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   شأن تنظيم وحماية حقوق امللكية الصناعية 2021) لسنة 11االتحادي رقم (قانون  شأن الالئحة التنفيذية لل 2022الوزراء لسنة قرار مجلس 

 

   2022) لسنة   6قرار مجلس الوزراء رقم (  

  2021لسنة  )11(قانون اتحادي رقم شأن الالئحة التنفيذية لل

  شأن تنظيم وحماية حقوق امللكية الصناعية

  مجلس الوزراء:

 ،عد االطالع ع الدستور  

  عديالته، 1972) لسنة 1القانون االتحادي رقم (وع  شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء، و

 ) شأن تنظيم وحماية حقوق امللكية الصناعية، 2021) لسنة 11وع القانون االتحادي رقم  

  ًناء ر  و   مجلس الوزراء، االقتصاد، وموافقةع ما عرضه وز

  :ر رّ ـــــــــــق

  )1املادة (

فال   تعار

فات الواردة  القانون االتحادي رقم ( ذا القرار، وفيما عدا2021) لســنة 11تطبق التعر  ، املشــار  إليه، ع 

غ ذلك: ذلك ن ما لم يقِض سياق النص  لمة التالية املع املب ون لل   ي

  .حقوق امللكية الصناعية وحمايةن تنظيم أ ش 2021لسنة  )11(القانون االتحادي رقم   :  القانون 

  

  )2املادة (

  حساب املدد

ا   يع النحو  ذا القرارتحسب املدد املنصوص عل  : اآل

ا . 1  .إذا ذكرت املدة باأليام، فال يتم حساب اليوم األول من املدة من ضم

ــلة  . 2 ـــ ـــادف اليوم األخ من املدة ذات الصــــ ــــ ـــناعية يوم عطلة رســـــــــمية،  بإجراءاتإذا صــ ــــ مرتبطة بامللكية الصــ

ذه العطلة ورة  أول يوم عمل ي  ت املدة املذ  .فت

ت املدة  ذلك  . 3 ــــمية، ت ـــــــ ــــناعية يوم عطلة رســ ــــ ـــ ــــــــادف اليوم األخ من مدة حماية حق امللكية الصــ ـــ إذا صــ

 .اليوم
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  )3املادة (

ا الوزارة  تمديد املدد ال تحدد

ــذا القرارإذا نص القــانون  . 1 ــــنــاعيــة،  أو  ـــــــ ى للمــدة الزمنيــة املرتبطــة بــإجراء متعلق بــامللكيــة الصــ ع حــد أد

ي من مقدم الطلب،  ـــه أو بناًء ع طلب كتا ــــ ذه املدة من تلقاء نفســــ ـــــه تحديد  ـــ ر أو من يفوضـــ يجوز للوز

ي باإلجراء ة أي طرف ثا ر بمص غ م  .ع أن تحدد الوزارة املدة املناسبة بما ال يضر 

ًخا لبدء  . 2 نة تار س ال خ بناًء  مرتبط بامللكيةجراء إعندما يحدد رئ غي ذلك التار ـــناعية، يجوز له  ـــ ــــ الصـــ

يع  ر طلب كتا غ م ما ال يضر  ة أي طرف  أو من تلقاء نفسه، و .بمص  مع

 

  )4املادة (

ناف اإلجراءات عليق واست   وقف و

ـــــناعية  املرتبط بامللكيةجراء يتوقف اإل  . 1 ــــل إ والذيالصـ ر )6( و قيد النظر  الوزارة ملدة تصــ ــــ ــــتة أشــ  ســ

االت االتية: إذا  انطبقت عليه أي من ا

ص الطبي   .أ  الطرف.وفاة ال

ص  .ب  الوجود.االعتباري الطرف عن  توقف ال

ليته القانونية للتقا فقدان  .ج  .أي من األطراف أ

و قيد النظر  ا . 2 ص 1( للبندلوزارة وفًقا عندما يتوقف اإلجراء الذي  ـــ ـــ ـــــــ ذه املادة، يجب ع ال ) من 

ي الست االعتباري املنصوصو أالطبي  م  الفقرات التالية تقديم طلب كتا  :جراءاإل  نافعل

ــذه املــادة) 1(من البنــد  )أ( حــالــة تطبيق الفقرة   .أ  من 
َ

 ، خ
ّ
اث، أو أي ل ، أو القّيم ع امل ف املتو

عة االجراءص آخر مخول   .قانوًنا ملتا

ــذه املــادة) 1(من البنــد  )ب( حــالــة تطبيق الفقرة   .ب ص االعتبــاري النــاجم عن عمليــة من  ــــ ـــ ــــــ ، ال

 .االندماج

ــذه املــادة) 1(من البنــد  )ج(حــالــة تطبيق الفقرة    .ج ليتــه، الطرف الــذي من  د أ ــ ــــ لرفع دعوى  اســـــــ

ي للطرف ص الذي يصبح املمثل القانو  .قضائية أو ال

ناف اإلجراء املتوقف وفًقا للبند  . 3 ذه املادة خالل  )2(إذا لم يتم اســــت ــتة ) 6(من  خ األول ســ ر من التار أشــــ

ناف اإل  عد انقضاء مدة للتوقف، يتم است رالستة ) 6(جراء  اليوم التا   .أش

ناف  . 4 ــــــت ناف اإل  جراءإإذا تم تقديم طلب الســــ ــــــت جراء، يجب ع الوزارة إخطار جميع متوقف أو إذا تم اســــ

  .باإلجراءاألطراف املعنية 
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عة اإل  . 5 ة غ محددة، إذا رأت الوزارة أن أحد األطراف غ قادر ع متا ــتمرة لف ب معوقات مســ ســــ جراء 

ناف اإل  .جراءيجوز للوزارة اتخاذ قرار بتعليق اإل  ـــــت ـــ الة اســـــ ذه ا ا   جوز ل جراء املتوقف عندما ترى و

 .مناسًباذلك 

ـــامـــل مرة أخرى عنـــد  . 6 ة بـــال ــدأ الف عليقـــه، يجـــب أن تبـ ــاعيـــة أو  ــنـ ـــ ــــ إذا توقف إجراء مرتبط بـــامللكيـــة الصــــ

ناف اإل   .جراءاست

  

  )5املادة (

ندات   سليم املس

ند ترسله الوزارة من قبل األطراف املعنية  . 1  .باإلجراءيجب أن يتم استالم أي مس

ان  . 2 ي أو  باإلجراءاملع  للطرفإذا  ند إ ممثله القانو ــ ســـــــليم املســـــ ي  الدولة، يجوز للوزارة  ممثل قانو

  .إ الطرف نفسه حسب األحوال

ــيلة  . 3 ـــ ق وسـ ند عن طر ــــ ــليم مســ ســــ ونيةإذا قامت الوزارة ب ـــال إلك ند قد ت ،اتصـــ ـــ ــــليمه إ  معت املســـ ســ

ند م باإلجراءالطرف املع  ونية.ن قبل نظام عند استالم املس  االتصاالت اإللك

ـــــاالت اإل . 4 ــــــمن نظام االتصــ دمة يتضـ ــاب ا ـــ ونية ع نظام يبلغ من خالله الطرف املع الوزارة أو حســ لك

ونية الرس بالوزارة  .اإللك

ـــيلــة متــاحــة لتبليغ الطرف املع  . 5 ـــ ــــ ــا اإلعالن عن املعلومــات بــاإلجراء حــال لم يكن للوزارة أي وســـ ، يجوز ل

شرة امللكية الصناعية ال ا   ن تبليغ عد  ،يتع ا إ الطرف  سليم عت املعلومات قد تم  ن ) 30(و ثالث

 .يوًما من اإلعالن

  

  )6املادة (

ن املمثل   عي

ي له  أي وقت  . 1 يل كممثل قانو ن وكيل  ع  .املتعلقة بامللكية الصناعية لإلجراءاتيجوز ألي طرف أن 

ل مستقالطرف  قام حال  . 2 ش م أن يمثل الطرف  ، يمكن ألي م ن أو أك ن اثن ن ممثل  ل.بتعي
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  )7( املادة

لية القانونية اص الذين يفتقدون إ األ افقة ع تصرفات األ   املو

ص يفتقد  ــــــ ـــــــ ــناعية،  األ إعندما يقوم  ـــ ص لية القانونية بتقديم إجراء متعلق بامللكية الصــــــــ ـــ ــــ ــــــ يجوز لل

ليةالذي يتمتع  ذا اإل  القانونية باأل ذا اإل املوافقة ع  ون ل   .جراء أثر رججراء  وقت الحق و

  )8املادة (

ن أو أك ص   تمثيل 

صــان أو أك  . 1 ــ ما الصــناعية،متعلق بامللكية  بإجراء امعً عندما يتقدم  ص م ــ ل  م /عت   م
ً
ممثال

 . اصاأل ميع

ـــوص األفعالال يجوز القيام بأي من  . 2 ــــ اص اللذين  املنصـــ ــــ ــــ ــ ا  الفقرات التالية إال من قبل جميع األ عل

ص الذي ت بإجراءتقدموا  ليفه من  مامللكية الصناعية أو من قبل ال م للقيامت ي:بما  قبل  يأ

 .التنازل عن أو التخ عن حق امللكية الصناعية وأي طلب مرتبط به  .أ

 .عن أي طلب التخ  .ب

  

  )9املادة (

ية الدقيقةيئة إيداع  ائنات ا   ال

ية الدقيقة بموجب  . 1 ائنات ا يئة إيداع لل ة  الدولة ك يل أي ج ـــ ســـت "يجوز للوزارة  دة بودا معا

اءات يـة الـدقيقـة ألغراض دعـاوى ال ـائنـات ا اف الـدو بـإيـداع ال ــــأن االع ـــــــ ـان من  "شــ وذلـك  حـال 

ا الوفاء بجميع املتطلبات   : اآلتيةشأ

ية الدقيقـة يجب أن ي  .أ ائنات ا فاظ ع ال ة واملعدات الالزمة ل ـــــر ـــ شـــــ ة املوارد ال ون لدى ا

ا بأمان  .وحفظ

ة أن   .ب ية الدقيقة تيجب ع ا ائنات ا د بال و ن وال دمات املتعلقة بتخز ا ألداء ا
ً
ضــع خطط

 .املودعة

ة حول   .ج فاظ ع املعلومات السر ة نظام أمان ل ون لدى ا ية الدقيقة يجب أن ي ائنات ا  .ال

ائنات حية دقيقة تقديم طلب إ الوزارة، . 2 يئة إيداع  يل ك ة ترغب  ال تم يجب ع أي ج ا و  قيد

ل.   ال
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  )10املادة (

ية الدقيقة ائنات ا   إيداع ال

ائن ال  . 1 اع ان يقوم بإيداع ال ـــول ع براءة اخ ــــــ صـ  الدقيق لدى أّي للوزارة أن تطلب من مقدم طلب ا

ص  ـــ ــــ ــــــ ية الدقيقة ما لم يتمكن  ائنات ا اع يتعلق بال يئات التالية قبل تقديم طلب براءة اخ من ال

ائن ال الدقيق ولة ع ذلك ال س صول  ال ذات الصلة من ا ر  ا  :عادي ما

لة لدى الوزارة وفًقا للمادة   .أ ية الدقيقة امل ائنات ا  .ذا القرارمن ) 9(يئة إيداع ال

يـــة "يئــة إيــداع دوليــة بموجــب   .ب ــائنــات ا اف الــدو بــإيــداع ال ــــأن االع ــــ ـــ شـــ ــــت  ــــ ـــ ســــ ــدة بودا معــا

اءات  ".الدقيقة ألغراض دعاوى ال

ائن  . 2 ت إيداع ال ـــــف الطلب وتقديم الوثيقة ال تث ــــ يجب ع مقدم الطلب ذكر معلومات اإليداع  وصــــ

 . ال الدقيق

ــادة اإليـــداع يجــب ع مقــدم الطلــب إخطــار ا . 3 ـــ ـــ ــة من شـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــا ب ـــد غي رقم اإليــداع وتزو لوزارة عنــد 

ديدة  .ا

  

  )11املادة (

ية الدقيقة ائنات ا   توف ال

ائن  دقيق مودع لغايات االختبار أو البحث العل أن  . 1 ـــول ع  ـــ صـــــ ص الذي يرغب  ا ـــــ ـــ ـــ يجوز لل

ائن ال الدقيق  ادة لتوف ال ـــ ـــدار شـــ اع املتعلق يطلب من الوزارة إصـــ ــــر طلب براءة االخ شــ عد  املودع 

ائن ال الدقيق صول عليه ،ذا ال  . وتتو الوزارة فحص الطلب والبت  ا

ائن ال الدقيق . 2 صول ع ال ائن ال الدقيق املودع ا ص املرخص له من قبل مالك ال  .يمكن لل

ائًنا حًيا دقيًقا بموجب البن . 3 ــــتلم  ســـ ص  ــــ ـــ ص  )2(و  )1(دين ال يجوز ألي  ـــ ـــ ـ ـــماح ل ـــ ذه املادة السـ من 

ائن ال الدقيق  . آخر باستخدام ال

 

  )12املادة (

ية ليوتيدات واألحماض األمي سلسل النيو  الطلبات املتعلقة ب

ا   اع، فيجب تمثيل ية  طلب براءة اخ ليوتيدات واألحماض األمي ـــالت النيو ســــــلســـ إذا تم التنصــــــيص ع 

ــــلة ــلسـ ســـ ا  ،قائمة م ونية يمكن البحث ف ســـــلســـــلية  صـــــيغة إلك جب ع مقدم الطلب تقديم القائمة ال و

ون متوافقة مع املعيار الصادر ةعن املنظمة العاملية  وال يجب أن ت    .للملكية الفكر
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  )13املادة (

اع املتعلق بالصناعات األمنية  ةتحديد االخ   والعسكر

ــــناعات األمنية  . 1 ـــ ــــ اع بالصــ ة التحدد الوزارة طلبات براءة االخ ـــــكر ــــ ا مقدم الطلب املقيم   والعســــ يقدم

يف الذي تختاره الوزارة  . الدولة حسب التص

اءات  . 2 يف الدو ل ـــــ اص بالتصـــ رغ ا از ـــــ ـــــ ع اتفاق إســـ ـــ ــا ــــ ل أســ ــ ـــ شـــ يف  ــــــ ند الوزارة  التصــ ـــ ـــ ســ

اع يفات الذ أو االخ ا من التص   ا.مناسبً ي تراه الوزارة غ

ــــــناعات األمنية  . 3 ـــ ا لطلب يتعلق بالصــــ ــتالم ـــــــ ة،تقوم الوزارة فور اســــ ـــكر ــــ ـــ ة من الطلب  والعســـ ـــ ـــ ـــــــ بتقديم 

 .ومرفقاته إ اإلدارة املعنية بوزارة الدفاع

  

  )14املادة (

 مراجعة وزارة الدفاع

 )13(املادة ) من 3البند (ع وزارة الدفاع مراجعة الطلب ومرفقاته الذي تم اســـتالمه من الوزارة بموجب  . 1

ا الوزارة بما ال يقل عن ذا القرارمن  ن) 90( خالل مدة تحدد  .يوًما سع

ـــوص عليه   . 2 ــــ ـــ ـــــتالم الوزارة لنتائج مراجعة وزارة الدفاع للطلب املنصـــ ـــ ـــ ذه  )1(البند  حال عدم اســ من 

عت  الاملادة خالل املدة  ُ ا الوزارة،  افظة  الدفاع وزارة ذلك بمثابة عدم رغبة حدد ة ا ــر ـــ ع ســــــــ

ية بناءً  شأنه إ دولة أجن ع من تقديم طلب  اع أو منع ا  .ذا القرارمن  )15(ع املادة  االخ

  

  )15املادة (

ية ة حظر التقديم لدولة أجن فاظ ع السر  وا

ــناعات األمنية  . 1 ــــ اع املتعلق بالصـ ةيجوز لوزارة الدفاع منع صـــــــاحب االخ ــــكر من تقديم طلب لدولة  والعســـ

صول ع أي حق من حقوق امللكية الصناعية ية ل  .أجن

ةتقرر اإلبقاء يجوز لوزارة الدفاع أن  . 2 ا ضرور ا خالل املدة ال ترا اع سرً  .ع االخ

ــئة عن  . 3 ـــ ــــــائر الناشـــــــ ـــ ســـ  عن ا
ً
ا عادال ـــً ــــ ضـــــ عو اع أن يطلب من وزارة الدفاع  ــــاحب االخ ـــ ــــ اميجوز لصـ  االل

ام ذه املادة )2(و  )1(البندين  بأح  .من 
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  )16املادة (

ق الشر اع إ صاحب ا ل اإلجباري لالخ   التحو

ــادة  . 1 ـــ ـــ اع أو شـــــــ اع أو براءة االخ اع الــذي يطلــب نقــل طلــب براءة االخ ق  االخ ــاحــب ا ــــ ـــ ــــ يجــب ع صـ

ندات التالية إ الوزارة )9(ليه وفًقا للمادة إاملنفعة   : من القانون، تقديم املس

ادة املنفعة إليه  .أ اع أو ش ي بنقل الطلب أو براءة االخ  .طلب كتا

اع.   .ب ق  االخ ت أنه صاحب ا دات ال تث  املؤ

ـــاحب  . 2 ـــ دات املقدمة من قبل صـ ة من املؤ ـــ ـــ ـ ده ب يجب ع الوزارة إخطار الطرف اآلخر بالطلب مع تزو

ا الوزارة بما ال يقل عن  داته خالل مدة تحدد اع ودعوته لتقديم مرئياته ومؤ ق  االخ ن ) 30(ا ثالث

افة الوثائق وترف. خطاريوًما من اإل  ذه املدة  عد انقضاء  ا  واملرئياتع الوزارة   الطرفان.ال تقدم 

ــأنه . 3 شــ صــــدار قرار  نة بالبت  الطلب و جوز  ،تقوم ال ألي طرف مع بالقرار أن يطعن  القرار أمام  و

كمة خالل  نة) 30(ا خ استالم قرار ال ن يوًما من تار  .ثالث

 

  )17املادة (

اع غ   املف عنهاالخ
ع أو  . 1 اع بإذن ا عرفوا ع االخ ه ممن  ع أو غ ور من قبل ا م اع ل ـــــاح عن االخ ـــ  حالة اإلفصـــ

ــــ عنــــه من التقنيــــات  ـــ ــــــ اع املف ـــذا االخ بعــــاد  ـــ ـــ ــدونــــه، يجوز ملقــــدم الطلــــب أن يطلــــب من الوزارة اســـــــ بـ

ــابقة ــناعية الســــ ــــاح عنه مع  ،الصــــ اع الذي تم اإلفصــ ذا االخ ة من  ــ ــــ جب ع مقدم الطلب تقديم  و

اع قد تم اإلفصاح عنه  غضون  خ اإليداع) 12(دليل ع أن االخ ًرا قبل تار  . اث عشر ش

ا للبنـد ( . 2 اع  1ال يمكن ملقـدم الطلـب تقـديم الطلـب وفقـً ــاح عن االخ ــــ ــــــ ـذه املـادة  حـالـة تم اإلفصـ ) من 

ــــ ـــ قليميـــة، أو املنظمـــة العـــامليـــة للملكيـــة شــــــ يـــة و اع أجن يئـــة براءات اخ ـــنـــاعيـــة، أو أي  ـــــــ ر ة امللكيـــة الصـــ

ة  .الفكر

  

  )18املادة (

ة التقديم   مبدأ أولو

اع،إذا تم تقديم أك من طلب لنفس  . 1 صول ع  االخ  ا
ً
يحق فقط ملقدم الطلب الذي أودع طلبه أوال

اع  ادة املنفعة بحسب األحوال. أبراءة اخ  و ش

خ  . 2 اع  نفس التار ب الزم  ولم حالة تقديم أك من طلب لنفس االخ ت تتمكن الوزارة من تأكيد ال

يالدقيق للطلبات، تقوم الوزارة بما   : يأ
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اع   .أ ادة املنفعة ع أيحصل مقدم الطلب الذي وافق عليه جميع مقدمي طلبات براءة االخ و ش

اع برا ادة املنفعة بحسب األحوال. أءة اخ  و ش

اع   .ب م، فال يحق أ حال عدم توصل مقدمي طلبات براءة االخ ادة املنفعة إ اتفاق فيما بي و ش

اع  اع أألي من مقدمي طلبات براءة االخ صول ع براءة االخ ادة املنفعة ا ادة املنفعة أو ش و ش

جب ع الوزارة. بحسب األحوال اع  و الة الطلب من مقدمي طلبات براءة االخ ذه ا ادة أ  و ش

ي موقع  غضون  ن ) 90(املنفعة تقديم اتفاق كتا خ الطلب، و حال عدم استالم سع يوًما من تار

اع  عت أن مقدمي طلبات براءة االخ ي املوقع،  ادة املنفعة لم يتمكنوا من أاالتفاق الكتا و ش

مالتوصل إ   .اتفاق فيما بي

 

  )19املادة (

ادة املنفعة اع أو ش  ومرفقاته طلب براءة االخ

ادة املنفعة يجب أن يتضمن  . 1 اع أو ش  اآلتية:املعلومات طلب براءة االخ

اع  .أ  .اسم االخ

 .اسم مقدم الطلب وعنوانه  .ب

ع وعنوانه  .ج  .اسم ا

ي وعنوانه إن وجد  .د  .املمثل القانو

د عن   .ه اع بما ال يز ص االخ ستخدم ،لمة ) خمسمائة500(م ص فقط للمعلومات الفنية  و امل

 .كجزء من املعلومات الببليوغرافية للطلب

ون الطلــب  مرحلــة اإل   .و خ اإليــداع الــدو  حــالــة  يــداع الوط  الــدولـــة رقم الطلــب الــدو وتــار

اءا شأن ال دة التعاون   ت.وفًقا ملعا

 للطلب املقدم مسبًقا  الدولةرقم   .ز
ً

ال ان الطلب تقسيًما أو تحو خ تقديمه إذا   .الطلب األص وتار

ـــــبق  حالة مطالبة مقدم   .ح ـــ ــــتلم الطلب املســـــ ـــ خ تقديمه واملكتب الذي اســــــ ـــــبق وتار ـــ رقم الطلب املســـــ

ــنــاعيــة  ـــ ـــ مــايـة امللكيــة الصـــــ س  ــــاس اتفــاقيــة بـار ــــ ـــ ــة ع أســـ ــا فيمــا (الطلــب بـاألولو ــــار إل ـــ ـــ ي بـ املشــــ

س"  ").اتفاقية بار

خ اإليداع . 2 اع  تار ــــــوع االخ ـــ افية لتحديد موضـ قة  اع بطر ـــف لالخ ـــ  ،يجب ع مقدم الطلب تقديم وصــــ

جوز أن يتضمن الوصف املعلومات   : اآلتيةو

اع  .أ ال التق الذي يتعلق به االخ   .شرح ا

اع  .ب م االخ عت مفيدة لف ا التقنيات الصناعية السابقة ال  ون مقدم الطلب ع علم   .وال ي
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ل وا  شرح  .ج ش اع  م االخ ر  الفن الصنا ذي الصلة من ف ص املا ن ال
ّ

اع بما يمك لالخ

امل  .و

ــــــاليب  .د ـــ ا مقدم الطلب مفيدة األســــ عت اع ال  ـــــة االخ ــــ ـــ ــلة ملمارسـ ـــ ــــ مكن القيام بذلك عن . املفضــــ و

ق العرض التقدي أو األمثلة مع اإلشار   .ة إ الرسومات إن وجدتطر

ا  .ه ا االخ يعه واستخدامه والنتائج ال حقق اع، بما  ذلك تص  ع.تفاصيل التطبيق الصنا لالخ

 .وصف موجز للرسومات إن وجدت  .و

ـــم تمثي . 3 ـــ ـــومات ورســـ ــ ــ قة يقوم  ،يجوز ملقدم الطلب تقديم رســ ــــــومات بطر عديل الرســـ وال يمكنه تقديم أو 

ا بتقديم  خ  خاصـــيةمن خالل ا  تار جو جديدة لم يتم تقديم للوزارة اختيار رســـم تمثي إذا  ز اإليداع، و

 .لزم األمر

مايةأأن يحدد املطلب  يجب ع مقدم الطلب . 4 ــــوع ا ـــ ــــ جب  ،و املطالب موضــ ماية أو ون مطالب ا ن ت

ة وموجزة  ليً  وأنوا ند    الوصف. إا س

ندات التالي . 5  األحوال:ة، وذلك بحسب يجب ع مقدم الطلب تقديم املس

شــأة حســب   .أ ل التجاري أو مســتخرج رســ من عقد الشــراكة أو ســند امل ــ ة من مســتخرج ال ــ

ًصا طبيعًيا  . األحوال إذا لم يكن مقدم الطلب 

ع الوثيقة  .ب و ا اع إذا لم يكن  ت استحقاق مقدم الطلب لالخ  .ال تث

الة  .ج ص آخر غ مقدم الطلب الو  . القانونية إذا تم تقديم الطلب من قبل 

ان مقدم الطلب أو ممثله مقيًما  الدولة ة  .د ة اإلماراتية إذا  و  .من بطاقة ال

ا  الفقرات  . 6 ـــوص عل ندات املنصــ ـــ ون املســ ذه املادة معتمدة  )5(من البند  )ج( ،)ب( ،)أ(يجب أن ت من 

  .الوزارةوفًقا لتعليمات 

ا  الفقرة  ال تطلب الوزارة أي . 7 ســبة للوثيقة املنصــوص عل ذه املادة   )5(من البند  )ب(اعتماد بال من 

ـــة خالل إجراءات التقـــديم الـــدوليـــة بموجـــب  ـــا من قبـــل املكتـــب العـــاملي للملكيـــة الفكر ف  ـــان مع حـــال 

اءات شأن ال دة التعاون   .معا

ــــا  البنود ي . 8 ـ ـــوص عل ــــ ـــ نـــــدات املنصـــ ــــ ـــ ــديم املســــــ ــة  )4( ،)3( ،)2(جـــــب تقـــ يـــ ن العر ـــاللغت ــذه املـــــادة بــ ـــ من 

ية  .واإلنجل

اءات،  . 9 ــــــــأن ال ـــ شــ دة التعاون  ان الطلب  مرحلة اإليداع الوط  الدولة لطلب دو بموجب معا إذا 

ندات املقدمة وفًقا للبنود  ـــ ــــ ون املســــ ـــــف  )4( ،)3( ،)2(فيجب أن ت ذه املادة  نطاق الوصــــــ ومطالب من 

ماية خ اإليداع الدو ا  .والرسومات الواردة  الطلب الدو املقدم  تار

ل ملموس . 10 ي ل أو  از ذي ش ادة املنفعة لغ ج   .ال يجوز تقديم طلب ش
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  )20املادة (

  التحقق من الطلب

ــــــف . 1 ــــ ى وصـــ  يجب ع مقدم الطلب أن يقدم كحد أد
ً
اع وفًقا للبند  ا القرار ذا من  )19(من املادة  )2(لالخ

ية  ية أو العر خ اإليداع إما باللغة اإلنجل يفاء  و ،تار ــــ ـــ ترفض الوزارة الطلب  املطلوب،حال عدم اســــــ

عديل الطلب ندات الناقصة أو   .دون السماح ملقدم الطلب بتقديم املس

 للمادة  . 2
ً
ندات الالزمة وفقا ـــ ــــ ونه قدم جميع املســــــ ذا من  )19(يجوز ملقدم الطلب أن يقدم إقراًرا للوزارة 

يل بفحص الطلبالقرار الة الت ذه ا جوز للوزارة    .، و

  

  

  )21املادة (

ي ندات الناقصة والفحص القانو  تقديم املس

ا  البنود  . 1 ــــوص عل ـــ ندات املنصــــــ ــ ــــ ذا من  )19(من املادة  )5(و ،)4(يجب ع مقدم الطلب تقديم املســـــــ

ا الوزارة  القرار ند ضـــــروري تطلبه الوزارة خالل املدة ال تحدد ماأو أي مســـــ ن ) 90(ال يقل عن  و ــــع سـ

خ  ال ذا يوًما من تار  عد الطلب الطلب؛ و
ً
 .الغيا

ا  البنود  . 2 ندات املنصــــوص عل  )19(من املادة  )4(، )3(، )2(يجب ع مقدم الطلب تقديم ترجمة للمســــ

ا الوزارة  ذا القرارمن  ية خالل املدة ال تحدد ية أو اإلنجل ن العر ا بإحدى اللغت ماإذا تم تقديم ال  و

عد الطلب) 90(يقل عن  ال  ذا الطلب؛ و خ  ن يوًما من تار   سع
ً
 .الغيا

عديل الطلب  حالة وجود أي خلل، وع مقدم  . 3 يح أو  ـــ ــــ ــــــ يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب ت

ا الوزارة  عديل الطلب خالل املدة ال تحدد يح أو  ـــ ـــ ــــــ ماالطلب ت ن ) 90(ال يقل عن  و ــــع يوًما من ســــــــ

عد الطلب  ال  ذا الطلب؛ و خ   تار
ً
 .الغيا

ــام ع الرغم من  . 4 ــذه املــادة، يجوز ملقــدم الطلــب  )3، ()2(، )1( البنودأح عــد  إعــادة العمــلمن  بــالطلــب 

خ اعتبار الطلب سعة ) 9(سداد رسوم إعادة العمل ورسوم التأخ اإلضافية خالل  ر من تار .أش
ً
 الغيا

ــة  . 5 ـــ يحيجوز للوزارة رفض الطلب دون إعطاء فرصــــــــ ـــــ ـــ ـــــ عديل الطلب  حالة وجود عيب خط   لت أو 

ته من خالل التعديل املسموح به  .ذا القرار) من 26 املادة ( الطلب ال يمكن معا
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 )22املادة (

ماية   صياغة مطالب ا

ماية ما أيجب  ين يرا  صياغة مطالب ا  :يأ

ماية   .أ ون مطلب ا قة متعلق بمنتجيجب أن ي  .أو بطر

د عدد مطالب   .ب جب أال يز اع، و  بالعالقة مع طبيعة االخ
ً
ماية معقوال ون عدد مطالب ا يجب أن ي

ماية عن  اع و ) 50(ا اءة االخ ن ل ادة املنفعة عشرة )10(خمس  . لش

ماية يجب ذكر مطالب   .ج ــــــــتقلة ا ـــ ل مطالبات مســ ـــــ ـــ جوز  ،شـــــ عة للمطالبات و ـــــافة مطالبات تا ـــ ــــ إضـ

ــتقلة  ـــ دف تقليص عدد املطالبات املســـ ــــتقلة  ـــ ادةو أاملسـ ـــــــتقلة، كم املطالبات تحديد ز إذا يجوز  ااملسـ

عة أو مر لزم األ  د من تلك املطالبات التا عة أخرى ل ادةإضافة مطالبات تا ا ز  . تحديد

شــــ   .د ماية الذي  شــــار إليه، آ مطلب حماية إيجب ع مطلب ا
ُ
ماية امل خر أن يذكر رقم مطلب ا

الة  ذه ا جب   ون مطلب أو شارن ي
ُ
ماية امل ماية الذي يحيل عليه ا  . إليه قبل مطلب ا

ــ إ أك من مطلـب حمـاية   .ه ــــ شـــــــ مـايـة الذي  مـايـة ال آيجـب ع مطلـب ا خر أن يذكر مطـالب ا

قةيحيل  ا بطر  .تبادلية عل

ل   .و ب اإلدخاالتيجب إدخال  ت سلسلية ب جب تقديم األرقام ال  .مطلب حماية  سطر جديد، و

ـــار مطلب حماية إ أك من مطلب حماية   .ز ــــارن يحيل مطلب أخر، ال يمكن آ حال أشــــــ ــــ شـ
ُ
ماية امل  ا

ن أو آإليه إ مطل حماية  ، وتنطبخر ـــار إليه يحيل  قأك شــ
ُ
ماية امل ان مطلب ا نفس القاعدة إذا 

ش بدوره إ مطل حماية آمطلب حماية واحد  ع ن أو آخر والذي   .أكخر

  

  )23املادة (

ل الرسومات   ش

ي الرسومات ما  أن يرايجب  . 1  : يأ

ا   .أ مكن دعم قة ممكنة و ـــل طر ـــ ة الفنية بأفضـــــــ اٍف ليعكس امل ـــوح  ـــ ــــومات بوضـــــــ ــــ ـــ ــــم الرســ ــــــ يجب رســـ

ان ذلك ممكًنا  .باأللوان إذا 

روف   .ب جب اســتخدام يجب كتابة ا واألرقام املســتخدمة  اإلشــارة إ أجزاء من الرســم بوضــوح، و

ذه األحرف واألرقام خارج الرسم، يجب و، نفس األحرف واألرقام  جميع الرسومات  حالة كتابة 

ا بخطوط دقيقة ش إل ا باألجزاء ال  ط  .ر

رقم    .ج ل رســم وآخر، و ن  افية ب حالة عرض أك من رســم ع ورقة واحدة، يجب وضــع مســافة 

سلس   .ل رسم برقم 
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عد املنح أو  . 2 ادة املنفعة من خالل إعادة الفحص  ــــ ــــ اع أو شـــــ ا ال يجوز إلغاء براءة االخ ب عدم بطال ـــــ ـــ ســـــ

ا   يفاء ضوابط الرسومات املنصوص عل ذه امل1( البنداس  .ادة) من 

 

  )24املادة (

ة   املطالبة باألولو

ةيجوز ملقدم الطلب أن يطلب املطالبة  . 1 يل براءة أ باألولو ـــ ــــ ـ شــــــــر الطلب أو  ا قبل  عديل ا أو  ـــاف ــــ و إضـ

اع، أو  ًرا ) 16( خالل االخ ـــ ـــ ــــر شـ ـــتة عشـــ ـــ ددة  سـ خ ا  ) من2البند ( من )د(إ  )أ(الفقرات من التوار

ما القرارذا من  )32(املادة  عد  ،أســبق، أ ذهانقضــوال يمكن ملقدم الطلب  ل أو  اء  ة ســوى إلغاء  الف

ة  .جزء من املطالبات باألولو

امأع الرغم من  . 2 و إيداع وط  )1(البند  ح ون الطلب  ذه املادة، ال يمكن ملقدم الطلب  حالة  من 

اءات، املطــالبــة  ــأن ال ــــــ ــــ شــ ــدة التعــاون  ــةلطلــب دو بموجــب معــا ــا املكتــب  بــاألولو بخالف تلــك ال يقبل

اءات شأن ال دة التعاون   .الدو بموجب معا

ة من الط . 3 ــ ـــ ــ ا بما ال يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم  ـــبق خالل املدة ال تحدد لب املســــ

ن ) 60(يقل عن   .يوًماست

ا بما ال يقل  . 4 يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم ترجمة للطلب املســــــبق خالل املدة ال تحدد

ن ) 60(عن  ـــــت ـــ اســـــ ـــانـــت  يومـــً يـــة و يـــة أو العر ن اإلنجل ا بـــإحـــدى اللغت ــً ـ ـــبق مكتو ــــ ـــ إذا لم يكن الطلـــب املســـ

ة للفحص املوضو جمة ضرور  .ال

ــــابقة من  . 5 ـــ ـــ يفاء متطلبات البنود الســـ ـــ ـــ ة باطلة عندما ال يتمكن مقدم الطلب من اســـــــ عت املطالبة باألولو

 .ذه املادة

  

  )25املادة (

ادات املنفعة اع وش   ل براءات االخ

ادة املنفعة ما  اع وش ل براءات االخ ييتضمن   : يأ

ا املعلومات املنصوص   .أ  ذا القرار.من  )19(املادة  ) من1البند ( عل

 .املعلومات املتعلقة بفحص الطلب أو قبوله أو رفضه  .ب

اع املعلومات  .ج يل براءة االخ  .املتعلقة ب

اعاملتعلقة  املعلومات  .د ا، إن وجدت ب براءات االخ   .والتخ ع

ي  الوزارة  .ه  .دفع القسط السنوي والوضع القانو

ناف، والبطالن، إن وجد  .و عد املنح، والتظلم، واالست  .املعلومات املتعلقة بإعادة الفحص 
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د  .ز خيص والتع لة، بما  ذلك ال اع امل قوق املتعلقة بالطلب أو براءة االخ  .إن وجد ،ا

ا الوزارة مناسبة  .ح  .أي معلومات أخرى ترا

  

  )26املادة (

عديل الطلب يح و   نطاق الت

يح أي أخطاء أدبية أو حسابية  الطلب ومرفقاتهيجوز ملقدم  . 1  .الطلب ت

خ التقديم . 2 ة جديدة خارج نطاق اإلفصاح املقدم للوزارة  تار  . ال يمكن أن يتضمن التعديل أي م

ــان الطلــب  . 3 اءات، فيجوز إ حــال  ـــأن ال ـــ شــــــــ ــدة التعــاون  يــداع وط  الــدولــة لطلــب دو بموجــب معــا

عديل  ــــــة بالطلب الدو ملقدم الطلب  اصـ ـــــومات ا ـــــف واملطالبات والرســ الطلب ومرفقاته  نطاق الوصــ

خ اإليداع الدو  .املقدم  تار

ون الطلـب  . 4 ــابق  حـال  ــــ ـــ  أتجزئـة لطلــب ســـــ
ً
ال عـديـل الطلـب ومرفقــاتــه   لـه، و تحو فيجوز ملقـدم الطلـب 

اصة بالطلب األص املقدم   خ اإليداع األصنطاق الوصف واملطالبات والرسومات ا  .تار

ــــــرح  . 5 ــــ ــــــوعية للطلب، فيجب ع مقدم الطلب تقديم شـ ـــ ــــائل املوضــ  حالة قيام مقدم الطلب بتعديل املســـــــ

شــ إ العناصــر املعدلة وتوضــيح أن التعديل ال يتضــمن أي مســألة جديدة خارج النطاق  التعديل الذي 

ــــوص عليه  البنود  ـــــــ ذه املادة )4(، )3(، )2(املنصـ ذا. من  ــــ للتعديل أو إذا وجدت  و ــــ لم يتم تقديم تفســــ

ـــرح للتعديل خالل مدة  اٍف، يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب بتقديم شـــــ ــ غ  ـــ الوزارة أن التفســـ

ن يوًما) 60(ال تقل عن   .ست

ـــــوص عليه  البنود  . 6 ة جديدة تتجاوز النطاق املنصــــ ري ع م ل جو ــــ ــــ شـ ـــمن التعديل   ،)2( حالة تضــــــ

)3(، )4(  
ً
عت التعديل كما لو لم يتم مطلقا فض الوزارة التعديل، و ذه املادة، ف  .من 

7 .  
ً
ــــرح للتعديل وفقا ـــ ــــ ذا  )5(للبند   حالة عدم تمكن مقدم الطلب من تقديم شــ ب  ـــ ـــ ســـــــ ذه املادة، و من 

عت التعديل كما لو  ، يجوز للوزارة رفض التعديل، و لة  إجراء الفحص املوضـــــــو ــــ لم اإلخفاق  مشـــ

 .يتم مطلًقا

عد دفع الرسوم ذات الصلة . 8 يح أو التعديل إال   .ال يتم اإلقرار بالت

  

  )27املادة (

ة  ة معتمدةإصدار   من طلب املطالبة باألولو

ة  ـــــ ـــ ـــــــدار  خ اإليداع ســــــــوى ملقدم الطلب أو  معتمدةال يتم إصـ ق  تقديم من الطلب مع تار ص له ا ـــ ــــ ـ

اع خارج    الدولة.طلب براءة اخ
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  )28املادة (

اعات   ترابط االخ

ط  تقديم طلب  . 1  للمنصـــوص عليه  املادة  يتعلق بمجموعةشـــ
ً
ا وفقا اعات املرتبطة فيما بي من االخ

ا الشروط 15(  : اآلتية) من القانون أن تتوفر ف

اعات مرتبطة فنًيا فيما   .أ ون االخ ا.يجب أن ت  بي

اعــات   .ب ون لالخ ــا من أو نفسيجــب أن ي عــادل ــمــات التقنيــة  مــا  ـــ ــــ ــالــة الســــ ـــبــة  ــــ ـــ ســـ ــل بــال عت ك و

 . التقنية الصناعية السابقة

اعات  أي وقت قبل أن تمنح  . 2 يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب اختيار مجموعة واحدة من االخ

ت الوزارة أن  اعات أو إذا اعت اع، و حال عدم قيام مقدم الطلب باختيار مجموعة من االخ براءة اخ

ـــات  اعـ ــا بــــارزة مقــــارنــــةمجموعــــة االخ ــات األخرى، فيجوز للوزارة اختيــ موعــ ـــددة من بــــا ر مجموعــــة محـ

ا ماية من تلقاء نفس عديل مطالب ا ا  مك اعات و  .االخ

  

  

  )29املادة (

ل الطلب  تقسيم وتحو

ن أو أك  نطاق الطلب األص  . 1 ادة املنفعة تقسيم الطلب إ طلب اع أو ش يجوز ملقدم طلب براءة االخ

ون الطلب األص قيد الدراسة  الوزارة ذا القرارمن  )26(من املادة  )3( ،)2(وفًقا للبندين   .أثناء 

اع والعكس . 2 ل الطلب إ طلب براءة اخ ادة املنفعة تحو ـــ ــــ ملادة ) من ا3للبند (وفًقا  يجوز ملقدم طلب شــــــ

من  )26(من املادة  )4(، )3(، )2(من القانون  نطاق الطلب األصــ حســب املنصــوص عليه  البنود  )6(

ون الطلب قيد الدراسة  الوزارة ذا القرار  . أثناء 
ً
ا و عد الطلب األص م ل و  . وقت التحو

ل للطلب األص مقدًما  الوقت الذي تمّ  . 3 عت التقسيم أو التحو  .فيه تقديم الطلب األص ُ

ة وفًقا  . 4 ل للطلب األص أن يحدد املطالبة باألولو قرة (ح) من للفيجب ع مقدم طلب التقسيم أو التحو

يفــــاء املط؛ ــــذا القرارمن ) 19(من املــــادة  )1(البنــــد  ــــ ـــ ن أال يمكن ملقــــدم الطلــــب  وبلو حــــال عــــدم اســــــ

ة املنصوص عليه  الطلب األص ستفيد من  .حق املطالبة باألولو

ندات املقدمة  . 5 ــ ـــ أن يذكر املســ ل الطلب األصـ ـــيم أو تحو ة  التقسـ ص الذي يطالب باألولو ــــ يجوز لل

 . ضمن الطلب األص
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  )30املادة (

  ب الطلب

ب طلبه  أي وقت أثناء بقاء  . 1 ـــ ـــ ـــــــ ي أن يطلب بموجب طلب مكتوب  يجوز ملقدم الطلب أو ممثله القانو

 . الطلب قيد النظر من قبل الوزارة

م ، . 2 ـب الطلـب بـاالتفــاق فيمـا بي ـــ ــــ ــــــ ـــــــارك أن يتم  ــــ شـــ تم تقـديم اتفــاق  يجـب  حـالـة ملكيـة الطلـب بـال و

ب الطلب  .مكتوب إ الوزارة 

  

  )31املادة (

نو  للطلبالنقل الطو  اع إ آخر  راءات االخ

ق  . 1 اع إ الغ عن طر ــل طلبــــه أو براءة االخ اع نقــ ــالــــك براءة االخ اع أو مــ يجوز ملقــــدم طلــــب براءة االخ

 .مكتوب إ الوزارة تقديم طلب

شــارك، يجب  . 2 اع بال ص الذي يرغب  نقل حصــته  براءة  حالة ملكية الطلب أو براءة االخ ــ ع ال

ليً  اع  ن.ا أو جزئيً االخ سائر املالك ذا النقل ال يؤدي إ اإلضرار  ون  ت    ا إ الغ أن يقدم ما يث

ل إذا  . 3 ونه يجوز للوزارة االمتناع عن قيد التنازل  ال شأنه اإلساءة الستخدام حق من حقوق من رأت 

ـــلة بحقوق امللكية  ـــ ــــــوعات ذات الصــ ا من املوضــ ة أو غ ـــة التجار ــــ ــــرار باملنافسـ امللكية الصــــــــناعية أو اإلضــــ

  .الصناعية

جب ع الوزارة  . 4 ة  حال  و ـ ذه املادة أن تمنح 3(البند االمتناع عن قيد التنازل لألسـباب املو ) من 

اع لتقديم مرئياته  وأالفرصــــة ملقدم الطلب  ا الوزارة  ودفوعاتهمالك براءة االخ للوزارة خالل مدة تحدد

سع90(بما ال يقل عن    ن) 
ً
خ دعوته لتقديم مرئياته. يوما  من تار

  

  )32املادة (

اع   شر طلب براءة االخ

1 .  
ً
ليا ــلة به  ـــ ـــ اع واملعلومات ذات الصـــــ ــــــــر طلب براءة االخ ـــ شــ   يجوز للوزارة 

ً
ــــــــاح عن الطلـب  أو جزئيا ــــ لإلفصـ

عد مرور  ور  م ذه املدة.) 18(ل ًرا أو بناًء ع طلب مقدم الطلب ولو قبل انقضاء    ثمانية عشر ش

ـــــــــب مدة . 2 ســ   )18( تح
ً
را ـــ ــــ ـــــــر شــــ ـــ ا   الثمانية عشـ ـــوص عل ــــ خ 1( البنداملنصــــ ذه املادة، بداية من التار ) من 

دد  أي من   :حوالبحسب األ  وذلكالتالية،  البنودا

خ تقديم الطلب   .أ  .  الوزارةإتار

   .ب
ً
ان الطلب تقسيما خ إيداع الطلب األص إذا    تار

ً
ال   .للطلب األص أو تحو
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خ  .ج ــان الطلــب  تــار ــدة التعــاون ا وطنيــً يــداعــً إالطلــب الــدو إذا  ا  الــدولــة لطلــب دو بموجــب معــا

اءات  .شأن ال

  أقرب  .د
ً
ا و ان الطلب م ة مقبول للطلب إذا  خ أولو س تار ة بموجب اتفاقية بار  .بمطالبة باألولو

ام . 3 ــــاح عنه وفًقا )1(البند  ع الرغم من أح ــــ ـــر الطلب أو اإلفصــ ــــ شـــ ذه املادة، ال يجوز للوزارة  للبند  من 

 . ذا القرارمن  )15(ملادة ا ) من2(

شــــر أن  . 4 عد أن يتم ال  يجوز ملقدم الطلب 
ً
ســــتخدم  يوجه تحذيرا ص الذي  ــــ اعهلل ل تجاري  اخ  ،شــــ

اع ي يفيد بأنه قد تقدم بطلب براءة اخ  . وذلك من خالل إنذار كتا

ص الــذي  . 5 ــــ ـــ ــــــ   تلقى اإلنــذاريجوز للمحكمــة أن تحكم ع ال
ً
ي وفقــا ــذه املــادة بــدفع  )3(للبنــد  الكتــا من 

عــاقــدي   بموجــب ترخيص 
ً
دفع عــادة ا يــُ عــادل مبلغــً ض  خ عو ة املعنيــة من تــار اءة عن الف إ مــالــك ال

اع يل براءة االخ ــ ــ خ  ي إ تار اع  ،اإلنذار الكتا يل براءة االخ ــــ عد  ض إال  وال ُيطالب بذلك التعو

لة اع امل ك براءة االخ اع قد ان تصة أن استخدام االخ كمة ا  .شرط أن تقرر ا

ض بموجب الب . 6 ذه املادة )4(ند ال يؤثر طلب التعو لة من  اع امل  .ع ممارسة حق براءة االخ

  

 

  )33املادة (

  الدعوة للفحص املوضو

ي للطلب . 1 اء من الفحص القانو عد االن  .تقوم الوزارة بدعوة مقدم الطلب لدفع رسوم الفحص 

ــــــوم إعـــادة الفحص إذا لم يتم قبول الطلـــب   . 2 ــــ الفحص أو يجوز للوزارة بـــدعوة مقـــدم الطلـــب لـــدفع رســـ

 .السابق إعادة الفحص

ـــومـــات واعتبـــار أن  . 3 ـــ ــــ ـــف أو املطـــالبـــات أو الرســـ ـــ ـــــاف الوزارة ألخطـــاء طفيفـــة فقط  الوصـــــــ ـــ ــــ شـــ  حـــالـــة اك

ـــناعًيا، يجوز للوزارة دعوة مقدم الطلب إ دفع  ـــ ا جديدة ومبتكرة وقابلة للتطبيق صـــــ اعات املد  االخ

ـــوم إعادة فحص مخفضــــــة عديل. رســـ مكن ملقدم الطلب  ــــارت  و الطلب فيما يخص فقط األخطاء ال أشــ

ا الوزارة   ،إل
ً
أنه لم ُيقدم مطلقا عديل آخر و عت أي  ا لذلك، 

ً
 .وخالف

ـــون  . 4 ــــ ـــ ـــــــوم الفحص أو إعادة الفحص  غضـ ـــ ن يوًما من دعوته ) 90(يجب ع مقدم الطلب دفع رسـ ــــــــع ســـ

ال اعت الطلب  ،لسداد الرسم  و
ً
 .الغيا

ــوم  )4(مع عــدم التقيــد بــالبنــد  . 5 ــــ ـــ ـــ ق دفع رسـ ــتعــادة الطلــب عن طر ـــ ــذه املــادة، يجوز ملقــدم الطلــب اســــــــ من 

خ اعتبار الطلب) 9(االستعادة ورسوم التأخ اإلضافية  خالل  ر من تار  ا.الغيً  سعة أش
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  )34املادة (

اع األخرى  يئات براءات االخ يجة الفحص من قبل   تقديم ن

اءات يجوز للوزارة أن تطلــــب من مقــــدم الطلــــب  يئــــات ال ــذي تم إجراؤه  أي من  ــائج الفحص الــ تقــــديم نتــ

ـــة أو اإلقليميـــــة إذا لزم األمر يــ ــــد و ،األجن نـ ـــ ـــ ـــدم الطلـــــب للمســـــــ ـــديم مقــ ن تقــ عليق الفحص  يجوز للوزارة 

  .املطلوب

  

  )35املادة (

  الفحص العام

ص تقديم معلومات وآراء حول عدم جواز قبول الوزارة للطلب . 1 ـــ وذلك قبل أن تقرر الوزارة  ،يجوز ألي 

  . قبول الطلب

2 .  
ً
علن 1( بندلل تقوم الوزارة بمراجعة املعلومات واآلراء الواردة وفقا جب ع الوزارة أن  ذه املادة، و ) من 

ــــذه  يجــــة الفحص املراجعــــة عن مخرجــــات  ــا وجــــدت الوزارة أن املعلومــــات واآلراء  ،ن وذلــــك  حــــال مــ

 .املقدمة مفيدة للفحص

ة من أجل يجوز  . 3 ة ضرور ذه ا ال الف ذات الصلة إذا رأت الوزارة أن  للوزارة االستعانة بخب  ا

ــتكمال الفحص ــــ ب  ،اســـ د ا ــــارة، فيجب أن يتع شـــــ ـــــ ــره  وقت االســــ ـــ شــــ و حالة لم يكن الطلب قد تم 

ة الطلب وذلك  ــــر افظة ع ســ ـــاءأ إبا ور أو انقضـــ م ـــاح عن الطلب ل املدة املنصــــــوص  ن يتم اإلفصـــ

ا   .ذا القرارمن  )32(املادة  ) من1البند ( عل

  

  )36املادة (

ليف بالبحث عن التقنيات السابقة  الت

د مح أو أجن متخصص  البحث عن  اع أو مع اءات االخ ية مختصة ب ليف سلطة أجن يجوز للوزارة ت

يحاالت التقنيات الصناعية السابقة من أجل تقديم ما   : يأ

صـــول ع براءة   .أ البحث عن حالة التقنيات الصـــناعية الســـابقة وتقديم رأي مكتوب حول قابلية ا

 .بناًء ع البحث

اءات  .ب يف ال  .وضع رمز تص

ة لفحص الطلبات  .ج ا الوزارة ضرور دمات األخرى ال ترا  .ا
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  )37املادة (

  طلب التعديل

لية، أو  . 1 يح أي عيوب شــــ ــ ــ ــتكمال يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب ت امل اســ ملا دفع الرســــوم بال

  مت
ً
ــــــا ـــ ـــــوص عليه  املادة دفعه منقوصــــ ـــ ـــ ــــــومات ع النحو املنصــ ماية أو الرســـــــ عديل مطالب ا  )22(، أو 

ن   .أي وقت قبل صدور قرار بقبول الطلب القرار ذا من  )23(واملادة  ، )ب(، و)أ(الفقرت

عديل الطلب بناءً  . 2 يح أو  ــ ن يوًما) 90(ع طلب الوزارة  غضــون  يجب ع مقدم الطلب ت ال  ،ســع و

 .االغيً  اعت الطلب

3 .  
ً
يفاؤه، فع الوزارة أن تطلب مجددا ــ ــــ يح أو التعديل لم يتم اســـــــ ــــ ــــ ـــــ من  إذا وجدت الوزارة أن طلب الت

يح  ـــ عديلهمقدم الطلب ت و مطلوب منه خالل  و، الطلب أو  ) 90(حال عدم قيام مقدم الطلب بما 

عت طلبه  ُ خ إعادة الطلب،  ن يوًما من تار  .االغيً سع

ــوم  من )3(، )2(التقيد بالبنود مع عدم  . 4 ق دفع رســ ــتعادة الطلب عن طر ذه املادة، يجوز ملقدم الطلب اســ

ر) 9(االستعادة ورسوم التأخ اإلضافية  خالل  خ اعتبار الطلب  سعة أش  .االغيً من تار

  

  

  )38املادة (

ع   الفحص السر

ع دراسة الطلب بناًء ع طلب مقدم الطلب أو من تلقاء نفس . 1 سر  ا.يجوز للوزارة 

عإذا رغب مقدم الطلب   . 2 ســــر ــوم و بفحص طلبه، يجب عليه تقديم طلب مكت ال ب إ الوزارة ودفع الرســ

 .ذات الصلة

  

  )39املادة (

  الفحص املوضو

اعتقوم الوزارة بفحص طلب  . 1 ادة املنفعة ومرفقاته للتحقق مما  براءة االخ يأو ش  : يأ

ص طبي أو اعتباري يتمتع   .أ ـــــ ــية الدولة، أو من قبل مواطن أجن تقديم الطلب من قبل  ســـ بج

 
ً
ون الدولة طرفا ام أي اتفاقية أو اتفاقية دولية ت ا أو من يحمل  يحق له تقديم الطلب وفًقا ألح ف

سية دولة تحافظ ع مبدأ املعاملة باملثل مع الدولة وفًقا للمادة   .من القانون  )3(ج

اع  .ب ق  االخ   .تقديم الطلب من قبل صاحب ا
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   .ج
ً
ا اع مملو ان حق االخ ن إذا  ك ن املشـــــ ك من قبل جميع املالك ل مشـــــ شـــــ ل  تقديم الطلب  شـــــ

ك  .مش

ـــف   .د ـــ مايةالوصـــ خ تقديم الطلب أو  ومطالب ا ـــاح الذي تم  تار ــــ ـــــمن نطاق اإلفصــ ـــــومات ضــــ والرســــ

خ اإليداع الدو   تار
ً
 .ذا القرارمن  )26(ملادة ا ) من3()، 2للبندين ( وفقا

مايةالوصــف   .ه  ) من4البند ( والرســومات ضــمن نطاق الطلب األصــ املنصــوص عليه  ومطالب ا

 عن الطلب األص ذا القرارمن  )26(املادة 
ً
ال ان الطلب قسًما من أو تحو  .إذا 

ا    .و ــار إل ندات املشــ ا متطابقة إ ذا القرارمن  )19( من املادة )4(، )3(، )2(البنود املســــ ، وترجم

 .كبحد 

و محدد   .ز شتمل أمًرا غ مسموح به كما  اع ال   .من القانون ) 7(املادة  ) من1البند ( االخ

   .ح
ً
اع جديد ومبتكر وقابل للتطبيق صناعيا  . االخ

اع   .ط اع قــــد قــــدموا إلم يتم تقــــديم طلــــب لنفس االخ ون مقــــدمي االخ  الوزارة قبــــل ذلــــك أو أن ي

 
ً
  اتفاقا

ً
ا   مكتو

ً
 .ذا القرارمن  )18(ملادة من ا )2(، )1(للبندين  وفقا

ا مدعومة بالوصف   .ي اعات املطالب  ة وموجزة، وأن االخ قة وا ماية بطر تم صياغة مطالب ا

ولة وفًقا  ــــ ســــ اع املطالب به  م االخ ال ف ر  ا ص املا ــــ ــــ ) 7(، )6(، )5(بنود للبحيث يمكن لل

 .من القانون  )11( من املادة

اعـات بموجب املادة  تنطوي   .ك ا ع ترابط االخ اعات املطالب   )28(من القانون واملادة  )15(االخ

 .ذا القرارمن 

ا    .ل ماية ورســومات الطلب مســتوفية للشــروط املنصــوص عل ون مطالب ا ن (ت ) 23( ،)22املادت

 .ذا القرارمن 

از طبًقا  .م ادة منفعة ج ـــ ــــ ــــــــبة لطلب شـــ ســ ماية بال ون مطلب ا ذا من  )19(ملادة ا من) 10للبند ( ي

 .القرار

يفاء مقدم الطلب للشـروط  . 2 تقوم الوزارة بإبالغ مقدم الطلب بأسباب عدم قبول الطلب  حالة عدم اس

ا  الفقرة  جو املنصــــــوص عل ــابقة، و ـــ ته مع  ز السـ للوزارة دعوة مقدم الطلب إلعادة الفحص لتقديم 

 .التعديل الالزم إن وجد

للوزارة رفض الطلـــب دون دعوة مقـــدم الطلــــب إلعـــادة الفحص إذا رأت أن مقـــدم الطلـــب قـــد ُمنح يجوز  . 3

عا مقدم الطلب أسباب الرفض ن، ولم  افية إلعادة الفحص بما ال يقل عن مرت  . فرصة 
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  )40املادة (

ي   التعديل التلقا

1 .  
ً
  يجوز للوزارة، إذا وجدت الوزارة خطأ

ً
  كتابيا

ً
ا ـــ ـــ ــــف ومطالب وا ماية  الوصــ ــة  ا ـــ اصـ ـــــومات ا والرسـ

ا عندما تقرر قبول الطلب ي من تلقاء نفس طأ الكتا ذا ا يح   . بالطلب، ت

2 .  
ً
عديال اتخطر الوزارة عندما تجري  بموجب الفقرة السابقة، مقدم الطلب بالتعديل الذي  من تلقاء نفس

ا   .قامت به من تلقاء نفس

ــــا، رفض يجوز ملقــــدم الطلــــب إذا لم  . 3 ـــ ــــ ــا الوزارة من تلقــــاء نفســــــ ــ ــديالت ال أجر عض التعــ ــل أو  ــ يقبــــل 

ــوم  ـــ ــــ ي إ الوزارة قبــل دفع رســــ ـــــــعــار كتــا ــــ ــا من خالل تقــديم إشــ ــ ـــ التعــديــل الــذي قــامــت بــه من تلقــاء نفســــــــ

يل  .ال

ا فيعتمن تلقاء الوزارة  حالة رفض مقدم الطلب التعديل الذي قامت به  . 4 ـــ ـــ أن لم  نفســـــــ ذا التعديل 

عيد الوزارة فحص الطلب مرة أخرى دون التعديل الذي قامت  ا بقبول الطلب و يكن، وتل الوزارة قرار

الة ذه ا ا، وال يجوز للوزارة تحصيل رسوم إعادة الفحص إلعادة النظر     .به من تلقاء نفس

 

  )41املادة (

شره يل و   قرار ال

ا ، إذا الطلب تقبل الوزارة . 1 ـــــوص عل يفاء املتطلبات املنصــ ـــ ا اســــ ن ل ذا من ) 39(املادة  ) من1البند ( تب

يل خالل القرار ــ  ) 60(، وتدعو مقدم الطلب لدفع رســوم ال
ً
ن يوما ســداد الرســم ســت خ تبليغه   ،من تار

 
ً
ـــا ا أيضـ جوز ل ـــناعية، و ـــرة امللكية الصـ شـ يل   ـــ ـ ـــر الوزارة ال شـ ة من الوصــــف  شــــر وت ـــ ومطالب ـ

ماية والرسومات بحسب األحوال  .ا

يل . 2 ة غ املدفوعة قبل أو مع دفع رسوم ال  .يجب ع مقدم الطلب دفع الرسوم السنو

عد  . 3 يل  الوقت املناسب،   الطلب  حال عدم قيام مقدم الطلب بدفع رسوم ال
ً
 .الغيا

ــوم  )3(مع عــدم التقيــد بــالبنــد  . 4 ــــ ـــ ـــ ق دفع رسـ ـــــتعــادة الطلــب عن طر ـــ ــذه املــادة، يجوز ملقــدم الطلــب اســـــ من 

خ اعتبار الطلب سعة ) 9(االستعادة ورسوم التأخ اإلضافية خالل  ر من تار  أش
ً
 .الغيا
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  )42املادة (

عد املنح   إعادة الفحص 

عد املنح لطلب إلغاء  . 1 ص أن يطلب من الوزارة إعادة الفحص  ــــــ ـــ لييمكن ألي  يل  ــــ ــــ ـ  ال
ً
  ا

ً
إذا  أو جزئيا

ا   تم ادة منفعة غ مســـتوفية ألي من املتطلبات املنصـــوص عل اع أو شـــ يل براءة اخ  )أ(الفقرات ـــ

يل) 90(خالل  ذا القرارمن ) 39(املادة  من) 1(من البند  )ي(إ  شر ال ن يوًما من    .سع

ــة أن  . 2 ر ــة جو ــــ ـــ  يمكن للطرف املع الــذي لــديــه مصــــــ
ً
عــد املنح وفقــا من  )1(للبنــد  يطلــب إعــادة الفحص 

عد   ) 90(ذه املادة  أي وقت 
ً
ن يوما يل سع شر ال خ  عد  ،من تار ت طالب إعادة الفحص  وأن يث

لة؛  ـــ ـــ ـــــــ ادة املنفعة امل ـــ ــــ اع أو شــــــ ة  براءة االخ ر ة جو ــــ ـــ يفاء املنح أن لديه مصــــــ ـــــ ـــ و حال عدم اســـــ

عد املنحيجب ع الوزارة املطلوب   .أن ترفض الطلب دون إعادة الفحص 

عد املنح بموجب  . 3 ص الذي يطلب إعادة الفحص  ــــ ـــ ذه املادة تقديم 2( ) و1البندين (يجب ع ال ) من 

يل  ب إلغاء ال  س
ً
ليا  أو 

ً
دة ودفع الرسوم ذات الصلةجزئيا   .مع األدلة املؤ

عد املنح والق . 4 يل طلب إعادة الفحص  ـــ ـــ ـ ات ذات تقوم الوزارة ب خطار ا ل و ــــ ـــ اص به  ال رار ا

ندات ذات الصلة عد املنح مع صورة من املس س إجراءات إعادة الفحص   .العالقة 

ة  . 5 ن ع األقــل من ذوي ا ـــــ ونــة من ثالثــة فــاحصــــــــ عــد املنح من قبــل مجموعــة م تتم إعــادة الفحص مــا 

يل ة ال افية للتأكد من   .ال

يل ح تقرر  القرار،ذا من  )44(املادة ) من 1(التقيد بالبند مع عدم  . 6 ــ ـــ ــــ ادة ال ــــ ـــ ــــدار شــ ـــ عليق إصــ يتم 

يح يل  عد املنح أن ال اء من إعادة الفحص  عد االن ن   .مجموعة الفاحص

7 .  
ً
أن لم يكن مطلقا يل  يل، فُيعد ال ن ال  .إذا ألغت مجموعة الفاحص

عد املنح أن . 8 ـــــــلة بإعادة الفحص  ــــً  يجوز ألي طرف ذي صــــ ـــ نة يطالب من خالله بإلغاء يقدم التماســــ ا إ ال

ن  غضون   ) 60(قرار مجموعة الفاحص
ً
ن يوما سليم القرار إ األطراف ست  .املعنية من 

  

  

  )43املادة (

 التعديل الالحق للمنح

ادة املنفعة أن ي أي أخطاء أدبية أو حسابية  الوصف  . 1 اع أو ش ومطالب يجوز ملالك براءة االخ

يل عد ال ماية والرسومات  أي وقت  عد سداد الرسوم املستحقة ا شمل  ،وذلك  وال يمكن أن 

 
ً
ا غي يح  ماية والرسومات الت   . الوصف ومطالب ا
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يل . 2 عد ال ماية  ادة املنفعة التعديل فقط ع مطالب ا اع أو ش عد  ،يجوز ملالك براءة االخ وذلك 

ل املستحقةسداد الرسوم  ماية ك  ،من خالل إلغاء مطلب حماية واحد أو أك أو تقليل نطاق مطالب ا

 
ً
ا ون التعديل مغ جب أال ي   و

ً
ل أو موسعا ماية ك  . لنطاق مطالب ا

يفاء التعديل للمتطلبات  . 3 يح والتعديل للتأكد من اس ن بمراجعة الت تقوم مجموعة من الفاحص

ا  البنود  ذه املادةاملنصوص عل يح أو التعديل،  ،السابقة من  ن الت ذا رفضت مجموعة الفاحص و

أن لم يكن مطلًقا يح أو التعديل  ل ،فيعد الت ن  ال ل الوزارة قرار مجموعة الفاحص  .و

شرة  .4 ماية املعدلة   شر مطالب ا ن ع التعديل، يجوز للوزارة   حالة موافقة مجموعة الفاحص

 .الصناعيةامللكية 

  

  )44املادة (

يل ادة ال   ش

عد  . 1 ادة املنفعة  ــ اع أو شـ يل براءة االخ ـــ ادة  ــ  ) 90(تصـــدر الوزارة شـ
ً
ن يوما يل  ســـع ــــ شـــر ال من 

جب أن تحتوي ع املعلومات   : اآلتيةو

خ التقديم  .أ  .رقم الطلب وتار

خ القرار   .ب اع الوزاري الصادررقم وتار يل براءة االخ  .بمنح 

اع رقم  .ج  .يل براءة االخ

 .اسم املالك وعنوانه  .د

   .ه
ً
ع ما لم يصرح خطيا  .عدم رغبته  الكشف عن اسمه اسم ا

اع  .و  .عنوان االخ

ان الطلب قسًم   .ز خ التقديم األص إذا   عن الطلب األصرقم الطلب األص وتار
ً

ال  .ا من أو تحو

ــان الطلــب   .ح خ الطلــب الــدو إذا  ــدة ا وطنيــً يــداعــً إرقم الطلــب الــدو وتــار ا  الــدولــة بموجــب معــا

اءات شأن ال  .التعاون 

ر  . 2 اع من قبل الوز ادة براءة االخ  .و من يفوضهأيتم التوقيع ع ش

يح  . 3 ـــ ـ ل، تقوم الوزارة بت ـــ ـ اع وال ادة براءة االخ ن شــــ عارض ب عادة  حالة وجود أي  ادة و ـــ الشـ

ا ا عند الطلب أو من تلقاء نفس  .إصدار
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  )45املادة (

ة   الرسوم السنو

خ تقديم  . 1 ــــنة التالية لتار ـــ ــــ ل عام ابتداء من الســ ة  بداية  ــــنو ـــ ــــ ــوم الســ ـــ ــــ يجب ع مقدم الطلب دفع الرســــ

جو الطلــب   ز ، و
ً
ــة مقــدمــا ــــنو ـــ ـــ ـــــوم الســـ ـــ ـــ   ملقــدم الطلــب دفع الرســ

ً
ــا وفقــا مــايــة أو جزء م ــامــل مــدة ا  عن 

 . لتعليمات الوزارة

ان الطلب  . 2 اءات، فيجب ا وطنيً يداعً إ حال  شـــــأن ال دة التعاون  ا  الدولة للطلب الدو بموجب معا

خ التقديم الدو ة اعتباًرا من تار  .ع مقدم الطلب دفع الرسوم السنو

و قســـم من أو تحو . 3 ان الطلب  ة  حال  ، يجب ع مقدم الطلب دفع الرســـوم الســـنو  للطلب األصـــ
ً
ال

خ تقديم الطلب األص  .من تار

دد، يجوز ملقدم الطلب دفع الرسوم  . 4 ة  الوقت ا  حالة عدم قيام مقدم الطلب بدفع الرسوم السنو

ة  غضــــون  دد دون أي رســــوم تأخ) 3(الســــنو عد الوقت ا ر  ــ ــــ  ،ثالثة أشــ عد م ةو ثالثة ال )3( ف

يل  ـــــ ـــ ــ خ  ــــوم التأخ ح تار ة غ املدفوعة مع رســــــ ــــنو ــــــــوم الســــــ ر، يجوز ملقدم الطلب دفع الرســ ــــ ـــ أشـــ

 .الطلب

ادة املنفعة . 5 ـــــ ـــ لة أو شـ ــ ــــ ـــ اع امل ة مقابل براءة االخ ــنو ــــ ــــوم الســـ ــــ ـــــوم . يجب دفع الرسـ ذا لم يتم دفع الرســــ و

ادة املنفعة دفع  ـــــ لة أو شــ ــــ ـــ اع امل يل، يجوز ملالك براءة االخ ــ ــــ ـ عد ال دد  ة خالل الوقت ا ـــنو الســــ

ة  غضــــون  ــافية دون رســــوم تأخ) 3(الرســــوم الســــنو ر إضــ ـــ ســــمح . ثالثة أشـ ر أخرى ) 9(وُ ـــ ســــعة أشـ ب

ة مع دفع رسوم التأخ ة سماح لدفع الرسوم السنو  .كف

ة وفًقا للبند  . 6 ــــنو ــوم الســ ل بدفع الرســــ ـــ ـــ ادة املنفعة امل ــــ اع أو شــ من  )5(عند عدم قيام مالك براءة االخ

ة الســــــــماح  عد ف ادة املنفعة  اليوم التا  ـــــ لة أو شـــ ــــ ــــ اع امل يل براءة االخ ـــ ـــ ــ ــ  ــــ ــ ذه املادة، ينق

ر) 9(املمنوحة والبالغة  يل براءة اال . ســعة أشــ ــ ل وال يمكن إعادة  ــ ادة املنفعة امل اع أو شــ  عندخ

يل  . انقضاء ال

ــــر الوزارة  . 7 شــ ـــــاءت ــناعية أو  انقضـ ـــ ـــرة امللكية الصـ شـــ لة   ـــــ ـ ادة املنفعة امل ــ ـــ اع أو شـ يل براءة االخ ـــ ـــ

ي للوزارةاملكتبة الرقمية للملكية الصناعية أو املوقع اإل و شر ال يؤثر . لك شر أو عدم ال وأي تأخ  ال

ادة ع انقض اع أو ش يل براءة االخ   املنفعة.اء 
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  )46املادة (

ماية   نطاق ا

 
ً
لة وفقا اع امل اءة االخ ماية ل ماية.ملطالب  يتم تحديد نطاق ا  ا

 

  )47املادة (

قوق    التنازل عن ا

ق  التنــازل بموجــب املــادة  . 1 ـــاحــب ا ـــ ــــ ـــ م صـ مــة مع  )34(يل ــة امل من القــانون بتقــديم االتفــاقيــات املكتو

ل؛  يفاء املطلوب جميع األطراف املعنية املقيدة  ال  .ترفض الوزارة الطلبو حال عدم اس

2 .  
ً
ق وفقا ان التنازل عن ا ماية للفقرة السابقة جزئيً  إذا  ش الطلب املكتوب إ مطالب ا ا، فيجب أن 

ا تم التخ ع ال ،ال س ليً  و  .اعت التنازل 

عد موافقة الوزارة . 3 خ تقديم الطلب   .يدخل التنازل ح التنفيذ  تار

ل . 4 يل التنازل  ال  . تقوم الوزارة ب

 

  )48املادة (

كمة خيص اإلجباري الصادر من ا   ال

ا  املادة  . 1 ـــوص عل ــــ خيص اإلجباري للمتطلبات املنصـــ يفاء طالب ال ــــ ــــ كمة التأكد من اســ أو  )25(ع ا

كمة مع مراعاة األنظمة واللوائح ذات الصلة )31(املادة   .من القانون من خالل إجراءات التقا  ا

عقد محكمة لل . 2 اء الالز أن  ــــأن وا ـــ ـــ ـــــتماع من خالل دعوة ذوي الشـــ ـــات اســــــــ ـــ ــــ م جلســـ ـــــ  ـــ ـــــ ن الذين يو م

كم ا وقبل صدور ا كمة من تلقاء نفس م ا عي  . األطراف أو 

  

  )49املادة (

خيص شر ال   يل و

خيص اإلجباري وفًقا  . 1 تضمن املعلومات اآل )31(، )30(، )29( للمواديقيد ال ل و  :تيةمن القانون  ال

ما  .أ  .اسم املرخص واملرخص له وعنوا

خيصنطاق ومدة   .ب  .ال

خيص  .ج ام ال  .شروط وأح

  .املعلومات األخرى ذات الصلة إن وجدت  .د
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ا  البند  . 2 ـــر املعلومات املنصــــوص عل شـ شــــرة  )1(تقوم الوزارة ب خيص اإلجباري   ذه املادة من ال من 

ي للوزارةامللكية الصناعية أو املكتبة الرقمية للملكية الصناعية أو املوقع اإل و  .لك

خيص يجوز  . 3 عـاقـدي أن يطلـب من الوزارة قيـد عقـد ال خيص أو املرخص لـه من خالل ترخيص  ملـانح ال

ـــل ـــ ــــ ــــــ خيص واالتفـــاق املكتوب  ، ال ـــة من ال ــ ـــ ــــــــ خيص أو املرخص لـــه تقـــديم  جـــب ع مـــانح ال و

خيص واملرخص له خيص التعاقدي املوقع نيابة عن مانح ال يل ال  . ل

خيص أو ا . 4 ـــادة يجوز ملـــانح ال ــ ــــ ــدار شـــــــ ـــ ــــ عـــاقـــدي أن يطلـــب من الوزارة إصــــــ ملرخص لـــه من خالل ترخيص 

خيص  ــــــورة عقد ال ــم املرخص له مع صـــ ـــ ـــ خيص واسـ ــم مانح ال ـــ خ القيد واســــ خيص ال تنص ع تار ال

 .مختوم من الوزارة

  

 )50املادة (

نة   التظلم أمام ال

ا للقانون  . 1
ً

ـــــادر تنفيذ نة إللغاء قرار الوزارة الصـــ ة تقديم التماس إ ال ــ ـــ ل ذي مصـــ ذا القراريجوز ل  و

ن يوًما) 60(خالل   .ست

كمــة خالل  . 2 نــة أمــام ا ـــتالم  )30(يجوز ألي طرف مع أن يطعن ع قرار ال ـــ ــــ خ اســـ ن يوم من تــار ثالث

نة  .قرار ال

  

  )51املادة (

نةإعادة الفحص  عد املنح قبل التظلم إ ال  اإللزامي 

ناءً  . 1 ــــــت ــــ يل حق  أّي  ، يجب عذا القرارمن  )50(املادة  ) من1البند ( من اســـ ـــ ـــ ـــــــ ض ع  ع ص  ــــــ ـــــــ

ا عـد املنح من الوزارة وفقـً ـــنـاعيـة أن يطلـب إعادة الفحص  ـــــــ ـذا من  )42(ملادة ا ) من1للبنـد ( امللكيـة الصـــ

نة القرار  .قبل رفع التظلم إ ال

عد املنح أن يرفع تظلم  . 2 يل حق امللكية الصــــناعية، يمكن للطرف املع بإعادة الفحص  ــ ــ فيما يتعلق ب

ن عد املنح املقدمة من قبل مجموعة الفاحص يجة إعادة الفحص  شأن ن نة فقط    .إ ال
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  )52املادة (

كمةبموجب  اإللغاء   ا

ن  . 1  بـاملـادت
ً
ــة رفع طلـب إ  )74(و، )35(عمال ر ـة جو ــ ـــ من القـانون، يجوز للطرف املع الـذي لـديـه مصــــــــ

كمة  اءة إلبطال ا اورة ب قوق ا ل مطلب حماية ع حده أو ا ــبة ل ســـــ اع بال اع براءة االخ  االخ

اورة قوق ا اع أو ا يل براءة االخ عد    . أي وقت 

دة:يجب ع الطرف الذي تقدم للمحكمة وفق  . 2 ت باألدلة املؤ ذه املادة أن يث  الفقرة السابقة من 

اورة  .أ قوق ا اع أو ا يل براءة االخ ة   ر ة جو  .أن له مص

ا    .ب لة ال تفي بأي من الشـــروط املنصـــوص عل ـــ اع امل من البند  )ي(إ  )أ(الفقرات أن براءة االخ

لةإبطال  حالة طلب  ذا القرارمن ) 39(املادة  من) 1( اع امل  . براءة االخ

ـــة طلـــــب  . 3 ــــالــ ــه حق  حـ اع قـــــد تم منحـــــه دون وجـــ اءة اخ ق املتعلق ب ـــال أن ا اءة إبطــ ق املرتبط ب ا

اع  .االخ

  

 )53املادة (

  القيد الوط للطلب الدو  الدولة

ــــوص عليـــه املإذا رغـــب مقـــدم الطلـــب  التمتع بـــأثر الطلـــب الـــدو  . 1 ـــ ــــ ــد ( نصــ من  )11(املـــادة  ) من3البنـ

اءات، يجب ع مقدم الطلب التقدم بإيداع طلب وط من خالل القيام بما  ــــــــأن ال ـــ شــ دة التعاون  معا

ن ) 30(ي  غضون  ما ثالث ة، أ خ أولو خ اإليداع الدو أو أقرب تار ًرا من تار  :أسبقش

ا   .أ ـــوص عل ــــــ ذا من  )19(املادة  ) من1الفقرة (و) من البند ( تقديم طلب تحديد املعلومات املنصــــ

 .القرار

ا    .ب ندات املنصوص عل  .ذا القرارمن  )19( من املادة) 4(، )3(، )2(البنود تقديم املس

ـــابقة، يفقد الطلب  . 2 ـــ ــــ  حال عدم قيام مقدم الطلب بتقديم إيداع طلب وط  الدولة وفًقا للفقرة الســـ

 ) 11(املـادة  ) من3البنــد ( بموجــبالـدو األثر املم لـه 
ً
عت طلبــا اءات و ـــأن ال ـــــــ شــــ ـدة التعــاون   من معــا

 
ً
 .جديًدا وطنيا

ا  البند  . 3 ــــوص عل ـــ ــــ ذه املادة، يجوز للوزارة  )1( حالة عدم وفاء مقدم الطلب باملدة الزمنية املنصــ من 

دد  دة )11(املادة  ) من3البند ( إعادة أثر الطلب الدو ا شــــرط أن  من معا اءات  شــــأن ال التعاون 

ت ما  ييقدم مقدم الطلب ما يث  :يأ

ان غ مقصود أو حدث ع الرغم من بذل العناية الواجبة  .أ د الزم    .التأخ  الوفاء با

ـــــــبـاب عـدم   .ب ــــ تقـديم مقـدم الطلـب لطلـب مكتوب إلعـادة تـأث الطلـب الـدو لـدى الوزارة مع بيـان أســ

ن  ر ب  )2(التمكن من تقديم إيداع طلب وط  الدولة وذلك  غضــــون شــــ خ انتفاء الســـــ من تار
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عد اث عشــر  ا  البند ) 12(أو  لة املنصــوص عل اء امل خ ان ًرا من تار ذه امل )1(شــ ما من  ادة، أ

 .أقرب

   .ج
ً
دات الداعمة للطلب وفقا ح املطلوب أو املؤ  .لتعليمات الوزارة تقديم مقدم الطلب للتصر

4 .  
ً
ـــــبــابــا ــــ   إذا رأت الوزارة أســــ

ً
ــذه املــادة، فع الوزارة دعوة مقـــدم  )3(للبنــد  لرفض الطلـــب املقــدم وفقــا من 

ته قبل رفض الطلب  .الطلب لتقديم 

  

 )54املادة (

  الدو إ الوزارةتقديم الطلب 

اص  . 1 ــــــ ـــــــ ن، تقديم طلب دو إ  التالية،يجوز ألي من األ ن أم اعتبار ا طبيعي ـــً ـــــــ اصـــ ــــ ــــ ـــــ انوا أ ــــواء أ ــــ ـــ ســ

اءات شأن ال دة التعاون   :الوزارة كمكتب استالم بموجب معا

 .مواط الدولة  .أ

ان عمل  الدولة  .ب م م ن أو الذين لد  .األجانب املقيم

ن   .ج ـــمول ـــ ــــ اص غ املشـــ ــــ ـــ ــــــ ناأل ذا البند )ب(أو  )أ(  الفقرت  من 
ً
  ، والذين يقدمون طلبا

ً
من  دوليا

ن  ص يندرج تحت الفقرت ذا البند )ب(أو  )أ(خالل   .من 

ص الذي  . 2 ــــــ ـــــــ ـــــومات يجب ع ال ماية والرســــــــ ـــــف ومطالب ا ــــ يتقدم بطلب دو تقديم الطلب مع الوصــــ

 
ً
ية وفقا ية أو العر ص باللغة اإلنجل  .لتعليمات الوزارة وامل

ذه املادة ع ما  )2(يجب أن ينص الطلب الدو املودع بموجب البند  . 3 يمن   :يأ

اءات  .أ شأن ال دة التعاون  و طلب دو يتم تقديمه بموجب معا  .اإلشارة إ أن الطلب 

اع املطالب   .ب ا حماية االخ اءات ال ُيلتمس ف ـــــأن ال شـ دة التعاون  تحديد الدول املتعاقدة  معا

عد بـ (به  الطلب  ا فيما  شار إل ددة"ُ  .")الدول ا

اءاتا إ اإلشارة  .ج شأن ال دة التعاون  اع إقليمية بموجب معا  .صول ع براءة اخ

عض الدااإلشارة ا   .د بعاد  ددةس  .ول املتعاقدة من الدول ا

الة ال   .ه ع  ا سية مقدم الطلب أو اسم وعنوان ا ان عمل وج اسم أو وظيفة أو عنوان أو م

و مقدم الطلب ع فقط  ون ا ددة أن ي ا القانون الوط لدولة من الدول ا    .يتطلب ف

ع  .و  .اسم وعنوان ا

ان عمل الوكيل،  .ز  .إن وجد اسم وعنوان أو م

اع  .ح  .عنوان االخ

ع  . 4 ـــف الوارد  البند يجب أن  ـــ ذه املادة )2(الوصــــ قة تمكن  من  ــيل بطر ـــ اع بالتفصـــــ ـــــوح عن االخ بوضـــــ

ولة س اع  م االخ ر  مجال الصناعة ذات الصلة من ف   .ص ما
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ا  البند  . 5 ماية املنصوص عل ذه املادة )2(يجب أن تو مطالب ا ماية  املسائل ال من  يتم طلب ا

امل بالوصف ون مدعومة بال جب أن ت ة وموجزة و قة وا ا بطر  .من أجل

 

  )55املادة (

  رسوم الطلب الدو

ص الذي  ـــــ ــ م يجب ع ال ـــوم إيداع الطلبات ع ـــ ــتحقة، بما  ذلك رسـ ــــ تقديم طلب دو دفع الرســـــــوم املسـ

  .الدولية ورسوم البحث ورسوم اإلحالة وأية رسوم أخرى 

  

  )56املادة (

ام  حالة عدم وجود حكم خاصيتطب   ق األح

ناك نص خاص   ادة املنفعة ما لم يكن  اع ع ش ام براءة االخ  .ذا القرارتطبق أح

  

  )57املادة (

يل التصميم الصنا  طلب 

ا . 1 يل التصميم الصنا مجموعة من البيانات، وم  :يجب أن يتضمن طلب 

 .عنوان التصميم  .أ

 .وعنوان مقدم الطلباسم   .ب

 .اسم وعنوان املصمم  .ج

 .إن وجد وعنوانه الوكيل  .د

ا التصميم  .ه ة للتصميم ال تحدد العناصر ال يطبق عل  .السمة املم

ان الطلب قسًما من الطلب األص  .و خ تقديمه إذا   .رقم الطلب األص وتار

خ تقديمه، واسم املكتب الذي تم تقديم الط  .ز ان مقدم رقم الطلب السابق، وتار لب السابق إليه إذا 

 
ً
س الطلب مطالبا ة بناًء ع اتفاقية بار  .باألولو

ندات التالية بالطلب  وقت التقديم يجب  . 2  ي:  اآل النحووجد، ع  إنو وقت تقسيم الطلب، أإرفاق املس

 .الرسومات  .أ

 .وصف الرسومات  .ب

 .وللوزارة اختيار الرسم التوضي ،رسم توضي  .ج

ندات التالية، بحسب األ يجب ع مقدم  . 3   :حوالالطلب تقديم املس
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شأة حسب   .أ ل التجاري أو مستخرج رس من عقد الشراكة أو سند امل ة من مستخرج ال

صً   . اطبيعيً ا األحوال إذا لم يكن مقدم الطلب 

و املصمم  .ب ت استحقاق مقدم الطلب للتصميم إذا لم يكن  ند الذي يث  .املس

الة القانونية   .ج ص آخر غ مقدم الطلبالو   . إذا تم تقديم الطلب من قبل 

ان مقدم الطلب أو ممثل  .د ة اإلماراتية إذا  و  . الدولة امقيًم  اا طبيعيً صً  هة من بطاقة ال

ا   . 4 ندات املنصوص عل ون املس ذه املادة مصدقة  )3(من البند  )ج( ،)ب( ،)أ( الفقراتيجب أن ت من 

 .لتعليمات الوزارةا حسب األصول وفًق 

ا   . 5 ندات املنصوص عل ية )2(البند يجب تقديم املس ية والعر ن اإلنجل ذه املادة باللغت ل . من  ش و

ًبا للرفض من قبل الوزارة واإللغاء من  ية س ية والعر ندات باللغة اإلنجل ن املس ري ب و االختالف ا

ن وال كمة بطالنقبل مجموعة الفاحص  .من قبل ا

ند  . 6 ددة، وال ال تقل ا تراه ضرورً يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أي مس خالل املدة ا

 ) 90(عن 
ً
ن يوما  .سع

  

  )58املادة (

  التحقق من طلب التصميم

خ التقــديم إمــا بــاللغــة  . 1 ــــميم  تــار ــــ ـــ ــ التصــ ـــ ــــــــ ـــومــات تو ـــ ـــ يجــب ع مقــدم الطلــب أن يقــدم ع األقــل رســــ

ــة أو  يــ يــــةاإلنجل ــة العر يفــــاء املطلوب ،اللغــ ــــ ــــ ، ال يمكن للوزارة أن تتحقق من طلــــب و حــــال عــــدم اســـــ

ندات الناقصة أو بتعديل الطلب ،التصميم ا رفض الطلب دون السماح ملقدم الطلب بتقديم املس  .وعل

 للمادة  . 2
ً
ندات الالزمة وفقا ــــ ـــ ذا من  )57(يجوز ملقدم الطلب أن يقدم إقراًرا للوزارة بأنه قدم جميع املســــــ

يــل بفحص القرار  ــالــة الت ــذه ا جوز للوزارة   ة تقــديم الطلــب أو أثنــاء الفحص، و وذلــك خالل ف

 .الطلب

  

  )59املادة (

ندات الناقصة والفحص  تقديم املس

ا يجب ع  . 1 ندات املنصـوص عل ن (ب)، (ج) من البند ( مقدم الطلب تقديم املسـ  )3)، والبند (2الفقرت

ــددة ال ال تقــل عن  ــذا القرار )57(املــادة من  ا من الطلــب) 90(خالل املــدة ا ن يومــً ــــع ـــــــ عت  ،ســ ُ ال  و

 الطلب 
ً
  .الغيا
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ا  . 2 ـــــوص عل ــــــ ندات املنصــ ــــ ـــ ذا من  )57(املادة  ) من2البند ( يجب ع مقدم الطلب تقديم ترجمة للمســــــ

ــددة ال ال تقــل عن  القرار يــة فقط خالل املــدة ا يــة أو اإلنجل نــدات بــاللغــة العر ـــــ ـــ ــانــت املســـــ ) 90(إذا 

خ طلب الوزارة ن يوًما من تار ال اعت الطلب  ،سع  و
ً
 .الغيا

عديل  . 3 يح أو  ــ عديل الطلب، وع مقدم الطلب ت يح أو  ــ يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب ت

 ) 90(الطلب خالل مدة محددة ال تقل عن 
ً
ن يوما خ الطلب سع ال اعت الطلب  ،من تار  و

ً
 .الغيا

ناءً  . 4 ــــــوم  )3(إ  )1(من البنود  اســـــــت ق دفع رسـ ــتعادة الطلب عن طر ـــ ذه املادة، يجوز ملقدم الطلب اســ من 

خ اعتبار الطلب ) 9(استعادة ورسوم تأخ إضافية خالل  ر من تار  سعة أش
ً
 .الغيا

 

  )60املادة (

ل رسومات التصميم الصنا   ش

يما  رسومات التصميم الصنايجب أن يرا    : يأ

ل تصـميم رسـومات  .1 املة، وال أن يتضـمن  ة و ـ قة وا اٍف من املقاطع بطر باألبيض واألسـود مع عدد 

امل عن التصميم املطالب به ي ال ل الكشف املر  .ش

ناءً  .2 ــــــت ذه املادة )1البند (من  اســ ــود إذا من  ــــ ــــور فوتوغرافية باألبيض واألســ ، يجوز ملقدم الطلب تقديم صــــ

إذا قدم مقدم الطلب الرســـومات والصـــور . تصـــميمانت الصـــور  الوســـيلة العملية الوحيدة لتوضـــيح ال

عتد بالرسومات ُ  .مًعا، 

 

  )61املادة (

ات التصميم   املطالبة بأولو

يل . 1 شر الطلب أو ال ة قبل  عديل املطالبة باألولو  .يجوز ملقدم الطلب إضافة أو 

ـــادر  . 2 ة من الطلب املســــــبق أو مرفقاته الصـــ ــــ ــ تص عن املكتب  ةيجب ع مقدم الطلب تقديم  الذي ا

ددة ال ال تقل عن  ـــبق إليه خالل املدة ا ـــ ــــ ن ) 90(تم تقديم الطلب املســـ ـــــــــع  ســــ
ً
ا من  يوما خ طل من تار

 .قبل الوزارة

ــــابقة من  . 3 ـــ ـــ يفاء متطلبات البنود الســـ ـــ ـــ ة باطلة عندما ال يتمكن مقدم الطلب من اســـــــ عت املطالبة باألولو

 .ذه املادة
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  )62املادة (

 وتقسيم الطلبعدد التصاميم 

1 .  
ً
 .واحًدا فقط يجب أن يتضمن طلب التصميم الصنا تصميما

ناءً  . 2 ذه املادة )1من البند ( اســــــت ــنا بأك من من  ـــميم، يجوز ملقدم الطلب تقديم طلب تصــــــميم صــــ  تصـــ

ت إ مجموعة واحدة من األصناف من نفس الفئة انت التصاميم ت  .واحد إذا 

تقســيم الطلب إ أك من طلب واحد ضــمن نطاق الطلب األصــ أثناء يجوز ملقدم طلب تصــميم صــنا  . 3

 .ون الطلب األص قيد الدراسة  الوزارة

  

  )63املادة (

 فحص طلبات التصاميم الصناعية

يفاء ما  طلب التصميم الصناتفحص الوزارة  . 1 ونه تم اس يللتحقق من   : يأ

ص طبي أو اعتباري   .أ ــــ ـ ــية الدولة، أو من قبل مواطن أجن تقديم الطلب من قبل  ســـ يتمتع بج

 
ً
  يحق له تقديم الطلب وفقا

ً
ون الدولة طرفا ام أي اتفاقية أو اتفاقية دولية ت ا أو من يحمل  ألح ف

 
ً
سية دولة تحافظ ع مبدأ املعاملة باملثل مع الدولة وفقا  .من القانون  )3(للمادة  ج

ق    .ب  .التصميمتقديم الطلب من قبل صاحب ا

ل   .ج شــ ا 
ً
ان حق التصــميم مملو ن إذا  ك ن املشــ ك من قبل جميع املالك ل مشــ شــ تقديم الطلب 

ك  .مش

ا   .د ندات املشار إل ا متطابقة إ حد كبذا القرارمن  )57(املادة ) من 2 البند (املس  .، وترجم

والتصميم   .ه عت أمًرا غ مسموح به كما   .من القانون  )43(املادة  ) من2البند ( محدد  ال 

ــميم قد قدموا   .و ــــــ ون مقدمي التصـــ ـــــميم إ الوزارة قبل ذلك أو أن ي لم يتم تقديم طلب لنفس التصــــــ

 
ً
  اتفاقا

ً
ا  .ذا القرارمن  )18(املادة  ) من2)، (1البندين ( ع النحو املنصوص عليه  مكتو

مكن استخدامه   .ز  .كمنتج صنا أو حرالتصميم الصنا جديد ومبتكر وزخر و

ـــــألة جديدة خارج نطاق   .ح ـــ ــمنة ع أي مســ ـــــــ ــــومات متضـ ون الرســــــ ـــــــو املقدم وقت  املطلبال ت املوضـــ

 .تقديم الطلب

   .ط
ً
ان الطلب جزءا ون الرسومات ضمن نطاق الطلب األص  حال   .من الطلب األص ت

ــميمً   .ي ـــ ــــــمن الطلب تصـــ ت إ مجموعة واحدة ميتضــ ـــميمات ت ـــ ـــــناف وفًق ا واحًدا فقط أو تصــ ا ن األصـــ

  .ذا القرارمن  )62(ملادة ) من ا2)، (1للبندين (

ون رسومات الطلب   .ك ا  املادة استوفت  محررة إذات  .ذا القرارمن ) 60(الشروط املنصوص عل
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ــا   . 2 ـــــوص عل ـــ يفــاء الطلــب للمتطلبــات املنصـــــ ــــ ــــ ــذه املــادة، تقوم الوزارة 1( البنــد حــالــة عــدم اســـــ ) من 

ـــنا ودعوة مقدم الطلب إ طلب  ــــ ــــميم الصــــ ــــ يل التصـــ ــــ ـــ ــــ ــــــــباب رفض طلب  بإخطار مقدم الطلب بأســـ

راتهإعادة الفحص مع تقديم  ان الزمً  م   . اوالتعديل إن 

الفحص مرة أخرى إذا رأت أن مقــدم  إلعــادةيجوز للوزارة رفض الطلــب دون تقــديم دعوة مقــدم الطلـــب  . 3

ـة ال ــــتطع مقدم الطلب معا ـــــــ ســ افية إلعادة الفحص مرة واحدة ع األقل ولم  ــــة  ـــــــ طلب قد ُمنح فرصــ

ب الرفض   .س

 

  )64املادة (

ام  حالة عدم وجود حكم خاص  تطبيق األح

اع ع التصـــميم الصـــنا مع مراعاة طبيعة التصـــميم الصـــنا ما لم ينص ع  . 1 ام براءة االخ ســـري أح

 .ذا القرارخالف ذلك بموجب نص خاص  

ب  . 2 ـــــ ســــ كمة  عد املنح وال يبطل بحكم من ا ل  إعادة الفحص ما  ــ ـــ ــــ ــنا امل ــــ ـــــميم الصـــ ـــ ال ُيل التصـ

ا  يفاء املتطلبات املنصوص عل ن  )1(البند  )63( املادة عدم اس  .القرار ذامن  )ك(، )ي(الفقرت

سري املادة  . 3 شر طلب تصميم صنا ذا القرارمن  )32(ال  شر التصميم الصنا قبل  ،ع  وال يجوز 

يل إال بناًء ع طلب من مقدم الطلب  .ال

  

  )65املادة (

خيص التعاقدي يل ال  رفض 

ــة تقوم الوزارة  حــــال وجــــدت  . 1 ـــتخــــدام حق من حقوق امللكيــ ـــ ـــاءة الســـــــ ـــ ـــ ــــ ــه إســـ ــاقــــدي فيــ خيص التعــ أن ال

ــة  الـدولــة وفقـً  ــة التجـار ــــ ـــ ـــ ــــــرار بـاملنـافسـ ـــ ــنـاعيـة أو اإلضــــ ـــ ـــ ) من 54املـادة ( ) من2البنـد ( ا ملـا تنص عليـهالصـــــ

شؤون املنافسة بالوزارة من   جل إبداء الرأي  املوضوع.أالقانون بإحالته ع اإلدارة املعنية 

ــة  . 2 ــــ شـــــــــؤون املنافســـ ة أ حال وجدت اإلدارة املعنية  ــة التجار ــرار باملنافســـــــ ــــ خيص التعاقدي فيه إضـــ ن ال

خيص التعاقدي إلزالة  ماية بالتعديل ع شروط ال السليمة، تقوم الوزارة بالطلب من صاحب سند ا

 أسباب الرفض.

خيص التعاقدي . 3 عد التعديل ع ال ــباب الرفض  ـــ ــــ ــــتمرار أســــ ـــ ــــ ليً  ، حال اســ يـل ترفض الوزارة  ــــ ــــ ـــــ ا 

خيص التعاقدي.   ال
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  )66املادة (

املة يل تصميم تخطيطي لدوائر مت  طلب 

شـــاء تصـــميم تخطيطي  . 1 ص قام بإ ـــ امليجوز ألي  يل  ةلدوائر مت ـــ أو من يخلفه قانوًنا تقديم طلب ل

ن التصميم التخطيطي إ الوزارة  غضون  خ استخدام التصميم عام امن تار  .التخطيطي تجاًر

ا  . 2 يل التصميم التخطيطي املعلومات ال تطل ايجب أن يتضمن طلب  يما  الوزارة وم  :يأ

 التخطيطي.التصميم  اسم  .أ

 .اسم وعنوان مقدم الطلب  .ب

 .اسم وعنوان املصمم  .ج

 .املمثل وعنوانه إن وجد  .د

شاء التصميم   .ه خ إ  التخطيطي.تار

خ األول الذي تم فيه استخدام   .و االتار  .التصميم التخطيطي تجاًر

ندات التالية وقت تقديم الطلب . 3  :يجب أن يرفق طلب التصميم التخطيطي باملس

عـــاد   .أ ـــل ثنـــائيـــة أو ثالثيـــة األ يـــا ـــاز كمبيوتر  ـــا من خالل ج ــيغـــة يمكن قراء ـــــــ ي  صــــ و ملف إلك

 التخطيطي.للتصميم 

  التخطيطي.شرح التصميم   .ب

ندا . 4  :حوالت التالية، بحسب األ يجب ع مقدم الطلب تقديم املس

شــأة حســب   .أ ل التجاري أو مســتخرج رســ من عقد الشــراكة أو ســند امل ــ ة من مســتخرج ال ــ

ًصا طبيعًيا  . األحوال إذا لم يكن مقدم الطلب 

و املصمم  .ب ت استحقاق مقدم الطلب للتصميم التخطيطي إذا لم يكن  ند الذي يث  . املس

الة القانونية إذا تم تقديم  .ج ص آخر غ مقدم الطلب الو  . الطلب من قبل 

ًصا طبيعًيا مقيًما  الدولة  .د ان مقدم الطلب أو املمثل  ة اإلماراتية إذا  و  .ة من بطاقة ال

ا  الفقرات  . 5 ــــوص عل ندات املنصــــــــ ــــ ــــ ون املســــ ـــــــــدقة  )4(من البند  )ج(إ  )أ(يجب أن ت ذه املادة مصـــ من 

 . ةحسب األصول وفًقا لتعليمات الوزار 

ــــوص عليــه  الفقرة  . 6 ـــ ـــ نــد املنصـــ ــ ـــ يـــة  )3(من البنــد  )ب(يجــب تقــديم املســــــــ ن اإلنجل ــذه املــادة بــاللغت من 

ية  . والعر

ددة، وال ال تقل عن  . 7 ند آخر الزم خالل املدة ا ــ يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أي مســـ

ن ) 90(  .يوًماسع
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  )67املادة (

ندات    الناقصةتقديم املس

ـا  . 1 ــــــوص عل ـــ نـدات املنصــــ ــــ ــــ  ـذا القرارمن  )66(املـادة  ) من4البنـد ( يجـب ع مقـدم الطلـب تقـديم املســـــ

ددة ال ال تقل عن   ) 90(خالل املدة ا
ً
ن يوما خ طلب الوزارة سع ال اعُت الطلب ،من تار   و

ً
 .الغيا

ا  . 2 ــــوص عل ندات املنصــ ـــ املادة  ) من3الفقرة (ب) من البند ( يجب ع مقدم الطلب تقديم ترجمة للمســـ

ددة ال ال تقل  ذا القرارمن  )66( ية فقط خالل املدة ا ية أو اإلنجل ندات باللغة العر انت املس إذا 

خ طلب الوزارة) 90(عن  ن يوًما من تار ال اعُت الطلب  ،سع  و
ً
 .الغيا

عديل ا . 3 يح أو  ــ عديل يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب ت يح أو  ــ لطلب، وع مقدم الطلب ت

ــددة ال ال تقــل عن  ـــتجــابــة لطلــب الوزارة خالل املــدة ا ـــ ـــ  ) 90(الطلــب اســــ
ً
ن يومــا ــــع ــــــ خ طلــب  ســـ من تــار

ال اعُت الطلب  ،الوزارة .و
ً
 الغيا

نــاءً  . 4 ــــــت ــــ ق دفع  )3(إ  )1(البنود من من  اســـ ـــتعــادة الطلــب عن طر ـــ ــذه املــادة، يجوز ملقــدم الطلــب اســـــــ من 

خ اعتبار الطلب ) 9(رسوم استعادة ورسوم تأخ إضافية  خالل  ر من تار  سعة أش
ً
 .الغيا

  

  )68املادة (

املة  فحص طلبات التصميم التخطيطي للدوائر املت

يفاء ما  . 1 ونه تم اس يتقوم الوزارة بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق من   :يأ

ــية الدولة، أو من قبل مواطن أجن   .أ ســـ ص طبي أو اعتباري يتمتع بج ــــ ـ تقديم الطلب من قبل 

 يحق له تقديم الطلب وفًق 
ً
ون الدولة طرفا ام أي اتفاقية أو اتفاقية دولية ت ا أو من يحمل  ا ألح ف

سية دولة   .من القانون  )3(تحافظ ع مبدأ املعاملة باملثل مع الدولة وفًقا للمادة ج

ق  تقديم الطلب  .ب امل ا ص الذي يتمتع ب  . تقديم الطلب من قبل ال

ــميم التخطيطي   .ج ان حق التصــــ ن إذا  ك ـــ ن املشـــ ك من قبل جميع املالك ـــ ل مشـــ ــــ شــ تقديم الطلب 

 
ً
ا ك مملو ل مش  .ش

 .من القانون  )55(املادة  ) من2()، 1ا لنص البندين (وفًق  التصميم التخطيطي أص  .د

ا   .ه  .ذا القرارمن  )66(املادة  ) من1البند ( تقديم الطلب خالل املدة املنصوص عل

ا   . 2 يفاء الطلب للمتطلبات املنصوص عل ذه املادة، تقوم الوزارة بإخطار 1( البند حالة عدم اس ) من 

ـــباب رفض الطلب ودعوته إ طلب إعادة الفحص مع تقديم  ــــــ راتهمقدم الطلب بأســــ ان  م والتعديل إن 

 . االزًم 

الفحص مرة أخرى إذا رأت أن مقـــدم  إلعـــادةيجوز للوزارة رفض الطلـــب دون تقـــديم دعوة مقـــدم الطلـــب  . 3

افية إلعادة الفحص مرة واحدة ع األقل   .الطلب قد ُمنح فرصة 
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  )69املادة (

املة ة التصميم التخطيطي للدائرة املت   سر

ندات املقدمة بموجب ة املسـ ن (أ)،  تتخذ الوزارة اإلجراءات الالزمة لضـمان سـالمة وسـر ب) من البند (الفقرت

 .ذا القرارمن ) 66( املادة) من 3(

  

  )70املادة (

ام  حالة عدم وجود حكم خاص   تطبيق األح

اع ع التصـــميم التخطيطي مع مراعاة طبيعة التصـــميم التخطيطي ما لم ينص  . 1 ام براءة االخ ســـري أح

 .ذا القرارع خالف ذلك بموجب نص خاص  

ناءً  . 2 شر طلب التصميم ذا القرارمن  )32(املادة  من است  التخطيطي.، ال يتم 

ناءً  . 3 ا  ذا القرارمن  )41(املادة  ) من1البند ( من اســت ندات املنصــوص عل ، ال يجوز اإلفصــاح عن املســ

ن (أ)،  ذا القرار) 66( ) من املادة3ب) من البند ((الفقرت يل التصميم  من    التخطيطي.عند 

 

  )71املادة (

اشروط حماية املعلومات   غ املف ع

ــر من قبل  . 1 شــ ي أو اإلفصــــاح أو ال ــتخدام غ القانو ـــد االســ ماية ضـ ا با ــــ ع تتمتع املعلومات غ املف

ور بأي وسيلة م ا ل ا أو الكشف ع شر ا قد سبق  انت املعلومات غ املف ع ن  حال   .آخر

ـــام املـــادة أمع مراعـــاة  . 2 ـــائز القـــ )63(ح ـــ من القـــانون، يرا ا ـــ ـــــــ ي للمعلومـــات غ املف ـــا اتخـــاذانو  ع

ن  ا مع مراعاة ظروف وطبيعة املعلومات ال يتع ــــ ع ـــ ة املعلومات غ املف ـــــر فاظ ع ســ إجراءات ا

ا، ا حماي ي ما وم  :يأ

ــمن   .أ ـــ ل يضـ ـــ شـــ ا  ــــ ع ــ ندات أو أي وســــــائط أخرى تحتوي ع معلومات غ مف ـــ االحتفاظ باملســـ

ا من  ن دون إذنعدم االطالع عل  .قبل آخر

ا  .ب عرف العاملون املعلومات غ املف ع ان العمل ح ال   .إدارة م

صيً   .ج حضوره  ارة مقر العمل إال بإذن مسبق من املالك و  .ا أو من يفوضهعدم السماح للغ بز

ارة من ش  .د اأمنع برنامج ز سمح للزائر بمعرفة املعلومات غ املف ع   .نه أن 

ا بإبرام عقد عمل مع موظف لديه، فيجب أن ُيلزم  حالة قي  .ه ــــ ع ـــ ــــــ ام مالك املعلومات غ املف

ا ال حصـــــل  ـــ ع ــ ـــاح عن أي عنصـــــر من عناصـــــر املعلومات غ املف عدم اإلفصــ العقد املوظف 

ة أي من  ــــ ته أو ملصــــ ــ ـــ ا ملصـــ ــتغالل ـــ ذه املعلومات أو اســـ ــــتخدام  ا من خالل عمله، وعدم اســــ عل
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ل مبا ــ ــــ شــ ـــــبق من الغ  ب دون إذن مســـ ــــ ائه ألي ســــ عد إ ـــــر خالل مدة عمله أو  ــر أو غ مباشـــ ـــ شـــ

 .صاحب العمل

   .و
ً
ا اتفاق شركته إ أي  حالة عقد مالك املعلومات غ املف ع اصة  عض األعمال ا ا بإسناد 

ا، فيجب أن تنص ــ ع عض عناصــر املعلومات غ املف ســمح له باالطالع ع   من الغ مما قد 

ا  ـــ ع ــ ــــر من عناصـــــر املعلومات غ املف ــــف عن أي عنصـ االتفاقية ع أن ُيطلب منه عدم الكشـ

ه  ا من خالل ممارسة االتفاقية، وعدم استخدام أو استغالل تلك املعلومات لصا ال حصل عل

ب ا ألي س ا عد إ ل مباشر أو غ مباشر خالل مدة االتفاقية أو  ش من  أو لصا أي من الغ 

ا  .األسباب دون إذن مسبق من صاحب املعلومات غ املف ع

ا   .ز ـــ ع ـــ ا بإبرام عقد للتنازل عن املعلومات غ املف ــــ ع ــ  حالة قيام مالك املعلومات غ املف

، فيجــب أن يتطلــب العقــد من املــالــك ومن الغ  صأو ترخي ــا إ الغ ــــ ع ــــ ـــــ املعلومــات غ املف

ـــر أو غ  ــــ ل مباشـــ ـــــ ـــ شــ ا  ــ ع ـــ ـــــ ــر من املعلومات غ املف ـــــــ ـــف عن أي عنصـ ــــ ما عدم الكشـــ وموظف

ا عد التنازل عن املعلومات غ املف ع  .مباشر قبل و

  

  )72املادة (

لون    الوكالء امل

يل، و سمح لغ ال  نة وكيل ال يل بمزاولة م م  جدول وكالء ال يل املقيدة أسماؤ جب وكالء ال

ما  ل م   .خراآل أال يمثل 

  

  )73املادة (

يل يل وكيل ال   طلب 

يل . 1 ـــ ــ يله  جدول وكالء ال ـــــ ص الطبي الذي يرغب   ـــــ ــكه الوزارة يجب ع ال ، أن الذي تمســـ

ندات  ي إ الوزارة مع املس  :اآلتيةيتقدم بطلب كتا

ة املفعول.  .أ ة اإلماراتية سار و  ة من بطاقة ال

ة املفعول.  .ب ة سار  ة من الرخصة التجار

و   .ج الور ادة الب .أو درجة علمية أ سش  ع

ة   .د ادة حسن س   .وسلوكش

ة العملية   .ه ادة ا نية ذات الصلة بامللكية الصناعية.   أش الت امل  و املؤ

ون وكيل  . 2 ا مقر أو فرع  الدولة أن ت ـــــناعية ول ـــ ــة  امللكية الصـــ ـــ ــــ ـــصــ ـــ ـــ ــــراكة متخصــ ــــــركة أو لشـــــــ يمكن للشـــــ

يل ا . ـــ الة يجب ع مدير ذه ا ا  تقديم الوثائق و  ذه املادة1( البنداملنصـــوص عل و  ،) من 
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ا  ــــــــركة، فيجب ع مالك ن مدير للشـــ عي ونه لم يتم  ـــوص أحال  ــــ كه تقديم الوثائق املنصــــ ــــر ـــ ا  و شــــ عل

ذه املادة1( البند  .) من 

ة الالزمة . 3 يل ا وكيل  يل   .للوزارة طلب إجراء اختبار إضا لضمان امتالك مقدم طلب ال

 

  )74املادة (

يل   يل وكالء ال

خ التقديم  . 1 يل، بما  ذلك تار ــــ ـــ ــــــ يل وكيل ال ــــ ـــ ــــــ وقرار تقوم الوزارة بقيد املعلومات املتعلقة بطلب 

لالوزارة   .ضمن ال

ــارً  . 2 يل ســـ ــــ ـ يل وكيل ال ـــ ــ ون  يل الذي يرغب  تجديد ثالث ) 3(ا ملدة ي ــــ ـ ــــنوات، وع وكيل ال سـ

يل بمدة ال ــــ ـــ ــــــ ان ال ــــر ــــ ـــ اء ســ ي قبل ان يل تقديم طلب كتا ــــ ــــ ـــــ اء  )3(  تقل عنال ر من ان ــــ ـــ ثالثة أشــــــ

يل يفاء املطلوب، و ،ال يلله فال يمكن  حال عدم اس  . تجديد ال

يل أو . 3 يل وكيل ال شاف الوزارة ألي خلل  طلب  تجديده، فع الوزارة أن تطلب من   حالة اك

لــل خالل مــدة محــددة ال تقــل عن  يح ا ـــ ــــ ــــــ ن ) 30(مقــدم الطلــب ت اثالث ـــتو مقــدم  ،يومــً ــــ ســــــ ذا لم  و

ا  املادة  ــــوص عل ــــ ــــــــروط املنصـــــ ــــتو الشـــــ ـــــــ ســ دد أو لم  ذا من  )73(الطلب طلب الوزارة  الوقت ا

 .، فع الوزارة رفض الطلبالقرار

يل أو لم يقدم طلب التجديد   . 4 ـــــ ـــ ـــــ وكيل  يله أو تجديده  ـــ ـــ ـــــــ يجوز ملقدم الطلب الذي رفض طلب 

دد   ذه املادة، تقديم التماس إ 3( البندالوقت ا ن ) 60(القرار خالل إللغاء الوزارة ) من  ـــــــت ــــ  ســ
ً
 يوما

خ استالم القرار  . من تار

 

 )75املادة (

ن ل  شر الوكالء امل

ون االطالع عليه متاًح  . 1 يل والذي ي ــــ ـــ ــــــ ن  جدول وكالء ال ل ــــ ـــ ــــــ ـــ الوزارة عن قائمة الوكالء امل ـــ ـــــــ ا تف

ولة  ور بما يضمن س م  .الوصول ل

يله دفع الرســـوم  . 2 ـــ يل أو تجديد  ـــ يله  جدول وكالء ال ـــ يل الذي يطلب  ـــ يجب ع وكيل ال

ل ال اعت غ م  . املستحقة و
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  )76املادة (

يلواجبات    وكالء ال

ي:  . 1 ل مراعاة ما يأ ن  ال ل يل امل  يجب ع وكالء ال

غي    .أ ـــاتف أو أي معلومـــات إخطـــار الوزارة فوًرا بـــأي  ي أو رقم ال و يـــد اإللك عنوان املقر أو ال

نته  .أخرى تتعلق بم

ندات الصادرة عنه  .ب  .ذكر اسمه مع رقم قيده  جميع املراسالت واملس

ذا القرار  .ج ام القانون و نة وأح  .ممارسة عمله وفق أصول امل

 

 )77املادة (

لغاء قيدالتحقيق  يل و   وكالء ال
امن تلقاء للوزارة يجوز  . 1 ا  و بناءً أ نفس وى مقدمة إل إذا  فيماخالله التحقق من جراء تحقيق يتم إع ش

ام القانون أو  يل قد خالف أح ـــ ـــ ــــ ـــتوفيً  ذا القراران وكيل ال ــــ نة أو لم يكن مســـ ا ألي من أو مبادئ امل

يل   و التجديد.أشروط ال

يل بناًء للوزارة يجوز  . 2 ـــــ ـــ ــــ خطاره باإللغاءإلغاء قيد وكيل ال يجة التحقيق و الة يجوز  ذه و ،ع ن ا

ـــطب قيده تقديم التماس إ  يل الذي تم شــــ ــــ ـــ ن ) 60(إلعادة قيده خالل الوزارة لوكيل ال يوًما من ســـــــت

خ صدور القرار  .تار

مة جنائية، فيجب عالوزارة  حال ما إذا وجدت  . 3 ل جر شــــــ يل  ـــــ ـ ة إ وكيل ال ـــو ســـ ا أن الواقعة امل ل

  .إبالغ الشرطة أو النيابة العامة

  

 )78املادة (

يل ل وكالء ال  الشطب من 

ــفة وكيل أو بطالن  . 1 ـــ يل  حالة وفاته أو توقف عمله بصــ ـــــ ــ يل من جدول وكالء ال ــ ـــ ــ ــــــطب وكيل ال شـ

يل ل وكالء ال  .قيده أو شطب قيده أو طلب الوزارة شطب اسمه من 

ل  . 2 ــ ـــ يل من  ـــ ــ خطار  حالة شـــــطب وكيل  ور و م يل، يجوز للوزارة إعالن الشـــــطب ل ـــــ وكالء ال

يل بأّي  ل وكالء ال يل الذي تم شطبه من  ات ذات العالقة بوكيل ال   .وسيلة متاحة ا
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 )79املادة (

  الرسوم

ااملناســبة لرد الرســوم  تاإلجراءاتتخذ الوزارة  . 1 ناءً  لدافع االت  ع طلب من دافع الرســم،  أّي  و من ا

 : اآلتية

طأ  .أ  .الرسوم املدفوعة با

ــــند   .ب ـــ ا التخ تماًما عن ســـ ـــــــنة ال تم ف ــنوات الالحقة للســـ ـــ ــــ ة عن السـ ــنو ـــ ـــ ـــــوم الســ ـــ أجزاء من الرســ

ائًيا وقاطًعا ماية  صبح سند ا امل و ماية أو قرار اإللغاء أو اإلبطال بال  .ا

ب الطلب طواعية من قبل  .ج ــــ ـــ ــو إذا تم  ــــ ــــــوم الفحص املوضـ ون  رسـ ـــــرط أال ت شــ مقدم الطلب 

داد  .الوزارة قد بدأت الفحص أو البحث  التقنيات الســابقة ومع ذلك، يجوز للوزارة رفض اســ

 . رسوم الفحص املوضو حسب الظروف

ا  القانون  . 2 ذا القراريصــدر مجلس الوزراء قرار بالرســوم املســتحقة املنصــوص عل و أية تخفيضــات أو  و

 . الرسومإعفاءات من سداد 

  

 )80املادة (

ندات  االطالع و املس

ــناعية متاحة  الوزارة  . 1 ـــ ص باالطالع ع املعلومات املتعلقة بأي ملكية صــ ــــ ـــ ـــماح ألي  يجوز للوزارة الســــ

ور  ،عند الطلب م ــــبح املعلومات متاحة ل ـــ ــــ عد أن تصـ ـــؤول بالوزارة  ـــ ـــ ــــور املوظف املســـ ــــ ـــ ون ذلك بحضـ و

 . ذا القراربموجب القانون أو 

ادة املنفعة  . 2 ــــ ـــ اع أو شـــ اءة االخ ص االطالع ع املعلومات املتعلقة ب ـــ ــــ ـــ ـــماح ألي  ـــ يجب ع الوزارة الســــ

عد  يل أو  عد ال شر الطلب أو  عد  دد  الفقرات ) 18(عند طلبه  خ ا ًرا من التار ثمانية عشر ش

يذا القرارمن  )32(املادة  من) 2البند ( من (د)إ  (أ) ما يأ   ، أ
ً
كم ع التصــــميم ، أوال ذا ا وال ُيطبق 

املة ا والتصميم التخطيطي للدائرة املت  .الصنا واملعلومات غ املف ع

ندات ال تحتوي ع  . 3 ـــــ ـــ ــ من املســـ ــــ ـــــ ـــــــــول ع  صــ ــتحقة ا ــــ ـــ ــــــوم املســ ــــ عد دفع الرسـ ص  ــــ ــــ ـــ يجوز ألي 

ا ا  البنود السابقة أو مستخرجات م  .املعلومات املشار إل
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   شأن تنظيم وحماية حقوق امللكية الصناعية 2021) لسنة 11االتحادي رقم (قانون  شأن الالئحة التنفيذية لل 2022الوزراء لسنة قرار مجلس 

 

 )81املادة (

  شرة امللكية الصناعية

شرة امللكية الصناعية ما  . 1 يتتضمن   :يأ

ذه القرارات  .أ ندات املرفقة   .القرارات واملس

 .شر الطلبات  .ب

 .يل حقوق امللكية الصناعية  .ج

 .سقوط أو التخ أو إبطال حقوق امللكية الصناعية  .د

 .قوق املتعلقة بحقوق امللكية الصناعيةا  .ه

ن  .و  ة.قرارات ال

كمة   .ز ام ا  .مللكية الصناعيةابحقوق  املتعلقةأح

ا اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة  . 2 ــناعية ألية موضـــوعات من شـــأ شـــرة امللكية الصـ شـــر   يمنع ال

ة العامة  . أو اإلضرار بال

ونية . 3 شرة امللكية الصناعية  صيغة ورقية أو إلك  .يجوز إصدار 

ــرة امل . 4 شــ شــــر يمكن الوصــــول  حالة إصــــدار  ا ع خادم  ــر شــ ونية، يتم  ــيغة إلك ــناعية  صــ لكية الصــ

ي للوزارة أو ع اآل و ا الوزارةإليه ع املوقع اإللك   .لية ال تحدد

  

 )82املادة (

  شر القرار والعمل به

ذا القرار يُ  دة الرسمية، وُ  شر  ر ن) 90( عد بهعمل ا   سع
ً
شره يوما خ    .من تار

  

  

  

  

  

  

  األصل موقع من صاحب السمو الشيخ                                                                                               

 محمد بن راشد آل مكتوم                                                                                                      

س مجلس الوزراء                                                                                                        رئ
______________________  

  صدر عنا: 

خ   ـ1443 / رجب / 9     :  بتار

افق اير/10  : املو  م2022/ف


