا فػػي المػػادة ( )8()6مػػف
القػانوف(3 ،ثالثػة) أشػػير مػف تػاريخ طمبيػػا بواسػطة المسػجؿ و إذا سػػبؽ أف قػدمت نسػخة لطمػػب
آخر  ،يجوز لمقدـ الطمب أف يرد بامشارة إلى ذلؾ الطمب ا خر .

( )7إذا كػػاف الطمػػب بمغػػة غيػػر المغػػة العربيػػة ،يقػػوـ مقػػدـ الطمػػب خػػالؿ (3ثالثػػة) أشػػير مػػف تػػاريخ
الطمب المذكور آنفاَ بتقديـ ترجمة عربية لمطمب السابؽ.

( )6ما لـ يطمب المسجؿ غير ذلؾ  ،يودع الطمب السابؽ وأية ترجمة لػو مف نسخة واحدة .

المادة ()81
ت صحيح أو إضافة مطالبة باألولوية ،إعادة العمؿ بحؽ األولوية
( )5يقوـ المسجؿ بتصحيح أو إضافة مطالبة باألولوية فيما يتعمؽ بطمػب ( " الطمػب الالحػؽ") ،إذا
:

(أ) قدمت عريضة بذلؾ المعنى إلى دائرة الممكية الفكرية.
(ب)

أودع ػػت العريض ػػة خ ػػالؿ الميم ػػة الزمني ػػة المق ػػرره ف ػػي الميم ػػة الزمني ػػة القابم ػػة لمتطبي ػػؽ

بموجب معاىدة التعاوف بش:ف البراءات عمى طمب دولي لتقديـ مطالبة باألولوية بعػد إيػداع

طمب دولي.

(ج) كاف تػاريخ إيػداع الطمػب الالحػؽ لػيس متػ:خ اًر عػف تػاريخ إنتيػاء مػدة األولويػة محسػوبة مػف
تاريخ إيداع الطمب األسبؽ المطالب ب:ولويتو.

( )8إذا كاف الطمب ("الطمب الالحؽ") الذى يطالب أو ربما يكوف قد طالب ب:ولوية طمػب سػابؽ لػػو
تاريخ إيداع أوخر مف التاريخ الذى إنقضت فيو مدة األولويػة  ،ولكػف خػالؿ شػيريف ( )70يومػا

مف التاريخ الذي إنقضت فيو األولوية ،عمى المسجؿ أف يعيد العمؿ بحؽ األولوية  ،إذا :
(أ) قدمت عريضو بذلؾ المعنى إلى دائرة الممكية الفكرية.

(ب) أودع الطمب خالؿ شيريف مف التاريخ الذى إنقضت فيو األولوية.
(ج) كاف الطمب يبيف أسباب الفشؿ في اممتثاؿ لمدة األولوية.

(د) وجد المسجؿ أف الفشػؿ فػي إيػداع الطمػب الالحػؽ خػالؿ مػدة األولويػة قػد حػدث بػالرغـ مػف

أخذ الحذر الواجب الذي تتطمبة الظروؼ أو أف الفشؿ كاف غير مقصود .

( )3إذا لػػـ تػػودع نسػػخة مػػف طمػػب سػػابؽ تك ػػوف مطموبػػة بموجػػب المػػادة  )1(7مػػف معاىػػدة ق ػػانوف
الب ػراءات لػػدى دائ ػرة الممكيػػة الفكريػػة خػػالؿ الحػػد الزمنػػى المقػػرر فػػي الالئحػػة وفق ػ ًا لممػػادة  7مػػف

معاىدة قانوف البراءات  ،عمى المسجؿ أف يعيد العمؿ بحؽ األولوية و إذا :
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(أ) قدمت عريضو بذلؾ المعنى إلى دائرة الممكية الفكرية و
(ب) أودعػت العريضػة خػالؿ شػيريف قبػؿ إنقضػاء (57سػػتة عشػر) شػي ار مػف تػاريخ إيػداع طمػػب
سػػابؽ أو  ،إذا كػػاف ىنػػاؾ أكثػػر مػػف واحػػد مػػف ذلػػؾ الطمػػب  ،مػػف تػػاريخ اميػػداع األسػػبؽ لتمػػؾ

الطمبات السابقة.

(ج) وجد المسجؿ أف طمب النسخة المطموب تقديميا قد تػـ إيداعػو لػدى المكتػب الػذى أودع لديػو
الطمب السابؽ  ،خالؿ الحد الزمنى المقرر في الالئحة.

(د) أودعت نسخة مف الطمب السابؽ خالؿ الحد الزمني المقرر في الفقرة (()3ج) السابقة.
( )2ال يجوز لممسػجؿ أف يػرفض طمبػاً بموجػب المػواد الفرعيػة( )5إلػى ( ، )3كميػة أو جزئيػاً  ،بػدوف

أف يعطػػى الطػػرؼ الطالػػب الفرصػػة لتقػػديـ مالحظػػات حػػوؿ الػػرفض المنػػوى خػػالؿ شػػيريف مػػف

تاريخ االخطار لتقديـ تمؾ المالحظات .

المادة ()87
زمف تقديـ المعمومات الخاصة بالطمبات األجنبية المتطابقة ،براءات امختراع وحقوؽ الحماية األخرى

( )5تقدـ المعمومات المطموبة بموجب المادة ( )2مف القػانوف خػالؿ (3ثالثػة) أشػير مػف تػاريخ تقػديـ
ػاء عمػػى طمػػب مسػػبب مػػف مقػػدـ
مثػػؿ ذلػػؾ الطمػػب و ويجػػوز لممسػػجؿ تمديػػد ذلػػؾ الحػػد الزمنػػى بنػ ً
الطمب .

( )8إذا رد مقػدـ الطمػػب بػػ:ف الوثػػائؽ المطموبػػة بموجػػب المػادة ( )2غيػػر متػػوفرة بعػػد ،يجػػوز لممسػػجؿ
أف يعمػػؽ إجػ ػراء فح ػص الطم ػػب حت ػػى ذلػػؾ الوق ػػت الػػذى ي ػػتـ في ػػو تقػػديـ المس ػػتندات ،عم ػػى أف ال
يكػوف ذلػػؾ التعميػػؽ أطػوؿ مػػف سػػنتيف مػػف التػاريخ الػػذى أودع فيػػو طمػب الفحػػص بواسػػطة مػػودع

الطمب.

المادة ()86
سحب وتعديؿ الطمب
( )5يسحب الطمب بإعالف خطى يسمـ لممسجؿ ويكوف موقعاً مف كؿ مودع طمب .
( )8ال يرد رسـ الطمب إذا سحب الطمب .
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بناء عمى المادة ( )7مف القانوف مف القانوف يتـ مع دفع الرسـ المقرر.
( )3أي تعديؿ ً
المادة ()82
طمب التاشير
( )5عنػػد إسػػتالـ الطمػػب ،عمػػى المسػػجؿ أف يؤشػػر ،عمػػى كػػؿ وثيقػػة مكونػػة لمطمػػب ،التػػاريخ الفعمػػي
لإلسػتالـ ورقػـ الطمػب مكونػاً مػف الحػروؼ  ، OMالعالمػة  ، /الحػرؼ  ،Pالعالمػة  ، /وآخػر
عػػدديف مػػف السػػنة التػػي تػػـ فييػػا إسػػتالـ األوراؽ المبدئيػػة  ،العالمػػة  ، /ورقػػـ مػػف خمسػػة أرقػػاـ

يخصػػص بالترتي ػػب التسمس ػػمي ال ػػذي ي ػػتـ إسػػتالـ الطمب ػػات ب ػػو ،حي ػػث تس ػػتمـ أي تص ػػحيحات أو
وثػػائؽ تػػودع الحق ػ ًا فػػي ت ػواريخ مختمفػػة ،عمػػى المسػػجؿ أيض ػ ًا أف يؤشػػر تػػاريخ إسػػتالميا الفعمػػي
في المكاف المالئـ مف طمب منح البراءة عمى النوذج رقـ(.)2

( )8رقػػـ الطمػػب المخصػػص بموجػػب الفق ػرة ( )5يػػتـ إقتباسػػو فػػي كػػؿ المخاطبػػات الالحقػػة الخاصػػة
بالطمب .

المادة ()81
إعتماد وامخطار بتاريخ اميداع
( )5عمى المسجؿ أف يفحص ما إذا كاف الطمب يفى بمتطمبات المادة ( )1مف القانوف.

( )8إخطػػار ميػػداع أي تصػػحيح ،بموجػػب المػػادة (1ب) تكػػوف خطيػػة ،ويتعػػيف أف تحػػدد التصػػحيح
أو التصػػػحيحات المطموبػ ػػة وتطمػػػب بػ ػػ:ف تػػػودع ىػ ػػذه التصػػػحيحات خػ ػػالؿ شػػػيريف مػ ػػف تػ ػػاريخ

امخطار ،مع دفع الرسـ المقرر .

( )3بمجرد أف يعتمد المسجؿ تاريخ االيداع ،عميو إخطار مػودع الطمػب خطيػاً  ،واذا عومػؿ الطمػب
ك:نػػو لػػـ يػػودع بموجػػب المػػادة ( )1مػػف القػػانوف ،عمػػى المسػػجؿ إخطػػار م ػػودع الطمػػب خطي ػاً ،

محدداً األسباب .

المادة ()30
الفحص في ما يتعمؽ بالشكؿ
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( )5إذا وجػػد المسػػجؿ أف الشػػروط المشػػار إلييػػا فػػي المػػادة (1ب) مػػف القػػانوف غيػػر مسػػتوفاة ،عميػػو
أف يخطػر مػػودع الطمػػب خطيػاً مسػػتيفاء الن ػواقص المطموبػة خػػالؿ شػػيريف مػف تػػاريخ االخطػػار
وذل ػػؾ بع ػػد دف ػػع الرس ػػـ المق ػػرر .واذا ل ػػـ يق ػػدـ م ػػع الطم ػػب ممخ ػػص لمبػ ػراءة  ،عم ػػى المس ػػجؿ أف

يخطػػر مػػودع الطم ػػب بػػ:ف يص ػػحح الػػنقص ام ػػا بتقػػديـ ممخ ػػص أو بػػدفع الرس ػػـ المقػػرر مع ػػداد
الممخػص بواسػطة المسػجؿ نفسػػو ،واذا لػـ يسػتوفي مػودع الطمػػب النػواقص خػالؿ مػدة امخطػػار

أو إذا أرى المس ػػجؿ بػػػرغـ اسػػػتيفاء النػ ػواقص أف الشػػػروط المشػػػار إليي ػػا فػ ػػي المػػػادة (1ب) لػ ػػـ
تستوؼ  ،عميو أف يرفض الطمب ويخطر مودع الطمب  ،خطياً مبيناً األسباب .

( )8ال يؤثر رفض الطمب عمى تاريخ إيداعو الذي يبقى سارى الفعوؿ .
المادة () 35
النشر

(( )5أ) بعد ( 52ثمانية عشر شػيرا) مػف تػاريخ اميػداع يفػتح المسػجؿ طمػب البػراءة لمفحػص العػاـ
.

(ب) عند دفع الرسـ المقرر ،في أي وقت بػيف تػاريخ اميػداع ونيايػة مػدة الثمانيػة عشػر شػي ار ،
يجوز لمودع الطمب أف يطمب مف المسجؿ فتح الطمب لمفحص العاـ .

( )8يتـ فتح الطمب لمفحص العاـ بنشر العناصر التالية في الجريدة الرسمية:
(أ) رقـ وتاريخ إيداع الطمب.
(ب) عنواف امختراع.

(ج) إسـ مودع  /مودعى  /والمخترع  /المخترعيف.
(د) تاريخ  /تواريخ األولوية.

(ىػ) التصنيؼ الدولي.

(و) رسـ واحد ( أف وجد ) يصور عناصر امختراع الرئيسية.
(ز) الممخص.

وبياف ب:ف الطمب مفتوح لمفحص العاـ

( )3يتمقػ ػػى كػػػؿ شػ ػػخص ذو مصػػػمحة نسػػػخة مػ ػػف المحتويػػػات الكاممػػػة لطمبػ ػػات الب ػ ػراءات المفتوحػ ػػة
لمفحص العاـ بعد دفع الرسوـ المقررة .

( )2عمػ ػػى المسػػػجؿ عػػػدـ الكشػػػؼ أو السػػػماح لطػػػرؼ ثالػػػث بالحصػػػوؿ عمػ ػػى أيػػػة معمومػ ػػات عػ ػػف
محتويػػات طمػػب الب ػراءة ،حتػػى يػػتـ نشػػر امع ػػالف المػػذكور فػػي الفق ػرة ( )8مػػف ىػػذه المػػادة ف ػػي
الجريدة الرسمية .
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المادة ()38
طمب الفحص
فػػى حػػاؿ إيػػداع طمػػب الفحػػص بواسػػطة شػػخص غيػػر مػػودع الطمػػب ،عمػػى ذلػػؾ الشػػخص أف

يوضح األسباب التى تمنحو مصمحة مشروعة لتقديـ طمب الفحص فيما يتعمؽ بالجوىر.
المادة ()33
تقديـ المعمومات ذات الصمة بقابمية إستصدار البراءة

( )5يوضح الطرؼ ذو المصمحة السبب الذي يجعؿ المعمومات ذات الصمة حػوؿ تفاصػيؿ الطمػب
أو أولويتػػو  ،وتػػوفر تم ػػؾ المعمومػػات لمجمي ػػور ،وتكػػوف المغػػة الت ػػي وفػػرت بي ػػا تمػػؾ المعموم ػػات
مناس ػػبة فق ػػط إذا ك ػػاف يتح ػػدث بي ػػا مجتم ػػع نػ ػ و
ػاء ويس ػػتطيع فيمي ػػا أش ػػخاص قالئ ػػؿ فق ػػط خػ ػػارج
المجتمع  .بخالؼ ذلؾ ،تكوف المغة التي وفرت بيا المعمومات غير مالئمة .

( )8المعمومػػػات المتعمقػػػة بالكشػ ػػؼ والتػ ػػي وفػ ػػرت شػ ػػفيي ًا  ،يتعػ ػػيف تقػ ػػديميا مكتوبػ ػػة أمػ ػػا فػ ػػي شػ ػػكؿ
إقرار مشفوع باليميف أو في أي شكؿ آخر.

المادة ()32
الفحص فيما يتعمؽ بجوىر الموضوع والقرار بمنح أو رفض منح براءة إختراع
( )5إذا رأى المسػجؿ ،مػػع االخػػذ فػي امعتبػػار نتػػائج تقريػػر البحػث والفحػػص ،اف الشػػروط المشػػار
إلييػا فػػي القػػانوف غيػر مسػػتوفاة ،عميػػو أف يخطػر مػػودع الطمػػب خطيػ ًا لتقػػديـ مالحظاتػػو أو

تعػديؿ أو تقسػػيـ الطمػب ،وذلػػؾ خػالؿ مػػدة (3ثالثػػة) شػيور مػػف تػاريخ االخطػػار .ويجػػوز أف
يخطر مودع الطمب عدة مرات ،إذا اعتبر المسجؿ ذلؾ ضرورياً.

( )8عن ػػدما ال يتمث ػػؿ م ػػودع الطم ػػب لالخط ػػار الموج ػػو ل ػػو م ػػف المس ػػجؿ ،ب ػػالرغـ اف المالحظ ػػات أو
التعديالت أو التقسػيـ الػذى قدمػو ،والتػي يػرى المسػجؿ أنيػا ال تفػي بالشػروط المطموبػة المشػار

إلييا في القانوف  ،فإنو يرفض منح البراءة .
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( )3عمى المسجؿ أف يبمغ ق ارره بمنح البػراءة أو بػرفض مػنح البػراءة خطيػاً إلػى مػودع الطمػب ،وفػي
حالة القرار بمنح البػراءة يطمػب مػف مػودع الطمػب سػداد الرسػـ المقػرر خػالؿ تسػعيف
يوما مف تاريخ امخطار واال أعتبر الطمب كػ:ف لـ يكف .

( ) 10

المادة ()31
الق اررات المتعمقة بالطمبات المكرره أو المتداخمة
( )5عنػػدما يػػودع طمبػػاف أو أكثػػر لم ػػنح ب ػراءة ل ػنفس امخت ػراع  ،وكان ػػت ىػػذه الطمبػػات تحمػػؿ نف ػػس
تػاريخ اميػداع أو -حيثمػا ينطبػػؽ -نفػس تػاريخ األولويػة وأودعيػػا نفػس مػودع الطمػػب

(

ػاء عمػػى الطمبػػات المكػػرره
طمبػات مكػػرره )  ،يػػرفض المسػػجؿ أف يمػػنح أكثػػر مػػف ب ػراءة واحػػدة بنػ ً
.

( )8فػػي حػػاؿ إيػػداع طمبػػات مكػػرره ،يخطػػر المسػػجؿ مػػودع الطمػػب لتوضػػيح األسػػباب التػػي تب ػػرر
التك ػرار .واذا إقتنػػع بػػ:ف التك ػرار يعػػود لسػػوء الني ػػة أو سػػموؾ غيػػر مشػػروع يػػرفض المسػػجؿ ك ػػؿ
الطمبات .

( )3إذا أودع شخصاف أو أكثر طمباً لمنح براءة تطالػب بػنفس امختػراع الػذى صػنع بصػورة مسػتقمة
وعندما تكوف الطمبات الالحقة جديدة ألغراض المادة ( )3مف القػانوف (طمبػات متداخمػة) .عمػى

المسجؿ ،قبؿ تطبيػؽ المعيػار المعمػف فػي المػادة ( )2مػف القػانوف  ،أف يعطػى مػودعى الطمبػات
فرصة لإلستماع إلييـ .

( )2يجػوز لمػػودعى الطمبػػات  ،خػالؿ تسػػعيف(  ) 10يومػػا مػػف امخطػار ،عػػرض مالحظػػاتيـ خطي ػاً
حػػوؿ الت ػػداخؿ أو تعػػديؿ الطم ػػب أو تحويػػؿ أو التن ػػازؿ جزئيػ ػاً أو كمي ػاً ع ػػف الحػػؽ ف ػػي البػ ػراءة ،

حسبما يرونو مالئم ًا .

المادة )(37
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منح البراءة ،نشر امشارة إلييا ،إصدار الشيادة
(( )5أ) يخصص المسجؿ رقم ًا لكؿ براءة يمنحيا بالترتيب التسمسمى لممنح .
(ب) تعتبر البراءة ب:نيا قد منحت في التاريخ الذى ينشر فيو المسجؿ إشارة إلى منح البراءة.
( )8تم ػػنح البػ ػراءة عم ػػى النم ػػوذج رق ػػـ (  )1وينش ػػر المس ػػجؿ ف ػػي الجري ػػدة الرس ػػمية إش ػػارة إل ػػى م ػػنح
البراءة  ،تشتمؿ عمى البيانات التالية :
(أ) رقـ البراءة .

(ب) إسـ وعنواف مالؾ البراءة .
(ج) إسـ وعنواف المخترع  ،إال إذا طمب ب:ف ال يذكر إسمو في البراءة.

(د) إسـ وعنواف الوكيؿ  ،إف وجد .
(ىػ) تاريخ اميداع .

(و) إذ كانػػت األولويػػة مطالب ػ ًا بيػػا وتػػـ قبػػوؿ المطمػػب  ،بيػػاف باألولويػػة وتػػاريخ األولويػػة واسػػـ
الدولة أو الدوؿ التي أودع فييا أو بإسميا الطمب السابؽ .
(ز) تاريخ سرياف منح البراءة .

(ح) عنواف امختراع .
(ط) الممخص .

(ى) أكثر الرسومات إيضاح ًا  ،إف وجد .
(ؾ) رمز التصنيؼ الدولي لمبراءات .

(ؿ) مػذكرة حػوؿ مػػا إذا كػاف طمػػب البػراءة قػػد عػدؿ منػػذ النشػر الػػذى تشػير إليػػو المػادة ( )1مػػف
القانوف.
وتشػػمؿ الب ػراءة  ،بامضػػافة إلػػى المعمومػػات المبينػػة أعػػاله  ،تػػاريخ نشػػر الطمػػب والوثػػائؽ أو
الم ارج ػ ػػع المستش ػ ػػيد بي ػ ػػا م ػ ػػف حال ػ ػػة التقني ػ ػػة الص ػ ػػناعية الس ػ ػػابقة  ،والوص ػ ػػؼ والمطال ػ ػػب و

الرسومات  ،إف وجدت .

(( )3أ) تصدر شيادة المنح عمى النموذج رقـ ( ،)50موقعة مف المسجؿ وتتضمف عمى :
( )5رقـ البراءة .
( )8إسـ وعنواف مالؾ البراءة .

( )3تاريخ إيداع  -حيثما ينطبؽ  -تاريخ أولوية الطمب .
( )2تاريخ سرياف منح البراءة .
(ب) شػػيادة المػػنح يكػػوف ممحق ػ ًا بيػػا الوصػػؼ والرسػػومات  ،إف وجػػدت  ،والممخػػص والمطالػػب
ويكوف الممحؽ معتمدَا ًً مف المسجؿ .
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المادة ()36
التراخيص امجبارية
( )5يقػدـ الطمػب عمػػى النمػوذج رقػـ ( )55ويكػػوف مصػحوب ًا ببيػػاف مػف نسػختيف طبػػؽ األصػؿ حػػوؿ

الحقائؽ التي يستند إلييا مػودع الطمػب وبينػة مػف نسػختيف أصػميتيف تثبػت صػحة البيػاف  .ىػذه

الفقرة تسرى بصرؼ النظر عما إذا كاف مودع الطمب كياناً خاصاً أو كيانػاً يعمػؿ لمحكومػة أو

كياناً ممموكاً لمحكومة.

( )8يودع طمب الترخيص امجباري لدى المسجؿ ويعنوف إلى الوزير.

( )3عمى المسػجؿ ،خػالؿ تسػعيف (  ) 10يومػا مػف تػاريخ طمػب مػنح تػرخيص إجبػاري ،أف يفحػص
مػػا إذا كانػػت متطمب ػػات المػػادة ( )53مػػف الق ػػانوف مسػػتوفاة مػػف حي ػػث الظػػاىر ،يقػػوـ المس ػػجؿ
بإخط ػػار الش ػػخص أو الكي ػػاف المطال ػػب ب ػػالترخيص امجب ػػاري خطيػ ػاً ،مبين ػػ :األس ػػباب ،ويقػ ػػوـ

المسػػجؿ فػػو اًر بإرسػػاؿ نسػػخة مػػف الطمػػب إلػػى مالػػؾ الب ػراءة والػػى المسػػتفيديف -إف وجػػدوا -مػػف
الرخص امجبارية الممنوحة ،ودعوتيـ إلى تقديـ المالحظات حوليا خطيػ ًا إلػى المسػجؿ خػالؿ

تسعيف (  ) 10يوما مف تاريخ االخطار.

( )2عمػػى مالػػؾ الب ػراءة أف يخطػػر فػػو اًر وخطي ػاً ،كػػؿ المػػرخص ليػػـ بالطمػػب ،ويكػػوف لممػػرخص ليػػـ
الحػػؽ فػػي تقػػديـ مالحظػػات حولػػو ،خطي ػاً إلػػى المسػػجؿ خػػالؿ تسػػعيف (  ) 10يومػػا مػػف تػػاريخ

االخطار الصادرة بموجب الفقرة (. )3

( )1يخطر المسجؿ فو ًار الشخص المطالب بالترخيص امجباري ب:ية مالحظات تقدـ.

( )7يعقػػد المسػػجؿ بعػػد ذلػػؾ جمسػػة إسػػتماع يخطػػر الشػػخص المطالػػب بػػالترخيص امجبػػاري ومالػػؾ

ػعار
البػراءة واألشػخاص الػذيف قػدموا مالحظػات بموجػب الفقػرتيف ( )3و ( ، )2مانحػاً إيػاىـ إشػ اً

خطياً مدتو ثالثيف (  ) 30يوما بالتاريخ المحدد لمسماع .

( )6بعد السػماع ،يقػدـ المسػجؿ كػؿ السػجالت والوثػائؽ وكػؿ المعمومػات ذات الصػمة ،بمػا فػي ذلػؾ
مػا توصػؿ إليػو ىػو شخصػي ًا إلػى الػوزير .واذا وجػد الػوزير أف الشػروط لمػنح تػرخيص إجبػاري

مستوفاة يقوـ بمنح الترخيص واال فإنو يرفضو .

( )2يكػػوف الق ػرار بمػػنح أو رفػػض التػػرخيص امجبػػاري خطي ػاً ،ويبػػيف األس ػس التػػي قػػاـ عمييػػا وفػػي
حالة قرار المنح ويجب أف يحدد عمى وجو الخصوص -:

(أ) مدة منح الترخيص .

(ب) إلى أي األعماؿ المشار إلييا في المادة ( )53مف القانوف يمتد الترخيص.
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(ج) الميمػػة التػػي يجػػب أف يشػػرع خالليػػا المسػػتفيد مػػف التػػرخيص امجبػػاري فػػي تشػػغيؿ امخت ػراع
المحمى بالبراءة.

(د) الشروط المتعمقة بدفع المكاف:ة .

( )1يقػوـ المسػجؿ بتسػجيؿ التػرخيص امجبػػاري وينشػر قػرار الػوزير فػػي الجريػدة الرسػمية وذلػؾ بعػػد
سداد الرسوـ المقررة .كما يخطر خطياً بذلؾ مالؾ البراءة و المشاركيف ا خريف .

( )50إذا تظمـ أي شخص مػف قػرار الػوزير بمػنح التػرخيص امجبػاري امػاـ المحكمػة المختصػة ،يقػوـ
المسجؿ بعد صدور الحكـ ،بتسجيمو في طمب الترخيص ونشره .

( )55تسرى أحكػاـ وشػروط قػرار المجمػس العػاـ لمنظمػة التجػارة العالميػة ،الصػادر فػي  30أغسػطس
8003ـ  ،حوؿ تنفيذ الفقرة  7مف إعالف الدوحة حػوؿ إتفاقيػة تػريبس والصػحة العامػة  -متػى

كػػاف ذلػػؾ مالئم ػاً  -عمػػى الق ػ اررات المتخػػذه بموجػػب المػػادة ( )53مػػف القػػانوف وىػػذه المػػادة فػػي

سي اؽ النفاذ إلػى المنتجػات الدوائيػة ،خاصػة تمػؾ التػي تشػير إلػى التنػازالت مػف المػادة ( 35و)
والمادة ( 35ح) مف إتفاقية تريبس.

المادة ()32
الرسوـ السنوية ونشر البراءات التي سقط الحؽ فييا
( )5يقػوـ المسػجؿ بالت:شػػير فػي السػجؿ بسػػقوط الحػؽ فػي الب ػراءة بسػبب عػدـ دفػػع الرسػـ السػنوي فػػي
الوقت المحدد طبقا لممادة ( )58مف القانوف ،وينشر عف ذلؾ في الجريدة الرسمية .

( )8ال ترد الرسوـ السنوية .

( )3ألغ ػ ػراض نشػػػر المعمومػ ػػات التقنيػػػة وتشػػػجيع إسػ ػػتغالؿ التقنيػػػات المتػػػوفرة فػ ػػي عمػػػاف بواسػ ػػطة
الصناعة العمانية ،يجوز لممسجؿ أف ينشر فػي الجريػدة الرسػمية ممخصػاً بػالبراءات السػاقطة كػؿ

ستة أشير أو عندما يجد ذلؾ مالئماً.

المادة () 31
املغاء
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( )5يػتـ إلغػاء بعػض المطالػػب أو جػزء منيػا وفقػػا الحكػاـ المػادة ( )52مػػف القػانوف  ،وذلػؾ بموجػػب
الحكـ الصادر مف المحكمة المختصة.

( )8يقػوـ مالػؾ البػراءة بإخطػار أي مػرخص لػػو ب:يػة دعػوى قضػائية تقػاـ ملغػاء البػراءة خطيػا ،كػذلؾ
يخطر الشخص المطالب باملغاء أي مسػتفيديف مػف الػرخص امجباريػة الممنوحػة بموجػب المػادة

( )53مف القانوف ،وعندما يكوف سبب املغاء ىو أف مالؾ البراءة لػيس ىػو المختػرع أو خميفتػو،
يخطر كذلؾ الشخص الذى إدعى ب:ف لػو الحؽ في البراءة .

المادة ()20
الطمبات الدولية المودعة مف خالؿ معاىدة التعاوف بش:ف البراءات

( )5يعامؿ الطمب الػدولي بتعيػيف ُعمػاف ،وفقػا ليػذه المػادة  ،كطمػب لمحصػوؿ عمػى بػراءة أو نمػوذج
منفع ػػة أودع بموجػػػب احكػػػاـ الق ػػانوف متخػ ػػذاً كتػ ػػاريخ إي ػػداع ل ػ ػػو تػ ػػاريخ امي ػػداع الػ ػػدولي المعتمػ ػػد
بموجب معاىدة التعاوف بش:ف البراءات .

(( )8أ) ( )5تعمػؿ دائػرة الممكيػة الفكريػة كمكتػب تسػمـ طمبػػات فيمػا يتعمػؽ بطمػب دولػي يػودع لديػػو
بواسطة شخص مقيـ في ُعماف أو مواطف ُعماني .
ػاء عمػػى
( ) 8يجػػوز تقػػديـ الطمػػب بواسػػطة المختػػرع أو خمفػػو او بواسػػطة وكيػػؿ قػػانوني  ،بنػ ً
الم ػػادة ( )10م ػػف الالئح ػػة التنفيذيػ ػة لمعاى ػػدة التع ػػاوف بش ػػ:ف البػ ػراءات .إذا ك ػػاف الطم ػػب
موقعػ ػاً م ػػف الوكي ػػؿ ،ويج ػػب أف تك ػػوف وثيق ػػة تعيين ػػو منفص ػػمة وت ارع ػػى النم ػػوذج المح ػػدد
بواسطة المكتب الدولي .

(ب) ي ػػودع الطم ػػب ال ػػدولي الم ػػودع ل ػػدى دائػ ػرة الممكي ػػة الفكري ػػة بالمغ ػػة امنجميزي ػػة وي ػػدفع رس ػػـ
التحويؿ المقرر.

(ج) يجب أف يراعى الطمب متطمبات معاىدة التعاوف بش:ف البراءات والئحتيا التنفيذية .

(د) يضػػع دائ ػرة الممكيػػة الفكريػػة خػػتـ ت ػػاريخ امسػػتالـ عمػػى الطمػػب .إذا كػػاف الطمػػب ال يمتث ػػؿ
لمتطمبات المادة ( )55مف معاىدة التعاوف بش:ف البػراءات  ،ويخطػر المسػجؿ مػودع الطمػب
بذلؾ ويحدد لػو الفترة الزمنية التي يجب تقديـ التصحيحات الالزمة خالليا .

(ى ػػ) تػػاريخ إي ػػداع الطمػػب ال ػػدولي ىػػو ت ػػاريخ إسػػتالـ الطم ػػب إمتثػػاالً لمم ػػادة ( )55مػػف معاى ػػدة
التعػػاوف بش ػػ:ف البػ ػراءات أو فػػي ح ػػاؿ ض ػػرورة إج ػراء تص ػػحيح أو أكث ػػر تػػاريخ إس ػػتالـ ذل ػػؾ

التصحيح أو التصحيحات .
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(و) إذا لػػـ يقػػدـ مػػودع الطمػػب التصػػحيح أو التصػػحيحات حسػػب طمػػب دائ ػرة الممكيػػة الفكريػػة،
يخطر المسجؿ مودع الطمب ب:ف طمبو قد رفض .

(ز) إذا تحقػؽ المسػػجؿ ،بعػد إعتمػػاد تػاريخ إيػػداع لمطمػب الػػدولي ،مػف أف أحكػػاـ المػػادة (-52
 )5مف معاىدة التعاوف بشػ:ف البػراءات لػـ يػتـ اممتثػاؿ ليػا ،يقػوـ بتحديػد الفتػرة الزمنيػة التػي
يجب إيداع التصحيحات الالزمة خالليا.

(ح) إذا لـ تقدـ التصحيحات الالزمة وفقاً لمقاعدة الفرعية (ز)  ،يقػوـ المسػجؿ بإخطػار مػودع
الطمب والمكتب الدولي ب:ف الطمب يعتبر مسحوباً.

(ط) إذا تحقؽ المسجؿ ،بعػد إعتمػاد تػاريخ إيػداع لمطمػب الػدولي ،مػف أف رسػماً واحػداً أو أكثػر

مػػف الرسػػومات الم ػػذكورة فػػي الطمػػب ن ػػاقص أو ناقصػػة ،عميػػو أف يح ػػدد الحػػد الزمنػػى ال ػػذى
يجب عمى مقدـ الطمب أف يقدـ خاللو الرسػـ أو الرسػومات الناقصػو .واذا قػدمت الرسػومات

الناقصػػو خ ػػالؿ الم ػػدة المح ػػددة بواسػػطة المس ػػجؿ  ،يك ػػوف ت ػػاريخ اميػػداع ى ػػو ت ػػاريخ إس ػػتالـ

الرسـ أو الرسومات الناقصو  .غير ذلػؾ  ،يسػتبقى تػاريخ اميػداع ويعتبػر أى ذكػر لمرسػـ أو

الرسومات الناقصو في الطمب غير موجود .

(ى) ف ػػي ح ػػاؿ تق ػػديـ الطم ػػب ال ػػدولي أو أي تع ػػديؿ أو تص ػػحيح أو وثيق ػػة أخ ػػرى ب ػػالتمغراؼ أو
التيمػػى برنت ػػر أو الف ػػاكس معنونػ ػاً إل ػػى المس ػػجؿ ،عمػػى م ػػودع الطم ػػب أف ي ػػزود دائػ ػرة الممكي ػػة
الفكريػػة ،خػػالؿ  ( 52أربعػػة عش ػػر) يوم ػاً مػػف تػػاريخ امرس ػػا ؿ ب:صػػؿ تمػػؾ الوثػػائؽ وخط ػػاب

مرفؽ يحدد ذلؾ امرساؿ السابؽ  .وبغير ذلؾ تعتبر تمؾ الوثائؽ غير موجودة .

(ؿ) إذا تبيف لممسػجؿ ،خػالؿ ( 2أربعػة) أشػير مػف تػاريخ إيػداع الطمػب الػدولي  ،أف متطمبػات
المادة (55أ) إلى (ج) مػف معاىػدة التعػاوف بشػ:ف البػراءات لػـ تسػتوؼ ،يقػوـ بإخطػار مػودع
الطمب ب:ف طمبو يعتبر مسحوب ًا .
(ـ) يجػػوز لمػػودع الطمػػب أف يطمػػب مػػف المكتػػب الػػدولي أف يرسػػؿ طمبػػو إلػػى المكاتػػب المعينػػة
حت ػػى يم ػػارس حق ػػو فػ ػػي مطالب ػػة تم ػػؾ المكات ػػب بمراجعػػػة قػ ػرار المس ػػجؿ ب ػػرفض أو بإعتبػ ػػار
بناء عمى المػادة ( )81مػف معاىػدة التعػاوف بشػ:ف البػراءات والمػادة
الطمب الدولي مسحوباً ً ،
( )15مف الئحتيا التنفيذية .

(ف) ترسػػػؿ كػػػؿ الوثػػػائؽ المسػ ػػتممة بواسػػػطة دائ ػ ػرة الممكيػػػة الفكريػػػة  ،بمػػػا فييػػػا تمػػػؾ الخاص ػ ػة
بالطمبات المرفوضة أو المسحوبة ،إلى المكتب الدولي.

( )2تحدث تواريخ اميداع والنشر الدولي نفس األثار كتواريخ لإليداع والنشر في ُعماف .
(( )1أ) تعمػػؿ دائ ػرة الممكيػػة الفكريػػة كمكتػػب معػػيف فيمػػا يتعمػػؽ بطمػػب دولػػي تكػػوف ُعمػػاف معينػػة فيػػو
ألغراض الحصوؿ عمى براءة وطنية أو شيادة نموذج منفعة بموجب أحكاـ القانوف .
(ب) الطمبات الدولية التي تعيف ُعماف يجوز ليا أف تتقدـ لمنح براءة أو شيادة نموذج منفعة .
26

(ج) فػػي حػػاؿ تعيػػيف ُعمػػاف ،يجػػب عمػػى مػػودع الطمػػب أف يقػػدـ ،حتػػى إنتيػػاء مػػدة (80عش ػريف)
(
شػي اًر مػػف تػاريخ األولويػػة ،المواصػػفات بالمغػة العربيػػة طبق ػاً لإليػداع التمييػػدي الػػدولي
الوصػػؼ  ،المطالػػب  ،الممخػػص والرسػػومات  ،إف وجػػدت) و ،إذا كػػاف مالئم ػاً  ،التعػػديالت
والبيان ػػات الت ػػي تش ػػير إليي ػػا الم ػػادة ( )51م ػػف معاى ػػدة التع ػػاوف بش ػػ:ف البػ ػراءات  ،مص ػػحوبة
بوثيقة تحدد العناصر األساسية لمطمب الدولي ،وتسمية المخترع ودليػؿ دفػع الرسػـ المسػتحؽ

.
(د) إذا فشػػؿ م ػػودع الطمػػب ف ػػي تقػػديـ عم ػػى األقػػؿ المطال ػػب أو الوصػػؼ بالمغ ػػة العربيػػة ،يعتب ػػر
بعمػاف .إذا فشػؿ مػودع الطمػب فػي أف يقػدـ بالمغػة العربيػة واحػدة
الطمب مسحوباً فيما يتعمؽ ُ
م ػػف الوث ػػائؽ األخ ػػرى الم ػػذكورة ف ػػي الم ػػادة الفرعي ػػة (ج) يق ػػوـ المس ػػجؿ بدعوت ػػو لتق ػػديـ تم ػػؾ

الوثػػائؽ خ ػػالؿ (70س ػػتيف) يومػ ػ ًا  .إذا كان ػػت الوثيق ػػة الناقص ػػة ى ػػي البي ػػاف المش ػػار إلي ػػو ف ػػي
الم ػػادة الفرعي ػػة (جػ ػػ)  ،يعتبرىػػػا المس ػػجؿ غي ػػر موج ػػودة .إذا كانػػػت الوثيق ػػة المفق ػػودة أحػ ػػدى
بعمػاف .فػي ىػذه الحالػة  ،يجػوز
الوثائؽ األخر  ،يعتبر المسػجؿ الطمػب مسػحوباً فيمػا يتعمػؽ ُ
لم ػػودع الطم ػػب أف يطم ػػب ،خ ػػالؿ ( 70س ػػتيف) يومػ ػاً م ػػف الت ػػاريخ ال ػػذى إعتب ػػر في ػػو الطم ػػب

مسحوب ًا ،ب:ف يعاد النظر في الطمب عند تقديـ الوثيقة الناقصة المعنية.
(ىػػ) إذا لػـ ينفػذ الػبالغ المشػار إليػو فػي المػادة ( )80مػف معاىػدة التعػاوف بشػ:ف البػراءات  ،يقػوـ
مػودع الطمػػب بتقػػديـ تمػؾ الوثػػائؽ خػػالؿ ( 70سػػتيف) يومػاً مػػف التػػاريخ الػذى يقػػوـ فيػػو دائ ػرة
الممكيػػة الفكري ػػة بامخط ػػار بع ػػدـ وجػػود ذل ػػؾ ال ػػبالغ ،وف ػػى ىػػذه الحال ػػة تبق ػػى بداي ػػة المرحم ػػة
الوطنية معمقة .

إذا لػـ تقػدـ الوثػائؽ خػػالؿ تمػؾ الفتػرة الزمنيػػة واذا كػاف الػبالغ وفق ػ ًا لممػادة ( )80مػف معاىػػدة

بعمػاف.
التعاوف بش:ف البراءات لـ يستمـ فػي ىػذا األثنػاء ،يعتبػر الطمػب مرفوضػ ًا فيمػا يتعمػؽ ُ

فػي ىػذه الحالػة  ،يجػوز لمػػودع الطمػب أف يطمػب ،خػالؿ (70سػػتيف) يومػاً مػف التػاريخ الػػذى

إعتبر فيو الطمب مرفوضاً  ،أف يعاد النظر في الطمب عند تقديـ الوثيقة المفقودة المعينة .

(و) تج ػػوز ممارس ػػة الح ػػؽ ف ػػي تع ػػديؿ الطم ػػب  ،حس ػػب ن ػػص الم ػػادة ( )82م ػػف معاى ػػدة التع ػػاوف
بش:ف البراءات والمادة ( )18مف الئحتيا التنفيذية :

( )5خ ػػالؿ  ( 70س ػػتيف ) يومػ ػ ًا م ػػف إنتي ػػاء الم ػػدة المح ػػددة ف ػػي الم ػػادة ( ) 5-88م ػػف معاى ػػدة
التعاوف بش:ف البراءات .

( )8إذا كاف البالغ الذى تشير إليو المػادة ( )80مػف معاىػدة التعػاوف بشػ:ف البػراءات لػـ يرسػؿ
إل ػػى دائ ػ ػرة الممكيػػػة الفكريػػػة قبػػػؿ انتيػػػاء المػػػدة المحػػػددة فػ ػػي المػػػادة ( ) 5-80مػػػف معاىػ ػػدة
التعاوف بش:ف البراءات  ،خالؿ ( 2أربعة) أشير بعد انتياء تمؾ المدة.

( )3في أي حاؿ  ،حتى إنتياء تمؾ المدة .
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(( )7أ) تعمؿ دائرة الممكية الفكرية كمكتب مختار فيمػا يتعمػؽ بطمػب دولػي تكػوف ُعمػاف معينػة فيػو ،

كمػ ػػا مش ػ ػػار ف ػ ػي الم ػ ػػادة الفرعي ػ ػػة  ، 1إذا أودع مػ ػػودع الطم ػ ػػب مطالبػ ػػة ألغػ ػ ػراض الفح ػ ػػص
التمييدي الدولي بموجب الفصؿ الثاني مف معاىدة التعاوف بش:ف البراءات .

(ب) عندما تعيف ُعماف قبػؿ إنتيػاء الشػير التاسػع عشػر مػف تػاريخ األولويػة المػادة ( )5-31مػف
معاىػػدة التعػػاوف بش ػػ:ف الب ػراءات  ،يج ػػب عم ػى م ػػودع الطمػػب أف ي ػػوفر ،خػػالؿ (30ثالث ػػيف)
شي اًر مف تاريخ األولوية ،الوثائؽ المذكورة في المادة الفرعية (( )1ج)  ،بشرط:

( )5يجػب أف تقػػدـ بالمغػػة العربيػػة ،أيػة ورقػػة بديمػػة مػػذكورة فػي المػػادة ( )57-60مػػف الالئحػػة
التنفيذية لمعاىدة التعاوف بش:ف البراءات ممحقة بتقرير الفحص التمييدي الدولي.

( )8ألغػ ػراض الم ػػادة ( )5-31م ػػف معاى ػػدة التع ػػاوف بش ػػ:ف البػ ػراءات ،عن ػػدما يك ػػوف التقريػ ػػر
حوؿ الفحص التمييدي الدولي قد تـ توفيره ،يكوف تقديـ أي تعػديؿ بالمغػة العربيػة ،وفقػاً

لممػػادة ( )51م ػػف معاى ػػدة التع ػػاوف بش ػػ:ف الب ػراءات ،مطموبػ ػاً فق ػػط عن ػػدما يك ػػوف التع ػػديؿ

ممحقاً بالتقرير المذكور.

( )3ال تطمب ترجمة لتقرير الفحص التمييدي الدولي إلػى المغػة االنجميزيػة فػي حػاؿ وجػوب
تقػػديـ امبػػالغ وفق ػ ًا لممػػادة ( )3-37مػػف معاىػػدة التعػػاوف بشػػ:ف الب ػراءات والمػػادة (-68

 )5مف الئحتيا التنفيذية  ،إذا قدـ نص بالمغة العربية .

(ج) تسرى أحكاـ المادة الفرعية (1ج) إلى (ىػ) عمى الوثػائؽ الالزمػة لػدخوؿ الطمػب الػدولي إلػى
المرحمة الوطنية .

(د) تجػػوز ممارسػػة الحػػؽ فػػي تعػػديؿ الطمػػب ،كمػػا تػػنص عميػػو المػػادة ( )25مػػف معاىػػدة التعػػاوف
بش:ف البراءات :

( )5خ ػػالؿ (70س ػػتيف) يومػ ػ ًا م ػػف إنتي ػػاء الم ػػدة المنص ػػوص عميي ػػا ف ػػي الم ػػادة ( ) 5-31م ػػف
معاىدة التعاوف بش:ف البراءات و

( )8خالؿ ( 2أربعػة) أشػير مػف نيايػة المػدة المحػددة فػي المػادة ( )5-31مػف معاىػدة التعػاوف
بش:ف البراءات إذا لػـ يػتـ إرسػاؿ تقريػر الفحػص التمييػدي الػدولي ،وفقػاً لممػادة ( )5-37مػف

معاىدة التعاوف بش:ف البراءات حتى نياية تمؾ المػدة.
( )3في كؿ األحواؿ  ،حتى تاريخ طمب الفحص .

(ىػ) أي إختيار يتـ بعد نيايػة التسػعة عشػر شػي اًر مػف تػاريخ األولويػة ،ال يحػدث أي آثػار فيمػا يتعمػؽ
بتطبيػػؽ الم ػػدة المقػػرره ف ػػي الفصػػؿ الث ػػاني مػػف معاى ػػدة التعػػاوف بش ػػ:ف الب ػراءات فيم ػػا يتعم ػػؽ

بإجراءات المرحمة الوطنية في ُعماف .
( )6ال تشػرع دائ ػرة الممكيػة الفكريػػة كمكتػػب معػيف أو مكتػػب مختػار فػػى معالجػػة طمػب دولػػي بتعيػػيف
ُعمػاف قبػؿ إنتيػاء الميمػػة الزمنيػة المشػار إلييػػا فػي المػادة الفرعيػػة ( )2إال إذا كػاف مػودع الطمػػب
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أمتثؿ لمتطمبات تمؾ المادة الفرعية وأودع لدى دائرة الممكية الفكرية طمبػاً صػريحاً بالشػروع مبكػ اًر

فى تمؾ المعالجة .

( )2يػدفع مػػودع الطمػػب ،فيمػػا يتعمػؽ بطمػػب دولػػي بتعيػػيف ُعمػػاف وقبػؿ أنتيػػاء الميمػػة الزمنيػػة القابمػػة
لمتطبيػػؽ بموجػػب المػػادة (()88أ) أو (()5()31أ) مػػف معاىػػدة التعػػاوف بشػػ:ف الب ػراءات  ،الرسػػـ
الوطنى دائرة الممكية الفكرية ويػودع ترجمػة لمطمػب الػدولي إلػى المغػة العربيػة إذا لػـ ي وكػف مودعػاً
()1

بيذه المغة ولـ يتـ نشره بموجب معاىدة التعاوف بش:ف البراءات كترجمة إلييا .

إذا لػػـ يمتثػػؿ مػػودع الطمػػب لمتطمبػػات المػػادة الفرعيػػة ( )2خػػالؿ الميمػػة المشػػار إلييػػا فػػي

تمؾ المادة الفرعية  ،فإف الطمب الدولي يعتبر مسحوباً ألغراض ىذه الالئحة .

(( )50أ) عنػػدما يعتبػػر ال ػدولي مسػػحوب ًا بموجػػب المػػادة الفرعيػػة ( ، )1تقػػوـ دائ ػرة الممكيػػة الفكري ػػة
ػاء عمػى طمػب مسػبب مػف
بإعادة حقوؽ مودع الطمب فيما يتعمؽ بذلؾ الطمػب الػدولي  ،بن ً
مػودع الطمػػب يقػدـ إلػػى المسػػجؿ فػي مػػدة أقصػاىا  ( 10تسػػعيف ) يوم ػاً مػف التػػاريخ الػػذى

أصػػبح فيػػو السػػحب نافػػذاَ ًً  ،ودفػػع الرسػػـ المقػػرر ،بشػػرط أف يجػػد المسػػجؿ أف الفشػػؿ فػػي
املتػ ػزاـ بالميم ػػة الزمني ػػة المشػػػار إليي ػػا ف ػػي الم ػػادة الفرعيػػػة ( )2ح ػػدث ب ػػالرغـ م ػػف اتخػ ػػاذ
الحرص الواجب الذى تتطمبو الظروؼ .

(ب) ال يػػرفض المسػػجؿ طمبػ ػاً معػػادة الحقػػوؽ ب ػػدوف إعطػػاء مػػودع الطم ػػب الفرصػػة ليب ػػدى
مالحظات حوؿ الرفض المنوى خالؿ ميمة زمنية تكوف معقولة بالنسبة لمظروؼ .

(( )55أ) تقػػوـ دائػ ػرة الممكي ػػة الفكريػػة ببح ػػث الطمب ػػات الدوليػػة طبقػ ػاً ألحك ػػاـ معاىػػدة التع ػػاوف بش ػػ:ف

البػراءات وال ئحتيػػا التنفيذيػػة والتوجييػػات ام داريػػة بموجػب تمػػؾ الالئحػػة وأحكػػاـ تمػػؾ الالئحػػة
والتوجييات امدارية النيائيػة التػي يجػوز لممسػجؿ أف يصػدرىا  .فػي حػاؿ حػدوث تضػارب ،

تسرى أحكاـ معاىدة التعػاوف بشػ:ف البػراءات والئحتيػا التنفيذيػة والتوجييػات امداريػة بموجػب

تمؾ الالئحة .

(ب) ب ػػدوف امخ ػػالؿ ب:حك ػػاـ ا لم ػػادة الفرعي ػػة (أ)  ،يتع ػػيف أف تمتث ػػؿ الطمب ػػات المودع ػػة ل ػػدى
دائرة الممكية الفكرية بموجب معاىػدة التعػاوف بشػ:ف البػراءات  ،لػنفس المتطمبػات التػي تسػرى

عمى الطمبات الوطنية  ،تحديدًا فيما يتعمػؽ بالطمػب والوثػائؽ المصػاحبة وتشػكيميا  ،بمػا فػي
ذلؾ تخصيص رقـ  ،إال أف تاريخ اميداع يكوف ىو تاريخ اميداع الدولي .

(ج) بمج ػػرد اس ػػتالـ الطم ػػب ال ػػدولي ف ػػي المرحمػػػة الوطني ػػة  ،ي ػػتـ نشػ ػره بالمغ ػػة العربي ػػة  .مػ ػػع
م ارع ػػاة أف يحت ػػوى نش ػػر اس ػػتالـ الطم ػػب ف ػػي المرحم ػػة الوطني ػػة  ،بامض ػػافة إل ػػى ال ػػرقـ ال ػػذى

خص ػػص ف ػػي المرحم ػػة الوطني ػػة  ،وفقػ ػاً لمقاعػ ػػدة الفرعي ػػة (ب)  ،ت ػػاريخ ورق ػػـ النش ػػر الػ ػػدولي
وتاريخ إستالـ الطمب في المرحمة الوطنية ورقـ وتاريخ الطمب الدولي .
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(د) يج ػ ػػوز تق ػ ػػديـ طم ػ ػػب الفح ػ ػػص وفقػ ػ ػاً لمم ػ ػػادة (()1()1أ) م ػ ػػف الق ػ ػػانوف خ ػ ػػالؿ  ( 37س ػ ػػتة
وثالث ػػيف) ش ػػي اًر م ػػف ت ػػاريخ الطم ػػب ال ػػدولي أو خ ػػالؿ  ( 70س ػػتيف ) يومػ ػاً م ػػف ال ػػدخوؿ ف ػػي

المرحمة الوطنية  ،أييما تنقضى آخ ًار .

(( ) 58أ) إذا طم ػػب م ػػودع الطم ػػب م ػػف المس ػػجؿ أف يعي ػػد النظ ػػر ف ػػي قػ ػرار مكت ػػب التس ػػميـ أو المكت ػػب
الػدولي  ،طبق ػاً لممػػادة ( )81مػػف معاىػدة التعػػاوف بشػػ:ف الب ػراءات  ،يجػب عميػػو أف يقػػدـ كػػال
الطمب الدولي ووثائقػو التكميميػة بالمغػة العربيػة  ،مػع دفػع الرسػـ المسػتحؽ  ،خػالؿ (شػيريف)

مػػف تػػاريخ امخط ػػار بػػالقرار المعن ػػى ،المػػادة ( )15م ػػف الالئحػػة التنفيذي ػػة لمعاىػػدة التع ػػاوف
بش:ف البراءات.

(ب) إذا ق ػػرر المسػػػجؿ أف قػ ػرار مكتػػػب التسػػػمـ أو المكت ػػب الػػػدولي غيػػػر مب ػػرر  ،يقػػػوـ بػ ػػإبالغ
المكتب الدولي بامستمرار في معالجة الطمػب الػدولي  ،حتػى يحػدث آثػا اًر فيمػا يتعمػؽ بعمػاف

.

(( ) 53أ) التفاص ػػيؿ امض ػػافية الخاص ػػة ب ػػالنظر ف ػػي الطمب ػػات الدولي ػػة بواس ػػطة  ،والوظ ػػائؼ األخ ػػرى
المتعمق ػػة دائػ ػرة الممكي ػػة الفكري ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ بمعاى ػػدة التع ػػاوف بش ػػ:ف البػ ػراءات  ،بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ
الرس ػػوـ المس ػػتحقة والح ػػدود الزمني ػػة  /المي ػػؿ والمغ ػػات المح ػػددة والمتطمب ػػات األخ ػػرى المتعمق ػػة

بالطمبات الدولية ،يجوز تضمينيا في توجييات إدارية مستقبمية قد يقرر المسجؿ وضعيا .
(ب) يضػ ػػع المسػػػجؿ توجييػػػات إداريػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػدفع الرسػػػوـ المسػ ػػتحقة بموجػػػب معاىػ ػػدة
التعػاوف بشػ:ف البػراءات ،ولكػف بشػرط أف تكػوف الرسػوـ السػنوية مسػتحقة الػدفع بعػد سػنة واحػدة
مف إيداع الطمب الدولي ،تدفع الرسوـ السنوية المستحقة الػدفع قبػؿ دخػوؿ الطمػب الػدولي إلػى
المرحمة الوطنية خالؿ ( 3ثالثة) أشير مف ذلؾ التاريخ .
المادة ()25
أحكاـ خاصة تتعمؽ بعقود التنازؿ وترخيص البراءات
( )5إذا إتضح لممسجؿ أف عقػد التنػازؿ أو التػرخيص يتضػمف شػرطاً أو أكثػر تقػع ضػمف الحظػر ،يقػوـ
بإخطار مالؾ البراءة والمتنػازؿ لػػو أو المػرخص لػػو المحتمػؿ لعػرض إدعاءاتيمػا وتقػديـ البينػة ذات
الصمة خالؿ شيريف مف تاريخ امخطار.
( )8عمػى المسػجؿ أف يباشػر عممػو بمنتيػى الحػذر ويتخػذ كػؿ التػدابير الالزمػة لحمايػة سػرية المعمومػػات
التجاري ػػة  .ويج ػػوز لممس ػػجؿ أف يتش ػػاور م ػػع القطاع ػػات الحكومي ػػة األخ ػػرى لجم ػػع المعموم ػػات ذات
الصمة ويصدر ق ار اًر عف عمـ واطػالع .واف فحػص العقػد بواسػطة المسػجؿ ال يمنػع الحاجػة مجػراء
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قضػ ػػائي أو إداري ألغػ ػ ػراض المػ ػػادة ( )5(53أ) ( )8م ػ ػػف الق ػ ػػانوف ،ولكػ ػػف يج ػ ػػوز أخػ ػػذ قػ ػ ػ ارره ف ػ ػػي

امعتبار لذلؾ الغرض .

المادة ()28
امستعانة بجية خارجية مجراء فحص طمبات البراءة فيما يتعمؽ بالجوىر
( )5إذا قػررت السػػمطات المختصػػة فػػي ُعمػػاف امسػػتعانة بجيػة خارجيػػة فيمػػا يتعمػػؽ ب:نشػػطة الفحػػص
الجػوىرى لطمبػات البػراءة وشػيادة نمػوذج المنفعػة  ،تسػرى كػؿ ىػذه الالئحػة ك:نمػا الفحػص قػد تػػـ
إنج ػػازه بواس ػػطة دائػ ػرة الممكي ػػة الفكري ػػة ،أي أن ػػو يج ػػوز لممس ػػجؿ أف يم ػػدد أو يخف ػػض م ػػدد تق ػػديـ
ال ػػرد ود والمعموم ػػات بواس ػػطة األش ػػخاص ذوي المص ػػحمة ردًا عم ػػى دعػ ػوات وطمب ػػات المعموم ػػات
وتعديالت الطمبات ،حسبما يرى المسجؿ ذلؾ مالئماً.
( )8الفحػ ػػص الػ ػػذي يػ ػػتـ بامسػ ػػتعانة بجيػ ػػة خ ارجيػ ػػة يجػ ػػب أف ي:خػ ػػذ فػ ػػي امعتبػ ػػار شػ ػػروط القابمي ػ ػػة
مستصدار براءة امختراع المنصوص عمييا فى القانوف.

( )3فػى حػاؿ مػػا قػررت السػػمطات المختصػة فػػي ُعمػاف امسػتعانة بجيػػة خارجيػة فيمػػا يتعمػؽ ب:نشػػطة
الفحػػص الجػػوىري لطمبػػات الب ػراءة وشػػيادة نمػػوذج المنفعػػة ،يحػػتفظ المسػػجؿ أوالمحكمػػة بواجػػب
ال تحقؽ مف اممتثاؿ ألحكاـ القانوف وىذه الالئحة الخاصة.

( )2ألحك ػػاـ الق ػػانوف وى ػػذه الالئح ػػة ،ت ػػتـ ك ػػؿ البالغ ػػات وامخط ػػارات وال ػػدعوات الخاص ػػة ب ػػالفحص
الجوىرى عف طريؽ المسجؿ .

المادة ()23
شيادات المنفعة
تسرى أحكاـ ىذه الالئحػة ،مػع إجػراء التعػديؿ الػالزـ ،عمػى شػيادات نمػاذج المنفعػة ،وفقػاً لممػواد

( 51إلى  )52مف القانوف.
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الفصل الثاني
العالمات
المادة ()22
تصنيؼ العالمات
يطبؽ التصنيؼ الدولي لمسػمع والخػدمات ألغػراض تسػجيؿ العالمػات المعتمػد بواسػطة

إتفاقيػػة نػ وػيس الموقعػػة فػػي  51يونيػػو  ، 5161وتعػػديالتيما الالحقػػة  ،لكػػؿ األغ ػراض المتعمقػػة
بتسجيؿ ونشر العالمات .
المادة ()21
طمب التسجيؿ

يق ػػدـ طم ػػب تس ػػجيؿ العالم ػػة التجاري ػػة إل ػػى المس ػػجؿ عم ػػى النم ػػوذج رق ػػـ ( )58ويك ػػوف

موقعاً عميو مف مودع الطمب أو وكيمو ،ويجوز تقديـ طمب التسجيؿ لمعالمػة فيمػا يتعمػؽ بسػمع
أو خدمات في فئة واحدة أو أكثر مف التصنيؼ الدولي .

المادة ()27
بيانات طمب التسجيؿ
( )5يج ػػب أف يتض ػػمف طم ػػب التس ػػجيؿ ص ػػورة واض ػػحة م ػػف العالم ػػة التجاري ػػة ي ػػتـ الص ػػاقيا ف ػػي
المساحة المخصصة.

( )8ترفؽ مع الطمػب عػدد  58صػورة واضػحة مػف العالمػة مطابقػة لمعالمػة الممصػقة فػي نمػوذج
طمب التسجيؿ .
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( )3إذا أعتبر المسجؿ أية صورة مف العالمة غير مالئمػة ،يجػوز لػػو فػي أى وقػت أف يطمػب مقػدـ
الطمب إستبداليا.

( )2إذا لػػـ يكػػف ممكن ػ ًا تقػػديـ رسػػـ أو صػػورة العالمػػة فػػي المكػػاف المخصػػص ليػػا فػػي نمػػوذج طمػػب
التسػػػجيؿ يجػػػوز لممسػػػجؿ أف يقبػ ػػؿ صػػػورة مػػػف العالمػػػة بػ ػػالحجـ الكامػػػؿ أو بمقيػػػاس مصػ ػػغر

وبالشكؿ الذى يعتبره مالئماً .

( )1تسرى أحكاـ ىذه المادة أيضا عمػى العالمػات الغيػر قابمػة لػإلدراؾ بصػرياً .ف:صػوات العالمػات
يػػتـ إستنس ػػاخيا عػػف طري ػػؽ تسػػجيؿ مالئ ػػـ  .كمػػا أف عالم ػػات الرائحػػة أو ال ػػذوؽ أو العالم ػػات

الحساسػػة يػػتـ أستنس ػػاخيا عػػف طريػػؽ معادالتي ػػا الكيميائيػػة أو أي وصػػؼ آخ ػػر يكػػوف مفصػ ػالً

ودقيقػ ًا لمعنصػػر المػتحكـ الػػذى يشػػكؿ العالمػة .عنػػدما يػرى المسػػجؿ ذلػػؾ مالئمػ ًا ،يجػػوز ل ػػو أف

يقبػػؿ أف تقػػدـ العالمػػة أيض ػاً بػػدعـ مػػادي مثػػؿ ش ػريط أو عينػػة مػػف العالمػػة .وميمػػا يكػػف ،فػػإف
ال ػػدعـ الم ػػادي يج ػػب أف يك ػػوف دائمػ ػاً مكمػ ػالً لمص ػػورة التخطيطي ػػة المستنس ػػخة لمعالم ػػة  ،التػ ػى

يجب أف تسمـ خطياً .

( )7أف يتضمف الطمب قائمة بالسمع أو الخدمات المطموب تسجيؿ العالمة ليا.
( )6إذا كانػػت العالم ػػة تتكػػوف م ػػف أو تشػػتمؿ عم ػػى كممػػة أو كمم ػػات بحػػروؼ غي ػػر عربيػػة ،يج ػػوز
لممسجؿ أف يطمب مف مقدـ الطمب ترجمة عربية لمعنى العالمة.

المادة ()26
امعالف عف األول وية وترجمة الطمب السابؽ
( )5امعالف المشار إليو في المادة ( )8/ 36مف القانوف ويجب أف يبيف :
(أ) تاريخ الطمب السابؽ.

(ب) رقـ الطمب السابؽ مع مراعاة المادة الفرعية (.)8
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(ج) الدولة أو امقميـ العضو في منظمة التجارة العالمية الذى أودع فيو الطمب السػابؽ أو عنػدما
يكػػوف الطمػػب السػػابؽ طمب ػاً إقميمي ػاً أو دولي ػاً  ،المكتػػب الػػذى أودع فيػػو والدولػػة أو الػػدوؿ التػػى
أودع بإسميا .

( )8عنػدما يكػػوف رقػػـ أى طمػب سػػابؽ غيػػر معػروؼ فػػي وقػػت إيػداع امعػػالف المشػػار إليػو فػػي المػػادة
الفرعيػػة ( ، )5يػػتـ تػػوفير ذلػػؾ الػػرقـ خػػالؿ ( 3ثالثػػة) أشػػير مػػف التػػاريخ الػػذى أودع في ػو الطمػػب
الػػذى يحتػػوى عمػػى امعػػالف .يجػػوز لممسػػجؿ أف يمػػدد الحػػد الزمنػػى المشػػار إليػػو فػػي ىػػذه الم ػػادة

الفرعية لمدة ( 3ثالثة) أشير إضافية ،إذا قدـ مودع الطمب دليالً عمػى أنػو ،لظػروؼ خارجػة عػف
إرادتو لـ يستطع اممتثاؿ لمحد الزمني المحدد.

( )3عنػػدما يطال ػ ب ب:ولويػػات طمبػػيف سػػابقيف أو أكث ػػر ،وفق ػ ًا لمقاعػػدة الفرعيػػة ( ، )5يجػػوز أف تض ػػمف
امشارة إلى تمؾ الطمبات السابقة في إعالف واحػد .

( )2يجوز لمودع الطمب ،في أي وقت قبؿ تسجيؿ العالمػة ،أف يعػدؿ محتويػات امعػالف المشػار إليػو
في المواد الفرعية السابقة .

المادة ()22
سحب الطمب
( )5يجوز سحب طمب التسجيؿ في أي وقت كتابة مف مودع الطمب أو وكيمو ويقدـ إلى المسجؿ.
( )8ال يجوز إسترداد أية رسوـ تتعمؽ بطمب التسجيؿ ب:ي حاؿ مف األحواؿ .
( )3وفقػا ألحكػاـ المػادة (  ) 3 / 36مػف القػانوف ،يعتبػر أي طمػب الحػؽ يتعمػؽ بالعالمػة كػ:وؿ طمػػب
سابؽ أودع في ُعمػاف بمثابػة الطمػب األوؿ الػذى يكػوف تػاريخ إيداعػو ىػو بدايػة مػدة األولويػة ،إذا
وفػي وقػػت إيػػداع الطمػػب الالحػػؽ  ،تػػـ سػح ب الطمػػب السػػابؽ المػػذكور أو التخمػػي عنػػو أو رفػػض،
ب ػػدوف أف يك ػػوف ق ػػد نش ػػر وب ػػدوف أف يت ػػرؾ أى حق ػػوؽ معمق ػػة  ،واذا ل ػػـ يعم ػػؿ حت ػػى ا ف ك:س ػػاس
لممطالبة بحؽ أو أولوية .

المادة ()21
ترقيـ الطمب وتاريخ اميداع
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يعتمد المسجؿ التاريخ الذي استمـ فيو طمب التسجيؿ مشتمال عمى كؿ البيانات والعناصر التالية
بالمغة بالعربية كتاريخ ميداع الطمب:

 - 5بيانا صريح ًا أو ضمني ًا ب:ف المطموب ىو تسجيؿ العالمة.
 - 8بيانات إثبات ىوية وعنواف مودع الطمب أو وكيمو.
 - 3صورة واضحو مف العالمة المطموب تسجيميا.
 - 2قائمة بالسمع أو الخدمات.

 - 5يعتمد تاريخ اميداع بعد سداد الرسوـ المقررة.
 - 7يستمـ مودع الطمب إثباتا خطيا بإيداع الطمب وفؽ النموذج رقـ (.)53

المادة ()10
امعتراض عمى أو القبوؿ المشروط لمطمب ،امستماع
( )5إذا اعتػػػرض المسػػػجؿ طمػػػب تسػ ػػجيؿ العالمػػػة وفقػػػا لممػ ػػادة (/3/ 32ب ) مػػػف القػػػانوف ،بعػ ػػد
فح ػػص الطم ػػب ،عمي ػػو أف يخط ػػر م ػػودع الطم ػػب كتابي ػػا متض ػػمنا أس ػػباب إعت ارض ػػة .ويع ػػرض
المسػػجؿ عم ػػى مػػودع الطم ػػب أو مػػف ين ػػوب عن ػػو تعػػديؿ الطم ػػب أو تقػػديـ ردا كتابي ػػا لممس ػػجؿ
يشرح مالحظاتو أو أف يتقدـ بطمػب لجمسػة إسػتماع ،وذلػؾ خػالؿ سػتيف ( )70يومػا مػف تػاريخ
إستالمو لإلخطار .واال أعتبر متنازال عف طمبو.

( )8إذا قػػرر المسػػجؿ ،بعػػد فحػػص طمػػب تسػػجيؿ العالمػػة قبػػوؿ الطمػػب بشػػروط ،عميػػو أف يخطػػر
مػودع الطمػػب كتابيػا بػػذلؾ .وفػي حالػػة إعتػراض مػػودع الطمػب عمػػى شػروط المسػػجؿ عميػػو أف
يتقػدـ بمالحظاتػػو أو بطمػػب جمسػػة إسػػتماع وذلػػؾ خػالؿ سػػتيف ( )70يومػػا مػػف تػػاريخ إسػػتالمو
لمقػ ػرار .واذا ل ػػـ يعت ػػرض م ػػودع الطم ػػب عم ػػى تم ػػؾ الش ػػروط ،عمي ػػو أف يخط ػػر المس ػػجؿ كتابي ػػا
ويقوـ بإستيفاء شروط المسجؿ وذلؾ خالؿ المدة المحددة واال أعتبر متنازال عف طمبو .

( )3يتقدـ مودع الطمب كتابيا الى المسجؿ بطمب جمسة استماع ،وذلؾ بعػد سػداد الرسػوـ المقػررة.
وعمى المسجؿ إخطار مػودع الطمػب كتابيػا بتحديػد موعػد الجمسػة وذلػؾ خػالؿ ثالثػيف ( ) 30
يوما عمى األقؿ مف تاريخ إستالمو لمطمب .

( )2إذا رف ػػض المسػػػجؿ الطمػػػب ،بعػػػد امسػ ػػتماع أو بعػػػد النظػػػر فػ ػػي تعػػػديالت مػػػودع الطمػ ػػب أو
مالحظاتو الخطية ،أو قبمو رىناً ب:ية تعديالت أو شروط ،يقوـ بإبالغ ق ارره إلػى مػودع الطمػب
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كتابيػػا .ويج ػػوز لمػػودع الطم ػػب ،خػػالؿ (  ) 30ثالث ػػيف يوم ػػا مػػف ت ػػاريخ امخطػػار ،وبع ػػد دف ػػع
الرسوـ المقررة أف يخطر المسجؿ بقبوؿ القرار أو رفضو.

المادة ()15
قبوؿ الطمب
( )5إذا قبؿ المسجؿ الطمب بدوف شروط ،يتـ إخطار مػودع الطمػب بػالقرار ،ويقػوـ المسػجؿ بنشػر
الطمب في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوـ المقررة .
( )8إذا قبػؿ المسػجؿ الطمػب بشػروط ولػـ يعتػرض عمييػػا مػودع الطمػب ،يػتـ إخطػار مػودع الطمػػب
بالقرار ،ويقوـ المسجؿ بنشر الطمب في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوـ المقررة .
واذا لـ يقـ مػودع الطمػب بإسػتكماؿ إجػراءات التسػجيؿ خػالؿ فتػرة ( )70سػتيف يومػا مػف تػاريخ
إخطاره بالقرار ،أعتبر متنازال عف طمبو .

المادة ()18
النشر

يقوـ المسجؿ بنشر الطمب في الجريدة الرسمية ،وذلؾ خالؿ (  ) 30يوما بعد سداد الرسوـ
المقررة  ،عمى أف يشمؿ البيانات التالية :

( أ ) الرقـ المتتابع لمعالمة .
( ب) صورة مطابقة مف العالمة .

( ج ) إسـ طالب التسجيؿ وجنسيتو وعنوانو ومحؿ إقامتو .
( د ) تاريخ اميداع .

(ىػ) تاريخ األولوية ( إف وجد ) .
( و ) السمع أو الخدمات المطموب تسجيؿ العالمة بشػ:ني ا مػع إشػارة إلػى الفئػة المطابقػة لمتصػنيؼ
الدولي.

( ز) إسـ وعنواف الوكيؿ ( إف وجد ) .

المادة()13
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المعارضػ ػػة
( )5يقدـ امخطار بالمعارضة لممسجؿ خالؿ تسعيف (  ) 10يوما مف تاريخ نشر العالمة في

الجريدة الرسمية عمى النموذج رقـ ( )52وذلؾ بعد سداد الرسوـ المقررة.
( )8عمى المسجؿ أف يخطر مودع الطمب بامعتراض واذا لـ يرد مودع الطمب خالؿ المدة

المحددة في المادة /8(32ج) مف القانوف يعتبر متنازال عف طمب التسجيؿ .
(َ)3قذوانشدعهًاالعرشاضعهًانًُىرجسقى()15تعذعذادانشعىوانًقشسج.
( )2لممسجؿ أف يفصؿ فى امعتراض بالقبوؿ أو الرفض خالؿ ستيف (  ) 70يوما بعد إنتياء فترة
امعتراض المنصوص عمييا فى الفقرة ( ،)8وأف يخطر الطرفيف بقرار الفصؿ.

المادة ()12
تسجيؿ العالمات ،إصدار الشيادة

( )5بعد استيفاء شروط قبوؿ العالمة التجارية وانتياء الفترة المحددة لإلعتراض بعد النشر في الجريدة
الرسمية  ،أو تـ الفصؿ في المعارضة لصالح مودع الطمب ،عمى المسجؿ إخطار مودع الطمب

كتابة بدفع رسوـ التسجيؿ وامرتباط (إف وجد) خالؿ ( )70ستيف يوما مف تاريخ إستالمو
امخطار ،واال اعتبر متنازال عف طمبو .

( )8يصدر المسجؿ شيادة التسجيؿ وفقا لمنموذج رقـ ( )57وذلؾ بعد امعالف عف العالمة في احدى
الجرائد اليومية التي تصدر في السمطنة بالمغة العربية .
وتشتمؿ شيادة التسجيؿ عمى البيانات التالية:

( أ ) الرقـ المتتابع لمعالمة .
(ب) رقـ التسجيػؿ الدولي لمعالمة ( اف وجد ).

( ج) صورة مطابقة مف العالمة .
( د ) إسـ طالب التسجيؿ وجنسيتو وعنوانو ومحؿ إقامتو .

( ىػ ) تاريخ اميداع .
( و ) السمع أو الخدمات المطموب تسجيؿ العالمة بش:نيا مع إشارة إلى الفئة المطابقة
لمتصنيؼ الدولي.
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(ز) إذا كانت األولوية مطالب ًا بيا وتـ قبوؿ المطالبة  ،يذكر تاريخ األولوية واسـ الدولة أو الدوؿ
التي أودع فييا أو بإسميا الطمب.
(ح) إذا كاف ىناؾ تسجيؿ سابؽ مطالباً بػو وفقاً الحكاـ لممادة /2(32ب) مف القانوف ،يذكر
اسـ الد ولة الذى منح فيو التسجيؿ السابؽ.
(ط) تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ورقـ عدد امصدار.

( ي ) تاريخ التسجيؿ.

المادة ()11
تجديد تسجيؿ العالمة التجارية
( )5يجوز تقديـ طمب تجديد تسجيؿ العالمة بموجػب أحكػاـ المػادة ( )25مػف القػانوف خػالؿ فتػرة السػتة
( )7أشػير التػػي تسػبؽ إنتيػػاء التسػجيؿ  ،ويقػػدـ الطمػب عمػػى النمػوذج رقػػـ( ، )56وذلػؾ بعػػد سػػداد
الرسوـ المقررة وغرامة الت:خير ( إف وجدت ) .

( )8ينشر المسجؿ التجديػد فػي الجريػدة الرسػمية بعػد سػداد الرسػوـ المقػررة  ،ويثبػت التجديػد فػي السػجؿ
.
( )3يصدر المسجؿ شيادة التجديد وفقا لمنموذج رقـ ( ، )52وتشتمؿ عمى البيانات التالية:
( أ ) الرقـ المتتابع لمعالمة .

( ب) صورة مطابقة مف العالمة .
( ج ) إسـ طالب التسجيؿ وجنسيتو وعنوانو ومحؿ إقامتو .

( د ) تاريخ اميداع .
( ىػ ) السمع أو الخدمات التى سجمت العالمة بش:نيا مع إشارة إلى الفئة المطابقة لمتصنيؼ
الدولي.
(و) تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ورقـ عدد امصدار.

( ز ) تاريخ التجديد .

المادة ()17

انتقاؿ الممكية  ،الرىف  ،الترخيص بامنتفاع
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 - 1أ  -يجوز لصاحب الطمب أف يتقدـ إلى المسجؿ وفقاً لمنموذج رقـ ( )51يطمب نقؿ
ممكية العالمة التجارية مرفقا بالطمب المستندات المؤيدة لطمبو وموثقو حسب األصوؿ،
ونسخة مف شيادة القيد بالسجؿ التجاري .

ب – ال يجوز تقديـ طمب لنقؿ ممكية عالمة ما مف العالمات التي تعتبر مرتبطة دوف بقية
العالمات األخرى المرتبطة بيا.

ج  -عمى المسجؿ الفكرية الت:شير في السجؿ بانتقاؿ ممكية العالمة مع ذكر اسـ المالؾ
الجديد ومينتو وعنوانو وسبب انتقاؿ الممكية وتاريخ حصولو عمييا وتاريخ الت:شير بو في

السجؿ ،ويخطر المسجؿ صاحب طمب نقؿ الممكية بذلؾ وفقا لمنموذج رقـ (. ) 80

د – يقوـ المسجؿ ب إشيار انتقاؿ ممكية العالمة في الجريدة الرسمية وذلؾ بعد سداد الرسوـ
المقررة ويشمؿ امشيار البيانات التالية :

 – 5الرقـ المتتابع لمعالمة.

 – 8تاريخ تسجيؿ العالمة ورقـ وتاريخ الجريدة الرسمية التي أشير بيا التسجيؿ.

 – 3اسـ مالؾ العالمة السابؽ .

 – 2اسـ مف انتقمت اليو الممكية وجنسيتو ومينتو وعنوانو.
 – 1تاريخ انتقاؿ الممكية وتاريخ الت:شير بالسجؿ.

 8أ ػ يقوـ المسجؿ بالت:شير في السجؿ برىف العالمة أو الترخيص باالنتفاع طبقاً لذات

االجراءات الخاصة بإنتقاؿ ممكيتيا والرسوـ المقررة  ،عمى أف يشتمؿ قيد الرىف أو الترخيص
باالنتفاع عمى ذات البيانات المنصوص عمييا في الفقرة / 5د السابقة ،ويقدـ طمب الرىف عمى

النموذج رقـ ( )85كما يقدـ طمب الترخيص بامنتفاع عمى النموذج رقـ (. )88

ب – يكوف شطب الرىف بناء عمى طمب يقدـ مف مالؾ العالمة الى المسجؿ مصحوباً

بالمستندات الدالة عمى انقضاء الرىف.

ويجب شير الشطب في الجريدة الرسمية مع بياف رقـ وتاريخ الجريدة التي أشير فييا رىف

العالمة وذلؾ بعد دفع الرسوـ المقررة .
المادة ()16
البحث عف عالمة

39

يجوز لكؿ ذي ش:ف أف يتقدـ الى المسجؿ بطمب عمى النموذج رقـ ( )83بطمب البحث عف عالمة
تجارية لدى سجالت الدائرة .وعمى المسجؿ أف يخطر صاحب الطمب بنتيجة البحث وفقا لمنموذج

رقـ (  ) 82مع ذكر المالحظات إف وجدت .

المادة ()12
العالمات الجماعية وعالمات التصديؽ
( )5تسرى أحكاـ المػواد ( 23إلػى  ) 27مػف ىػذه الالئحػة مػع إجػراء التعػديالت الالزمػة عمػى العالمػات
الجماعية وعالمات امعتماد مع مراعاة ما يمي :

(أ) ال يقب ػػؿ طم ػػب لتسػػػجيؿ عالم ػػة جماعي ػػة أو عالمػػػة إعتم ػػاد مػػػا لػ ػـ تس ػػمى العالمػػػة  ،ف ػػي طمػ ػػب
التسجيؿ  ،كعالمة جماعية أو عالمة إعتمػاد  ،و مػا لػـ يكػف الطمػب مصػحوب ًا بنسػخة مػف الالئحػة
التي تنظـ إستخداـ العالمة  ،معتمدة مف مودع الطمب .

إذا ك ػػاف طم ػػب التس ػػجيؿ لعالم ػػة جماعي ػػة  ،تك ػػوف نس ػػخة الالئح ػػة المطموب ػػة معتم ػػدة فق ػػط م ػػف

أصحاب العالمة .

(ب) تحدد الالئحػة المنظمػة مسػتخداـ العالمػة الخصػائص العامػة أو نوعيػة السػمع أو الخػدمات التػي
تعينيػا عالمػة امعتمػػاد والشػروط التػي ستسػػتخدـ بموجبيػا واألشػخاص الػػذيف يجػوز أف يسػػتخدموىا
و ويتعيف أف تنص الالئحة عمى ممارسة رقابة فعالػة عمػى إسػتخداـ العالمػة إمتثػاالً لتمػؾ الالئحػة ،
وتحدد عقوبات كافية عمى أى إستخداـ يتعارض مع الالئحة المذكورة.

( )8يشػ ػػتمؿ نشػ ػػر تسػ ػػجيؿ العالمػ ػػة الجماعيػ ػػة أو عالمػ ػػة امعتمػ ػػاد  ،عمػ ػػى ممخػ ػػص لالئحػ ػػة الممحق ػ ػػة
بالتسجيؿ .

( )3يكوف امخطار بالتغييرات التي تحدث في الالئحة المنظمة مستخداـ العالمة خطي ًا .

( )2ألغ ػ ارض إسػػتخداـ العالمػػة الجماعيػػة فيمػػا يتعمػػؽ ب:حكػػاـ المػػادة ( )23مػػف القػػانوف ،يجػػوز لمالػػؾ
العالمػة الجماعيػػة أف يسػػتخدـ العالمػػة بنفسػػو شػريطة أف تكػػوف مسػػتخدمة أيض ػاً بواسػػطة أشػػخاص

آخػ ػريف مص ػػرح لي ػػـ طبقػ ػاً لالئح ػػة المنظم ػػة ل ػػذلؾ امس ػػتخداـ و ويعتب ػػر امس ػػتخداـ بواس ػػطة أولئ ػػؾ

األشخاص إستخداماً بواسطة المالؾ .

( )1ألغ ػراض إس ػػتخداـ عالم ػػة امعتم ػػاد فيم ػػا يتعم ػػؽ ب:حكػػاـ الم ػػادة ( )22م ػػف الق ػػانوف ،وحي ػػث يك ػػوف
مالػػؾ عالمػػة امعتمػػادا مقيػػدا مػػف إسػػتخداـ تمػػؾ العالمػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالسػػمع أو الخػػدمات الصػػادرة

بش:نيا ،يعتبر امستخداـ بواسطة أشخاص معتمديف إستخداماً بواسطة المالؾ .
المادة ()11
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الشطب بسبب امبطاؿ أو عدـ امستخداـ
( )5عنػػدما تقػػرر المحكمػػة  ،طبقػ ػاً لممػػادة ( )28أف تشػػطب العالم ػػة مػػف السػػجؿ فيم ػػا يتعمػػؽ بػػ:ي م ػػف
السمع أو الخدمات المسجمة بش:نيا  ،يقوـ المسجؿ بشطب العالمة مف السجؿ.

( )8يتـ نشر شطب العالمة مف السجؿ بسبب عدـ امستخداـ.
المادة ()70

التسجيالت الدولية بموجب إتفاقية مدريد وبروتوكوؿ مدريد
ألغراض ىذا القانوف :

(أ) " بروتوكػ ػػوؿ مدري ػ ػػد " يعنػ ػػى البروتوك ػ ػػوؿ المتعم ػ ػػؽ بإتفاقيػ ػػة مدري ػ ػػد الخاصػ ػػة بالتس ػ ػػجيؿ ال ػ ػػدولي
لمعالمات  52 ،إبريؿ  5215 ،و

(ب) " إتفاقيػػػة مدريػػػد " تعنػ ػػى إتفاقيػػػة مدريػػػد الخاصػػػة بالتسػػػجيؿ الػػػدولي لمعالمػػػات  52 ،إبريػ ػػؿ ،
 5215و

(ج) " الالئحة التنفيذية المشتركة " تعنى الالئحة التنفيذية التفاقية مدريد وبروتوكوؿ مدريد و
(د) " المكتب الدولي " يعنى المكتب الدولي لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية و

(ى ػ ػػ) " الس ػ ػ جؿ الػػػدولي " يعنػ ػػى مجموعػػػة البيانػ ػػات الرسػػػمية الخاصػػػة بالتسػػػجيالت الدوليػ ػػة المنفػ ػػذة
بموجب بروتوكوؿ مدريد واتفاقية مدريد  ،التي يحتفظ بيا المكتب الدولي و

(و) " الطمب األساسي " يعنى طمب تسجيؿ لعالمة تجارية يػودع لػدى دائػرة الممكيػة الفكريػة بموجػب
أحكاـ ىذا القانوف  ،ويستخدـ ك:ساس لتقديـ الطمب لتسجيؿ دولي بموجب بروتوكوؿ مدريد و

(ز) " التسػػجيؿ األساسػػي " يعنػػى تسػػجيؿ عالمػػة تجاريػػة لػػدى دائ ػرة الممكيػػة الفكريػػة بموجػػب أحكػػاـ
ىذا القانوف  ،ويستخدـ ك:ساس لتقديـ الطمب لتسجيؿ دولي بموجب بروتوكوؿ مدريد .

المادة ()75
الطمبات الدولية التي يكوف منش:ىا ُعماف
( )5أى إخطارات ،بما فػي ذلػؾ الطمبػات الدوليػة ،التػى تقػدـ إلػى المكتػب الػدولي بواسػطة دائػرة الممكيػة
الفكرية تكوف بالمغة امنجميزية.

( )8إذا أودع الطمب دولي لػدى دائػرة الممكيػة ال فكريػة لتحويمػو إلػى المكتػب الػدولي ،تتحقػؽ الػدائرة مػف
أف ُعمػ ػ اف مؤىم ػػة كبم ػػد منش ػػ :بموج ػػب بروتوك ػػوؿ مدري ػػد فيم ػػا يتعم ػػؽ ب ػػذلؾ الطم ػػب ،وأف التفاص ػػيؿ
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الظػػاىرة فػػي الطمػػب الػػدولي تتطػػابؽ مػػع التفاصػػيؿ ذات الصػػمة الظػػاىرة فػػي الطمػػب األساسػػي أو
التسجيؿ األساسي ،حسبما يكوف الوضع  ،طبقاً ألحكاـ بروتوكوؿ مدريد والالئحة التنفيذية .

( )3يرسؿ الطمب إلى المكتب الػدولي بواسػطة الػدائرة وذلػؾ بعػد إسػتيفائو كافػة الشػروط طبقػا ألحكػاـ
بروتوكوؿ مدريد والئحتو التنفيذية .

( )2رسػـ المعالجػػة المقػرر يكػػوف مسػتحقاً عػػف إعتمػاد وأرسػػاؿ الطمػب الػػدولي الػذى يكػػوف منشػ:ه ُعمػػاف
إلى المكتب الدولي .

( )1تقوـ الػدائرة بإخطػار المكتػب الػدولي ب:يػة تعػديالت قػد تطػرأعهىًالسػمع أو الخػدمات عمػى الطمػب
المػػودع األساس ػػي أو التسػػجيؿ ف ػػي عمػػاف وفقػ ػاً ألحكػػاـ الم ػػادة ( )7مػػف بروتوك ػػوؿ مدريػػد  ،يك ػػوف

الطمػب المػودع األساسػي أو التسػجيؿ فػي عمػاف ال تػ:ثير لػػو ،وذلػؾ عنػدما وتغىثة ذلػؾ يػتـ إلغػػاء
التسػجيؿ الػدولي .يقػوـ دائػرة الممكيػػة الفكريػة بإخطػار المكتػب الػػدولي بػذلؾ ويطمػب إلغػاء التسػػجيؿ

الدولي .
المادة ()78
التسجيالت الدولية التي تكوف ُعماف طرف ًا متعاقدًا معين ًا فيما يتعمؽ بيا
( )5إذا أخطر المسجؿ بواسطة المكتب الدولي بطمب دولي يتضمف تعييف ُعماف ،عميو :

(أ) أف ينشػػر الطمػػب الػ ػدولي فػػي الجري ػػدة الرسػػمية ،ويجػػوز ألي ش ػػخص ذي مصػػحمة أف يعت ػػرض
خالؿ ( 10تسعيف) يوم ًا مف تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

(ب) بصػػرؼ النظرعمػػا إذا أودعػػت المعارضػػة بموجػػب الفق ػرة (أ) مػػف ىػػذه المػػادة ،أف يفحػػص مػػا
إذا كان ػػت العالمػػػة ى ػػي عالمػػػة حس ػػبما معرفػػػة ف ػػي المػػػادة ( )5م ػػف القػػػانوف أو قابم ػػة لمتسػ ػػجيؿ

بموجب المادة ( )32مف القانوف.

( )8إذا رأت دائ ػرة الممكيػػة الفكري ػػة أف العالمػػة موض ػػوع تسػػجيؿ دول ػػي يعػػيف ُعم ػػاف ال يمكػػف حمايتي ػػا،
يقػػوـ بػػإبالغ رفػػض مؤقػػت لمحمايػػة إلػػى المكتػػب الػػدولي يكػػوف متمشػػي ًا مػػع المتطمبػػات المقػػرره فػػي

بروتوكوؿ مدريد والالئحة التنفيذية .ويتمتػع صػاحب ذلػؾ التسػجيؿ الػدولي بػنفس الوسػائؿ القانونيػة
مسترداد الحؽ ك:نما العالمة قد أودعت لمتسجيؿ مباشرة لدى دائرة الممكية الفكرية .

( )3إذا أتخذ دائرة الممكية الفكرية ق ار اًر فيما يتعمؽ برفض مؤقت ،يقػوـ المكتػب بػإبالغ تمػؾ الواقعػة إلػى
المكتب الدولي عف طريػؽ بيػاف يكػوف متمشػي ًا مػع المتطمبػات المقػرره فػي بروتوكػوؿ مدريػد والئحتػو

التنفيذية .
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اء أكػػاف ذلػػؾ القبػػوؿ قب ػوالً مطمق ػاً أو رىن ػاً
( )2إذا قبمػت حمايػػة عالمػػة ىػػي موضػػوع تسػػجيؿ دولػػي ،س ػو ً
بشػروط أو قيػود ،يقػوـ المكتػب ب:سػػرع مػا يمكػف بعػد القبػوؿ ،باميعػػاز بػامعالف عػف النشػر الػػدولي
كما ىو منصوص .

( )1عن ػػد إي ػػداع معارض ػػة ل ػػدى دائػ ػرة الممكي ػػة الفكري ػػة ض ػػد التس ػػجيؿ ال ػػدولي ،عمػ ػى ال ػػدائرة أف تخط ػػر
ػاء عمػى المعارضػة ،وفقػاً لبروتوكػوؿ مدريػد والالئحػة
المكتب الدولي بتمػؾ الواقعػة كػرفض مؤقػت بن ً
التنفيذيػة .ويتمتػػع صػػاحب التسػػجيؿ الػػدولي المعنػػي بػنفس الوسػػائؿ القانونيػػة مسػػترداد الحػػؽ ك:نمػػا
العالمة قد أودعت لمتسجيؿ مباشرة لدى دائرة الممكية الفكرية .

( )7عنػػدما تصػػدر دائ ػرة الممكيػػة الفكريػػة ق ػ ار اًر فيمػػا يتعمػػؽ بمعارضػػة أودعػػت ضػػد تسػػجيؿ دولػػي يعػػيف
ُعمػاف ،عمػػى دائ ػرة الممكيػػة الفكريػة أف تخطػػر المكتػػب الػػدولي بتمػػؾ الواقعػة عػػف طريػػؽ بي ػاف تمشػػي ًا
مع المتطمبات المقررة في بروتوكوؿ مدريد وال ئحتو التنفيذية .
المادة ()73
آثار التسجيؿ الدولػػي
ػداء مػف تػاريخ التسػجيؿ الػدولي ،ك:نمػا
( )5التسجيؿ الدولي الذي يعيف ُعماف تكػوف لػػو نفػس ا ثػار ،إبت ً
العالمة قد أودعت مباشرة لدى دائرة الممكية الفكرية بم وجب القانوف وىذه الالئحة .
( )8إذا لـ يبمغ رفض بواسطة دائرة الممكية الفكريػة إلػى المكتػب الػدولي وفقػاً لبروتوكػوؿ مدريػد والئحتػو
التنفيذيػة ،أو إذا تػـ سػػحب ذلػؾ الػػرفض الحقػ ًا ،تكػػوف حمايػة العالمػة ف ػي ُعمػاف ،إبتػػداء مػف تػػاريخ
التسػػجيؿ الػػدولي ،ىػػى نفػػس الحمايػػة كمػػا لػػو أف العالمػػة قػػد تػػـ تسػػجيميا بواسػػطة المكتػػب بموجػػب
ىذا القانوف .

( )3إذا أبطمػت آثػػار تسػجيؿ دولػػي فػي ُعمػػاف ولػػـ يعػد االلغػػاء خاضػعاً لإلسػػتئناؼ ،عمػى دائ ػرة الممكيػػة
الفكرية ،شريطة أف يكوف مدركاً لذلؾ القػرار ،أف يخطػر المكتػب الػدولي طبقػاً لألحكػاـ ذات الصػمة
مف بروتوكوؿ مدريد والئحتو التنفيذية .

( )2أي تسػجيؿ تػػـ فػػي السػجؿ الػػدولي فيمػػا يتعمػػؽ بتسػجيؿ دولػػي يكػػوف لػػو ،بالقػدر الػػذى ينطبػػؽ عمػػى
ُعماف كطرؼ متعاقد معيف ،نفس األثر كما لو أنو قػد سػجؿ فػي سػجؿ العالمػات فػي دائػرة الممكيػة
الفكرية.

( )1إذا ك ػػاف تس ػػجيؿ دول ػػي يع ػػيف ُعم ػػاف عالم ػػة جماعي ػػة أو عالم ػػة تصػ ػديؽ ،تق ػػدـ الالئح ػػة المنظمػ ػة
مسػتخداـ تمػػؾ العالمػة الجماعيػػة -إف وجػدت -أو عالمػػة التصػديؽ مباش ػرة بواسػطة صػػاحب ذلػػؾ
التسجيؿ الدولي إلى دائرة الممكية الفكرية خالؿ الحد الزمنى المقرر .

(( )7أ) تكوف عالمة مسجمة في ُعماف موضوعاً أيضاً لتسجيؿ دولي يمتد إلى ُعماف.
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(ب) يكوف نفس الشخص مسجالً كصاحب التسجيؿ في ُعماف والتسجيؿ الدولػي.
(ج) تكػػوف ك ػػؿ الس ػػمع والخ ػػدمات المدرج ػػة ف ػػي ُعم ػػاف مدرج ػػة أيضػ ػاً ف ػػي التس ػػجيؿ ال ػػدولي فيم ػػا
بعماف
يتعمؽ ً

(د) يكػػوف إمتػػداد ذلػػؾ التسػػجيؿ الػػدولي إلػػى ُعمػػاف أصػػبح سػػاري ًا بعػػد تسػػجيؿ تمػػؾ العالمػػة فػػي
ُعماف.
بناء عمى طمب مف صاحب التسجيؿ الدولي ،بتدويف
وتقوـ دائرة الممكية الفكريةً ،
التسجيؿ الدولي في السجؿ فيما يتعمؽ بالعالمة المسجمة في ُعماف.

(ىػ) الطمب بموجب الفقرة (أ) يكوف خاضع ًا لدفع الرسـ المقرر .

(و) عنػػدما تػ ػدوف دائ ػرة الممكي ػػة الفكريػػة تس ػػجيالً دوليػ ػاً وفق ػاً لمقاع ػػدة الفرعيػػة (أ) ،عمييػ ػا أف تخط ػػر
المكتب الدولي وفقاً لمفقرة الفرعية ( أ ) ويبيف ذلؾ األخطار مايمي :

( )5رقـ التسجيؿ الدولي المعني.

( ) 8عنػػدما تكػػوف بعػػض السػػمع والخػػدمات المدرجػػة فػػي التسػػجيؿ الػػدولي فقػػط ىػػى المعنيػػة  ،تمػػؾ
السمع والخدمات.

( )3تاريخ إيداع ورقـ طمب التسجيؿ وتاريخ التسجيؿ ورقـ العالمة في ُعماف.
( )2تاريخ أولوية التسجيؿ في ُعماف  ،إف وجد .
بناء عمى التسجيؿ في ُعماف.
( )1المعمومات المتعمقة ب:ي حقوؽ مكتسبة ً

ػاء عم ػػى طم ػػب مكت ػػب المنش ػػ :وفقػ ػ ًا لمم ػػادة  )2( 7م ػػف
(( )6أ) إذا ألغ ػػي تس ػػجيؿ دول ػػي يع ػػيف ُعم ػػاف بن ػ ً
بروتوكػػوؿ مدريػػد ،فيمػػا يتعمػػؽ بكػػؿ أو بعػػض أو كػػؿ السػػمع والخػػدمات المدرجػػة فػػي التسػػجيؿ
الدولي ،يجوز لمشخص الذى كاف مالكػاً لمتسػجيؿ الػدولي فػي وقػت إلغائػو أف يػودع لػدى دائػرة
الممكية الفكرية ،خالؿ تسعيف (  ) 10يوما مف التػاريخ الػذى ألغػي فيػو التسػجيؿ الػدولي ،طمبػاً
لتسجيؿ نفس العالمة فيما يتعمؽ بسمع وخدمات يشمميا التسجيؿ الدولي الممغى.

(ب) مػع م ارعػاة ىػػذه الفقػرة ،تسػرى األحكػػاـ واجبػة التطبيػػؽ عمػى أي طمػب تسػػجيؿ يػودع مباش ػرة
لػػدى دائ ػرة الممكي ػػة الفكريػػة ،م ػػع إج ػراء التع ػػديالت الالزمػػة ،عم ػػى أي طمػػب ين ػػتج عػػف تحوي ػػؿ

بموجب الفقرة (أ).

(ج) يقدـ الطمب بموجب الفقرة (أ) ويتضمف ما يمي :
( )5بياناً ب:ف الطمب مقدـ عمى سبيؿ التحويؿ.
( )8رقـ التسجيؿ الدولي الذى ألغى.

44

( )3تػػػاريخ التسػػػجيؿ الػػػدولي المػػػذكور ،أو تػػػاريخ قيػ ػػد التمديػ ػػد امقميمػ ػػي إلػ ػػى ُعمػ ػػاف ،حيػ ػػث
ينطبؽ.
( )2التاريخ الذى تـ فيو قيد التسجيؿ الدولي.

( )1حي ػػث يتطب ػػؽ ،ت ػػاريخ أي ػػة أولوي ػػة مطالبػ ػاً بي ػػا ف ػػي الطم ػػب ال ػػدولي ومقي ػػده ف ػػي التس ػػجيؿ
الدولي .

(د) طمب التسجيؿ بموجب ىذه المادة يكوف خاضعاً لدفع رسـ الطمب الموحد .
(ىػ) إذا أصػبحت العالمػة بموجػب التسػجيؿ الػدولي محميػة فػي ُعمػاف فػي أو قبػؿ التػاريخ الػذى
تػػػـ فيػػػو إلغػػػاء التسػػػجيؿ الػػػدولي ،وبشػ ػػرط أف تكػػػوف كػػػؿ المتطمبػػػات ذات الصػ ػػمة بطمػ ػػب
لتسػجيؿ تمػػؾ العالمػة بموجػػب الفقػرة (أ) قػػد اسػػتوفيت ،يػتـ تسػػجيؿ العالمػة بواسػػطة مكتػػب
الممكيػػػة الصػ ػػناعية ،ويحمػ ػػؿ ذلػ ػػؾ التسػ ػػجيؿ تػػػاريخ التسػ ػػجيؿ الػ ػػدولي الممغػ ػػى أو -حيػ ػػث
ينطب ػػؽ -ت ػػاريخ قيػ ػػد التمدي ػػد امقميم ػػي إلػ ػػى ُعم ػػاف ،ويتمتػ ػػع ب:ي ػػة أولوي ػػة كػػػاف يتمت ػػع بيػ ػػا

التسجيؿ الدولي الممغى .
(و) إذا لـ تصبح العالمة بموجب التسجيؿ الدولي محمية فػي ُعمػاف فػي أو قبػؿ التػاريخ الػذى
ألغػي فيػػو التسػػجيؿ الػدولي ،تعتبػػر أيػػة إجػراءات سػػبؽ وباشػػرتيا دائػرة الممكيػػة الفكريػػة فيمػػا
يتعمػؽ بالتسػػجيؿ الػػدولي فػػي أو قبػؿ التػػاريخ الػػذى يػػودع فيػو طمػػب بموجػػب الفق ػرة الفرعيػػة
(أ) ،ب:نيا قد بوشػرت ألغػراض الطمػب بموجػب الفقػرة (أ)  .ويعتبػر ذلػؾ الطمػب ب:نػو أتخػذ
تػاريخ التسػجيؿ الػػدولي الممغػى أو -حيػػث ينطبػؽ -تػاريخ قيػػد التمديػد امقميمػػي إلػى ُعمػػاف

كتاريخ لػو ،ويتمتع ب:ية أولوية كاف يتمتع بيا التسجيؿ الدولي الممغى .

المادة ()72
ترقيـ الطمب وتاريخ اميداع
( )5بعػد امسػػتالـ ،يكتػػب المسػجؿ عمػػى كػػؿ وثيقػػة مكونػة لمطمػػب تػػاريخ امسػتالـ الفعمػػي ورقػػـ الطمػػب
مكون ػاً مػػف الحػػروؼ  ، / ، OMالحػػرؼ  ، / ، Mالػػرقميف األخي ػريف مػػف السػػنة التػػى اسػػتممت

فييػا األوراؽ التمييديػة وعػدد مػف  1أرقػاـ يخصػػص بالترتيػب المتسمسػؿ الػذى تسػتمـ بػػو الطمبػػات،

حيث تستمـ أي تصحيحات أو وثائؽ تودع الحقاً في تواريخ مختمفة ،ويقوـ المسجؿ أيضػاً بكتابػة
تاريخ إستالميا الفعمي في المكاف المالئـ مف طمب منح العالمة.
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( )8رقػـ الطمػب المخصػص بموجػػب الفقػرة ( )5يجػب أف يقتػبس فػػي كػؿ المخاطبػات الالحقػة المتعمقػػة
بالطمب .
( )3يعتمد المسجؿ كتاريخ إيداع لمطمب التاريخ الذى تستمـ فيو العناصر التالية بالمغة العربية:
(أ) إشارة صريحة أو ضمينة ب:ف المطموب ىو تسجيؿ عالمة.
(ب) أشا ارت تسمح بإثبات ىوية مودع الطمب.

(ج) إشارات تكفى لإلتصاؿ بمودع الطمب أو ممثمو  ،إف وجد.
(د) صورة مستنسخة واضحة بدرجة كافية مف العالمات المطموب تسجيميا.
(ىػ) قائمة بالسمع و  /أو الخدمات المطموب التسجيؿ بش:نيا.
(و) دفعة الرسـ المقرر.

( )2يقوـ المسجؿ بإخطار مودع الطمب خطي ًا برقـ الطمب وتاريخ اميداع .

المادة ()71
تقسػيـ الطمب
أي طمب يدرج عدة سمع و  /أو خدمات ( يسمى فيما يمي " بالطمب المبدئى " ) يجوز:

(أ) عمى األقؿ حتى إصدار قرار المكتب حوؿ تسجيؿ العالمة.

(ب) خالؿ أي إجراءات معارضة ضد قرار المكتب بتسجيؿ العالمة.

(ج) خالؿ أي إستئناؼ ضد القرار حوؿ تسجيؿ العالمة.

(

بناء عمػى طمبػة إلػى طمبػيف أو أكثػر تسػمى فيمػا يمػي ب ػ
أف يقسـ بواسطة مودع الطمب أو ً
"الطمبػػػات المقسػ ػػمة " ) بتوزيػ ػػع السػ ػػمع و  /أو الخػ ػػدمات المدرجػ ػػة فػ ػػي الطمػػػب المبػ ػػدئى بػ ػػيف تمػ ػػؾ

الطمبات  .يجب أف تحافظ الطمبات المقسمة عمى تػاريخ إيػداع الطمػب المبػدئى وفائػدة حػؽ األولويػة

 ،إف وجد .

المادة ()77
أسماء المواقع عمى امنترنت
( ) 5السياسػػة الموح ػػدة لح ػػؿ ن ازع ػػات أس ػػماء المواق ػػع عم ػػى امنت ػػر ن ػػت ( " السياس ػػة " )  ،المعتم ػػده م ػػف
ىيئػة امنتػػر نػػت لألسػماء واألرقػػاـ المتنػػازؿ عنيػػا ،مضػمنة بامحالػػو فػػي ىػذه الالئحػػة ولػػذلؾ فإنيػػا
تبػػيف األحك ػػاـ والشػػروط فيم ػػا يتعمػػؽ بنػ ػزاع بػػيف م ػػودع طمػػب إس ػػـ الموقػػع وأى ط ػػرؼ غيػػر الييئ ػػة
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المسػػؤولة عػػف تسػػجيؿ اسػػماء المواقػػع فػػي ُعمػػاف ( " الييئػػة " ) ح ػوؿ تسػػجيؿ واسػػتخداـ إسػػـ موقػػع
إنترنت مسجؿ بواسطة مودع طمب لمحصوؿ عمى إسـ موقع .
( ) 8عنػػد تقػػديـ طمػػب لتسػػجيؿ إسػػـ موقػػع  ،أو طمػػب إلػػى الييئػػة بامبقػػاء عمػػى أو تجديػػد تسػػجيؿ إسػػـ
موقع  ،يعمف مودع الطمب ويتعيد لمييئة

(أ) ب:ف البيانات التي قدميا في إتفاقية تسجيمو مكتممة ودقيقة.

(ب) إنػػو حسػػب عمػػـ مػػودع الطمػػب  ،ال يتعػػدى تسػػجيؿ إسػػـ الموقػػع عمػػى أو ينتيػػؾ بطريقػػة أخػػرى
حقوؽ أى طرؼ ثالث .

(ج) ب:ف مودع الطمب ال يقوـ بتسجيؿ إسـ الموقع لغرض غير قانوني.

(د) بػػ:ف مػػودع الطمػػب لػػف يسػػتخدـ إسػػـ الموقػػع -عػػف عمػػـ -فػػي انتيػػاؾ أى ق ػوانيف أو ل ػوائح واجبػػة
التطبيػؽ  .إ نيػا مسػػؤولية مػودع الطمػب أف يقػػرر مػا إذا كػػاف تسػجيؿ إسػـ موقعػػو يتعػدى عمػػى أو
ينتيؾ حقوؽ شخص آخر.

(( )3أ) تقػوـ الييئػػة ب:لغػػاء أو تحويػػؿ أو تجػػرى تغيي ػرات بطريقػػة أخػػرى عمػػى تسػػجيالت أسػػماء المواقػػع
في الظروؼ ا تية :

( )5مع م ارعػاة أحكػاـ الفقػرة ( ، )2عنػد إسػتالـ الييئػة لتعميمػات خطيػة أو إليكترونيػة مالئمػة مػف
مودع الطمب أو وكيمو المصرح لػو باتخاذ ذلؾ امجراء.

( ) 8عند إستالـ الييئة ألمر مف محكمة أو ىيئػة تحكػيـ  ،ذات سػمطة قضػائية مختصػة فػي كػؿ
حالة  ،يطمب ذلؾ امجراء.

( )3عند إستالـ الييئة لقرار ىيئة إدارية يطال ب بػذلؾ امجػراء فػي أى إجػراء إداري يكػوف مػودع
الطمب طرفاً فيو ويجرى بموجب السياسة .

(ب) يجوز لمييئة أيضاً أف تمغى أو تحوؿ أو تجرى تغييػرات بطريقػة أخػرى عمػى تسػجيؿ إسػـ موقػع
وفقاً لشروط إتفاقية التسجيؿ أو متطمبات قانونية أخرى .

(( )2أ) في حاؿ نشوء نزاع يتعمؽ بالطمب أو بتسجيؿ أو تجديد تسجيؿ إسػـ موقػع فػي ُعمػاف  ،يحػاؿ
ذلػػؾ النػ ػزاع إل ػػى المنظمػػة العالمي ػػة لمممكي ػػة الفكريػػة ( وايب ػػو ) وتك ػػوف خاضػػعة لقواع ػػد إجػ ػراءات
الوايبػػو .وتشػػمؿ تمػػؾ المنازعػػات ،عمػػى وجػػو الخصػػوص  ،امدعػػاءات مػػف أي طػػرؼ ثالػػث ( "
المدعى " ) ب:ف:

( )5إس ػػـ موق ػػع م ػػودع الطم ػػب أو المال ػػؾ ( " الم ػػدعى عمي ػػو " ) مماث ػػؿ أو مش ػػابو بدرج ػػة مثيػ ػرة
لمبس لعالمة تجارية أو عالمة خدمة تكوف لممدعى حقوؽ فييا.
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( )8المدعى عميو ليست لو حقوؽ أو مصالح مشروعة فيما يتعمؽ بإسـ الموقع.
( )3إسـ موقع المدعى عميو تـ تسجيمو ويجرى إستخدامو بسوء نية.

(ب) في امجراء امداري  ،يجب أف يبرىف المدعى عمى أف ىذه العناصر الثالثة موجودة .
( )1ألغراض الفقرة (2أ) ( ، )3تكػوف الظػروؼ التاليػة ،عمػى وجػو الخصػوص ولكػف دوف حصػر  ،إذا
إتضح لييئة الوايبو ب:نيا موجودة ،دليالً عمى تسجيؿ واستخداـ إسـ موقع بسوء نية :
(أ) الظػروؼ التػػي تشػػير إلػى أف المػػدعى عميػػو قػػد سػجؿ أو أكتسػػب إسػػـ الموقػع أساس ػاً بغػػرض بيػػع
أو ت:جير أو تحويؿ تسجيؿ إسػـ الموقػع بطريقػة أخػرى لممػدعى الػذى ىػو مالػؾ العالمػة التجاريػة
أو عالمػػػة الخدمػػػة أو إلػ ػػى منػػػافس لػػػذلؾ المػػػدعى  ،بمقابػػػؿ قػ ػػيـ يزيػػػد عمػ ػػى التكػػػاليؼ الموثقػ ػػة
المتعمقة مباشرة بإسـ الموقع.
(ب) قيػػاـ المػػدعى عميػػو بتسػػجيؿ إسػػـ الموقػػع لكػػى يمنػػع مالػػؾ العالمػػة التجاريػػة أو عالمػػة الخدمػػة
مف عكس العالمة في إسـ موقػع مقابػؿ  ،شػريطة أف يكػوف المػدعى عميػو قػد شػارؾ فػي نػوع مػف
ىذا السموؾ.
(ج) قياـ المدعى عميو بتسجيؿ إسـ الموقع أساساً بغرض عرقمة أعماؿ أحد المنافسيف.
(د) محاول ػػة الم ػػدعى عمي ػػو عم ػػداً بإس ػػتخداـ إس ػػـ الموق ػػع  ،أف يج ػػذب  ،بغ ػػرض الكس ػػب التج ػػاري ،
مس ػػتخدمى امنترن ػػت إل ػػى موقع ػػو عم ػػى الش ػػبكة أو موق ػػع آخ ػػر عم ػػى امنت ػػر ن ػػت  ،وذل ػػؾ بخم ػػؽ
إحتمػػاؿ إلتبػػاس مػػع عالمػػة المػػدعى فيمػػا يتعمػػؽ بمصػػدر أو رعايػػة أو إنتسػػاب أو ت:ييػػد لموقعػػو
عمى الشبكة أو لمنتج أو خدمة عمى موقعو .
( ) 7إذا إتضح لمييئة ثبػوت أى مف الظػروؼ التاليػة عمػى وجػو الخصػوص  ،لكػف دوف حصػر عمييػا ،
إعتماداً عمى تقييـ كؿ البينة المقدمػة  ،يبػرىف عمػى حقػوؽ المػدعى عميػو أو مصػالحو المشػروعة
في إسـ الموقع ألغراض الفقرة ( 2أ) (: )8
(أ) إسػتخداـ المػػدعى عميػو  ،قبػػؿ أى إخطػار لممػػدعى عميػو بػػالنزاع  ،أو تحضػيراتو الممكػػف إثباتيػػا
مسػػتخداـ إسػػـ الموقػػع أو إسػػـ مقابػػؿ مسػػـ الموقػػع فيمػػا يتعمػػؽ بعػػرض سػػمع أو خػػدمات بحسػػف
نية.
(ب) إشتيار المدعى عميو عموماً ( كفػرد  ،مؤسسػة تجاريػة أو منظمػة أخػرى ) بإسػـ الموقػع ،حتػى
إذا لـ يكتسب أي حقوؽ عالمة تجارية أو عالمة خدمة.
(ج) إسػػتفادة المػػدعى عميػػو فػػي إسػػتخداـ تجػػاري أو إسػػتخداـ مشػػروع مسػػـ الموقػػع  ،دوف نيػػة فػػي
المكاس ػػب الماديػػػة بتحويػػػؿ الزبػػػائف عػػػف طريػػػؽ التضػ ػػميؿ أو الحػػػط مػػػف سػػػمعة وقيمػػػة العالمػ ػػة
التجارية أو عالمة الخدمة موضع الخالؼ.
( )6متطمبػات امجػراء امداري املزاميػة الػواردة فػي الفقػرة ( )2ال تمنػع المػدعى عميػو أو المػدعى مػف
تقديـ النزاع إلى محكمة ذات إختصاص لمحصوؿ عمى قرار مسػتقؿ قبػؿ البػدء فػي ذلػؾ امجػراء
امداري امل ازم ػػي أو بع ػػد إختتام ػػو  .إذا ق ػػررت ىيئ ػػة الويب ػػو امداري ػػة إلغ ػػاء تس ػػجيؿ إس ػػـ موق ػػع
المػدعى عميػػو أو تحويمػػو  ،عمػى الييئػػة أف تنتظػػر ( 50عشػرة) أيػػاـ عمػػؿ بعػد إخطارىػػا بواسػػطة
ويبو بقرار الييئػة امداريػة قبػؿ أف تنفػذ ذلػؾ القػرار .وعمػى الييئػة بعػد ذلػؾ أف تنفػذ القػرار إال إذا
كانػت قػػد تمقػت مػػف المػػدعى عميػو خػػالؿ مػػدة العشػرة أيػػاـ عمػؿ تمػػؾ وثػػائؽ رسػمية ( مثػػؿ نسػػخة
مػف شػكوى  ،مختومػػة بواسػطة كاتػػب المحكمػة ) بػػ:ف المػدعى عميػو قػػد شػرع فػػي دعػوى قضػػائية
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ضد المدعى في والية قضائية مختصػة  .إذا إسػتممت الييئػة تمػؾ المسػتندات خػالؿ ( 50عشػرة)
اء آخر حتى تتمقى :
أياـ عمؿ  ،ف:نيا ال تنفذ قرار الييئة امدارية  ،وال تتخذ إجر ً

( )5بينة مقنعة لمييئة عف حؿ بيف الطرفيف.

( )8بينة مقنعة لمييئة ب:ف دعوى المدعى عميو قد رفضت أو سحبت.

( ) 3نسػػخة مػػف أمػػر مػػف تمػػؾ المحكمػػة يػػرفض دعػػوى المػػدعى عميػػو أو يقضػػى بػػ:ف المػػدعى عميػػو
ليس لو حؽ في امستمرار في إستخداـ أسـ الموقع موضع الخالؼ .

(( )2أ) ال يجوز لممدعى عميو أف يحوؿ تسجيؿ إسـ موقعو إلى مالؾ آخر.

( )5خػػالؿ دعػػوى إداريػػة لػػـ يػػتـ الفص ػػؿ فييػػا أقيمػػت بموجػػب الفق ػرة ( )2أو لمػػدة  ( 51خمس ػػة
عشر ) يوـ عمؿ بعد اختتاـ تمؾ الدعوى.

( ) 8خ ػػالؿ دع ػػوى قض ػػائية ل ػػـ ي ػػتـ الفص ػػؿ فيي ػػا أو تحك ػػيـ ش ػػرع في ػػو فيم ػػا يتعم ػػؽ بإس ػػـ موق ػػع
المػػدعى عميػػو مػػا لػػـ يوافػػؽ الطػػرؼ الػػذى يجػػرى تحويػػؿ اسػػـ الموقػػع إليػػو  ،خطي ػاً  ،أف يكػػوف

ممتزم ًا بقرار المحكمة أو المحكـ .

(ب) تحػػتفظ الييئ ػػة ب ػػالحؽ ف ػػي إلغ ػػاء أى تحوي ػػؿ تس ػػجيؿ إس ػػـ موق ػػع إل ػػى مال ػػؾ آخ ػػر ي ػػتـ إنتياكػ ػ ًا
لمقاعدة الفرعية (أ).

(ج) ال يجػوز لممػدعى عميػو أف يحػوؿ تسػػجيؿ إسػـ موقعػو إلػى مسػجؿ آخػػر أثنػاء دعػوى إداريػة لػػـ
ػاء عمػى الفقػرة ( )2أو لمػدة ( 51خمسػة عشػر) يػوـ عمػؿ بعػد إختتػاـ
يتـ الفصؿ فييا رفعت بن ً
تمؾ الدعوى  .ويجوز لممدعى عميو أف يحػوؿ إدارة تسػجيؿ إسػـ موقعػو إلػى مسػجؿ آخػر أثنػاء
دعػػوى قض ػػائية أو تحك ػػيـ  ،بش ػػرط أف يس ػػتمر إس ػػـ الموق ػػع ال ػػذى س ػػجمو ل ػػدى الييئ ػػة خاض ػػعاً

لإلجراءات التى بدئت ضده وفق ًا لشروط السياسػة  .إذا حػوؿ المػدعى عميػو تسػجيؿ إسػـ موقػع
إلػػى الييئػػة أثنػػاء فت ػرة عػػدـ الفصػػؿ فػػي دعػػوى قضػػائية أو تحكػػيـ  ،يظػػؿ ذلػػؾ الن ػزاع خاضػػع ًا

لسياسة منازعات أسماء المواقع الخاصة بالمسجؿ الذى حوؿ تسجيؿ إسـ الموقع منو .
( )1فػى تقػدير مػػا إذا كػاف إسػػتخداـ إسػـ موقػػع معػيف عمػػى امنترنػت قػػد يسػبب ضػػر اًر لمنػافس و/أو قػػد

يجػػذب الزبػػائف بعيػػدًا عػػف ذلػػؾ المنػػافس  ،ت:خػػذ المحكمػػة فػػي امعتبػػار لغػػة المػػادة  5مػػف القػػانوف
فيمػا يتعمػؽ بتعريػػؼ " العالمػات المميػزة " و  ،بخاصػػة  ،أف القػانوف يػنص عمػػى أف أسػماء المواقػػع
تخضع لمنظاـ القانونى الذى ينطبؽ عمػى أسػماء محػالت األعمػاؿ (الفتػات المتػاجر) وأف حمايتيػا
تمتػػد لػػذلؾ إلػػى المنطقػػة الجغرافيػػة التػػى قػػد تحػػدث فييػػا األعمػػاؿ المتنافسػػة  ،بصػػرؼ النظػػر عػػف

الحدود الوطنية والسياسية .

( )50تػ ػػوفر الييئػ ػػة نفػ ػػاذاً عام ػ ػاً مباش ػ ػ اًر إلػ ػػى قاعػ ػػدة بيانػ ػػات موثوقػػػة وصػ ػػحيحة لمعمومػ ػػات امتصػ ػػاؿ
ب:صحاب اسماء الموقع المسجميف .
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الفصل الثالث
المؤشرات الجغرافية
المادة ()76
طمب التسجيؿ
يقػدـ طمػب تسػجيؿ المؤشػر الجغ ارفػي عمػى النمػوذج رقػـ ( )81ويكػوف موقعػاً مػف مػودع الطمػب أو
وكيمو وذلؾ بعد سداد الرسوـ المقررة ويشتمؿ عمى البيانات التالية - :

(أ )

(ب)

اسـ وعنواف وجنسية مودع الطمب والصفة التي تقدـ بيا مودع الطمب لمتسجيؿ.
المؤشر الجغرافي المطموب لو التسجيؿ.

(جػ) المنطقة الجغرافية التي ينطبؽ عمييا المؤشر الجغرافي.
(د)

السمع التي ينطبؽ عمييا المؤشر الجغرافي.

(ىػ) نوعية أو سمعة أو الخصائص األخرى لمسمع التي يستخدـ ليا المؤشر الجغراف ي ،ويكوف
الطمب خاضعاً لسداد الرسـ المقرر .

المادة ()72
سحب الطمب
يجوز لمودع طمب المؤشر الجغرافي أف يسحب طمبو .وال يجوز رد رسوـ الطمب بعد سحبو.
المادة ()71
ترقيـ الطمب

( ) 5يرقـ المسجؿ  ،بعد امستالـ  ،كؿ وثيقة مكونة لمطمب ويكتب تػاريخ امسػتالـ الفعمػى ورقػـ الطمػب
مكونا مػف الحػرفيف  ، / ، OMالحػرفيف  / ، GIأرقػاـ السػنة التػى إسػتممت فييػا األوراؽ المبدئيػة ،
 ، /وعػدد مػػف خمسػػة أرقػاـ يخصػػص بالترتيػػب المسمسػؿ الػػذى تسػػتمـ بػػو الطمبػػات و وعنػػدما تسػػتمـ
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تصػحيحات أو وثػائؽ تقػدـ الحقػاً فػي تػواريخ مختمفػػة  ،يقػوـ المسػجؿ أيضػاً بكتابػة تػاريخ إسػػتالميا
الفعمى في المكاف المالئـ في طمب تسجيؿ المؤشر الجغرافي.
( )8يقتبس رقـ الطمب المخصص بموجب الفقرة ( )5فى كؿ المخاطبات الالحقة الخاصة بالطمب.

المادة ()60
امعتراض عمى القبوؿ المشروط لمطمب  ،امستماع
( )5إذا اعتػػرض المسػػجؿ عمػػى طم ػػب لتسػػجيؿ مؤشػػر جغ ارفػػي ،يتع ػػيف عميػػو أف يخطػػر مػػودع الطم ػػب
خطي ػاً بإعت ارض ػػاتو مػػع ك ػػؿ التفاصػػيؿ ذات الص ػػمة ويخط ػػر مػػودع الطم ػػب لتعػػديؿ الطم ػػب وتق ػػديـ
مالحظاتػو خطي ػاً أو تقػػديـ طمػػب لإلسػػتماع خػػالؿ (  ) 70يومػا مػػف تػػاريخ الطمػػب  .إذا لػػـ يمتثػػؿ
مودع الطمب لالخطار خالؿ المدة المحددة  ،يعتبر ب:نو قد سحب طمبو .
( )8إذا قػػرر المسػػجؿ بعػػد الفحػػص ،أف يقبػػؿ الطمػػب رىن ػاً بتعػػديالت أو تحػػويرات أو شػػروط أو قيػػود ،
يتعػػيف عميػػو أف يبمػػغ الق ػرار لمػػودع الطمػػب خطي ػاً  .إذا إعتػػرض مػػودع الطمػػب عمػػى التعػػديالت أو

التحػػويرات أو الشػػروط أو القيػػود عميػػو  ،خػػالؿ سػػتيف (  ) 70يومػػا مػػف تػػاريخ الػػبالغ  ،أف يطمػػب

جمسػػة س ػػماع أو يق ػػدـ مالحظات ػػو خطيػ ػ ًا  .إذا ل ػػـ يعتػػرض م ػػودع الطم ػػب عم ػػى تم ػػؾ التع ػػديالت أو

التحويرات أو الشروط أو القيػود  ،عميػو أف يخطػر المسػجؿ خطيػ ًا ويعػدؿ طمبػو وفقػ ًا لػذلؾ  .إذا لػـ
يستجب مودع الطمب بطريقة أو أخرى خالؿ المدة المحددة  ،يعتبر ب:نو قد سحب طمبو .

( )3طمب امستماع  ،الذى يكوف مصحوباً بالرسـ المقرر ،يقدـ خطياً إلػى المسػجؿ الػذى بعػد إسػتالمو
 ،يسمـ مودع الطمب إعالناً خطياً مدتو ثالثيف (  ) 30يومػا واحػد بالتػاريخ والوقػت الػذى يمكػف أف
يستمع إليو فييما .

المادة ()65

رفض الطمب أو القبوؿ المشروط الذى يعترض عميو مودع الطمب
بعد امستماع أو بعػد النظػر فػي التعػديالت أو المالحظػات الخطيػة لمػودع الطمػب ،واذا رفػض
المسػجؿ الطمػػب أو قبمػػو رىنػ ًا بػػ:ى تعػػديالت أو تحػويرات أو شػػروط أو قيػػود يعتػرض عمييػػا مػػودع

الطمػػب ،يقػػوـ المسػػجؿ بػػإبالغ ق ػ ارره لمػػودع الطمػػب خطي ػاً .يجػػوز لمػػودع الطمػػب ،خػػالؿ ثالثػػيف (

 ) 30يوما واحػد مػف تػاريخ ذلػؾ امبػالغ ،بعػد دفػع الرسػـ المقػرر ،أف يطمػب مػف المسػجؿ أف يبػيف
خطياً أسس ق ارره والمواد التى استخدميا فى الوصوؿ إلى ذلؾ القرار.
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المادة ()68
قبوؿ الطمب ،النشر
( )5إذا قبػػؿ المسػػجؿ الطمػػب بػػدوف شػػروط أو قبمػػو رىن ػاً بػػ:ى شػػروط أو قيػػود ال يعتػػرض عمييػػا مػػودع
الطمػب  ،يقػوـ بإخطػار مػودع الطمػب بػذلؾ  ،طالبػاً منػو أف يػدفع رسػـ النشػر خػالؿ سػػتيف ( ) 70

يومػػا واحػػد مػػف تػػاريخ امخطػػار .ويقػػوـ المسػػجؿ بنشػػر الطمػػب فػػي الجري ػدة الرسػػمية مشػػتمال عمػػى
البيانات التالية :

(أ) المؤشر الجغرافي المطموب لػو التسجيؿ.

(ب) إسـ وعنواف وجنسية مودع الطمب  ،والصفة التي تقدـ بيا مودع الطمب بطمب التسجيؿ

(ج) إسـ وعنواف الوكيؿ  ،إف وجد .

(د) حدود المنطقة الجغرافية التي ينطبؽ عمييا المؤشر الجغرافي.
(ىػ) السمع التى يستخدـ بش:نيا المؤشر الجغرافي.

(و) نوعيػػػة أو ثالثػ ػػيف (  ) 30يومػػػاة أو الخصػػػائص األخػػػرى لمسػ ػػمع التػ ػػى يسػ ػػتخدـ ليػ ػػا المؤشػ ػػر
الجغرافي  ،وأى شروط قد يستخدـ بموجبيا المؤشر الجغرافي.

(ز) تاريخ إيداع ورقـ الطمب .

( )8إذا لـ يتـ سداد رسوـ النشر خالؿ الفترة المحددة فى الفقرة السابقة يعتبر الطمب الغيا .

المادة ()63
المعارضػة
( )5يقدـ امخطار بالمعارضة ،عمى النموذج رقـ ( )87وذلؾ بعد سداد الرسوـ المقررة.

( )8يق ػػدـ ال ػػرد عم ػػى االعتػ ػراض المش ػػار إلي ػػو ف ػػي الم ػػادة (/8/13ب) ويك ػػوف خاض ػػعا لس ػػدار الرس ػػوـ
المقررة ،ويقدـ خالؿ سػتيف( )70يومػا مػف تػاريخ اخطػار المعارضػة إلػى مقػدـ الطمػب خطيػاً ومبينػا
األسس التي اعتمد عمييا مقدـ الطمب في طمبو ومصحوبة بالدليؿ المساندف اف وجد.

( )3يقػػدـ طمػػب امسػػتماع عم ػػى النمػػوذج رقػػـ ( )86فػػي أي وق ػػت بعػػد إيػػداع إخطػػار المعارض ػػة  ،وال
يجػوز تقديمػو بعػػد إنتيػاء الفتػرة المقػػررة بعػد إيػداع الػػرد بػامعتراض .ويمػنح المسػػجؿ الطػرفيف ميمػػو

مدتيا ثالثيف (  ) 30يوما عمى األقػؿ ويحػدد التػاريخ والوقػت المحػدديف لإلسػتماع وذلػؾ بعػد سػداد
الرسوـ المقررة .
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( )2إذا قػػرر المسػػجؿ أف يسػػجؿ المؤشػػر الجغ ارفػػي  ،عميػػو أف يخطػػر الطػػرؼ ا خػػر ومػػودع الطمػػب
خطيػاً  ،مبين ػاً أسػباب ق ػ ارره  .وعمػى مػػودع الطمػب دفػػع رسػوـ التسػػجيؿ خػالؿ ثالثػػيف (  ) 30يومػػا
واحد مف تاريخ امخطار .

( ) 1إذا قػػرر المسػػجؿ أف يػػرفض تسػػجيؿ المؤشػػر الجغ ارفػػي  ،عميػػو أف يخطػػر الخصػػـ ومػػودع الطمػػب
خطياً  ،مبيناً أسباب ق ارره .
المادة ()62
التسجيؿ
( )5يقوـ المسجؿ بتسػجيؿ المؤشػر الجغ ارفػي وذلػؾ بعػد سػداد الرسػوـ المقػررة  ،ويشػمؿ البيانػات التاليػة
-:

(أ) اسـ المؤشر الجغرافي المسجؿ.

(ب) حدود المنطقة الجغرافية التي ينطبؽ عمييا المؤشر الجغرافي.

(ج) إسـ وعنواف مالؾ المؤشر الجغرافي.

(د) إسـ وعنواف الوكيؿ  ،إف وجػد .

(ىػ) السمع التي يستخدـ ليا المؤشر الجغرافي.
(و) نوعيو أو شيرة أو الخصػائص األخػرى لمسػمع التػي يسػتخدـ ليػا المؤشػر الجغ ارفػي وأي شػروط
يمكف إستخداـ المؤشر بموجبيا.

(ز) تاريخ إيداع ورقـ الطمب بامضافة إلى تاريخ التسجيؿ.
( )8تصدر شيادة تسجيؿ المؤشر الجغرافي عمى النموذج رقـ()82
المادة ()61
رفض أو الغاء تسجيؿ العالمات المضممة
( )5لممسجؿ ووفقا ألحكاـ المادة (  ) 17أو بناءا عمػى طمػب أي شػخص ذي مصػمحة  ،يجػوز رفػض
أو إلغاء تسجيؿ عالمة تجارية تتضػمف مؤشػ ار فيمػا يتعمػؽ بسػمع لػـ تنشػ :فػي امقمػيـ المشػار إليػو ،
إذا كػػاف إسػػتخداـ المؤش ػػر فػػي العالمػػة التجاري ػػة لسػػمع ف ػػي ُعمػػاف ذا طبيعػػة م ػػف شػػ:نيا أف تض ػػمؿ
الجميور فيما يتعمؽ بمكاف المنش :الحقيقي .

( )8يقػػدـ طم ػػب  ،رف ػػض أو الغ ػػاء تس ػػجيؿ عالم ػػة مض ػػممة عم ػػى النم ػػوذج رق ػػـ ( )81وذل ػػؾ بع ػػد س ػػداد
الرسوـ المقررة.
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( )3عنػػدما يقػػرر المسػػجؿ بحكػػـ وظيفتػػو أف يػػرفض أو يمغػػي تسػػجيؿ عالمػػة تجاريػػة عميػػو أف يخطػػر
مالػؾ العالمػػة خطيػاً بػػذلؾ  ،مبين ػاً أسػباب ق ػ ارره ومانح ػاً إيػاه مػػدة ثالثػػيف (  ) 30يومػا عمػػى األقػػؿ

لتقديـ بياف مضػاد وطمػب لإلسػتماع  .إذا طمػب امسػتماع  ،يقػدـ المسػجؿ لممالػؾ المسػجؿ إخطػا ًار

خطيػ ًا مدتػػو ثالثػػيف (  ) 30يومػا بالتػػاريخ المحػػدد لإلسػتماع  ،وعمػػى المالػػؾ المسػجؿ  ،خػػالؿ تمػػؾ
المدة  ،أف يدفع الرسـ المقرر لإلسػتماع  .ثػـ يخطػر المسػجؿ المالػؾ المسػجؿ خطيػاً بقػ ارره النيػائي

 ،موضحاً أسبابو.

الفصل الرابع
التصميمات الصناعية
المادة ()67
طمب تسجيؿ تصميـ صناعي
يق ػػدـ طمػػػب تسػػػجيؿ التص ػػميـ الصػ ػػناعي عمػ ػػى النم ػػوذج رقػػػـ( )30ويكػ ػػوف موقعػ ػ ًا مػ ػػف مػ ػػودع

الطمب أو وكيمو وذلؾ بعد سداد الرسوـ المقررة ،ويشتمؿ الطمب عمػى إسػـ وعنػواف وجنسػية ومحػؿ
إقامة مودع الطمب .

المادة ()66
عدد وحجـ التصاوير والعينات
( )5يكوف الطمب مصحوب ًا بما يمي :

(أ) أربعة تصاوير بيانية أو أربعة رسومات أو أربػع صػور بػورؽ شػفاؼ إذا كػاف التصػميـ الصػناعي
ثنائي األبعاد .

(ب) أربعة تصاوير بيانية أو أربعة رسومات أو اربع صور بػورؽ شػفاؼ لكػؿ مػف الجوانػب المختمفػة
مف التصميـ ال صناعي إذا كاف ثالثي أالبعاد.

(ج) إكميشيو أو اكميشييات ( باألبعػا د التػي يعتبرىػا المسػجؿ مالئمػة ) ( ال تتعػدى أبعادىػا 50سػـ ×
80سـ) .
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( ) 8ال يجوز أف يتعدى أى تصػوير بيػاني أو رسػـ أو صػورة بػورؽ شػفاؼ لمتصػميـ الصػناعي (50سػـ
× 80سـ ) .

وتمصػؽ تمػؾ التصػاوير أو الرسػومات أو المصػور بػػالورؽ الشػفاؼ عمػى أربػع صػحائؼ مػف الػػورؽ

المقػػوى ( بحجػػـ  . ) A4وتكػػوف الرسػػومات والصػػور بػػالورؽ الشػػفاؼ بػػالحبر األسػػود و أمػػا العينػػة
فتكوف بحجـ ال يتعدى  80سـ ×  80سـ ×  80سـ .

المادة ()62
األولوية وترجمة الطمب السابؽ
( )5يقدـ طمب األولوية وقت إيداع طمب التصميـ الصناعي  ،عمى أف يتضمف البيانات االتية :
(أ) تاريخ الطمب السابؽ.
(ب) رقـ الطمب السابؽ .
(ج) رمز التصنيؼ الدولي لمتصميمات ال صناعية  ،الذى خصص لمطمب السابؽ .

(د) الدولػػة أو امقمػػيـ العضػػو فػػى منظمػػة التجػػارة العالميػػة الػػذى أودع فيػػو الطمػػب األوؿ أو  ،الػػذى
يكوف فيو الطمب السابؽ طمب ًا إقميمي ًا أو دولي ًا والدولة أو الدوؿ التى أودع بإسميا .
(ىػ) المكتب الذى أودع لديو إذا كاف الطمب السابؽ طمباً إقميمياً أو دولياً .
( )8إذا كاف رقـ الطمب السابؽ غير معروؼ في وقت إيػداع طمػب تسػجيؿ التصػميـ الصػناعي ،يجػوز
لمق ػػدـ الطم ػػب تق ػػديـ رقػػػـ الطم ػػب الس ػػابؽ خػػػالؿ تس ػػعيف ( )10يوم ػػا مػػػف ت ػػاريخ امي ػػداع المتضػ ػػمف
األولوية .

( ) 3إذا ل ػػـ يخص ػػص رمػػػز م ػػف التصػػػنيؼ ال ػػدولي لمتص ػػاميـ الصػ ػػناعية لمطم ػػب السػػػابؽ  ،أو ل ػػـ يػ ػػتـ
تخصصػيو بعػػد فػػي وقػػت إيػػداع األولويػػة  ،عمػػى مػودع الطمػػب أف يوضػػح ذلػػؾ فػػي األولويػػة ويػػودع
رمز التصنيؼ الدولي عندما يتـ تخصيصة .
( )2يجوز لمودع الطمب  ،في أى وقت قبؿ تسجيؿ التصميـ الصناعي  ،أف يعدؿ بيانات األولوية.

( )1م ػػدة إي ػػداع النس ػػخة المعتم ػػده م ػػف الطمػ ػب الس ػػابؽ ،تك ػػوف خ ػػالؿ تس ػػعيف (  ) 10يوم ػػا م ػػف ت ػػاريخ
تسػممو إخطػار المسػجؿ بػذلؾ و وتجػوز امشػارة الػى طمبػات مودعػو سػابقا تتضػمف نسػخة معتمػدة مػف
الطمب السابؽ .
( )7إذا كاف الطمب السابؽ بمغة غير امنجميزية  ،عمػى مػودع الطمػب أف يقػدـ  ،خػالؿ ًسػتة أشػير مػف
تاريخ الطمب المذكور آنف ًا  ،ترجمة إنجميزية لمطمب السابؽ .
( ) 6ما لـ يطمب المسجؿ غير ذلؾ  ،يودع الطمب السابؽ وأية ترجمة لػو مف نسخة واحده .
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المادة ()61
ترقيـ الطمب
( )5بع د امستالـ  ،يكتب المسػجؿ عمػى كػؿ وثيقػة مكونػة لمطمػب التػاريخ الفعمػي لإلسػتالـ ورقػـ الطمػب
المك ػػوف م ػػف الحػػػرفيف  ، / ، OMالح ػػرفيف  ، / ، IDأرقػػػاـ الس ػػنة الت ػػي تػػػـ فيي ػػا إسػ ػػتالـ األوراؽ
المبدئي ػػة  ، / ،وع ػػدد م ػػف خمس ػػة أرق ػػاـ يخص ػػص بالترتي ػػب المسمس ػػؿ ال ػػذى تس ػػتمـ بػػػو الطمب ػػات و

وعنػدما تسػتمـ أى تصػحيحات أو وثػػائؽ تػودع الحقػاً فػى ت ػواريخ مختمفػة  ،عمػى المسػجؿ أيض ػاً أف

يكتب تاريخ إستالميا الفعمى فى المكاف المالئـ مف طمب تسجيؿ التصميـ النموذج رقـ (. )35

( )8يقتبس رقـ الطمب المخصص وفق ًا لمفقرة( )5فى كؿ المخاطبات الالحقة الخاصة بالطمب .

المادة ()20
إعتماد وامخطار بتاريخ اميداع و الفحص  ،القرار بمنح أو رفض الطمب
( )5يخطر المسجؿ مودع الطمب بق ارره بمنح أو رفػض الطمػب وذلػؾ بعػد فحػص الطمػب .وعمػى مػودع
الطمب سداد الرسوـ المقررة خالؿ  ( 10تسعيف ) يوماً مػف تػاريخ امخطػار واال إعتبػر متنػازال عػف

طمبو .

( )8إذا وج ػػد المس ػػجؿ ،ف ػػى وق ػػت امس ػػتالـ  ،أف الطم ػػب ال يس ػػتوفى الش ػػروط المطموب ػػة المنصػ ػػوص
عمييا في القانوف ،يخطر مودع الطمب ميػداع التصػحيح المطمػوب خػالؿ سػتيف (  ) 70يومػا مػف
تاريخ امخطار ،ويعتمد تاريخ إستالـ التصحيح المطمػوب كتػاريخ لإليػداع  .واذا لػـ يػتـ التصػحيح،
يعتبر الطمب ك:نو لػـ يػودع .

( )3بعد إعتمػاد المسػجؿ تػاريخ إيػداع الطمػب  ،عميػو أف يخطػر مػودع الطمػب خطيػاً بػذلؾ ،واذا عومػؿ
الطمب ك:نو لـ يودع ،يخطر المسجؿ مودع الطمب خطي ًا بذلؾ محددًا األسباب .

( )2ال يؤثر رفض الطمب عمى تاريخ إيداعو الذى يظؿ ساري ًا.

المادة ()25
تسجيؿ التصميـ الصناعي  ،إصدار الشيادة
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( )5عمى المسجؿ أف يخصص رقما متتابعا لكؿ تصميـ صناعي ويدوف في السجؿ المعد لذلؾ .
( )8يشتمؿ تسجيؿ التصميـ الصناعي تصوي اًر لمتصميـ الصناعي ويحدد :
(أ) رقـ التصميـ الصناعي.
(ب) إسـ وعنواف مالؾ التصميـ.

(ج) إسـ وعنواف الوكيؿ  ،إف وجد.
(د) إسـ وعنواف المبتكر  ،إال إذا طمب عدـ ذكر اسمو فى التسجيؿ.

(ى ػػ) إذا كانػػت األولويػػة مطالب ػاً بيػػا  ،وتػػـ قبوليػػا  ،يوضػػح تػػاريخ األولويػػة والدولػػة أو الػػدوؿ التػػى
أودع الطمب السابؽ فييا أو بإسميا .

(و) المنتجات التى سيستخدـ ليا التصميـ الصناعي .
( ز ) وصؼ مختصر عف التصميـ الصناعي .

( )3يق ػػوـ المس ػػجؿ بالنش ػػر ع ػػف التص ػػميـ الص ػػناعي ف ػػي الجري ػػدة الرس ػػمية بع ػػد س ػػداد الرس ػػوـ المق ػػررة
ويشتمؿ عمى البيانات الموضحة في الفقرة السابقة .
( )2تصدر شيادة تسجيؿ التصميـ الصناعي عمى النموذج رقـ ()38

المادة ()28

تجديد التسجيؿ
( ) 5يجػػوز تقػػديـ طمػػب تجديػػد التصػػميـ الصػػناعي بموجػػب أحكػػاـ المػػادة  )2(82مػػف القػػانوف خػػالؿ
فتػرة السػتة ( )7أشػير التػي تسػبؽ إنتيػاء التسػجيؿ  ،ويقػدـ الطمػب عمػى النمػوذج رقػـ( ، )33وذلػػؾ
بعد سداد الرسوـ المقررة وغرامة الت:خير ( إف وجدت ) .

( )8ينشر المسجؿ التج ديػد فػي الجريػدة الرسػمية بعػد سػداد الرسػوـ المقػررة  ،ويثبػت التجديػد فػي السػجؿ
.

( )3يصدر شيادة التجديد وفقا لمنموذج رقـ ( )32وتشتمؿ البيانات :
(أ) رقـ تسجيؿ التصميـ الصناعي.
(ب) تاريخ التجديد وتاريخ امنتياء.
(ج) إسـ وعنواف مالؾ التصميـ الصناعي.

(د) بياف بنوع المنتجات التى سجؿ ليا التصميـ الصناعي .
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( ىػ ) الوصؼ المختصر لمتصميـ الصناعي .

المادة ()23
أحكاـ خاصة تتعمؽ بإتفاقية الىاى
( )5ألغراض ىذه الالئحػو ،

" إتفاقية الىاى " تعنى إتفاقية الىاى الخاصة بالتسجيؿ الدولي لمتصميمات الصناعية و

" قانوف  " 5111يعنى قانوف إتفاقية الىاى الموقع في جنيؼ فى  ،يوليو  5111و
" الألئحة التنفيذية المشتركة " تعنى الالئحة التنفيذية متفاقية الىاى ،

" طمػػب دولػػي "  " ،تسػػجيؿ دولػػي " و " تػػاريخ التسػػجيؿ ال ػدولي " ليػػا نفػػس المعنػػى كمػػا فػػى
قانوف . 5111

( )8م ػػا ل ػػـ ي ػػرد ن ػػص صريػ ػػح بغي ػػر ذل ػػؾ  ،تس ػػرى أحك ػػاـ الق ػػانوف ،والمػ ػواد المتعمق ػػة بػ ػػو  ،بع ػػد إجػ ػراء
التعديالت الالزمة  ،عمى التسجيالت الدولية لمتصميمات الصناعية التى تعيف ُعماف .
( )3الطمبػػات الدوليػػة الت ػػى تكػػوف فييػػا ُعم ػػاف دولػػة منشػػ :يج ػػب أف تػػودع أمػػا شخص ػػياً أو عػػف طري ػػؽ
وكيؿ  ،مباشرة لدى المكتب الدولي أو عف طريؽ مكتب الممكية الصناعية .

( ) 2يجػب أف تػػودع الطمبػات الدوليػػة بالمغػة امنجميزيػػة أو الفرنسػػية مػف نسػػختيف  ،تكػوف إحػػداىا نسػػخة
أصمية تمثؿ الصيغة المعيارية الخاصة بالمكتب الدولي .

( ) 1بامض ػػافة إل ػػى تص ػػوير التص ػػميمات أو المنتج ػػات المض ػػمنة فيي ػػا أو الت ػػى تطب ػػؽ عميي ػػا  ،يج ػػوز
لمػودع الطمػب أف يػػزود أيضػاً عينػات أو نمػػاذج لمتصػميـ تتطػابؽ مػػع متطمبػات المػػادة ( )3(1ب)

مف إتفاقية الىاى .

( )7يجب أف يكوف الطمػب مصػحوب ًا بوثيقػة تثبػت دفػع الرسػـ المقػرر ،وكػذلؾ بوثيقػة تثبػت دفػع الرسػوـ
واجبة الدفع لممكتب الدولي .

( )6إذا فشػػؿ مػػودع الطمػػب فػػى دفػػع الرسػػوـ وفق ػاً لمقاعػػدة الفرعيػػة ( ، )7يقػػوـ المسػػجؿ بدعوتػػو لمقيػػاـ
بذلؾ خالؿ مدة شير واحد  .وفى حاؿ الفشؿ فػى إتمػاـ الػدفع خػالؿ المػدة المقػررة  ،يعتبػر الطمػب

مسحوباً .

( ) 2إذا أخطر مكتب الممكية الصناعية بواسطة المكتب الدولي ب:ى نواقص فى الطمػب الػدولي  ،عمػى
المسػػجؿ أف يخطػػر مػػودع الطمػػب بتمػػؾ الن ػواقص ويخطػػره لمعالجتيػػا خػػالؿ شػػير واحػػد  .إذا فشػػؿ
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مػػودع الطمػػب فػػى معالجػػة الن ػواقص خػػالؿ المػػدة المحػػددة  ،يعتبػػر الطمػػب قػػد تػػـ التخمػػى عنػػو فػػى
إطار معنى إتفاقية الىاى .

( )1عندما يكوف المسجػػؿ قػد أخطػر بواسػطة المكتػب الػدولي بطمػب دولػي يحتػوى عمػى تعيػيف ُعمػاف ،
عميػػو أف يفحػػص مػػا إذا كػػاف التصػػميـ أو التصػػميمات الصػػناعية تمتثػػؿ لمتطمبػػات المػػادة  85مػػف
القانوف.

(( )50أ) إذا وج ػػد المسػػجؿ  ،فيمػػا يتعمػػؽ بطمػػب دولػػي تػػـ تعيػػيف ُعمػػاف فيػػو  ،أف متطمبػػات المػػادة 85
لػ ػػـ تس ػ ػػتوفى  ،عمي ػ ػػو  ،وفق ػ ػاً لألحك ػ ػػاـ ذات الص ػ ػػمة مػ ػػف ق ػ ػػانوف  5111والالئح ػ ػػة التنفيذي ػ ػػة
المش ػػتركة  ،أف يخط ػػر المكت ػػب الػ ػدولي ب ػػ:ف الحماي ػػة ف ػػي ُعم ػػاف مرفوض ػػة بالق ػػدر ال ػػذى ل ػػـ
يمتثؿ فيو لممتطمبات المذكورة  .ىذا امخطار يجوز أف يكوف كمي ًا أو جزئي ًا .

(ب) يتمت ػػع ص ػػاحب التس ػػجيؿ الػ ػدولي ال ػػذى ت ػػـ امخط ػػار ب ػػذلؾ ال ػػرفض فيم ػػا يتعم ػػؽ ب ػػو بػ ػػنفس
الوس ػػائؿ القانوني ػػة السػ ػػترداد الح ػػؽ كمػػػا ل ػػو كانػػػت التص ػػميمات الصػ ػػناعية موض ػػوع طمػ ػػب

تسجيؿ بموجب ىذا القانوف .

( )55إذا  ،فيما يتعمؽ بطمب دولي يحتوى عمى تعيػيف ُعمػاف  ،لػـ يرسػؿ إخطػار بػالرفض إلػى المكتػب
ال ػدولي وفقػ ػ ًا لألحك ػػاـ ذات الص ػػمة م ػػف قػػانوف  5111والالئح ػػة التنفيذي ػػة المش ػػتركة  ،أو ل ػػـ ي ػػتـ
سحب أى رفض كيذا الحقاً  ،يكوف لمتسجيؿ الدولي نفػس األثػر  ،مػف تػاريخ التسػجيؿ الػدولي ،
كتسجيؿ تصميمات صناعية بموجب ىذا القانوف .

الفصل الخامس
التصميمات التخطيطية ( الرسومات الطبوغرافية ) لمدوائر المتكاممة
المادة ()22
طمب تسجيؿ التصميـ ال تخطيطي
( )5يقدـ طمب تسجيؿ التصميـ التخطيطي عمى النموذج رقـ ( ) 31ويكوف موقعا مف كؿ مودع طمب.

( )8يبيف الطمب إسـ كؿ مودع طمب وعنوانو وجنسيتو ومحؿ إقامتو.
( )3إذا كػػاف مػػودع الطمػػب ىػػو المبتكػػر  ،يتعػػيف أف يحتػػوى الطمػػب عمػػى بيػػاف بػػذلؾ المعنػػى و إذا لػػـ
يكف ىو المبتكر ،يتعيف أف يبيف الطمػب إسػـ كػؿ مبتكػر وعنوانػو ويكػوف مصػحوباً ببيػاف يبػرر حػؽ
مودع الطمب فى تسجيؿ التصميـ التخطيطي.
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( )2تتك ػػوف التس ػػمية المختصػ ػره والدقيق ػػو لمتص ػػميـ التخطيط ػػي م ػػف عنػ ػواف التص ػػميـ التخطيط ػػى ال ػػذى
يش ػػير إل ػػى الموض ػػوع ال ػػذى يتعم ػػؽ بػػػو التص ػػميـ أو يش ػػيير إل ػػى المج ػػاؿ ال ػػذى تنتم ػػى إلي ػػو الس ػػمعة
المقصود أف يدخؿ أو أدخؿ فييا .

( )1عندما يكوف الطمب مصحوباً بنسخة مف التصػميـ التخطيطػي ،عمػى مػودع الطمػب أف يػودع رسػماً
لػو خالؿ شير واحد .
المادة ()21
سحب الطمب
يجوز لمودع طمب التصميـ التخطيطي أف يسحب طمبو ،وال يجوز رد رسوـ الطمب بعد سحبو .
المادة ()27
ترقيـ الطمب

( )5بعػػد امسػػتالـ  ،يكتػػب المسػػجؿ عمػػى كػػؿ وثيقػػة تكػػوف جػػزءًا مػػف الطمػػب  ،تػػاريخ امسػػتالـ الفعمػػى
ورقػػـ الطمػػب مكون ػ ًا مػػف الحػػرفيف  ، / ، OMالحػػرفيف  ، / ، LDأرقػػاـ السػػنة التػػى اسػػتممت فيي ػػا
األوراؽ المبدئية  ، / ،وعدد مف خمسة أرق اـ يخصص بالترتيب التسمسمى الػذى تسػتمـ بػو الطمبػات
و عنػػدما تسػػتمـ أى تصػػحيحات أو وثػػائؽ تػػودع الحقػ ػاً فػػى ت ػواريخ مختمفػػة  ،يقػػوـ المسػػجؿ أيضػ ػاً

بكتابػ ػػة تػ ػ ػواريخ إسػ ػػتالميا الفعمي ػ ػػة فػ ػػي المك ػ ػػاف المالئػ ػػـ ف ػ ػػى طمػ ػػب تس ػ ػػجيؿ التصػ ػػميـ التخطيط ػ ػػي
النموذج رقـ (. )37

( )8يقتبس رقـ الطمب المخصص وفق ًا لمفقرة ( )5فى كؿ المخاطبات الالحقو الخاصة بالطمب .


المادة ()26
إعتماد وامخطار بتاريخ اميداع  ،الفحص  ،القرار بمنح أو رفض الطمب
( )5يفحص المسجؿ ما إذا كاف الطمب مستوفياً لممتطمبات.

(( )8أ) إذا وج ػػد المس ػػجؿ أف الطم ػػب  ،ف ػػى وق ػػت امس ػػتالـ ،ل ػػـ يس ػػتوؼ المتطمب ػػات المش ػػار إليي ػػا ف ػػى
المادة الفرعية ( ، )5عميو أف يخطر مودع الطمب ميداع التصحيح المطموب .

(ب) يحػػدد االخطػػار ميػػداع أى تصػػحيح  ،التصػػحيح أو التصػػحيحات المطموبػػة وتطمػػب إيػػداعيا
خالؿ شيريف ( )8مف تاريخ االخطار المذكورة مع دفع الرسـ المقرر .

( )3بمجػػرد أف يعتمػػد المسػػجؿ تػػاريخ إيػػداع ،عميػػو أف يخطػػر مػػودع الطمػػب خطي ػاً ،واذا عومػػؿ الطمػػب
وك:نو لـ يودع ،عمى المسجؿ أف يخطر مودع الطمب محددًا األسباب .
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( )2إذا وج ػػد المس ػػجؿ أف الش ػػروط غيػػػر مس ػػتوفاة ،عمي ػػو أف يخط ػػر مػػػودع الطم ػػب مي ػػداع التصػ ػػحيح
المطمػػوب خػػالؿ شػػيريف ( )8مػػف تػػاريخ االخطػػار  ،مػػع دفػػع الرسػػـ المقػػرر و واذا لػػـ يمتثػػؿ مػػودع

الطمػب لالخطػػار بتصػػحيح الػػنقص  ،أو إذا  ،رغػػـ التصػػحيحات المقدمػػة بواسػػطة مػػودع الطمػػب ،
و
تستوؼ  ،فإنو يػرفض الطمػب ويخطػر مػودع الطمػب
كاف مف رأى المسجؿ إف الشروط المذكورة لـ
 ،خطياً  ،مبيناً األسباب .

( )1ال يؤثر رفض الطمب عمى تاريخ إيداعو الذى يبقى سارياً .

( )7عمػػى المسػػجؿ أف يخطػػر مػػودع الطمػػب بق ػ ارره بمػػنح أو رفػػض الطمػػب  ،و  ،فػػى حػػاؿ ق ػرار بمػػنح
الطمب  ،عميو أف يطمب مف مودع الطمب دفع رسػـ التسػجيؿ والطمػب خػالؿ شػير واحػد مػف تػاريخ

امخطار .

المادة ()22
تسجيؿ التصميـ التخطيطي ،النشر ،إصدار الشيادة
( )5عمى المسجؿ أف يخصص رقما متتابعا لكؿ تصميـ تخطيطي ويدوف في السجؿ المعد لذلؾ.
( )8يشتمؿ تسجيؿ التصميـ التخطيطي عمى االتي :
(أ) رقـ التصميـ التخطيطي.
(ب) إسـ وعنواف مالؾ التصميـ.

(ج) إسـ وعنواف الوكيؿ ،إف وجد.
(د) إسـ وعنواف المبتكر ،إال إذا طمب عدـ ذكر اسمو فى التسجيؿ.

(ىػ) تاريخ أوؿ إستغالؿ تجاري  ،فى أى مكػاف فػي العػالـ  ،لمتصػميـ التخطيطػي أو إشػارة إلػى أف
ذلؾ امستغالؿ لـ يبدأ بعد .

( و ) وصؼ مختصر عف التصميـ التخطيطي .

( )3يق ػػوـ المس ػػجؿ بالنش ػػر ع ػػف التص ػػميـ التخطيط ػػي ف ػػي الجري ػػدة الرس ػػمية بع ػػد س ػػداد الرس ػػوـ المق ػػررة
ويشتمؿ عمى البيانات الموضحة في الفقرة السابقة .
( )2تصدر شيادة تسجيؿ التصميـ التخطيطي عمى النموذج رقـ (.)36




الفصل السادس
المنافسة غير المشروعة
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انًادج 89
انرذاتُشانًرعهقحتانًُرجاخانصُذالَُحوانكًُاوَحانضساعُح 


ذفغشانًادج()3(64أ)() 1يٍانقاَىٌتأَهاذُصعهًأٌ :

( )1إعرعًالانًُافغحغُشانًششوعحَشًمإعرًادجههحكىيُحعهًتُاَاخإخرثاسأوتُاَاخأخشي
غٍيفصحعُهاذرعهقتانغاليحوانكفاءجقذيدانُهاكششطنهحصىلعهًيىافقحذغىَق،تذوٌ
يىافقحانشخصانزٌقذوانثُاَاخ،خالليذج( 5خًظ)أو(  11عشش)عُىاخانذَُاانقاتهح
نهرطثُق،فًيىافقحنًُرجيطاتقأويشاته.
( )2ذثذأيذج(5خًظ)أو( 11عشش)عُىاخانذَُاانقاتهحنهرطثُقفٍذاسَخيىافقحانرغىَقفً
عًاٌنهًُرجانصُذالٍَأوانكًُاوٌانضساعٍانزٌقذيدانثُاَاخأصالنذعًه.
( )3كزنكَشًمإعرعًالانًُافغحغُشانًششوعحإعرًادكُاٌحكىيٍعهًتُاَاخإخرثاسأوتُاَاخ
أخشيغُشيفصحعُهاقذيدانُهكششطنهحصىلعهًيىافقحذغىَقإلعرعًالجذَذنًُرج
كًُاوٌصساعٍكًُاوٌصساعٍالَحرىٌعهًكًُاوٌنىذرىانًىافقحعهُهيٍقثمفٍعًاٌ،
فٍانًى افقحنًُرج يطاتقأو يشاتهعهًأعاطذهكانثُاَاخ خالل(  11عشش)عُىاخيٍ
ذاسَخيىافقحانرغىَقاألصهُحنهًُرجانكًُاوٌانضساعٍفٍعًاٌ.


انجشَذجانشعًُح –يهحقانعذد( ) 877
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