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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2008/67

باإ�سـدار قانون حقـوق امللكيــة ال�سناعيــة   

نحن قابو�س بن �سعيد                          �سلطان عمان 

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون العالمات والبيانات والأ�سرار التجارية واحلماية من املناف�سة غري امل�سروعة 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/38 ،

وعلى قانون الر�سوم والنماذج ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/39 ، 

ال�سلطانــــي  باملر�ســــوم  ال�ســـادر  اجلغرافيــــة   ) املوؤ�ســــرات   ( البيانـــــات  قانون حماية  وعلى 

رقم 2000/40 ، 

وعلــى قانــــون حمايــــة ت�سميمـــات ) طوبوغرافيــــا ( الدوائــــر املتكاملـــة ال�ســادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 2000/41 ، 

وعلى قانون براءات الخرتاع ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/82 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن حقوق امللكية ال�سناعية بالقانون املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�ســـدر وزير التجــارة وال�سناعة الالئحـــة التنفيذية للقانون املرفـــــق والقـــرارات املنـــفـــــذة 

لأحكــــامـــه ، واإىل اأن تـ�ســـدر هذه الالئحـــة وتلك القرارات ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات 

املطبقة فيما ل يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة 

تلغــى املرا�سيــــــم ال�سلطـانيـــــة اأرقـام 2000/38 ، 2000/39 ، 2000/40 ، 2000/41 ، 2000/82 

امل�ســــار اإليهـــا ، كمــا يلــغى كــل مـــا يخـــالـف اأحكــام القانون املرفق .

املــادة الرابعـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :   6  من جمادى الأوىل  �سنة 1429هـ

املـوافــــق : 12 من مــــــــــــــــــايـــــو  �سنة 2008م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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قانون حقوق امللكية ال�سناعية 

تــعـــاريــــف

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يق�سد بامل�سطلحات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل 

منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض غري ذلك :

الـــوزيــــر : 

وزير التجارة وال�سناعة .  

امل�ســـجــل : 

مدير دائرة امللكية الفكرية بوزارة التجارة وال�سناعة .  

الخـرتاع : 

فكــــرة املخـــرتع ، التي ت�سمـــح عمــــليــــا بحل م�سكــــلة حمــــددة فـي جمــــال التكنولوجيا �سواء 

كان الخرتاع منتجا اأو يتعلق مبنتج اأو بعملية �سناعية .

براءة الخرتاع :

�سند امللكية املمنوح حلماية اخرتاع ما ، والذي ميثل قرينة قابلة للتفنيد ب�سحة وقابلية 

حق �ساحبه فـي منع الآخرين من ا�ستغالل الخرتاع املطلوب حمايته فـي ال�سلطنة لالإنفاذ .

منوذج املنفعة : 

ابتكار فني يتكون من �سكل اأو هيئة جديدة ملادة ما اأو من مكون ملادة يزيد من وظيفتها اأو 

منفعتها .

الت�سميم ال�سناعي : 

اأي تكــوين من خطوط اأو األوان اأو اأي �سكل ثالثـــي الأبعـــاد ، �ســـواء كــــان مرتبطــــا بخطـــــوط 

واألوان اأم مل يكــــن ، ب�ســـرط اأن ي�سفــــي هذا التكوين اأو ال�سكل مظهرا خا�سا على منتج 

�سناعي اأو حرفـي ويكـون مبثابــة منط ملنتـج �سناعي اأو حرفــي ، وقابــال لالإدراك بالعيــن 

املجردة .

الت�سميم التخطيطي " طوبوغرافيا " : 

الرتكيــب الثالثــي الأبعـــاد التي يكــون اأحدهـــا ، على الأقـــل عن�ســرا ن�سطـــا لبعـــ�ض اأو لكـــل 

الو�سالت البينية لدائرة متكاملة ، اأو ذلك الرتتيب ثالثي الأبعاد املعد لدائرة متكاملة 

بغر�ض الت�سنيع .

الدائرة املتكاملة : 

كـــل منتج فـي �سكلـــه النهائي اأو الو�سيط ، يكون اأحد العنا�سر فيه ، على الأقـــل ، عن�ســـرا 

ن�سطــــا لبعـــ�ض اأو لكـــل الو�ســـالت البينيــة مكونة ب�ســـورة تكاملية فـي اأو على قطعة من 

مادة ويكون الغر�ض منه اأداء وظيفة اإليكرتونية .
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الرتخي�س احل�سري : 

عقــد الرتخيـــ�ض الــــذي مينــح املرخــ�ض لـــه وملــــن يحــدده ، احلــق فـي ا�ستغــالل حــق امللكيـــة 

ال�سناعية املرخ�ض به دون الآخرين .

الرتخي�س الإجباري :   

الرتخيـــ�ض املمنوح بوا�سطة الوزير ل�سخـــ�ض طبيعـــي اأو اعتبـــاري خـــا�ض اأو عام ل�ستغــــالل 

فـي  �سناعي  منوذج  اأو  ر�ســــم  اأو  تخطيطـــي  ت�سميـــم  اأو  منفعـــة  منوذج  اأو  اخـــرتاع  براءة 

ال�سلطنة بدون احل�سول على موافقـــة �ساحب احلق .

العالمـــــــة املميزة : 

جمموعة من ال�سمات والرموز التي ت�ستخدمها اأية موؤ�س�سة جتارية فـي جمـــال الأن�سطـــة 

ال�سناعيــة اأو التجاريـــة لعكـــ�ض هويــة معينــة فيمـــا يتعلق باملوؤ�س�ســـة التجاريـــة واملنتجـــات 

التي تنتجـــها اأو اخلدمــــات التي تقدمــــها تلك املوؤ�س�سة .

الــعـــالمــة : 

العالمة   ( �سلع  بتمييز  وت�سمح  حمددة  ب�سورة  التخطيطي  للت�سوير  قابلة  عالمة  اأية 

التجارية ( اأو خدمات ) عالمات اخلدمة ( تنتجها من�ساأة ما عن تلك التي تنتجهـا من�ساآت 

الأ�سمـاء  ذلـــك  فـي  مبا   ( كلمـات  من  تكون  اأن  خا�سة  ب�سفة  للعالمــة  ويجــــــوز   ، اأخرى 

ال�سخ�سية ( ، اأو ر�سوم ، اأو حروف ، اأو األوان ، اأو جمموعات األوان ، اأو اأرقام ، اأو �سكل ال�سلع ، 

اأو تعبئتها ، اأو �سور جم�سمة ، اأو موؤ�سرات جغرافية ، اأو اأ�سوات اأو رائحة اأو مذاق ،  واإذا مل 

تكن ال�سعارات طويلة مبا يكفي حلمايتها بحقوق املوؤلف ، تتم حمايتها كعالمات .

عالمات العتماد : 

اأو  نوعية  ذلك  فـي  �سمة مميزة مبا  اأية  تف�سح عن  اأو جمموعة من عالمات  اأية عالمة 

من�ساأ اأو طرق اإنتاج ال�سلع واخلدمات التي ي�ستخدمها اأ�سخا�ض اآخرون حتت رقابة مالك 

العالمة .

العالمة اجلماعية : 

ال�سناعيني  احتادات  اأو  روابــط  اأو  التعاونيــة  كاجلمعيــات  جماعـــة  تخـــ�ض  عالمـــات  اأيــة 

واملنتجني والتجار  .

ال�سم التجاري : 

ال�سم اأو اللقب املميز الذي يحدد ومييز من�ساأة ما .

املوؤ�سر اجلغرافـي : 

املوؤ�سر الذي يحدد من�ساأ �سلعة ما فـي اإقليم بلد ما ، اأو فـي منطقة اأو موقع فـي ذلك الإقليم ، 

حني تكون النوعية اأو ال�سمعة اأو ال�سمات الأخرى لهذه ال�سلعة راجعة ب�سورة اأ�سا�سية اإىل 

من�ساأها اجلغرافـي .
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ال�سهادة : 

�سنــــد امللـــكيـــة املمنــــوح حلمايــــة منـــوذج منفعـــة اأو ر�ســــــم اأو منــــوذج �ســـناعـــــي اأو ت�سميـــم 

تخطيطي ) طبوغـــرافيـــا ( لدائرة متكاملة اأو عالمة اأو موؤ�سر جغرافـي .

تاريخ الأولوية: 

تاريخ الطلب الأ�سبق الذي يكون الأ�سا�ض حلق الأولوية املن�سو�ض عليه فـي اتفاقية باري�ض .

معاهدة بوداب�ست :   

معاهـــدة العـرتاف الدويل باإيـــداع الأحيـــاء الدقيقــــــة لأغـــرا�ض اإجــــراءات احل�سول على 

الرباءات 1977 .

معاهدة التعاون ب�ساأن الرباءات : 

املعــاهـــدة امل�ســـدق علـــيـــهـــا فـي وا�سنطـــــن فـي 19 يونيــــو 1970م واملعدلـــــة فـي 28 �سبتمرب 

1979م وفــــي 3 فرباير 1984م و3 اأكتوبر 2001م .

معاهـدة قانون الرباءات : 

املعاهدة املجازة فـي جنيف بتاريخ 2 يونيو 2000م .

معاهدة وا�سنطن : 

معاهدة امللكيـة الفكرية ب�ساأن الدوائر املتكاملـــة واملعتمـدة فـي وا�سنطن فـي 26 مايو 1989م  .

اتفاقية باري�س : 

اتفاقية باريـ�ض حلماية امللكية ال�سناعيـة ، املربمة فـي 20 مار�ض 1883م وتعديالتها .

اتفاقية لهاي : 

قانـــــون جنيــف اخلـــا�ض باتفاقــــيـــة لهـــــاي للت�سجيـــــل الدولــــي للت�سميمــــات ال�سناعيــــة 

واملجازة فـي 2 يوليو 1999م  .

بروتوكول مدريد :   

الربوتوكول املتعلق باتفاقية مدريــد اخلا�ســـة بالت�سجيـــل الدولـــي للعالمــات املوقعـــة فـي 

مدريد فـي 28 يونيو 1989م .

الت�سنيف الدويل : 

ت�سنيــف بـــراءات الختـــراع و�سهـــادات املخرتعيـــن ومنــــاذج و�سهــادات املنفعــــة والر�سومــات 

والنـماذج ال�سناعيـــة والعالمـــات ، وفقـــا لالتفاقيـــات الدوليــــة املربمة فـي هذا ال�ساأن .

ت�سنيف نيــ�س : 

املوؤرخ  العالمات  لل�سلع واخلدمات لأغرا�ض ت�سجيل  الدويل  الت�سنيف  ب�ساأن  ني�ض  اتفاق 

فـي 15 يونيو 1957م .

قرار املجل�س العام ملنظمة التجارة العامليــة : 

القـرار ال�سادر فـي 30 اأغ�سط�ض 2003 ب�ساأن  تنفيذ الفقرة ) 6 ( من اإعالن الدوحة اخلا�ض 

باتفاقية تريب�ض وال�سحة العامة . 
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الباب الأول 

 البتكارات الفنية

الف�سل الأول : براءات الخرتاع

املــادة ) 2 (

1 - ي�ستبعد من احل�سول على براءة اخرتاع ما يلي :

اأ  - الكت�سـاف والنظريات العلمية والطرق والأ�ساليب الريا�سية .

  ب - خطـط وقواعد اأو طرق ممار�سة الأعمــال التجاريـــة ، واأداء الأفعـــال الذهنيـــة 

املح�سة والألعاب .

ج  - املـــواد الطبيعيـــة ، فيمـــا عـــدا عمليـــات عــزل تلك املـواد عن بيئــتهـــا الأ�سلية .

د  - املــواد املعروفـة التي مت اكت�ســاف ا�ستخـدام جـــديد لــهـــا فــيمـــا عــــدا ال�ستخدام 

نف�سه ، اإذا كان  ي�سكل ذلك اخرتاعا .

هـ - احليوانــــــات ، غري الأحيــاء الدقيقـــــــة ، والطــــرق البيولوجيـــــــة التي تكـــــون 

فـي معظمهــــا لإنتـــاج احليوانــــات واأجزائهــــا خـــــالف الطــرق والأ�ساليـــب غيــــر 

البيولوجية والبيولوجية الدقيقة .

ال�سلطنــــة �سروريا  فـي  ا�ستغاللــهـــا جتــاريـــا  يكــــون منع  التي  و - الخرتاعـــــــات 

حلماية النظــام العام والآداب .

2- ل ت�سري اأحكام الفقرة ال�سابقة على الخرتاعات التالية : 

 اأ - العمليـات ال�سناعيـة التي تتكون كليا اأو جزئيا من خطوات يوؤديها  احلا�سوب 

اأو يوجهها برنامج احلا�سب الآيل  .

ب - املنتجات املكونة من عنا�سر اخرتاع ينفذ باحلا�سوب ، مبا فـي ذلك :

باآلـــة خمزنـــة على دعامـــة ملمو�سة  �ســـفـــرة برنامـــج حا�ســـوب مقـــروءة   - 1

مثل قر�ض مرن اأو حمرك �سلب اأو ذاكرة حا�سوب .

2 - احلا�ســـوب ذي الأغـــرا�ض العامـة اإذا �سار اأحدث مما كان عليه حال احتاده 

مع برنامج حا�سوب حمدد .

املــادة ) 3 ( 

1- يكـــون الخـــرتاع قابــال للح�ســول على براءة اخــــرتاع اإذا كـــان جــديــدا ومنطويا 

على خطوة اإبداعية وقابال للتطبيق ال�سناعي . 
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ويكون الخرتاع جديدا اإذا مل يكن م�سبوقا بتقنية �سناعية �سابقة من اأي �سيء مت 

الإف�ساح عنه للجمهور ، فـي اأي مكان فـي العامل �سواء بالن�سر فـي �سكل ملمو�ض 

اأو بالإف�ساح ال�سفهي ، اأو بال�ستخدام اأو باأية طريقــــة اأخرى ، قبـــل تاريــخ اإيداع 

الطـــلـب اأو تاريــــخ اأولويــة املطالبـة باحلق فـي الخرتاع . 

اثنـــي  اإذا حدث خـــالل  الإف�ساح عن الخرتاع للجمهور فـي العتبار  ول يوؤخذ 

اإذا كــان راجــعـــا   ، اأولويــــة الطلب  اأو لتاريـــخ  ع�سر �سهرا �سابقـــة لتاريـــخ الإيــداع 

اإىل اأفعـــال ارتكبهـــا مــــودع الطلـــب اأو �سلــفـه اأو نتيجـــة لـ�سـوء ت�سرف ارتكبه الغــري 

فيما يتــــعلـــق مبـــودع الطلـــب اأو �سلفه . 

2 - يعتـــرب الخـــرتاع منطـــويا على خطــــوة اإبداعيـــة اإذا كــــان غــري وا�ســـح ل�سخـــ�ض 

تاريخ  اأو  الإيداع  تاريـــــخ  فـي  الفنيـــة  التقنــية  فـي  التخ�س�سيـــة  اخلربة  ميتلـــك 

الأولوية .

3 - يعــــترب الخـــرتاع قابـــال للتطبـــيق �سناعــيــــا اإذا كــــان ميـــكــــن �ســـنــعـــه اأو ا�ستخدامه 

فـي اأي نوع من ال�سناعة اأو اإذا كانت لـه منفعة حمددة وجوهريــــة وموثوقـــة ، فـي 

كــافــــة املجــــالت القت�ســاديــــة والزراعيــــة واحلرفية و�سيد الأ�سماك واخلدمات .  

املــادة ) 4 ( 

 1- يكـون احلـق فـي الــرباءة للمخــرتع ، ويــجـوز التنـــازل عـــن احلــق فـي الرباءة اأو 

حوالته باخلالفـة . 

2 - اإذا اأعـد الخرتاع �سخ�سان اأو اأكرث بالت�سامن ، يكون احلق فـي الرباءة لهم معا ، 

واإذا اأعد الخرتاع �سخ�سان اأو اأكرث منفردين ، يكون  لل�سخ�ض الأ�سبق فـي تاريخ 

تقدمي طلب الإيداع اأو فـي تاريخ املطالبة بالأولوية ، احلق فـي الرباءة اإذا مل يقم 

ب�سحب الطلب اأو التنازل عنه اأو اإذا مت رف�سه لإثبات حق الأولوية لآخرين .

3 - اإذا كـــان الخــرتاع تنفيذا لعقد عمل غر�سه الخرتاع ، يكون احلق فـي الرباءة 

ل�ساحب العمل ما مل يتفق على خالف ذلك ، واإذا كانت املكا�سب القت�سادية التي 

حت�سل عليها �ساحب العمل من ا�ستغالل الخرتاع كبرية وغري متكافئة مقارنة 

براتب العامل املخرتع وقت �سريان العقد ، يكون للعامل احلق فـي مكافاأة عادلة .

4 - اإذا كان الخـــرتاع من عمـــل قـــام به العامل ولي�ض تنفيذا لعقد عمل ،  وا�ستخدم 

العامل فـي عمل ذلك الخرتاع مواد اأو بيانات اأو اإمكانات �ساحب العمل ، يكون 

احلق فـي الرباءة ل�ساحب العمل ما مل يتفق على خالف ذلك ، وي�ستحق العامل 

مكافاأة ل تقل عن ثلث �سافـي املكا�سب املبا�سرة وغري املبا�سرة التي حت�سل عليها 

�ساحب العمل من ا�ستغالل الخرتاع .
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5 - ين�ســــاأ اللتـــزام بدفـــع املكـــافـــاأة امل�ســـار اإليهـــا فـي هـــذه املــادة من اإعـــــداد وا�ستغالل 

اإهمال  اأو  ف�سل  اأدائها  من  يعفى  ول  اخرتاع  براءة  على  للح�سول  قابل  اخرتاع 

�ساحب العمل فـي احل�سول على براءة اخرتاع  داخل ال�سلطنة اأو خارجها .  

6 - يجــــوز ل�ساحـــب العمــــل خـــالل ) 60 (  �ستني يومـــا من اإبالغـــه بعمـــل الخرتاع 

اأن يخطر العامل بعدم رغبته فـي ذلك الخرتاع . وفـي هذه احلالة ، يجوز للعامل 

اأن ي�سعى للح�سول على حقوق براءة ب�سورة  ح�سرية . وعندمـا يبا�سـر الـعــامـل 

تتنا�سب  ملكافاأة  م�ستحقا  العمل  �ساحب  يكون   ، لالخرتاع  التجاري  ال�ستغـالل 

والقيمة القت�سادية للمــــواد اأو البـــيانـــات اأو اخلــــربة التي ا�ستـــخــدمــهــا الـــعــامــل 

فـي عــمـــل الخرتاع . 

7 - اإذا اأهمــل �ساحب العمل اإيداع طلب احل�سول على براءة اخرتاع خالل �سنـة مـــن 

التاريـــخ الذي اأبلغــه فيه العامل بالخـــرتاع ، يكون للعامل احلق فـي الرباءة اأو 

التنــــازل عنه لأي طــــرف اآخــــر ، وكذلـــك نقــــل ترخيـــ�ض البـــــراءة اإذا مت منحهـــا . 

اخرتاع  برباءة  املحمي  لالخرتاع  التجاري  اأو  ال�سناعي  ال�ستغالل  ي�سكل  ول      

بوا�سطـة العامل مناف�سة غري م�سروعة ب�سرط اأن ل يرتتب على ذلك ال�ستغالل ، 

       ال�ستخدام غري امل�سرح به اأو اإف�ساء اأ�سرار املهنة التي تخ�ض �ساحب العمل .

8  - اأي اخـــرتاع يدعيـــه العامـــل فـي طلــب يتقــدم بــه للح�ســــــول على بــــراءة اختـــــراع 

الأعمال  نطاق  فـي  الخرتاع  هذا  ويقع   ، العمل  عقد  انتهاء  بعد  �سنة  خالل 

خالل  اإليه  تو�سل  قد  العامل  باأن  يفرت�ض   ، ال�سابق  العمل  ل�ساحب  الرئي�سية 

مدة العقد ، ما مل يثبت عك�ض ذلك .

9  - يــقع باطــــــال اأي وعـــد اأو تعــهـــــد م�سبــــــق يقدمـــه املختـــرع ل�ساحـــب العمـــل يفيــــد 

التنازل عن اأية مكافاأة ي�ستحقها املخرتع .

10- ي�سمـــــي املخـــرتع الخرتاع با�سمــــه فـي الـــرباءة ، ما مل يعلــن  امل�سجـــل كتابة بعدم 

رغبته فـي ت�سميــة الخــرتاع با�سمــه ، واأي وعــد اأو تعــهد م�سبـق يقدمـــه املخـــرتع 

لأي �سخـــ�ض يفيـــد التزامـــه بتقـــدمي هــــــذا الإعالن يكون باطال .

11- يتمتـــع بهذه احلقـــوق املن�ســـو�ض عليها فـي هـــذه املــــــادة موظفـــــو وحـــدات  اجلهــــاز 

الإداري للدولة ومن يقدمون خدماتهم بعقود خا�سة .       

املــادة ) 5 (  

يتعـــني على من يتقدم بطلب احل�سول على براءة اخرتاع اللتزام بالآتي :

1 - اإيداع الطلب لدى امل�سجل مرفقا به عري�سة وو�سف لالخرتاع وطلب حمايـــة اأو 

اأكرث ور�ســم اأو اأكـــرث ) عنــد القت�ســاء ( وملخـــ�ض مـع �ســـداد الر�سوم املقررة فـي 

هذا ال�ساأن .
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2 - اأن حتتــوي العري�سة على البيانات التي تخ�ض مودع الطلب واملخرتع والوكيل 

) اإن وجد ( وم�سمى الخرتاع ، وبيان يربر حق مودع الطلب فـي الرباءة اإذا مل 

يكن هو املخرتع .

اأن يكــ�ســـف الو�ســـف عـــن الخـــرتاع بطـــريقـــة وا�سحـــة وكامـــلــة وذلك بتوفري   - 3

الخرتاع من  فـي جمال  عادية  يتمتع مبهارة  �سخ�ض  اأي  التي متكن  املعلومات 

تنفيذه وا�ستخدامه بدون جتريب غري �سروري . 

4 - اأن يتعهـــد كتابـــة باأن الأحـــيــاء الدقيقة - اإذا كانت مو�سـع طلــب بـــراءة اخرتاع - 

قد مت اإيداعها لدى جهة اإيداع دولية وفقا ملعاهدة بوداب�ست ولئحتها واأن يرفق 

بالإقرار الإي�سال الدال على الإيداع .

5 - اأن تكـــون اأو�ســــاف الأ�سنـــاف النباتيــة مكتملة اإىل درجة معقولة بقدر الإمكان ، 

ومطابقة فـي امل�سطلحات ال�سكلية للنبات املعرو�ض واملو�سوف .

اأو املطالبـــات مو�ســــوع احلمايـــة على نحو وا�سح وموجز ولو  6 - حتديـــد املطالبـــة 

با�ستعمــال الو�ســف اأو الر�سومــــات لفهـــم الختـــراع مبا يو�ســح بدرجــة معقولـــة 

ل�سخ�ض من اأهل املهنة اأن مودع الطلب كان حائزا على الخرتاع املطالب بحمايته 

فـي تاريخ الإيداع .

7 - اأن يكـــون ملخـــ�ض مو�ســـوع الطلـــب موجــــــزا ومت�سمنـــا كافـــة املعلومات الفنية 

املتعلقة بالخرتاع مبا ل يزيد عن ) 300 ( ثالثمائة كلمة ما مل تقت�ض ال�سرورة 

غري ذلك .

8 - يجوز ملودع الطلب اأن ي�سحبه فـي اأي وقت قبل الف�سل فيه .

اإذا مل يكن  9 - يجـــوز اإيداع طلــب لحـــق فـي ال�سلطنـة فيما يتعلق بنف�ض الخرتاع 

قد مت الفح�ض العام للطلب الأول امل�سحوب ومل تتم املطالبة ب�ساأنه باأية حقوق 

اأولوية ومل تتعلق به اأية حقوق غري مف�سول فيها فـي ال�سلطنة ، ويعترب الطلب 

جتـــوز  ول   ، الخـــرتاع  بذلك  يتعلـــق  فيما  ال�سلطنة  فـي  طلب  كاأول  الالحق 

املطالبـــة باأية حـــقوق اأولويـــة فـي الطلب امل�سحوب بعد الطلب الالحق .

املــادة ) 6 ( 

 1 - يتعلــق طلـــب احل�ســـول على براءة اخــرتاع  باخـرتاع  واحد اأو جمموعة  اخرتاعات 

مرتبطة بحيث ت�سكل مفهوما اإبداعيا عاما واحدا .

2 - يجــــوز ملودع الطلب اأن يعدلـــه مبا ل يجاوز  املو�سوع املطالب بحمايته فـي الطلب 

املبدئي .

اإىل طلبني  الطلــــب  يقــ�ســم  اأن  براءة الخــرتاع  قبـــل منـــح  الطلـــب  3 - يجــــوز ملودع 

اأو اأكرث ، ب�سرط اأن ل يتجاوز كل طلب مق�سم املو�سوع املف�سـح عنه فـي الطلب 

املبدئي ، واأن يكون �ساحلا لتاريخ الإيداع ولتاريخ اأولوية الطلب املبدئي .

4 - ل يجــوز اإلغــاء الرباءة التي مت منحـــها اإذا تبني لحقا اأن مودع الطلب مل يلتزم 

بوحدة الخرتاع . 
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املــادة ) 7 (   

  1 - يجوز ملن يتقــدم  بطلـــب احل�سول على بـــراءة الختــــراع اأن ي�سمــن طلبه اإعــــالنا 

اأو الإقليمية �سبق  اأكــــرث من الطلبـــات الوطنية  اأو   اأولويـــة طلـــب  باأحقيتـــه فـي 

اأن اأودعها هو اأو �سلفـه فـي اأو ل�سالح اأية دولة ع�سـو فـي معاهـــدة باري�ض اأو فـي 

منظمـــــة التجارة العامليــة ، وذلك خالل مدة ) 12 ( اثني ع�سر �سهرا حت�سب وفقا 

لأحكام املــادة ) 4 ( من معاهدة باري�ض ، ول يجوز اإلغاء حق الأولوية ب�سبب اأية 

اأعمال متت بالن�سبة لالخرتاع فـي الفرتة ال�سابقة على تاريخ تقدمي طلب حق 

الأولوية . ول يـــرتتب عليها اأي حـــق �سخ�ســـي اأو للغري مثل اإيداع اآخر اأو ن�سر اأو 

ا�ستغالل ذات الخرتاع .

يقـــدم ن�سخة  اأن   ، الأولوية  املتـــ�سمن  الطلـــب  مـــــودع  اأن يطـلـــب من  2 - للم�سجــــل 

طبــق الأ�ســل من الأولويـــة معتمـــدة من مكتــب امللكيـة ال�سناعية الذي اأودع فيه 

الطلب ، وعلى امل�سجل قبول الن�سخة كما قررته جهة العتماد .

3 - يعتــــرب اإعـــالن حــق الأولوية كاأن مل يكن اإذا مل ت�ستوف البيانات امل�سار اإليها فـي 

البندين ال�سابقني .

املــادة ) 8 (   

اإذا كـــان مــــودع طلــــب احل�ســـول على بـــراءة  تقـــدم بنف�ســـه اأو �سلفـــه بطلــب خــارج ال�سلطنـــة 

للح�سول على براءة الخرتاع عن ذات الخرتاع املطالب بحمايته داخل ال�سلطنة اأو يت�سابه 

معه اإىل حد كبري ، فاإن للم�سجل اأن يطلب منه تزويده بامل�ستندات التالية : 

1 - تاريخ ورقم الطلب اخلارجي .

2 - ن�سخة من اأي تبليغ يكون متعلقا بتاريخ اأي بحث اأو فح�ض مت اجراوؤه بالن�سبة 

للطلب اخلارجي .

3 - ن�سخة من الرباءة املمنوحة على اأ�سا�ض الطلب اخلارجي .

4 - ن�سخــــة من اأي قـــرار نهائـــي برفـــ�ض الطلـــب اأو برفـــ�ض املنـح املطلــوب فـي الطلب 

اخلارجي .

5 - ن�سخــــة من اأي قـــرار نهائـــي باإلـــغــاء الـــرباءة املمنوحة مبوجب الطلب اخلارجي .

املــادة ) 9 (   

اأ  - يعتمـــد امل�سجــل تاريـخ ت�سلم الطلب كتاريخ  اإيداع ، ب�سرط اأن يت�سمن الطلب فـي 

وقت الت�سلم كل العنا�سر التالية :

1 - اإ�ســــارة �سريحـــة اأو �سمــنيـــة مكتوبــــة باللـــغــة العــربيـــة تفــيـــد بـــاأن العنا�سر 

معدة لتكون طلبا .
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2 - اإ�ســـارات مكتوبـــة باللغـــة العربية ت�سمح باإثبات هوية مــودع الطلب ومعلومات 

ت�سمح بالت�سال مبودع الطلب بوا�سطة املكتب .

3 - جزء يبدو فـي ظاهره ، و�سفا لخرتاع يدون باأية لغة .

4 -اإ�سارة باللغة العربية  اإىل الطلب املودع �سابقا اإذا كان مالئما .

 ب - اإذا تبني للم�سجل اأن الطلب غري م�ستـوف لل�سروط املطلوبة ، وجب عليه اأن يخطر 

 ، اإيداع  الت�سحيــــح كتاريــخ  ا�ســتالم  ، ويعتمــد تاريــخ  مودع الطلــب بالت�ســحــيــح 

واإذا مل يتـــم الت�ســحــيــح يعـــد الطلب كاأن مل يكن .

ج - 1 - اإذا تبـني للمـــ�سجل ، اأثنــــاء التاأكـــد من تاريــــخ الإيداع ، اأن الطلـــب ي�سري اإىل 

الطلـــب  مـــودع  يخطر  اأن  عليه  وجب   ، الطلب  فـي  م�سمنة  غري  ر�سومات 

با�ستكمـــال الر�سومـــات الناق�ســـة ، ويعتمـــد امل�سجــل تاريخ ت�سلمه الر�سومات 

اإيداع . وبخالف ذلك يعتمد امل�سجـــل تاريــخ ت�سلم الطلــــب  الناق�سة كتاريخ 

كتاريخ اإيداع ، ول يعتد باأية اإ�سارة اإىل الر�سومات املذكورة . 

2 - اإذا تبـــني للمـــ�سجـــل اأثنـــاء حتـــديده لتاريـــخ الإيـــداع اأن جـــزءا مـــن  الو�سف 

مل ي�سمن الطلب ، وجب عليه اأن يخطر مودع الطلب با�ستكمـــال النواقـــ�ض ، 

ويعتمـــد امل�سجــل تاريــخ ت�سلمــه البيــانات الناق�ســـة كتاريــخ اإيــداع ، وبخـــالف 

ذلك يعتمـــد امل�سجـــل تاريـــخ ا�ستالم الطلب كتاريخ اإيداع ول يعتد باأية اإ�سارة 

اإىل اجلزء املذكور . 

3 - بـــعـــد اعتمـــاد تاريـــخ اإيـــداع وت�سنيـــف الخـــرتاع طبقــا للت�ســـنيـــف الدويل ، 

على امل�سجل اأن يفح�ض ما اإذا كان الطلب م�ستوفيا كافة ال�سروط املن�سو�ض 

عليها فـي هذا القانون ولئحته التنفيذية .

4 - اأ  - يقــوم  امل�سجل بعــــد ) 18 ( ثمانيـــة ع�ســـر �سهــــرا من تاريـــخ الإيداع بفحــــ�ض 

�سداد  بعد  الر�سمية  فـي اجلـــريـــدة  الإيـــداع  عـــن  وينـــ�ســـر   ، الـــرباءة  طلـــب 

الر�سوم املقررة ، ويت�سمن الن�سر البيانات التالية :

1 - رقم وتاريخ اإيداع الطلب .

2 - ا�سم الخرتاع .

3 - ا�سم مودع الخرتاع .

4 - تاريخ الأولوية .

5 - الت�سنيف الدويل .

6 - ر�سمــــا واحـــــدا - اإن وجــــــــد - ي�ســـــــور العن�ســــر اأو العـــــنا�سـر الرئي�سيـــة 

لالخرتاع .

7 - ملخ�ض و�سف الخرتاع .
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  ب - يجـــوز لأي �سخــ�ض ذي م�سلحة احل�سول على ن�سخـــة بكامـــل حمتويات 

طلبات الرباءات امل�سموح بالطالع عليها بعد �سداد الر�سوم املقررة .

 جـ - على امل�سجل اأن ل ي�سمح بالطالع على اأو يقدم معلومات عن حمتويات 

طلب الرباءة اإىل الغري حتى ين�سر الإعالن فـي اجلريدة الر�سمية .

   د  - عنـــد �ســـداد الر�سوم املقـــــررة فـي اأي وقـــت بني تاريـــخ الإيـــداع ونهاية مــدة 

امل�سجل  من  يطلب  اأن  الطلب  ملودع  يجوز   ، �سهرا  ع�سر  الثمانية   )  18  (

اإتاحة الطلب للفح�ض العام واأن ين�سر الإعالن فـي اجلريدة الر�سمية .

5 -  اأ  - يجـــــــــــــــوز ملـــــــــودع  الطلـــــــــــــب اأو اأي �سخــــــــــ�ض اآخــــــــــر ذي م�سلحــــــة خــــــــالل 

) 36 ( �ستة وثالثـــني �سهـــرا من تاريخ الإيــــداع اأن يلتم�ض من امل�سجل اأن 

يفح�ض طلب الرباءة فيما يتعلق باإ�ستيفائه لل�سروط املن�سو�ض عليها فـي 

هذا القانون ، على اأن يكون اللتما�ض م�سحوبا مببلغ الر�سوم املقررة مع 

الأخذ فـي العتبار عدد املطالبات ، وعلى امل�سجل اأن ين�سر طلب الفح�ض 

فـي اجلريدة الر�سمية .

 ب - اإذا لـم ي�سلــــم اللتــمــــا�ض امل�ســــار اإليـــه فـي الفقــــرة ال�سابقــــة خـــالل املـــدة 

املن�سو�ض عليها يعترب الطلب متنازل عنه .

 جـ - يجــــوز لأي طــرف ذي م�سلحة خـــالل )120( مائــة وع�ســـرين  يوما من 

ن�سر اإعــالن اللتمـا�ض باإجـــراء فحــ�ض جوهـــري فـي اجلريـــدة الر�سميــة 

امل�سجل معلومات ذات �سلة بقابلية احل�سول على الرباءة  اأن يودع لدى 

بالإ�سافة اإىل كل الأدلة ذات ال�سلة .

6 - لأغــــرا�ض فحـــ�ض طلـــب الـــرباءة مبوجــــب البنـــد ال�سابــــق ، على امل�سجل اأن 

ياأخذ فـي العتبار : 

التعاون  اأو فحــ�ض دويل مقــرر مبوجب معاهدة  اأي تقرير بحــث  نتائــج  اأ -     

ب�ساأن الرباءات فيما يتعلق بالطلب .

 ب - اأي تقرير بحث وفح�ض وفقا للبندين ) 2 ، 4 ( من املادة ) 8 ( من هـذا 

القانـون يقدم حول رف�ض منح براءة لطلب خارجي مماثل .

بحث  اإدارة  بوا�سطة  طلبه  على  بناء  تنفيذه  مت  وفح�ض  بحث  تقرير  اأي   - ج   

وفح�ض خارجية اأو بوا�سطة جهة متخ�س�سة تابعة حلكومة �سلطنة عمان .
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املــادة ) 10 (   

1 -  مينـح امل�سجـــل الرباءة  اإذا راأى اأن الطلــب م�ستوف لل�سـروط املن�سو�ض عليها فـي 

هذا القانون ولئحته التنفيذية ، واإل قرر رف�ض الطلب ويخطر مودعه بذلك . 

2 - على امل�سجل عندما مينح الرباءة اأن :

اأ  - ين�سر اإ�سارة اإىل منح الرباءة .

ب - ي�سدر ملودع الطلب �سهادة مبنح الرباءة ون�سخة من الرباءة .

ج - ي�سجل الرباءة .

د - يوفر ن�سخا من الرباءة للجمهور بعد �سداد الر�سوم املقررة .

3 - للم�سـجـــل بنــاء على طلـــب مـــالك الـــرباءة اإجراء تغيـــريات فـي نــــ�ض اأو ر�سومات 

الرباءة لتحديد مدى احلماية املمنوحة بوا�سطة الرباءة وذلك مبـــا ل يتجـــاوز 

املو�ســـوع املطالـــب بحمايتـــه فـي الطلـــب املبدئـي الذي منحت على اأ�سا�سه الرباءة 

واإل اعترب طلب التغيري كاأن مل يكن .

املــادة )  11 (   

املحمي  ا�ستغــالل الخــرتاع  الآخــرين من  الـــرباءة ل�ساحبــهـــا حق منـــع  1 - متنـــح 

برباءة فـي ال�سلطنة . 

2 - يعد ا�ستغـــالل لخـــرتاع حا�ســـال على براءة اخـــرتاع  اأي من الأفـعــال التالية :

اأ  - عندما تكون الرباءة قد منحت فيما يتعلق مبنتج :

1 - ت�سنيع اأو ا�سترياد املنتج وعر�سه للبيع وبيعه وا�ستخدامه .

2 - تخزين املنتج لأغرا�ض العر�ض للبيع اأو البيع اأو ال�ستخدام .

ب - عندما تكون الرباءة قد منحت فيما يتعلق بعملية �سناعية :

1 - ا�ستخدام العملية ال�سناعية .

2 - القيام باأي من الأفعال امل�سار اإليها فـي الفقرة ) اأ ( فيما يتعلق باأي منتــــج 

يتم احل�ســــول عليه مبا�ســـرة عن طريـــق العمليــة ال�سناعية . 

ج - عندما تكون الرباءة قد منحت فيما يتعلق بنبات اأو �سنف نباتي :

1 - الإنتاج اأو التوليد ) امل�ساعفة ( .

2 - التكييف لغر�ض التكاثر . 

3 - العر�ض للبيع .

4 - البيع اأو غري ذلك من اأعمال الت�سويق .

5 - الت�سدير .

6 - ال�سترياد .

7 - التخزين لأي من هذه الأغرا�ض .
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د - ت�سري اأحكام الفقرة ال�سابقة  على ما يلي :

اأي�سا  هـــو  يكـــن  مل  اإذا  املحمــي  ال�سنــف  من  اأ�سا�سا  امل�ستقـــة  الأ�سنـــاف   -  1

�سنفا م�ستقا اأ�سا�سا .

2 - الأ�سناف التي ل ميكن متييزها بو�سوح عن ال�سنف املحمي .

3 - الأ�سنــــاف التي يقت�ســـي اإنــتاجهـــا ا�ستعـــمــال ال�ســـنف املحمـــي  ا�ستعمال 

متكررا .

4 - ويعترب ال�سنف �سنفا م�ستقا اأ�سا�سـا من �سنـــف اآخـر ) ال�سنف الأ�سلي ( 

عندما : 

اأو من �سنــــف  ال�سنـف الأ�سلــي  يكـــون م�ستقــا ب�ســورة رئي�سيــة من  اأ - 

م�ستـــق ب�ســـورة رئي�ســـيــة من ال�سنــف الأ�سلــي ، وحمتفظــــا بظواهر 

اخل�ســـائــــ�ض الناجمــــــة عـــن الرتكـــيـــب الوراثــــــي اأو عــــن جمموعـــة 

الرتاكيب الوراثية لل�سنف الأ�سلي .

ب - يتميز بو�سوح عن ال�سنف الأ�سلي .

ج - يكــــــون مطــابقـــا لل�سنـــف الأ�سلـــي من حيــــث خــــ�ســـائ�ســه الأ�سا�سية 

الوراثية  اأو عن جمموعة الرتاكيب  الوراثي  الناجمة عن الرتكيب 

لل�سنف الأ�سلي ، ما عدا فيما يخ�ض الفوارق الناجمة عن ال�ستقاق .

3 - يكون ملالك البــــراءة ، بالإ�سافـــة اإىل اأية حقوق اأو تعوي�ســـات اأو اإجراءات اأخرى 

متاحة له ، احلــق فـي اتخــاذ الإجـــراءات الق�سائيـــة �ســـد اأي �سخــ�ض يتعـــدى على 

الرباءة بالقيام - بدون موافقته - باأي من الأفعال امل�سار اإليها فـي البند ) 2 ( من 

هذه املادة اأو يقوم باأفعال جتعل من املحتمل حدوث تعد .

4 - ل متتد احلقوق مبوجب الرباءة اإىل :

مالك  بوا�سطة  ال�سلطنة  فـي  ال�سوق  فـي  معرو�سة  باأ�سنـاف  تتعلــق  اأعمـــال   - اأ 

براءة الخرتاع اأو مبوافقته .

ب - ا�ستخــــــدام اأجهـــــزة على طائـــرات اأو مركبـــات اأر�سيـــة اأو بواخـــر تابعـــة لـــدول 

اأو  ال�سلطنــــة اجلـــوي  اإىل ف�ســاء  اأو عر�ســـا  ، تدخـــل ب�سـورة موؤقتـــــة  اأخرى 

اأرا�سيها اأو مياهها .

برباءة  باخرتاع حممي  تتعلـق  لأغـــرا�ض جتريبيـــة  فقــــط  اأعمـــال متــــار�ض   - ج 

اخرتاع .

تكون  عنــدما  اأو  الإيــــداع  قبل   ، نيـــة  بح�سن  �سخـــ�ض  اأي  بهــا  يقـــوم  اأعمــال   - د 

الأولويــة مطالبــا بهـا ، تــوؤدي اإىل ا�ستخــدام الخرتاع اأو اإىل الإعــداد اجلــاد 

والفعال لذلك ال�ستخدام فـي ال�سلطنة ) امل�ستخدم الأول ( . وفيما عدا ذلك 

ل ي�سري هذا ال�ستثناء . 
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املحمــي احلا�ســــل على  بيــع الختــــراع  اأو  ا�ستخــدام  اأو  بنــاء  اأو  -اأعمـال �سنــع  هـ 

براءة ل�ستخدامات تتعلق بتطوير وتقديـــم معلومــات مطلوبــة مبقتــ�سى اأي 

اأي  اأو بيـــع  اأو ا�ستخــدام  اأو بنــاء  اآخر ينظــم ت�سنيـــع  اأو فـي بلد  قانــون فـي ال�سلطنة 

فـي  املنتجــات  هــذه  اأي من  يبــاع  اأو  ي�ستخـــدم  اأو  اأن ل ي�سنــع  ب�سرط   ، منتــج 

ال�سلطنــة اإل لالأغــرا�ض امل�ســـار اإليها ، واأن ي�ســدر املنتــج فقــط خـــارج ال�سلطنة 

لأغـرا�ض الوفاء مبتطلبات املوافقة على الت�سويق اخلا�سة ب�سلطنة عمــان . 

كمــا ل متــتـــد هذه احلقـــوق بالن�سبة للـــبــراءات املمنوحـــــة لنباتـــات واأ�سنـــاف 

نباتية فـي احلالت الآتية :

اأ  - الأعمال التي تبا�سر لأغرا�ض �سخ�سيـــة وغري جتارية .

ب - الأعمال التي تبا�سر لأغرا�ض جتريبية .

ج - الأعمال التي تبا�سر لغر�ض ا�ستنباط اأ�سناف اأخرى ، خا�ســة الأ�سناف 

امل�ستقة .

د  - اأية اأعمــال ميار�سها املزارعون مع مراعــاة املحافظـــة على امل�سالـــح امل�سروعة 

عن  املزارعون  عليه  ح�سل  الذي  احل�ساد  ناجت  ل�ستخدام  الرباءة  ملالك 

طريق زراعة ال�سنف املحمي اأو اأي �سنف م�ستق اأ�سا�سا لأغرا�ض الإكثار .

املـــادة للوزير  هــــذه  البنــــد )4( من  الفـــقرة الأوىل من  باأحـكــــام  الإخـــــــالل  5 - دون 

 ، اأي طــرف ذي م�سلحـــة  بناء على طلب  اأو  الإعـــالن بحكـــم وظيفته  �سالحيــة 

املنتج  با�سترياد  اآخرين  لأ�سخا�ض  الرتخي�ض  ثم  ومن  الرباءة  حق  �سقوط  عن 

الخرتاع  طريق  عن   ، مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  بطريق   ، م�سنع  منتج  اأو  املحمي 

اأو متوفر  اإذا كان املنتج غري متوفر فـي ال�سلطنة  اآخر  اإقليم  املحمي برباءة من 

فـي ال�سلطنة مبعايري جودة متدنية اأو بكمية غري كافية ملقابلة الطلب املحلي اأو 

باأ�سعار يعتربها الوزير تع�سفية اأو لأي �سبب اأخر يتعلق بامل�سلحة العامة ، مبا فـي 

ذلك املمار�سات غري التناف�سية ب�سرط اأن :

اأ  - يكــــون املنتــــج قد مت و�سعــه فـي قــنـــوات التجـــارة فـي الإقليـــم الذي �سي�ستورد 

منه بوا�سطة مالك الرباءة اأو مبوافقته . 

 ، اأو العملية ال�سناعية لت�سنيعه   ب - تكون هناك براءة اخــرتاع تطالب باملنتـــج 

نافـــذة املفعــول فـي الإقليــم الذي �سيتــم ا�سترياد املنتج منـــه ومملوكـــة لنف�ض 

ال�سخ�ض الذي ميلك الرباءة فـي ال�سلطنة اأو �سخ�ض تابع له .
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6 - للوزير  بحكم وظيفته ، اأو بناء على طلب مالك احلق اإلغاء الرتخي�ض امل�سار اإليه 

فـي البند ال�سابق فـي احلالتني الآتيتني :

باعتبار  الــــوزير  قــــرار  بـــرر  الـذي  بالغــــر�ض  الوفــــاء  فـي  امل�ستــــورد  ف�ســــل  اإذا   - اأ 

حقوق الرباءة قد �سقطت .

ب - اإذا زالــت الأ�سبــاب التي اأدت اإىل قـــرار الوزير با�سقاط حقوق براءة الخرتاع 

مع مراعاة امل�سالح امل�سروعة للم�ستورد مبا فـي ذلك حقه فـي الجتار باملنتجات 

التي تبقى خمزنة لديه .

اأن يحول  املــادة  /د( من هذه   4 البند)  فـي  اإليه  امل�ســار  الأول  للم�ستخـــدم  يحـــق   -  7

اأو ينقل مع املن�ساأة اأو املوؤ�س�سة اأو مع اجلزء من املن�ساأة اأو املوؤ�س�سة الذي مت فيه 

ال�ستخدام بالأعمال التي يقوم بها بح�سن نية . 

املــادة )  12 (   

1-  اأ  - تنتهـــي مدة الرباءة بعـــد )20( ع�سـرين �سنة من تاريخ  اإيداع طلب احل�سول 

على الرباءة ، مع مراعاة حكم  البند )2( من هذه املادة .

بعــــد  اأو   ، الإيداع  تاريــخ  من  �سنـــوات  اأربـــع  م�ســـي  بعد  الـــرباءة  منحــــت  اإذا   - ب 

م�ســـي �سنتني من طلب الفحـــ�ض ، اأيهمــا اأ�سبــق لأ�سباب خارجة عن اإرادة مودع 

الطلب ، متد مدة حماية تلك الرباءة بقدر املدة التـــي تزيـــد على ال�سنــــوات 

الأربـــع مـــن تـــاريــــخ الإيداع مبـــا ل يجـــاوز خم�ض �سنوات من تاريخ النتهاء 

العادي ، على اأن متنح هذه التمديدات بناء على طلب مالك الرباءة وبعد �سداد 

الر�سوم املقررة . 

ج - يجــوز تعديل مـدة الرباءة ، مبا ل يجـــاوز خمــ�ض �سنوات من تاريخ النتهاء 

اإذا   ، املقررة  الر�سوم  �سداد  وبعد  الرباءة  مالك  على طلب  بناء  وذلك  العادي 

الأول  التجــاري  بال�ستخـــــدام  املتعلقة  الت�سويق  على  املوافقة  اإجراءات  كانت 

للمنتـــج فـي ال�سلطنـــة ت�ستـــغــرق اأكرث من )24( اأربعــة وع�ســـريــن �سهـــرا من 

مودع  اإرادة  عن  خارجة  لأ�سباب  الت�سويق  على  املوافقــة  طلب  تقديـــم  تاريـــخ 

الطلب اأو مالك الرباءة .

2 - يدفـــع �ساحـــب الرباءة مقدمـــا الر�سـوم املقررة ت�ساعديا باطراد ، بعد �سنة من 

تاريخ الإيداع وذلك للحفاظ على حق الرباءة اأو على طلب احل�سول على الرباءة 

مع منحه فرتة �سماح قدرها �ستة اأ�سهر ل�سداد املتاأخر ، واإل اعترب طلب الرباءة 

كاأن مل يكن .
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اأي وقت قبل نهاية �سنة من  اإعادة العمل بالرباءة املنتهية فـي  ويجوز للم�سجل 

تاريخ املدة التي كان ينبغي اأن يتم فيها ال�سداد ، اإذا تبني له اأن عدم �سداد الر�سوم 

كان له ما يربره واأن حقوق الغري التي رمبا تكون قد ن�ساأت فـي هذه الفرتة ل 

ت�سار بدرجة كبرية . 

املــادة )  13 (   

1 -  اأ - متنح الرتاخي�ض الإجبارية :

1 - اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك .

2 - اإذا قــــررت جهـــة ق�سائيــــة اأو اإداريــــــة اأن طريـــقــــة ال�ســـتغـــالل بوا�سطة 

باأن  مقتنعا  الوزير  وكان  تناف�سية  غري  له  املرخ�ض  اأو  الرباءة  مالك 

ا�ستغالل الخرتاع مبنحه الرتخي�ض الإجباري �سيوقف تلك املمار�سة ، وله 

قبل اأن ي�سدر قرار املنح  �سماع مالك الرباءة اأو اأي �سخ�ض ذي م�سلحة .

3 - اإذا كــــان مالك الرباءة ممار�ســــا حلقوقـــه احل�ســــريـــة بــ�ســورة تع�سفية اأو 

مق�سرا فـي اتخاذ تدابري ملنع املرخ�ض له بوا�سطته من ممار�سة احلقوق 

احل�سرية ب�سـورة تع�سفية .

4 - اإذا كـــــان الخـــرتاع غـــري متــــوافـــر بكمــيـــات اأو بنوعيــات كافيـــة اأو باأ�سعار 

معقولة ب�سبب الت�سنيع فـي ال�سلطنة اأو ب�سبب ال�سترياد .

5 - اإذا كان هنـــاك طــلب براءة اآخــر )الرباءة الثانية( ينطــوي على اخرتاع 

متقدم فنيا ، وله اأهمية اقت�سادية ذات �ساأن بالن�سبة لالخرتاع املطالب 

به فـي الرباءة الأوىل التي ل ميكن بدون التعدي عليها ا�ستغالل الرباءة 

الثانية .

اأيــــة جهــــة  ب - يجـــوز للوزيـــر - بدون موافقــــة مالك الـــرباءة - اأن يقرر قيــــام 

حكومية اأو �سخ�ض اآخر با�ستغالل الخرتاع ، ويكون هذا ال�ستغالل مق�سورا 

على الغــر�ض الـــذي رخــ�ض من اأجلــه ، على اأن تدفــع مكافــــاأة كافيـــة ملالك 

القيمة القت�سادية  فـي العتبار  الأخذ  الرباءة ح�سب ظروف كل حالة مع 

لقرار الوزير ، واأحكام قرار املجل�ض العام ملنظمة التجارة العاملية اإن كان ذلك 

اإجباري ملنتج  مالئما بالن�سبة للمكافـــاأة التي تقـــرر عند منح براءة اخرتاع 

دوائي اأو عملية �سناعية ل�سناعة هذا املنتج .

2 - ل يجوز تقدمي طلب احل�سول على ترخي�ض اإجباري ب�سبب الوجود غــــري الكــافــي 

للمنتــــج املحمــــي بـــرباءة اأو املنتــــــج امل�سنــــوع بالعمليــــة ال�سناعية املحمية برباءة 

اخرتاع ، كما هو مقرر فـي البند )1/اأ/4( من هذه املادة قبل انق�ساء مدة اأربع 

�سنوات من  اأو ثالث  براءة اخرتاع  اإيداع طلب احل�سول على  تاريخ  �سنوات من 

تاريخ منح الرباءة ، اأي املدتني اأطــــول ، ويرفـــ�ض الطـــلب اإذا برر �ساحب الرباءة 

تراخيه اأو عدم كفاية ن�ساطه باأ�سباب م�سروعة .
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3 - بناء على طلب مالك الرباءة ، اأو اجلهـة احلكومية اأو الغري امل�سرح له با�ستغالل 

الخرتاع املحمي برباءة اخرتاع ، يجوز للوزير بعد �سماع الطرفني ، كليهما اأو 

اأحدهما ، اأن يغري �سروط قرار منح الرتخي�ض الإجباري مبا يتالءم والظروف 

التي طراأت واأدت اإىل هذا التغيري .

4 -  اأ  - بناء على طلب مالك الرباءة ، يلغي الوزير الرتخي�ض الإجباري اإذا اقتنع بعد 

�سماع الطرفني اأو اأحدهما اإذا كانا يرغبان فـي ذلك واأن الظروف التي اأدت 

اإىل قراره قد زالت ومن غري املحتمل اأن تتكرر اأو اأن املرخ�ض له اإجباريا قد 

ف�سل فـي الوفاء ب�سروط القرار .

ب  - يجــوز للوزير رف�ض طلب اإلغـــاء الرتخيـــ�ض الإجبــاري اإذا اقتنـــع باأن احلاجة 

اإىل حماية كافية للم�سالح امل�سروعة للمرخ�ض له اإجباريا تربر الإبقاء على 

القرار اأو اإذا كان الرتخي�ض الإجباري قد منح ملعاجلة ممار�سة غري تناف�سية 

مبوجب البند )1/اأ/2( من هذه املادة واأن من املحتمل اأن تتكرر الأحوال التي 

اأدت اإىل الرتخي�ض الإجباري .

5 - يجوز فقط حتويل الرتخي�ض الإجباري مع املن�ساأة اأو املوؤ�س�سة التابعة للمرخ�ض 

له اإجباريـــا اأو مـع اجلــزء من املن�ســاأة اأو املوؤ�س�ســة الــذي يجــري داخلـه ا�ستغالل 

الخرتاع املحمي بالرباءة .

6 - يكـون الرتخيــ�ض الإجباري فـي كل الأحوال غري ح�سري ، لذلك فاإنه ل يحول 

دون :

اأ  - ا�ستغـــالل الخـــرتاع بوا�سطـــة مالك الـرباءة نف�سه ، اإما عن طريق الت�سنيع 

فـي ال�سلطنة اأو عن طريق ال�سترياد اأو كليهما .

ب - اإبرام عقود ترخي�ض بوا�سطة مالك الرباءة .

اأحكام هذا  ، مبوجــــب  امل�ستمـــرة حلقوقـــه  باملمار�ســــة  الـــبــراءة  مالــك  قيــــام   - ج 

القانون .

 7 - اأ - يقدم طلب الرتخيــ�ض الإجبــاري اإىل الوزير م�سحوبا بدليل على اأن مالك 

، طلبـــا  الإجبـــــاري  الطالــب للرتخيــ�ض  ال�سخــ�ض  تلقــــى من  قــــد  البـــراءة 

لرتخيــ�ض اإختــياري تعاقــدي ، ومل يتمكن من احل�سول على هذا الرتخي�ض 

ب�سروط جتارية منا�سبة وخالل فرتة زمنية اأق�ساها �ستة اأ�سهر من تاريخ 

تقدمي طلب الرتخي�ض الإختيـــــاري ملالـــك الــبــراءة مــا لـــم تبــيــــن الظـــروف 

اخلا�ســـة للحــالة خالف ذلك .
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ب - ل ي�سرتط تقدمي دليل على وجود �سابقة للح�سول على ترخي�ض اختــــياري 

ح�سب الفقـــرة ال�سابقــــــــة ، فـي حــــــالت الطــــــوارئ اأو فـي الأو�ســـاع الأخـــرى 

امللحة اأو فـي حالت ال�ستخدام غري التجاري لأغرا�ض عامة اأو عندما مينح 

الرتخي�ض الإجباري ملعاجلة ممار�سة تقرر - بعد اإجراء ق�سائي اأو اإداري - 

اأنها غري تناف�سية ، على اأن يخطر مالك الرباءة فـي مثل هذه احلالت بقرار 

الوزير فـي اأقرب وقت ممكن .

اإجباري بغــر�ض ت�سدير  ا�ستغـــالل الخـــرتاع ال�ســـادر ب�ساأنه ترخي�ض  8 - يقت�ســـر 

منتج دوائي اأو عملية �سناعية ملنتج دوائي حممي اأو حممية برباءة اخرتاع ، على 

اإنتاجية غري كافية  اآخر لي�ست له طاقة  اأو فـي بلد  ال�سلطنة  ال�سوق فـي  تزويد 

من هذا املنتج الدوائي اأو عملية �سنعه طبقا لأحكام و�سروط قرار املجل�ض العام 

ملنظمة التجارة العاملية .

9  -  متنـــح الرتاخيــ�ض الإجباريــة لالخـــرتاعات فـي جمـــال تقنيـــة اأ�سبــاه املو�سالت 

فقط لال�ستخـــدام العــام غري التجــــاري اأو اإذا قـــررت جهــة ق�سائية اأو اإداريـــة اأن 

طريقة ا�ستغالل الخرتاعات املحمية بالرباءة غري تناف�سيــــة ، واأن قـــرار الوزير 

باإ�ســـدار الرتخــي�ض الإجبــاري �سي�سحح تلك املمار�سة . 

10 - عندما مينح ترخي�ض اإجباري مبوجب البند )1/اأ/5( من هذه املادة  :

ب�ســروط معقولة  الأوىل م�ستحــقـــا لرتخيــ�ض مقابــل  الرباءة  مـالك  يكون   - اأ 

ل�ستخدام الخرتاع املطالب به فـي  الرباءة الثانية .

ب - يكـــون ترخــي�ض البـــراءة الأوىل غيـــر قابـــل للتنازل اإل بالتنــــــازل عن البـراءة 

الثانية املمنوحة وفقا للبند ال�سابق .

11 - ت�سري اأحكام هذه املادة - حيث يكون مالئما ومع اإجراء ما يلزم من تعديـــل - على 

طلبات الرباءات غري املف�ســـول فيهـــا اإل فـي حالـــة الوجود غري الكافـي للمنتج 

املحمي برباءة اأو املنتج امل�سنوع بالعملية ال�سناعية املحمية برباءة اخرتاع . 

املــادة )  14 (   

اأن يــتقــــدم  بطـــــلـــب اإىل املحـــكـــمـــة املخت�سة  1 - يجــــوز لأي �سخــــ�ض ذي م�سلحـــة 

لإلغاء القرار ال�سادر مبنح الرباءة .

املدعي  اأثبت  اإذا  الـــرباءة  ال�ســـادر مبنـــح  الــقـــرار  باإلــغـــاء  اأن تق�ســـي  2 - للمحكمــــة 

اأن طلب احل�سول على الرباءة غري م�ستوف لل�سروط املن�سو�ض عليهـــــا فـي هذا 

اأنه قــد مـــار�ض  اأو   ، اأو خلفه  ليــــ�ض هو املخرتع  اأن مــــالك الرباءة  اأو   ، القانـــــون 

اإخفـــاء معلومــات  مثـــل  اختــراع  بــراءة  اأثناء ح�سولــــه على  ت�سرفا غري م�سروع 

جوهريـــة وموؤثرة فـي  قرار منح الرباءة .
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3 - ل يكــــون عـــدم المتثــال اأمــام املحكمــة لأي اإجراء �سكلي ،  �سببا لإلغاء الرباءة اإل 

اإذا كان عدم المتثال قد حدث بنية الحتيال .

اإلغاء  فيتم   ، الخرتاع  على جزء من  قائما  بالإبطـــال  ال�ســـادر  احلكم  كـــان  اإذا   -  4

املطالبة اأو املطالبات املطابقة فقط لهذا اجلزء .

5 - اأية براءة اأو مطالبـة اأو جزء من مطالبـة مت اإلغاوؤها ، تعترب لغية من تاريخ منح 

الرباءة كما لو اأنها مل متنح .

6 - فـي حـــال حـــدوث نزاع على احلــق فـي براءة الخرتاع يجــوز لل�سخ�ض �ساحب 

امل�سلحة اأن يطلب من املحكمة اأن حتول له حق امللكية بدل من اإلغائه .

7 - على املحكمـــة اأن تقــــوم باإبالغ امل�سجـــل باحلــكم النهائي ال�ســـادر وفـــقا لأحكام هذه 

املادة لكي يقوم بت�سجيله ون�سر اإ�سارة اإليه وفقا لالئحة التنفيذية لهذا القانون .

الف�سل الثاين 

�سهادات مناذج املنفعة

املــادة )  15 (   

ت�سري اأحكام الف�ســل الأول من الــباب الأول على �سهادات مناذج املنفعة ، مع اإجراء ما يلزم 

من تعديل ، وذلك مع عدم الإخالل بالأحكام الآتية :

1- اأن يكــــــون الخـــــرتاع قابال للت�سجـــيل كنمـــوذج منفعـــة اإذا كان جديـــدا وينطوي 

على خطوة اإبداعية بدرجة كافية وقابال للتطبيق �سناعيا .   

2- اأن يعتـــرب منـوذج املنفعة منطـــويا على خطــــوة اإبداعيــة كافيــة اإذا ن�ســـاأ بطريقة غري 

معروفة عن التقنية ال�سناعية ال�سابقة ، مع الأخــذ فـي العتبار اأوجه الختالف 

وال�سبه بني منوذج املنفعة املطالب بحمايته والتقنية ال�سناعية ال�سابقة .

بدرجة  وكامـل  وا�سـح  باأ�سلــوب  النمــوذج  عن  املنفعــة  منـــوذج  و�ســـف  يك�ســـف  اأن   -3

كافية متكن من تنفيذ منوذج املنفعة بوا�سطة �سخ�ض يتمتع باخلربة التخ�س�سية 

العادية فـي جمال التقنية واأن منوذج املنفعة املطالب بحمايته يعزز من منفعة 

وظيفة النموذج للغر�ض الذي �سمم من اأجله .

يكـــون فحـــ�ض امل�سجـــل لطلـــب �سهـــادة منوذج املنفعة وفقا لأحكام هذا القانون .  - 4
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املــادة )  16 (   

1 - يكــون ملالك ال�سـهـادة احلـــق فـي اأن يقــــيــم دعـــوى، طبقــــا لأحكـــام هـــذا القانون 

من  جتعل  باأعمال  يقوم  اأو  موافقته  دون  ال�سهادة  على  يتعدى  �سخ�ض  اأي  �سد 

املحتمل حدوث تعد .

وبعد رفع الدعوى تاأمر املحكمة امل�سجل بفح�ض �سهادة منوذج املنفعة وفقا لأحكام 

هذا القانون ، ثم يرفع امل�سجل نتيجة ذلك الفح�ض اإىل املحكمة فـي مدة ل جتاوز 

، وتكــــون للنتيجة حجيـــة القرينة القابلة للطعن  ) 120 ( مائة وع�سرين يوما 

فيما يتعلق ب�سحة اأو عدم �سحة ال�سهادة .

2 - يجــــوز للمحكمــة - اأثــــنـاء املـــدة التي يفحــــ�ض فيـــهـــا امل�ســـجـــل منـــــوذج املنفعـــة - 

اأن تاأمــــر بتدابري مـــوؤقتـــة ملنـــع حـدوث اأي تعدٍّ اأو للمحافظة على البينة املتعلقة 

بالتعدي .

املــادة )  17 (   

مــع مراعاة حكــــم املادة )2/12( مــــن هـــذا القانـــون تنتهـــي �سهـــادة منــــوذج املنفعة بعد ع�سر 

�سنوات من تاريخ اإيداع طلب احل�سول على ال�سهادة  .

املــادة )  18 (   

اأو �سهـــادة ت�سميـــم �سناعي  اأ  - يجوز ملـودع طلـــب احل�ســـول على براءة اخــرتاع    - 1

اأية  فـي  اأو  القانون  هذا  )5/9( من  املادة  الرباءة مبوجب  قبل فح�ض طلب 

حالة قبل رف�ض الطلب اأو منح براءة اأو �سهادة ت�سميم �سناعي ، وبعد �سداد 

الر�سم املقرر ، اأن يحول طلبه اإىل طلب �سهادة منوذج منفعة يكون تاريخ اإيداع 

الطلب املبدئي تاريخا له .

ب - يجــــوز ملودع طلـــب احل�ســول على �سهــادة منـوذج منفعة قبل رف�ض  الطلب اأو 

منح ال�سهادة - بعد �سداد الر�سم املقرر - اأن يحول طلبه اإىل طلب للح�سول 

على براءة اأو �سهادة ت�سميم �سناعي اعتبارا من تاريخ اإيداع الطلب الأول . 

2 - ل يجوز حتويل الطلب وفقا ملا تقدم اأكرث من مرة واحدة . 

الف�سل الثالث

الت�سميمات ال�سناعية

املــادة )  19 (   

ل متتـــد احلماية مبوجــــب هــذا الفــ�ســـل اإىل اأي �سيء فـي ت�سمـــيم �سناعي يفيد فقط فـي 

احل�سول على نتيجة فنية اأو حت�سني الوظيفة العملية . 
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املــادة )  20 (   

1 - يكــــون الت�سمـــيم ال�سناعـــي قـــابال للت�سجيـــل اإذا مل يتــم الك�ســـف عنـــه للجمهور .

2 - يكـــون الت�سمـــيم ال�سناعـي جديدا اإذا مل يختلف بدرجة ملحوظة عن ت�ساميم مت 

الك�سف عنها للجمهور ، فـي اأي مكان فـي العامل عن طريق الن�سر ب�سكل ملمو�ض 

اأو حيث يكون مالئما  اأخرى، قبل تاريخ الإيداع  باأية طريقة  اأو  اأو بال�ستخدام 

لتاريخ اأولوية طلب الت�سجيل . 

3 - ت�سري اأحكام املادتني ) 3 ( و ) 7 ( من هذا القانون ، على الت�سميمات ال�سناعيــــة 

القابلة للت�سجيـــــل ، با�ســـــتثناء اأن تكــــــون املـــدة املقـــررة فـي املادة )7( �ستة اأ�سهر ، 

ول يجوز اإلغاء اإيداع الطلب فـي ال�سلطنة قبل انق�ساء املدة امل�سار اإليها ب�سبب اأية 

اأعمال تتم فـي الفرتة الفا�سلة ، خا�سة اإيـــداع اآخـــر اأو عر�ض ن�ســــخ من الت�سميـــم 

للبيـــع اإذ اأن هـــذه الأعمــال ل ميكن اأن تن�سئ اأي حق للغري . 

4 - ل يكـــون الت�سمــيــم ال�سناعـــي الـــذي يتعـــار�ض مع النظـــام العـــام اأو الآداب قابال 

للت�سجيل .

املــادة )  21 (   

ت�سـري اأحكـام املادة )4( من هذا القانــــون على حق ت�سجيل وت�سمية املبتكر على الت�سميمات 

ال�سناعية ، مع اإجراء ما يلزم من تعديل .

املــادة )  22 (   

1 - يودع لــــدى امل�سجـــل طـــلب ت�سجـــيل الت�سمـــيم ال�سناعي م�ستمــــال على عري�ســــة 

ور�سومات اأو �سور فوتوغرافية اأو ت�سوير بياين اآخر يكون كافيا لو�سف ال�سلعة 

التـــي جت�ســــد الت�سميــــم ال�سناعـــي واإ�ســـارة لنــــوع املنتجــات التــي �سي�ستخدم لها 

ال�سلعة التي  اأن يكون الطلـــب م�سحوبا بعينة من  ، ويجوز  الت�سميم ال�سناعي 

، ويخ�سع  الأبعاد  ثنائي  ال�سناعي  الت�سميم  اإذا كان  ال�سناعي  الت�سميم  جت�سد 

الطلب ل�سداد الر�سم املقرر .  

2 - اإذا كان مودع الطلب غري ال�سخ�ض املبتكر ، تكون العري�سة م�سحوبة ببيان يربر 

حق مودع الطلب فـي ت�سجيل الت�سميم ال�سناعي . 

3 - يجـــــوز اأن يكـــــــون مو�ســــوع الطلــــب اأكــــرث مـــــن ت�سميـــــم �سناعـــي بحـــد اأق�ســـى 

)100( مائة ت�سميم ب�سرط اأن تنتمي اإىل نف�ض الفئة من الت�سنيف الدويل اأو اإىل 

نف�ض املجموعة اأو الرتكيبة من  ال�سلع .
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4 - يجـــوز اأن ي�ســمل طلـــب الت�سجيــل فـي وقـــت الإيداع طلبـــا بتاأجـيل ن�سر الت�سميم 

ال�سناعي بعد الت�سجيل ملدة ل تزيد على )12( اثني ع�سر �سهرا من تاريخ اإيداع 

الطلب اأو من تاريخ اإيداع طلب الأولوية .

5 - يجوز ملودع الطلب اأن ي�سحب الطلب فـي اأي وقت قبل الف�سل فيه .  

املــادة )  23 (   

1 - يعتمـد امل�سجل تاريـــخ  ت�سلــم الطلب كتاريخ اإيداع ، ب�سرط اأن ي�ستمــل الطلب ، 

فـي وقت ال�ستالم ، على بيانات ت�سمح بتحديد هوية مودع الطلب وت�سوير بياين 

لل�سلعة التي جت�سد الت�سميمات ال�سناعية ، مع مراعاة حكم املادة )9/اأ( من هذا 

القانون .

2 - اإذا تبني للم�سجــل بعد فحـــ�ض الطلــب اأنــه م�ستوف للبيانــات املن�ســو�ض عليها 

اإعالن فـي اجلريدة  ، يقوم امل�سجل بن�سر  التنفيذية  القانـــون ولئحتــه  فـي هذا 

الر�سمية ، وين�سر اإ�سارة للت�سجيل وي�سـدر �سهـــادة ت�سجيـــل للت�سميم ال�سناعــــي 

وذلك بعـــد �ســـداد الر�ســـوم املقــررة خــــالل ) 90 ( ت�سعـــون يومــــا من ن�ســر الإعـــالن 

بحيث تغطي تكاليف الت�سجيل والن�سر واإ�سدار �سهادة الت�سجيل ، بالإ�سافة اإىل 

مدة خم�ض �سنوات من مدة احلماية واإذا مل يدفع الر�سوم فـي موعدها ، يجوز 

باأن مودع  اإذا كان مقتنعا  ( ت�سعون يوما  اأن ي�سمح مبهلة مدتها ) 90  للم�سجل 

الطلب قادر على تربير عدم دفع الر�سوم فـي موعدها ، واإل قرر اإلغاء الطلب مع 

عدم العودة اإىل العمل بالت�سميمات ال�سناعية حمل الطلب امللغي .

 3 - اأ  -  اإذا تقـــدم مـــودع الطـــلـــب بعري�ســـة لتاأجيـــل الن�ســــر بــــعــد ت�ســجيـــل الت�سميم 

ال�سناعي ، ل يجوز اإتاحة الطالع على الت�سميم ول على اأي ملف يتعلق 

بالطلب ، وين�سر امل�سجل تنويها بتاأجيل ن�سر الت�سميم ال�سناعي واملعلومات 

املحددة لهوية مالك الت�سميم ال�سناعي مع بيان تاريخ اإيداع الطلب وفرتة 

التاأجيل املطلوبة ، وعند انق�ساء مدة التاأجيل يقوم امل�سجل بن�سر الت�سميم 

ال�سناعي .

اأثنـــاء   ، اإجـــراءات قانونيـــة ب�ســــاأن ت�سميـــم �سناعــــــي م�ســـجـــــل  اإذا اتخــــذت      ب - 

الإجـــراءات  هذه  �سده  اتخذت  الذي  ال�سخ�ض  يخطر  الن�سر  تاأجيل  مدة 

باملعلومات امل�سمنـــة فـي ال�ســـجــل ويف ملــف طلـــب الت�سجيل .
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املــادة )  24 (   

1 - متنح �سهادة الت�سميم ال�سناعي ملالكها احلق فـي منع الآخرين الذين مل يح�سلــــوا 

على موافقـــته من �سنـــع اأو بيــع اأو ا�ستـــرياد �سلـــع حتمــل اأو جت�سد ت�سميما يكون 

ن�سخة اأو معظمــه مــن ذلك الت�ســـميــم ، اإذا كانت هذه الأعمال لأغرا�ض جتارية .

2 - ت�سري اأحكام املادة )11( من هذا القانون على الت�سميمـــات ال�سناعيـــة امل�سجلة 

مع اإجراء ما يلزم من تعديالت .

3 - ملالك الت�سميم ال�سناعي امل�سجل احلق فـي اللجوء اإىل الق�ســـاء  �ســد اأي �سخـــ�ض 

قام با�ستـــغــالل الت�سـمــيــم دون موافقــتـه باأي عـمــل مــن الأعمال امل�سار اإليها فـي 

البند )1( اأو قام باأعمال جتعل من املحتمل اأن يحدث ذلك ال�ستغالل .

4 - تكــــون مدة ت�سجيـــل الت�سميم ال�سناعـــي )5( خمـــ�ض �سنوات من تاريخ اإيداع طلب 

الت�سجيل ، ويجوز بناء على طلب املالك جتديد هذه املدة على فرتتني متتاليتني 

املتاأخر منها خالل فرتة  �سداد  يتم  اأن  املقررة على  الر�سوم  دفع  بعد  املدة  بذات 

�سماح مدتها )6( �ستة اأ�سهر ، واإل �سقط ت�سجيل الت�سميم ال�سناعــي امل�سجل ول 

يعاد العمل به . 

املــادة )25( 

ت�سري اأحكــام املــادة ) 13 ( مــن هذا القانـــون على الرتاخــــيــــ�ض الإجـــباريـــــة للت�سميمــــات 

ال�سناعية ، مع اإجراء ما يلزم من تعديالت .

املــادة )  26 (   

اإلغـــــاء ت�سجيـــــــل  اإجــراءات طلبــات  املــــــادة ) 14 ( من هــــذا القانـــــون على  اأحـكــــام  ت�ســــري 

الت�سميمات ال�سناعية ، مع اإجراء ما يلزم من تعديالت .

الف�سل الرابع 

 الر�سوم والنماذج التخطيطية

)الر�سومات الطبوغرافية( للدوائر املتكاملة

املــادة )  27 (   

1 - ملالك احلق اأن يتقدم بطلب ت�سجيل الت�سميمات التخطيطية للدوائر املتكاملة 

اإذا كانت اأ�سليـــة ومل يتـــم ا�ستغاللهــا جتاريا ملـــدة تــزيد على �سنتني فـي اأي مكان 

فـي العامل .
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2 - يعتــــرب الت�سمـــيم التخطـــيطي للدائرة املتكاملــــــة اأ�سليـــــا اإذا كان ثمـــــرة جهــــــــد 

فكري بذله مبتكر ولي�ض ماألوفا بني مبتكري الت�سميمات التخطيطية و�سانعي 

الدوائر املتكاملة عند ابتكاره .

3 - ل يحمـــى الت�سمـــيــــم التخطيـــطي الـــذي يتــكـــون من جممـــوعـــة مـــن العنا�سر 

والو�سالت املاألوفة اإل اإذا كانت املجموعة ككل اأ�سلية وفقا للبند ال�سابق .

املــادة )  28 (   

1 - ينح�سر حـــق حماية الت�سمــيم التخطيطي ملبتكره ، ويجـــوز التنـازل عنه اأو حوالته 

باخلالفة ، واإذا ابتكر عدة اأ�سخا�ض ت�سميما تخطيطيا بالت�سامن ينح�سر هذا 

احلق بالت�سامن بينهم .

2 - ت�ســـري اأحكــــام املـــــــــــادة )4( من هــذا القـــانـــــون على احلمايــة املــقـررة للت�سميمات 

التخطيطية مع اإجراء ما يلزم من تعديالت .

املــادة )  29 (   

1 - ت�ســــري احلمايــة املقـــررة مبوجــب اأحكـــام هذا القانــون على الت�سميم التخطيطي 

اإذا كانت اأو مل تكن الدائرة املتكاملة التي يندمج فيها الت�سمــــيم ، هـــــي نف�ســــها 

مدجمـــــة فـي �سلعــــة ما ، مع مراعــــــاة حكــــم البند )2( من هذه املادة ، وميتد اأثر 

هذه احلماية على الأعمال التالية اإذا متت بدون ت�سريح مالك احلق :

اأ  - ا�ستن�ساخ الت�سمــيم التخطيــطي املحمي بكاملــه اأو اأي جــزء منــه �سواء باإدماجه 

فـي دائرة متكاملة اأو بطريقة اأخرى ، فيما عدا ا�ستن�ساخ اأي جزء ل ي�ستوفـي 

�سرط الأ�سالة امل�سار اإليه فـي املــادة ) 27 ( من هذا القانون .

ب - ا�ستـــرياد اأو بـيـــع اأو توزيــــع الت�سمـــيم التخطيــــطي املحمــي اأو دائـــرة متكاملة 

مدجما فيها الت�سميم اأو �سلعة ما تندمج فيها هذه الدائرة لأغرا�ض جتارية ، اإذا 

كانت ال�سلعة حتتوي على ت�سميم تخطيطي م�ستن�سخ بطريقة غري م�سروعة .

2 - ل ميتد اأثر حماية ت�سميم تخطيطي مبوجب هذا القانون اإىل :

اأو لغر�ض  اأ  - ا�ستنــــ�ســـاخ الت�ســــمــيــــم التخـــطـــيـــطي املحمـــي لأغـــرا�ض خا�ســـة 

التقييم اأو التحليل اأو البحث اأو التعليم فقط .

ب - دمج ت�سمـــيم تخطيـــطي فـي دائرة متكاملــــة اإذا كـــان الت�ســــمــيــم التخطيـــــطي 

الأ�ســــــلي مبتــــــكرا بال�ستنــــاد اإىل ذلك التحليــــل اأو التقييم .

ج - مبا�ســـرة اأي من الأعمـــال امل�ســـار اإليـــها فـي البنـــد )1/ب( من هذه املادة اإذا 

متت داخل ال�سلطنة بوا�سطة اأو مبوافقة مالك احلق .
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املـــــادة  هــذه  من  )1/ب(  البنـــد  فـي  اإليها  امل�ســـار  الأعمـــال  من  اأي  مبا�ســـرة   - د 

بطريقة غري م�سروعة اإذا كان ال�سخـــ�ض الــــذي با�ســــر اأو اأمــــر مببا�سرة تلك 

الأعمال ل يعلم ولي�ض لديه �سبب معقول لكي يعلم باأن ت�سميما تخطيطيا 

م�ستن�سخا بطريقة غري م�سروعـة قد اأدمج فـي ال�سلعة . 

الت�سميــــم  بــــــاأن  بعــــد علمــــه  الأعمــــال  با�ســــر هذه  الذي  لل�سخـــــ�ض  ويجـــوز 

التخطيـــطي م�ستن�سخ بطريقـــة غــــري م�ســـروعـــة ، اأن يبا�ســر اأيا من الأعمال 

املذكورة فقط بالن�سبة للكمية املوجــودة اأو املطلوبة قبل ذلك الوقت على اأن 

يدفع ملالك احلق تعوي�سا عادل يتم التفاق عليه .

هـ - مبا�ســـرة اأي من الأعمــال امل�سار اإليــها فـي البنديـــــن )1( و)2( من هـــذه املـــــادة 

اإذا كــان العمــل متعلقــا بت�سميــم تخطيطــي مماثــــل للت�سميــــم الأ�سلي وتـــم 

ابتكاره ب�سورة م�ستقلة بوا�سطة طرف ثالث .

املــادة )  30 (   

بناء  اأو  يقــرر بحكــم وظيفتــــه  اأن  للوزير  ال�سابقـــة  املادة  باأحكـــام  الإخــــالل  1 - دون 

 ، التخطيطي  الت�سميم  فـي  �سقوط احلق  اإعالن  �سخ�ض ذي م�سلحة  اأي  على طلب 

ال�سلعة  اأو  امل�سجلة  املتكاملة  الدائرة  واكت�ساب  با�سترياد  لالآخرين  والرتخي�ض 

املدجمة فيها - املنتج - من اإقليم اآخر اإذا كان هذا املنتج غري متوفر فـي ال�سلطنة 

اأو  املحلي  ال�سوق  لإ�سباع  لتكفي  بكمية  اأو  اجلودة  متدنية  مبعايري  متوفرا  اأو 

باأ�سعار تع�سفية اأو لأي �سبب اآخر يتعلق بامل�سلحة العامة ، ب�سرط اأن : 

اأ  - يكـــون املنتج قد مت عر�ســـه فـي قنـــوات التجــارة فـي الإقليـــم الذي �سي�ستـــورد 

منـــه بوا�سطـــة مالك �سهـــادة الت�سمـــيم التخطيـــطي اأو مبوافقته .

ب - يكــــون الت�سميم التخطيــطي حمميـــا فـي الإقليـــم الذي ي�ستـــورد منه املنتج 

ومملوكـــا لنفــــ�ض ال�سخــــ�ض الــــذي ميـــلك �سهـــادة الت�سميـــم التخطيطــي فـي 

ال�سلطنة .

2 - للوزير بحكم وظيفته اأو بناء على طلب مالك احلق اإلغاء الرتخي�ض امل�سار اإليه 

فـي البند ال�سابق من هذه املادة فـي احلالتني الآتيتني :

اإذا ف�ســـل امل�ستـــورد فـي الوفـــاء بالـــغـر�ض الذي بـــرر قـــرار الوزيــــر باعتبار  اأ   - 

حقوق مالك احلق قد �سقطت .

اإذا زالت الأحـوال التي اأدت اإىل قرار الوزير باعتبار حقوق مالك احلق قد  ب - 

�سقطـــت ، مع مراعــــاة امل�سالــــح امل�سروعــــة للم�ستــــورد ، مبـــا فـي ذلك حقـــه 

فـي الجتــار باملنتجات التي تبقى خمزنة لديه .
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املــادة )  31 (   

 تبداأ حماية الت�سميم التخطيطي مبوجب هذا القانون :

1- مــن تاريـــخ اأول ا�ستغـــالل جتـــاري فـي اأي مكان فـي الــعــامل ، للت�سمــــيم التخطيطي 

مبعرفة مالك احلق اأو مبوافقته ، على اأن يودع مالك احلق طلبا للحماية لدى 

مكتب امل�سجل خالل احلد الزمني امل�سار اإليه فـي املــادة ) 27 ( من هذا القانون .

بوا�سطة  املودع  التخطيطي  الت�سميم  املعتمد لطلب ت�سجيل  الإيداع  تاريخ  2 - من 

مالك احلق ، اإذا كان الت�سميم التخطيطي مل يتم ا�ستغالله جتاريا من قبل فـي 

اأي مكان فـي العامل .

وتنتهـــي مـــــدة حمايـــــة الت�سميـــــم التخطيطـــــي مبوجـــــب اأحكـــــام هــــــذا القانـــون 

بانق�ساء )10( ع�سر �سنوات من تاريخ بدء احلماية . 

املــادة )  32 (   

1 - تقـــدم طلبات ت�سجيـــل الت�سميمـــات التخطيطيــــة كتابة اإىل امل�سجل ، ويكون لكل 

ت�سميم تخطيطي طلب منف�سل ، على اأن يكون الطلب م�ستمال على ما يلي : 

اأ  - منــوذج ت�سجيـــــل الت�سميـــــم التخطــيــطــــي مو�سحــــا بـــــه الو�ســف التف�سيلــــي 

واملخت�سر لهذا الت�سميم .

اإذا كان خمتلفا   ، اإقامــة مودع الطلــب املعتــاد  ب - ا�سم وعنوان وجن�سيــــة ومكان 

عن العنوان .

اإن  اإيـداع الطلب -  ج - الـتوكيل الر�سمي بتعييـــن مالك احلـــق وكـــيــال عنــــه فـي 

الوظيفة  حتدد  التي  واملعلومات  التخطيطي  الت�سميم  من  ون�سخة   - وجد 

الإلكرتونية لذلك الت�سميم ، ويجوز اأن يكون الطلب غري م�ستمل على بع�ض 

الأجزاء  كانت  اإذا   ، املتكاملة  الدائرة  ت�سنيع  املتعلقة بطريقة  الأو�ساف  من 

املقدمة كافية لل�سماح بتعريف الت�سميم التخطيطي  .

د - بيـــان تاريخ ال�ستغــالل التجــاري الأول للت�سميم التخطيطي فـي اأي مكان 

فـي العامل من عدمه .

هـ - البيانــــات التــي تثــبـــت حــــق احلمايـــة مبوجـــب املادة )29( من هـــذا القانون .
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2 - اإذا مل ي�ستـــوف الطلب البيانات املن�ســــو�ض عليها فـي البنـــد ال�سابـــق ، يخـــــطر 

امل�سجـــل مـــودع الطلــب بذلك ل�ستيفـــائهـــا خـــالل )60( �ستـــيـــن يومــــا من تــــاريخ 

الإخطار ، فاإذا مت ا�ستيفاوؤها خالل هذه املدة كان تاريخ ا�ستالم الطلب هو تاريخ 

اإيداعه ، وذلك اإذا كان الطلب م�ستمال وقت ت�سلمه ، على دللة �سريحة اأو �سمنية 

على طلب ت�سجيـــل الت�سميم التخطيطــي ودللت تثـــبت هـــوية مـــودع الطلـــب 

وم�سحوبـــــا بن�سخــــة من الت�سميــــم ، واإل اعتبـــر تاريــــخ ت�سلـــم الت�سحيح املطلوب 

هو تاريخ اإيداع الطلب ، مع اإخطار مودع الطلب بذلك ، واإذا مل يتم الت�سحيح 

املطلوب خالل املهلة املذكورة ، اعترب الطلب كاأن مل يكن .

3 - يخ�سع كل طلب ت�سجيل ت�سميم تخطيطي ل�سداد الر�سم املقرر وقت تقدميه ، 

واإذا مل ي�سدد الر�سم خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطار مودع الطلب بذلك ، 

اعترب الطلب كاأن مل يكن .

املــادة )  33 (   

1- اإذا ا�ستوفــى الطلـــب ال�ســـروط املن�سو�ض عليـها فـي هذا القانون ، يقوم امل�سجل 

بت�سجيل بيانات الت�سميم التخطيطي فـي �سجل الت�سميمات التخطيطية بدون 

فح�ض اأ�سالة الت�سميم التخطيطي اأو مدى ا�ستحقاق  مودع الطلب للحماية اأو 

�سحة الوقائع املبينة فـي الطلب . 

2 - يجــــوز لأي �سخـــ�ض اأن يطلـــع على �سجـــل الت�سميمـــات التــخطيــطــيــة ويح�سل 

على م�ستخرجات منه ، بعد �سداد الر�سوم املقررة .

3 - ين�سر ت�سجيـــل الت�سميـــم التخطيطي فـي اجلريدة الر�سمية بعد �سداد الر�سوم 

املقررة . 

املــادة )34(

ت�ســــري اأحكــــام املـــــادة ) 13 ( من هـــذا القانــــون على الرتاخيـــ�ض الإجباريـــــة للت�سميمات 

التخطيطية مع اإجراء ما يلزم من تعديالت .

املــادة )35( 

اإبطـــال ت�سجيـــــل  اإجـــراءات طـــلبات  املــــــادة ) 14 ( مـــن هــــذا القانـــون على  اأحكـــام  ت�ســري 

الت�سميمات التخطيطية مع اإجراء ما يلزم من تعديالت . 
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الباب الثاين 

 العالمات التجارية

الف�ســـل الأول

عالمات اخلدمة والعالمات اجلماعية

و عالمات الت�سديق والأ�سماء التجارية

املــادة )  36 (   

1 - يكت�سب احلق احل�سري للعالمة بالت�سجيل وفقا لأحكام هذا القانون .

2 - ل تعترب عالمة جتارية ، ول ت�سجل بهذا الو�سف ما ياأتي :  

اأ - العالمـــات غري القـــادرة على متييـــز ال�سلــع اأو اخلدمــات التــي تنتجها اإحدى 

املن�ســاآت عن تلك التي تنتجهـــا من�ســـاآت اأخرى ول تعتبــر الرائحـــة اأو املـــــذاق 

 ، املاألوف لتلك ال�سلع  املادية الأخرى النا�سئـــة عن الرتكيب  اأو اخل�سائــ�ض 

قادرة على متييزها .

ب - العالمـــات املخالفــة للنظام العام اأو الآداب مع مراعاة اأن طبيـعة ال�سلع اأو 

اخلدمات التي ت�ستخدم ب�ساأنها العالمة ل ت�سكل باأي حال عقبة اأمام ت�سجيل 

هذه العالمة .

 ، التجاريــــــة  الأو�ســاط  اأو  اجلمــهـور  ت�سـلل  اأن  �ساأنـهـــا  التـي من  الــعـالمـات   - ج 

التي  اأو   ، اخلدمــات  اأو  للب�سائـــع  اجلغرافـي  باملن�ســـاأ  يتعـــلـــق  فيما  �سيمـــا  ل 

اأو  اأو عن �سفاتهــــا الأخــرى  تت�سمــن بيانــــات كاذبـــــة عن م�ســــدر املنتجــــات 

خ�سائ�سها ، وكذلك العالمات التي حتتوي على ا�سم جتاري وهمي .

د - العالمـــات املطابقـــة ل�سـعـــار �ســـرفــي اأو علــم اأو �ســعــار اآخــر اأو ا�ســـم اأو ا�ســـم 

خمت�ســــر اأو الأحــــرف الأولـــى من ا�ســــم اأو عالمـــة ر�سمــــية اأو دمغـــة معتمـــدة 

اأن�سئت مبوجب اتفاقية  اأية منظمة  اأو  اأو منظمة دولية حكومية  لأية دولة 

، ما مل ت�سرح  اأو ت�سمنته كاأحد عنا�سرها  اإذا كانت تقليدا لذلك  اأو  دولية 

بذلك ال�سلطات املخت�سة لتلك الدولة اأو املنظمة .



- 29 -

هـ - اإذا كانـــت العالمـــة مطابــقـــة اأو م�سـابهـــــة اإىل حـــــد يثـــري اللـــبـــ�ض اأو مبثابة 

ترجمـــة لعالمـــة اأو ا�ســـم جتـــاري معــروف فـي ال�سلطنـــة بالن�سبــة اإىل ب�سائع 

معروفة  كانت  اإذا  اأو   ، اآخر  مب�سروع  خا�سة  م�سابهة  اأو  مطابقة  خدمات  اأو 

اأو  تكون مطابقة  اأو خدمات ل  بب�سائع  يتعلق  ال�سلطنة فيما  فـي  وم�سجلة 

يكون من  اأن  �سريطة   ، العالمة لأجلها  ت�سجيل  التي يطلب  لتلك  م�سابهة 

هذه  فـي   - اخلدمات  اأو  الب�سائع  بتلك  يتعلق  فيما  العالمة  ا�ستعمال  �ساأن 

اخلدمات  اأو  الب�سائع  تلك  بني  رابطة  بوجود  يوحي  اأن   - الأخرية  احلالة 

يلحق  اأن  ال�ستعمال  ذلك  �ساأن  من  يكون  واأن   ، املعروفة  العالمة  ومالك 

اأ�سرارا مب�سالح مالك العالمة املعروفة .

 ، ال�سجل  اآخر �سبق ت�سجيلها فـي  اإذا كانت العالمة مطابقة لعالمة مالك  و - 

اأو كان هناك طلب يتقدم على طلب ت�سجيل العالمة املعنية من حيث تاريخ 

الإيداع اأو تاريخ الأولوية ، فيما يتعلق بالب�سائع اأو اخلدمات ذاتها اأو بب�سائع 

اأو خدمات وثيقة ال�سلة بها ، اأو اإذا كانت م�سابهة اإىل حد من �ساأنه اأن يف�سي 

اإىل الت�سليل واللب�ض .

ز  - اإذا قدم الطلب ب�سوء نية وبق�سد الإ�سرار بعالمة م�سجلة .

3 - ا�ستثناء من اأحكام البند  )2/اأ( من هذه املادة ، يجوز اأن يقرر امل�سجل اأو املحكمة 

ال�ستخدام  خالل  من  ثانويا  متيزا  اأو  معنى  اكت�سبت  قد  العالمة  كانت  اإذا  ما 

امل�ستمر ، وفـي هذه احلالة ت�سبح العالمة قابلة للت�سجيل .

4 - يجوز للم�سجــــل اأو املحكمة فـي حـــال ال�ستخــدام املتزامــن اأو لظـــروف خا�سة ، 

اأو  ال�سلع  بنف�ض  يتعلق  ال�سبه فيما  اأو قريبة  بت�سجيل عالمات مطابقة  ال�سماح 

اخلدمات اأو و�سف �سلع اأو خدمات لأكرث من مالك واحد ، مع الإلتزام بال�سروط 

والقيود التي قد يفر�سها امل�سجـل اأو املحكمة ح�سب كل حالة .

5 - اإذا تقدم �سخ�ســـان اأو اأكرث بطلبــات م�ستقلــة فـي وقت واحد لت�سجيــــــل عالمـــات 

�سلـــع  اأو و�ســف  اأو خدمـــات  ب�سلــع  اأو مت�سابهـــة فيمـــا يتعلـــق  جتاريـــة متطابقـــة 

اأو خدمات مرتبطــة ، يجـــوز للم�سجل اأن يرف�ض ت�سجيل اأي من العالمات حتى 

تف�سل املحكمة فـي املو�سوع .



- 30 -

6 - الكلمــــات اأو الـــعبــــارات �سائـــعـــة ال�ستخـــدام لدى العامــــة ، والكـــلمــــات اأو العبـــارات 

تتمتع  ، ل  اأو اخلدمات  الـــ�سـلـــع  اإليـــه  تنتــمـــي  الـــذي  باملجـــال  الفنيـــــة اخلا�ســـة 

بالقدرة على التمييز وفقا للبند )2/اأ( من هذه املادة ، مع مراعاة اأن اأية تدابري 

اأو تنظيمية تخول ا�ستخدام تعبري ماألـوف فـي اللغــة العامة كا�سم عام  قانونية 

ل�سلعة اأو خدمة ، ل تنال اأو ت�سعف من ا�ستخدام اأو فعالية العالمات التجارية 

امل�ستخدمة فيما يتعلق بتلك ال�سلعة اأو اخلدمة .

7 - تكون العالمة م�سهورة اإذا كانت معروفة فـي املجال الذي تنتمي اإليه ال�سلع اأو 

اخلدمات اأو نتيجة لرتويجها . 

8 - اإذا ا�ستخدمـــت عالمة مماثلة ل�سلــع اأو خدمـــات مماثلة اأ�سبـــح اللب�ض قائما وفقا 

للبند ) 2/و ( من هذه املادة .

9 - يجـــــوز للم�ستخـــــدم الأول لعالمــــــة غيـــر م�سجلـــــة اأو غيــــر مقــــدم ب�ساأنهـــــا طلــــب 

للت�سجيل ، اأن يعرت�ض على طلب ت�سجيل مقدم من �سخ�ض اآخر لعالمة مماثلة 

اأو م�سابهة ل�سلع اأو خدمات مماثلة اأو م�سابهة ب�سرط :

اأ  - اأن يقـــدم دليـــال على اأنه ي�ستخـــدم تلك العالمــة بح�سن نيـة ملدة ل تقل عن 

�ستة اأ�سهر قبل تاريخ الإيداع اأو تاريخ الأولوية .

العالمة  �سهـــــرة  بعــــ�ض  واأن  زبائـــن  اكت�سب  قـــد  اأنه  على  دليـــــــال  يقـــدم  اأن   - ب 

تعزى اإىل هوؤلء الزبائن .

ج - اأن يودع طلب ت�سجيل للعالمة قبل العرتا�ض للم�سجل .

 ، �سطبت  قـــد  اأو مت�ســـابهـــة  لعـــالمـــة مماثلـــة  الغـــري  بوا�سطـــة  الت�سجيـــل  يقبل   -  10

بعد  مت�سابهة  اأو  مماثلة  خدمات  اأو  ل�سلع   ، املالك  بوا�سطة  عنها  التخلي  مت  اأو 

م�سي )3( ثالث �سنوات من تاريخ ن�سر اإلغاء العالمة فـي اجلريدة الر�سمية . ول 

ي�سري هذا البند على املرخ�ض له بالعالمة التي مت ترخي�سها والتخلي عنها .

11 - ل يجـــوز اعتبار ال�سلـــع اأو اخلدمـــات م�سابهــة لبع�سها البع�ض ب�سبب اأنها تظهر 

اأو ن�سر ، كما ل يجوز اعتبار  فـي نف�ض الفئة من ت�سنيف ) ني�ض ( فـي ت�سجيل 

ال�سلع واخلدمات على اأنها متباينة عن بع�سها البع�ض ب�سبب اأنها تظهر فـي اأي 

ت�سجيل اأو ن�سر فـي فئات خمتلفة من ت�سنيف ) ني�ض ( .

املــادة )  37 (   

 1 - اأ  - يقدم طلب ت�سجيل العالمة اإىل امل�سجل بالأو�ساع  وال�سروط التي حتددها 

الالئحة التنفيذية ويجب اأن يت�سمن الطلب �سكل العالمة وقائمة بال�سلع 

اأو اخلدمات املطلوب ت�سجيل العالمة لها ، على اأن تدرج فـي الفئة اأو الفئات 

املتعارف عليها فـي الت�سنيف الدويل وذلك بعد �سداد الر�سوم املقررة .
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ب - اإذا ا�ستملــت العالمة على �سمة مميزة ل تدرك ب�سريا ، يرفق مع الطلب بيان 

مف�سل ووا�سح للعالمة .

جـ - اإذا اأبدى مـــودع الطلــب رغبـــة فـي العــتـــداد باللون ك�سمــة ممـــيزة للعالمـــة 

اأو  اللون  اأ�سماء  اأو  ا�ســـــم  على  م�ستمـــال  بذلك  بيانا  يقــــدم  اأن  عليه  وجب 

تكون  التي  العالمة  من  الرئي�سية  والأجزاء  واأو�سافها  بها  املطالب  الألوان 

بذلك اللون .

مودع  على  وجــب  الأبعــاد  ثالثيـــة  ت�سجيلـــهـا  املطلـــوب  العالمـــة  كانــت  اإذا   - د 

الطلب اأن يقدم بيانا بذلك .

اأو دويل  اإقليمــي  اأو  باأولويـــة طلــب وطنــي  اأن يطـــالب  الطلـــب  ملودع  يجــــوز   - اأ    -  2

�سابق مت اإيداعه بوا�سطته اأو �سلفه ، وللم�سجل اأن يطلب من مودع الطلب اأن 

يزوده ، خالل ) 6 ( �ستـــة اأ�سهر بن�سخـــة من الطلب ال�سابق معتمدة من مكتب 

الت�سجيل الذي اأودع لديه هذا الطلب ول يكون لطلب الأولوية اأي اأثر اإذا مل 

يكن م�ستوفيا لل�سروط املقررة .

ب - تكـــون مدة الأولويـــة امل�ســار اإليهـا فـي البند ال�سابق ) 6 ( �ستة اأ�سهر من تاريخ 

اإيداع الطلب الأول .

3 - يجــــوز ملـــودع الطلـــب �سحـــــــب طلــبـــه فـي اأي وقــــت اأو تقــلــيــــل ال�ســلـــع اأو اخلدمات 

التي يت�سمنها الطلب . 

املــادة )  38 (   

1 - اأ  - يقوم امل�سجل بفحـــ�ض الطلب متى كان م�ستوفيا لل�سروط املقررة .

ب - يقوم امل�سجل بفح�ض العالمة لتحديد ما اإذا كانت عالمة قابلة للت�سجيل 

وفقا لأحكام هذا القانون .

2 - اأ - اإذا ا�ستوفـي طلـــب الت�سجيل كافـــة ال�ســروط املتطلبـــة قانونا يــقــوم امل�سجـــل 

بن�سر الطلب بال�سكل الذي قبل به بعد �سداد الر�سوم املقررة .

     ب -  يجـــوز لأي �سخــ�ض ذي م�سلحــــة خالل )90( ت�سعيــــن يومـا من تاريـخ الن�سر 

الت�سجيــل  اأن يقـدم للم�سجــل اعرتا�سـا كتابيــا على  الر�سميــة  فـي اجلريـــدة 

وذلك بعد �سداد الر�سوم املقررة   .

   ج -  يجوز ملـودع طلــب ت�سجيــل العالمــة خــالل )90( ت�سعيــن يومـــــا مـــن تاريـــــخ 

اأن يقـــدم ردا مكتوبــا على هـــذا العرتا�ض يبيـــن فيــه   ، ا�ستالمـــه الإخطــار 

الأ�س�ض والدفوع التي توؤيد قبول طلبه  .

�ساحــــب  مـــن  املقـــدم  الرد  من  بن�سخـــة  املعـــرت�ض  يخــطر  اأن  امل�سجـــل  على   - د 

الطلـــب ، وبـــعــد �ســمــــاع الطرفـــني - اإذا كـــان اأي منهمــــا اأو كالهما يرغبان فـي 

ذلك - اأن يف�سل امل�سجل فـي العرتا�ض بالقبول اأو الرف�ض .
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ولـــم  لل�ســروط  م�ستــوف  العالمــــة  ت�سجيــــل  طلــب  اأن  للم�سجـــل  تبـــني  اإذا   - اأ   -  3

يعرت�ض عليه اأحد ، اأو قدم عنه اعرتا�ض وف�سل فيه ل�سالح مودع الطلب 

تعني عليه ت�سجيل العالمة ون�سرهــا واإ�سدار �سهادة ت�سجيل ملودع الطلب .

ب - للم�سجـــل رفـ�ض طلــب ت�سجيـــل العالمـــة اإذا مل يكـــن مـــ�ســتــوفــيــا لل�سروط 

ويخطر مودع الطلب بالقرار واأ�سبابه .

ويجوز ملودع الطلب اأن يتظلم من قرار رف�ض طلب ت�سجيل العالمة خالل 

)60( �ستني يوما من ا�ستالم اإخطاره بالقرار ، ويجوز له اأن يطعن فـي القرار 

ال�سادر برف�ض التظلم اأمام املحكمة املخت�سة ، كما يجوز له الطعن فـي قرار 

رف�ض الت�سجيل اأمام املحكمة مبا�سرة دون حاجة اإىل �سابقة تظلم .

 4 - اأ  - دولة املن�ساأ هي الدولة الع�سو فـي اإحتاد باري�ض اأو فـي منظمة التجارة العاملية 

فيها  الطلب  ملودع  يكون  والتي  ال�سلطنة  مع  املثل  بعالقة  حتتفظ  التي  اأو 

من�ساأة �سناعية اأو جتارية حقيقية وفعالة اأو الدولة التي بها حمل اإقامته اأو 

الدولة التي يتمتع بجن�سيتها اإذا مل يكن له حمل اإقامة داخل دولة املن�ساأ .

ب - يقبـــل اإيـــداع كل عـــالمـــة م�سجلـــة طبقا للقانـــون فـي اإقـــلــيــم اأو دولة املن�ساأ 

التي  اأو  العاملية  اأو فـي منظمة التجارة  التي تكون ع�سوا فـي احتاد باري�ض 

ويجوز   ، ال�سلطنة  فـي  حمايتها  وتتم  ال�سلطنة  مع  املثل  بعالقة  حتتفظ 

للم�سجل قبل اإجراء الت�سجيل النهائي اأن يطلب تقدمي �سهادة - دون ت�سديق 

لها - بت�سجيل العالمة فـي دولة املن�ساأ �سادرة من اجلهة املخت�سة بها . 

جـ - ل يجــــوز رف�ض اأو اإلغـــاء ت�سجيـــل العالمـــات التجاريــة امل�ســـار اإليها فـي هذه 

املادة اإل فـي احلالت الآتية  :

1 - اإذا كــــان من �ساأنهـــا انتهـــاك احلــــقــوق املكت�سبــة للغــري فـي  ال�سلطنة .

2 - اإذا كانــت خالية من اأية �سفة مميـــزة ، اأو كانت مكونة من بيانات لي�ست 

اإل الت�سميـــة التـي يطلقهـــا العــرف على ال�سلــع اأو اخلدمــات اأو الر�ســـوم 

املاألوفة وال�سور العادية لل�سلع واخلدمات . 

3 - اإذا كانـــــت خمالـــفــــــة للنــظـــام الــعــــام اأو الآداب اأو م�ســــلــلــة للجمهور .

امل�سروعة (  املناف�ســة غري  الــــثــالـــث ) احلمايـــة من  الـــبـــاب  اأحكـــام  د - ت�ســــري 

على البند ) 4/ج ( من هذه املادة .

اأن توؤخذ كل  اإذا كانت العالمـــة موؤهلـــة للحمايــة ، يجــــب  هـ - فـي حتديد مـــا 

الظروف الواقعية فـي العتبار ل �سيما طول مدة ا�ستخدام العالمة .
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و  - ل يجوز للم�سجــــل رفـــ�ض عالمـــة جتاريــــة وفقـــــا لأحكــــام هـــذه املــــادة ملجـرد 

التي ل  العنا�سر  املن�ساأ فـي بع�ض  اختالفها عن العالمة املحمية فـي دولة 

تغري من �سفتها املميزة ول توؤثر على ذاتيتها بال�سكل الذي �سجلت به فـي 

دولة املن�ساأ املذكورة .

ز  - ل يجوز لأي �سخ�ض اأن ي�ستفيد من اأحكام هذه املادة اإذا كانت العالمة التي 

يطالب لها باحلماية غري م�سجلة فـي دولة املن�ساأ . 

حـ - تبقــــى اأولويــة الطـــلــب غـري متاأثـــرة بالن�سبــة لطلــبـات ت�سجيل العالمات 

املودعة خـالل مـدة ) 6 (  �ستــة اأ�سهــر ، حتى واإن مت الت�سجيــل فـي دولــة املن�سـاأ 

بعد انق�ساء تلك املدة .

املــادة )  39 (   

 1 - ملالك العالمة امل�سجلة احلق فـي منع الآخرين من اأن ي�ستخدموا - دون موافقته - 

عالمات مماثلة اأو مت�سابهة مبا فـي ذلك الأ�سماء التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية ، 

ل�سلع اأو خدمات ذات �سلة بتلك التي �سجلت ب�ساأنها العالمة ، اإذا كان من املحتمل 

حدوث لب�ض ب�سبب ذلك ال�ستخدام ، وذلك دون الإخالل باأحكام هذا القانون . 

2 - يكــون ملالك العالمـة امل�سجلـــة - وفقـــا لأحكـــام الـــبـاب الرابــع من هــذا القانون - 

احلق فـي اإقامة دعوى ق�سائية �سد اأي �سخ�ض يتعدى على العالمة با�ستخدامها 

دون موافقته اأو يقوم باأعمال جتعل من املحتمل حدوث تعد على العالمة . 

بال�سلع  اأعمال تتعلق  اإىل  املمنوحـــة بوا�سطة ت�سجيل عالمة  3 - ل متتـــد احلقـــوق 

اأو اخلدمات حمل العالمة امل�سجلة �سبق عر�سها بال�سوق فـي ال�سلطنة بوا�سطة 

املالك امل�سجل اأو مبوافقته ، مما اأدى اإىل �سقوط تلك احلقوق .

املــادة )  40 (   

 1-  دون الإخــــالل باأحكـــام البنــد )3( من املــادة ال�سابقـة ، للوزيـــر اأن يقـــــرر ، بحكم 

وظيفته ، اأو بناء على طلب اأي �سخ�ض ذي م�سلحة ، اإعالن �سقوط حقوق العالمة 

جتارية  عالمة  يحمل  الذي  املنتـــج  با�سترياد  لالآخرين  والرتخي�ض   ، التجارية 

م�سجلة اأو حممية فـي اإقليم اآخر اأو املتوفر مبعايري متدنية اجلودة اأو بكمية ل 

تكفي لإ�سباع ال�سوق املحلي اأو باأ�سعار تع�سفية اأو لأي �سبب اآخر يتعلق بامل�سلحة 

العامة ، ب�سرط اأن : 

اأ  - يكـــون املنتـــج قد مت عر�ســـه فـي قنوات التجــارة فـي الإقليـــم الذي �سي�ستورد 

منه بوا�سطة مالك العالمة التجارية اأو مبوافقته . 
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ب - تكـــون هناك عالمــة جتارية �سبيهة  اأو مماثلة م�سجلة اأو حممية فـي الإقليم 

الــذي �سي�ستـــورد منــه املنتـج ، مملوكـــة لنفــ�ض ال�سخــ�ض الذي ميلك العالمــة 

التجارية امل�سجلة اأو املحمية فـي ال�سلطنــة اأو ل�سخ�ض ي�سيطر عليه .

2 - للوزير بحكم وظيفته اأو بناء على طلب مالك احلق اإلغاء الرتخي�ض امل�سار اإليه 

فـي البند ال�سابق من هذه املادة فـي احلالتني الآتيتني :

باعتبار  الوزيـــر  قـــرار  بـــرر  الذي  بالـــغـر�ض  الوفـــاء  فـي  امل�ســـتورد  ف�ســــل  اإذا   - اأ  

حقوق العالمة التجارية قد �سقطت .

باإ�ســــقــاط حـــقـــوق العالمة  الوزير  قـــرار  اإىل  اأدت  التي  اإذا زالــــــت الأحـــــوال  ب - 

، مبا فـي ذلك حقه فـي  امل�سروعة للم�ستورد  امل�سالح  ، مع مراعاة  التجارية 

الجتار باملنتجات التي تبقى خمزنة لديه .

3 - ل ي�سري حكم املـــادة )1/39( من هــذا القانـــون على ا�ستخـــدام العالمـــة امل�سجلـــة 

بوا�سطـــة طرف ثالـــث لأغــرا�ض اإعالميـــة ، مثـــل ترويـــج املبيعـــات اأو العمــل فـي 

اأو  األ يتم هذا ال�ستخدام بطريقة ت�سلل اجلمهور  ، ب�سرط  الإعالنات املماثلة 

ت�سكل مناف�سة غري م�سروعة للعالمة امل�سجلة .

4 - لوزيـــر ال�سحـــــة اأن يتخـــذ تدابـــري تقــلل ا�ستخــــدام العالمـــات التجاريـــة بغـــر�ض 

اأو   ، اإليها  والو�سول  الطبية  والأجهزة  العامة  الدوائية  املنتجات  و�سف  ت�سهيل 

األ  ب�ســـرط  بال�سحــــة  م�ســـرة  تعترب  ل�سلع  العام  ال�ستهالك  من  احلد  بغر�ض 

اأو فعالية العالمات التجارية فيما يتعلق  توؤثـــر تلك التدابــــــري على ا�ســـتخـــدام 

بال�سلعة لتمييزها عن �سلع املن�ساآت الأخرى .

املــادة )  41 (   

مــدة احلمايـــة املرتتبــة على ت�سجيــل العالمــة )10( ع�ســر �سنــوات من تاريــخ اإيــداع طلب 

الت�سجيل ، ويجوز جتديــد ت�سجيــل العالمــة عنــد الطلب ملدد مماثلــة ، وذلك بعد �ســداد 

الر�سوم املقررة .

ومينح مالك العالمة فرتة �سماح ل جتاوز )6( �ستة اأ�سهر ل�سداد ر�سم التجديد ف�سال عن 

غرامة التاأخري ، واإل اعتربت العالمة امل�سجلة منتهية ول يعاد العمل بها .

املــادة )  42 (   

1- اأ - يجوز لأي �سخ�ض ذي م�سلحة اأن يطلب من املحكمة اإلغاء ت�سجيل العالمة 

التجارية ، خالل مدة )5( خم�ض �سنوات من تاريخ اإ�سدار �سهادة الت�سجيل ، 

اأو بق�سد  اإذا كان الت�سجيل قد مت احل�سول عليه ب�سوء نية  اأي وقت  اأو فـي 

الإ�سرار بعالمة م�سجلة . 
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باملخالفة  �ســـدر  اأنـــه  لــديهـــا  ثبـــت  اإذا  الت�ســجـــيــــــل  باإلــــــغـــاء  املحكمـــة  تق�ســــي   - ب 

لأحكام هذا القانون ، وعلى امل�سجل قيد الإلغاء والتنويه عنه بالن�سر فـي اجلريدة 

الر�سمية .

2- يجــــوز لأي �سخـــ�ض ذي م�سلحـة اأن يطلــب من امل�سجـــل �سطـب عالمة عن ذات 

ال�سلع اأو اخلدمات امل�سجلة ب�ساأنها ، على اأ�سا�ض اأن العالمة قبل �سهر واحد من 

تاريخ اإيـداع طلـب ال�سطــب مل ت�ستخــدم بوا�سطــة مالك العالمــة اأو املرخــ�ض لــه 

با�ستخدامها خالل مدة تزيد على ) 3 ( ثالث �سنوات مت�سلة ، ول يجوز ال�سطب 

اإذا ثبت للم�سجل اأن ظروفا خا�سة خارجة عن اإرادة املالك اأو املرخ�ض له حالت 

دون ا�ستخدام العالمة خالل املدة امل�سار اإليها ، واأنه ل توجد لدى املالك نية لعدم 

ا�ستخدام اأو التخلي عن العالمة فيما يتعلق بتلك ال�سلع اأو اخلدمات .

املــادة )  43 (   

1- ت�سري اأحكام هذا القانون على العالمات اجلماعية . ول ي�سرتط اأن يكون مودع 

اإحدى  اأو جتارية لدى  طلب ت�سجيل العالمة اجلماعية مالكا ملوؤ�س�سة �سناعية 

الدول الأع�ساء فـي احتاد باري�ض اأو منظمة التجارة العاملية .

الت�سجيل كعالمة جماعية ويكون  فـي طلب  العالمة اجلماعية  ت�سمية  - يجــب    2

الطلب مرفقا به ن�سخة من ال�سروط - اإن وجدت - التي تنظم ا�ستخدام العالمة 

اجلماعية ، ويتعني الإبالغ عن اأية تغيريات متعلقة بهذه القواعد اإىل امل�سجل . 

املــادة )  44 (   

1 - ت�سري اأحكام هذا القانون على عالمات العتماد . 

ويجب ت�سمية عالمة العتماد فـي طلب الت�سجيل كعالمة اعتماد ، ويكون مرفقا 

الأحكام على جميع  وت�سري هذه   ، ا�ستخدامها  تنظم  التي  ال�سروط  ن�سخة من 

عالمات العتماد مبا فيها تلك اململوكة جلهات حكومية .

اأو اخلدمـــات ال�سادرة  ال�سلـــع  ا�ستخـــدام عالمــــة العتمــــاد قا�ســـرا على  2 - يكــــون 

ب�ساأنها .

3 - للم�سجل وللمدعي العام ولكل ذي م�سلحة ومناف�سي املالك ومنتجي ال�سلـــع اأو 

اخلدمـــات املعتمـــــدة وكــــــذلك الحتــــــادات واملنظمــــات التي متثل ب�سورة م�سروعة 

امل�ستهلكني املعنيني ، اأن يطلبوا من املحكمة اإبطال عالمات العتمـــاد ، وللمحكمـــة 

اأن تق�سي باإبطال ت�سجيل هـــذه العالمـــات اإذا ثبت لديها اأن مالك عالمة العتماد 

ي�سمح  اأو  القانون  هذا  لأحكام  باملخالفة  با�ستخدامها  ي�سمح  اأنه  اأو  ي�ستخدمها 

با�ستخــــدامهـــــا بطريقـــة من �ساأنهــــا اأن ت�ســـلل الأو�ســـاط التجاريــــة اأو اجلمهـــور 

فيما يتعلــــق مبن�ســـاأ اأو اأية خ�ســــائـــ�ض خا�ســـة بال�ســــلـــع اأو اخلدمات املعنية .
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املــادة )  45 (   

اأن ينـــ�ض عقد ترخيــ�ض العالمــــة على حــــق مــــالك الــعـــالمـــة املرخ�ض  1 - يجـــب 

مبراقبة جودة ال�سلع اأو اخلدمات التي ت�ستخدم ب�ساأنها العالمة بوا�سطة املرخ�ض 

له ، فاإذا مل ين�ض عقد الرتخي�ض على تلك الرقابة اأو اإذا مل تنفذ تلك الرقابة 

ب�سورة فعالة اأ�سبح العقد غري نافذ ، وفـي هذه احلالة يجوز للمحكمة اأن تق�سي 

العالمة  التخلي عن ملكية  ، ويعترب  العالمة قد تخلى عنها  اأن مالك  باعتبار 

نافذ املفعول ابتداء من التاريخ الذي دخل فيه عقد الرتخي�ض حيز النفاذ ، ويتم 

قيد ذلك وين�سر تنويه به فـي اجلريدة الر�سمية .

2 - ل يجـــوز اأن يكـــون ت�ســـجــيــل العالمــة اجلماعية ، اأو طلب ت�سجيلها ، مو�سوعا 

لعقد ترخي�ض عالمة اعتماد .

3 - يكــــون ملالك العالمـــة امل�سجلــة حق التنــازل عنهــا دون حتويـل امل�سـروع التجاري 

الذي تعود اإليه العالمة ول ينطبق هذا احلكم على عالمات العتماد .

املــادة )  46 (   

يكـــــــون لأي �سخـــ�ض ا�ستوفـــــى ال�ســـــروط واملعايــيـــر الفنيـــة بت�سجيــل عالمـــة اعتمــاد حـــق 

ا�ستخدامها بنف�ض ال�سروط واملعايري املن�سو�ض عليها فـي هذا القانون .

املــادة )  47 (   

فـي  اأو  اإذا كان بطبيعته  كا�سـم جتاري  لقـــب ممــيز  اأو  ا�ســم  ا�ستخــدام  1 - ل يجــــوز 

ا�ستخدامه ما يتعار�ض مع النظام العام اأو الآداب اأو اإذا كان من �ساأنه اأن ي�سلل 

الأو�ساط التجارية اأو اجلمهور فيما يتعلق بطبيعة املن�ساأة التي يحدد ذلك ال�سم 

هويتها . 

 2 - اأ  - حتمى الأ�سمــــاء التجارية من اأي اعتـــداء يقــع  عليها حتى ولو مل يتم ت�سجيلها .

ب - يعتــــرب عمال غـــري قانوين اأي ا�ستخــــدام لحـــق لال�ســم التجــــاري اأو العالمة 

ت�سليل  احتمال  اإىل  يوؤدي   ، الغري  بوا�سطة  اجلماعية  العالمة  اأو  التجارية 

اجلمهور .

الف�سل الثاين 

املوؤ�سرات اجلغرافية

املــادة )  48 (   

منتج  اأي  اأو  زراعــــي  اأو  منتــــج طبيعي  كــــل   " �سلعة   " كلمة  تعني   ، الف�سل  هذا  لأغرا�ض 

حرفـي يدوي اأو �سناعي ، كما تعني كلمة " منتج " ال�سخ�ض الذي ينتج اأو ي�ستغل منتجات 

زراعية اأو طبيعية ، اأو ي�سنع منتجات حرفية يدوية اأو �سناعية ، اأو يتاجر فـي هذه املنتجات .
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املــادة )  49 (   

بالرغـــم من �سحتهـــا حرفيا  التي  املوؤ�ســـرات اجلغرافيـــة  توفـــر احلمايـــة �ســـد   -  1

فيما يتعلق باإقليــم اأو منطقــة اأو مكـــان من�ســـاأ ال�سلعـــة تــ�سور كذبـــا للجمهــور اأن 

ال�سلعة ن�ساأت فـي اإقليم اآخر .

2 - توفر احلماية �سد املوؤ�سرات اجلغرافيــة التي تكــون مطابقــة اأو مماثلــة لعالمــة 

املوؤ�سر اجلغرافـي ي�سبب  ا�ستخدام  اإذا كان   ، اأو خدمات مرتبطة  ، ل�سلع  جتارية 

لب�سا اأو خطاأ اأو ي�سلل اجلمهور بربط املوؤ�سر اجلغرافـي مبالك العالمة التجارية ، 

اأو ي�سكل ا�ستغالل غري عادل ل�سمعة العالمة التجارية .

املــادة )  50 (   

لكل  احلماية  متــنـــح  لل�سلـــع  امل�سجلـــة  ال�ســـــم  املتماثلـــة  اجلغرافيــــة  املوؤ�ســـرات  حــــال  فـي 

امل�سموح  املتزامن  ال�ستخدام  حالت  فـي  امل�سجل  يحدد  ال�سابقة  املادة  مراعاة  مع  موؤ�سر 

به لتلك املوؤ�سرات الأحوال العملية التي يتم فيها التفريق بني املوؤ�سرات املتماثلة املعنية 

بع�سها البعــ�ض ، مع الأخــذ فـي العتبــار احلاجــة اإىل �سمــان معاملـــة من�سفــة للمنتجني 

املعنيني وعدم ت�سليل امل�ستهلكني . 

املــادة )  51 (   

ل يتمتع اأي مما يلي باحلماية كموؤ�سرات جغرافية : 

 اأ - املوؤ�سرات التي ل ينطبق عليها التعريف الوارد فـي املــادة ) 1 ( من هذا القانون .

ب - املوؤ�سرات التـي تتعار�ض مع النظام العام اأو الآداب .

اأو التي مل تعد   ، اأو التي انتهت حمايتها فـي بلد املن�ســاأ  ج - املوؤ�ســرات غري املحمية 

ت�ستخدم فـي ذلك البلد .

د - املوؤ�ســـرات املتعلقــة ب�سلـع مطابقة للفظ ماألوف فـي اللغة العامة كا�سم �سائع لتلك 

ال�سلع فـي ال�سلطنة .

هـ - املوؤ�ســـرات التي قـــد تكـــون مت�سابهـــة بدرجـــة  تدعـــو للبـــ�ض مع عالمـــة م�سجلة 

حاليا اأو فـي طور الت�سجيل بح�سن نية .

و - املوؤ�ســـرات التي قد تكون م�سابهـــة بدرجــة كبرية لعالمة داخل ال�سلطنة اكت�سبت 

لها حقوقا طبقا للقانون الوطني .  

املــادة )  52 (   

1 - يــــودع طلــــب ت�سجـيـــل املـــوؤ�ســـر اجلــــغــرافــــي لــــدى امل�ســــجـــــل مــن قـــبــل الأ�سخا�ض 

الطبيعيني اأو العتباريني اأو اأية جهة خمت�سة ممن يبا�سرون ن�ساطا كمنتجني 

فـي املنطقة اجلغرافية املحددة فـي الطلب فيما يتعلق بال�سلع املذكورة فـي هذا 

الطلب . 
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2 - يجــوز للم�سجــل اأو بنــاء على طلـب اأي من املذكورين فـي البند ال�سابق  اأن يودع 

طلبــا لت�سجيـــل موؤ�سـر جغرافـي يتعلــق ب�سلــع يكــون منتجوها غري منظميــن اأو 

متحدين ر�سميا ، وفـي هذه احلالة ل يجوز لهوؤلء املنتجني اأن يطلبوا اأو يح�سلوا 

على ت�سجيل املوؤ�سر اجلغرافـي . 

ويتمتع املوؤ�سر اجلغرافـي امل�سار اإليه فـي الفقرة ال�سابقة باحلماية املقررة مبوجب 

اأحكام هذا القانون ويكون امل�سجل هو القيم على تلك املوؤ�سرات اجلغرافية حتى 

يثبت لديه اأو لدى املحكمة باأن املنتجني لل�سلع املخولني بامتالك واإنفاذ حقوق 

املوؤ�سرات اجلغرافية مت تنظيمهم اأو اإحتادهـم وفقا لأحكام هذا القانون .

3 - ل تخـــل احلقـــوق املمنوحـــة بوا�سطـــة ت�سـجــيــل املوؤ�سـرات اجلغرافيــة ، باحلمايــــة 

املمــنــوحــــة للمـــوؤ�ســـرات اجلـــغـرافيـــة كــعــالمـــات جتـــاريـــة اأو عالمات جماعية اأو 

عالمات اعتماد اأو مبوجب الأحكام املتعلقة مبنع املناف�سة غري امل�سروعة الواردة 

فـي هذا القانون .

املــادة )  53 (   

1-  اإذا قـــام امل�سجـــل بفحـــ�ض طلـب ت�سجيل املوؤ�سر اجلغرافـي ومت قبوله ، وجب عليه 

الن�سر عن ذلك فـي اجلريدة الر�سمية بعد �سداد الر�سوم املقررة .

امل�سجـــل  لدى  العرتا�ض  خمت�سة  جهــة  اأو  م�سلحة  ذي  �سخ�ض  لأي  يجــوز   - اأ   -2

�ستني   )60( خالل  جغـــرافـــي  موؤ�ســــر  ت�سجــــيل  على  كتـــــابي  اإخطــــار  مبوجــــب 

يوما من تاريخ الن�سر فـي اجلريدة الر�سمية .

ب - يقـــوم امل�سجـــل باإخطــار مــودع الطلــب بالعرتا�ض ، ولالأخري الرد على العرتا�ض 

ببيان كتابي ير�سله اإىل امل�سجل خالل )90( ت�سعني يوما من ا�ستالمه لالإخطار ، 

واإل اعترب متنازل عن طلب الت�سجيل .

ج - يجـــب على امل�سجـــل اأن يخـــطر املعــــرت�ض بن�سخـــة من الـــرد على  العـــرتا�ض ، 

وبعــــد ا�ستماعـــه للـــطــرفــني ، اإذا كـــــــان اأي منـــهـمـــا اأو كالهما يرغبان فـي ذلك ، 

ودرا�سة حيثيات احلالة ، اأن يقرر ما اإذا كان ينبغي ت�سجيل املوؤ�سر اجلغرافـي من 

عدمه .

3 - اإذا تبني للم�سجـــل اأن طلب املوؤ�ســـر اجلغــرافـي م�ستـــوف لل�سـروط ومل يعرت�ض 

اأو قدم اعرتا�سا  املادة  البند )2/اأ( من هذه  فـي  املذكورة  املدة  اأحد خالل  عليه 

عليه وف�ســل فيه ل�سالــح مــودع الطلـب ، تعيــن عليه ت�سجيــل املوؤ�سر اجلغرافـي 

والن�سر عنه واإ�سدار �سهادة ت�سجيل ملودع الطلب . 
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4 - يجـــــوز لكل ذي م�سلحـــــة الطــعــــن اأمـــام املحكمـــــة املخت�ســـة على قــــرار امل�سجـــل 

برف�ض اأو قبول طلب ت�سجيل املوؤ�سر اجلغرافـي طبقا لأحكام هذا القانون .

املــادة )  54 (   

1 - يجوز للمنتجني الذين يبا�سرون ن�ساطا فـي منطقة جغرافية حمددة  اأن مينعوا 

الآخرين من اأن ي�ستخدموا فـي جمال التجارة عالمات مطابقة اأو م�سابهة ل�سلع 

اأو خدمات تكون مطابقة اأو م�سابهة لتلك التي �سجل املوؤ�سر اجلغرافـي ب�ساأنها .

2 - ت�سري اأحكام املــادة ) 39 ( من هذا القانون على املوؤ�سرات اجلغرافية مع اإجراء ما 

يلزم من تعديالت .

املــادة )  55 (   

1- يجوز لأي �سخ�ض ذي م�سلحة اأو جهة خمت�سة اأن تطلب من املحكمة :

اأ  - اإبطال ت�سجيل موؤ�سر جغرافـي على اأ�سا�ض اأنه غري �سالح للحماية فـي ذاته . 

ب - ت�سحـــيـــح ت�ســـجــيـــل موؤ�ســـر جـــغـرافــــي على اأ�ســــــا�ض اأن املنـــطـــقــة اجلغرافية 

املحددة فـي الت�سجيل ل تطابق املوؤ�سر اجلغرافـي اأو اأن بيان املنتجات امل�ستخدم 

ب�ساأنهــا املوؤ�ســر اجلغرافــي اأو بيــان النوعـيــة اأو ال�سهـــرة اأو خ�سائـــ�ض اأخرى 

خا�سة بتلك ال�سلع غري موجودة اأو غري كافية . 

2 - يعلــــــن ب�سخـــ�ســه مــــــودع طلــــب ت�سجــيـــل املوؤ�ســـر اجلـــغــرافــــي اأو بطلـــب الإبطـــال 

، كما  املادة  ال�سابق من هذه  البند  اإىل املحكمة وفقا لأحكام  املقدم  الت�سحيح  اأو 

يخطر بذلك الأ�سخا�ض الذين لديهم احلق فـي ا�ستخدام املوؤ�سر اجلغرافـي وفقا 

 ، الر�سمية  فـي اجلريدة  الن�سر  بوا�سطة   ، القانون  هذا  ( من   54  ( املــادة  حلكم 

الدعوى بطلب يقدم  فـي  التدخل  ولكل ذي م�سلحة  الأ�سخا�ض  لهوؤلء  ويجوز 

خالل مدة )30 ( ثالثني يوما من تاريخ اإخطارهم .

املــادة )  56 (   

للمحكمــــة بــناء على طلــــب من ذي م�سلحــة ، اأن تقــ�ســي برفــ�ض اأو اإبطـــال ت�سجيـــل اأيـــة 

عالمــــة جتارية ت�ستمــــل على موؤ�سر جغرافـــي يتعلـــق ب�سلــــع مل تن�ساأ فـي الإقليم امل�سار اإليه 

فـي طلب الت�سجيل ، اإذا كان ا�ستخدام املوؤ�سر فـي العالمة التجارية بالن�سبة لتلك ال�سلع 

فـي ال�سلطنة من �ساأنه اأن ي�سلل اجلمهور فيما يتعلق مبكان املن�ساأ احلقيقي .
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املــادة )  57 (   

ي�ستثنى من اأحكام هذا القانون : 

 1 - اإذا كان قد مت تقدمي طلب لعالمة مميزة اأو مت ت�سجيلها بح�سن نية فـي ال�سلطنة 

اأو اإذا كان قد مت اكت�ساب حقوق فـي عالمة مميزة من خالل ال�ستعمال بح�سن 

نية اأو من خالل كونها اأ�سبحت م�سهورة فـي ال�سلطنة قبل التا�سع من نوفمرب 

عام 2000م ، اأو قبل اأن يكون املوؤ�سر اجلغرافـي حمميا فـي دولة املن�ساأ . ول يخل 

هذا القانون بقابلية اأية عالمـــــــــة مميزة على اأ�سا�ض اأن مثل تلك العالمة املميزة 

مطابقة ملوؤ�سر جغرافـي اأو م�سابهة له .

2 - املــوؤ�سر اجلغرافـي لأية دولة يتعلق ب�سلع اأو خدمات حال كونه مطابقا  للعبـــارة 

اأو اخلدمات فـي  لـــهــذه ال�ســـلـــع  الــــــدارج  اأنهـــــا ال�ســـم  املاألوفــــــة فـي اللغــــــة على 

يتعلــــق  فيمــا  اأخرى  دولـــة  لأيــــــة  جغـــــرافـي  يتعلـــــق مبوؤ�ســــر  فيمــا  اأو  ال�سلطنــة 

الدارج لنوع  ال�ســـلة مطابقا لال�سـم  املوؤ�ســـر ذو  التي يكـــون  الكـــرمـــة  مبنتجــــات 

مـــن الأعنـــاب املـــوجــــودة فـي ال�سلطنـــة اعتبـارا من 1 ينايــــر 1995م ) تاريـخ نفاذ 

اتفاق منظمة التجارة العاملية ( .

يتعلق  فيـمـا   ، القانون  هــذا  مــن  الرابــع  البـــاب  مبــوجب   ، لالإن�ســاف  طلب  اأي   -  3

بعـــد  �سنـــــوات  اأن يقدم خالل خم�ض  اأو ت�سجـيل عـالمـة مميزة يجب  با�ستخـدام 

ذيــــوع اأمــــر ال�ستخـــدام املخــالف للمـــوؤ�ســــر املحمـــي فـي ال�سلطنة ، اأو بعد تاريخ 

ت�سجيل العالمة التجارية فـي ال�سلطنة ، ب�ســـرط اأن تكــــون العالمـــة التجاريـــة قـــد 

تـــم ن�سرهــــا فـي اأو قبـــل ذلـــك التاريخ ، اإذا كان �سابقا لتاريخ ذيوع اأمر ال�ستخدام 

املخالف فـي ال�سلطنة وب�سرط األ ي�ستخدم املوؤ�سر اجلغرافـي اأو ي�سجل ب�سوء نية . 

4 - احلـــق املقـــرر لأي �سخـ�ض فـي اأن ي�ستخـــــدم ا�سمــــه اأو ا�ســـــم خلفـــــــه فـي جمــــال 

التجارة ، اإل اإذا كان من �ساأن ذلك ال�ستخدام ت�سليل اجلمهور . 

املــادة )  58 (   

مع مراعاة اأحكام الباب الرابع من هذا القانون ، يجوز لأي �سخ�ض اأو اأية جمموعة من 

املنتجني اأو امل�ستهلكني ذوي امل�سلحة ، اأن يطلب من املحكمة املخت�سة منع :     

املعنية  ال�سلعة  باأن  �سلعة ما توحي  عــر�ض  اأو  ت�سميــة  فـي  و�سيلــة  اأيــة  ا�ستخــدام  اأ-  

ن�ساأت فـي منطقة جغرافية غري املن�ساأ احلقيقي ، باأ�سلوب ي�سلل اجلمهور ب�ساأن 

املن�ساأ اجلغرافـي لل�سلعة .   

ب- اأي ا�ستخــــدام ي�سكـــل عمــــال مــــن اأعمــــال املنــاف�سة غري امل�سروعة وفقا حلكم املــادة 

) 10 (  ثانيا من  اتفاقية باري�ض .  
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 الباب الثالث 

 احلماية من املناف�سة غري امل�سروعة

املــادة )  59 (   

 1-  ت�ســــري اأحكــام هــــذا البــــــاب على اأعمــــــال املناف�ســـة غري امل�سروعــــة بالإ�سافـــة اإىل 

والت�سميمات  املنفعــــة  ومنــــاذج  الخـــرتاعــــــات  حتمــــــي  ت�ســــريعيـــــــة  اأحكـــــام  اأيــــة 

ال�سناعيـــة والت�سميمــــات التخطيطيــــة والعالمـــات املميـــزة وامل�سنفـــات الأدبيــــة 

والفنيـــة ومو�سوعات امللكية الفكرية الأخرى .

 2 -  اأ   -   اأي عمـل اأو ممـار�سة ، فـي جمـال الأن�سطـة ال�سنـاعية اأو التجاريــة ، يتنافــى 

مـــع املمار�ســـات امل�ســــروعة ، يعـــــد مــــن اأعمــــال املنــــاف�ســـــة غري امل�سروعة .  

  ب  - يعـــد من قبيـــــل الأعمــــال اأو املمـار�ســـــات غــري امل�ســروعـــــة الإخــالل بالعقد 

وبالثقــة والإغــراء بالإخــــالل ، واكت�ســـاب معلومــات غيـــر معلنـــة بوا�سطـــة 

اأطراف اآخرين كانوا على علم اأو لديهم القدرة على اأن يعلموا ، اأن تلك 

وكذلك   ، املعلنة  غري  املعلومات  اكت�ساب  بعملية  متعلقة  كانت  املمار�سات 

الإخالل باللتزامات القانونية مبا يوؤدي اإىل احل�سول على ميزات غري 

البيئة  بقــوانني  الإخـــالل  املنــــاف�ســـني مثـــل  مـــن  م�ســـروعة على غــريهم 

اأو العمل .  

   ج - اأي �سخـــ�ض طبيعــي اأو اعتبـــــاري اأ�سيـــر اأو مـــن املحتمـــــل اأن ي�ســــار بفعـــــل 

مناف�ســــة غــيــــر م�سروعـــــــة يكــون م�ستحقــــا للتعوي�ســـات امل�ســــار اإليهــــا فـي 

الباب الرابع .  

املــادة )  60 (   

1 - يعد من اأعمال املناف�سة غري امل�سروعـــة اأي عمـــل اأو ممار�ســة ، فـي جمـــال اأن�سطــة 

�سناعية اأو جتارية ، ي�سبب اأو من املحتمل اأن ي�سبب التبا�سا فيما يتعلق مبن�ساأة 

التي تعر�سها  اأو اخلدمات  املنتجات   ، ، وب�سفة خا�سة  اأن�سطتها  اأو  اآخر  مناف�ض 

تلك املن�ساأة .
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2- ميكن اأن يحدث اللتبا�ض فيما يتعلق مبا يلي : 

اأ  - عالمة جتارية م�سجلة اأو غري م�سجلة اأو ا�سم جتاري .

ب - عالمة مميزة بخالف العالمة التجارية اأو ال�سم التجاري .

ج - �سكـــــل اأي منتــــج اأو عـــر�ض املنتجــات اأو اخلــدمات ومكان الأعمال التجارية . 

املــادة )  61 (   

يعـد مــن اأعمال املنــاف�سـة غري امل�ســروعة  اأي عمل اأو ممار�سة ، ت�سر اأو من املحتمــل اأن ت�ســر 

بال�سمعــة التجــاريــــة اأو �سهـــرة مـنافــ�ض اآخــر مبـــا يــوؤدي - وعلـــى وجـــه اخل�ســـو�ض - اإىل 

اإ�سعـــاف ال�سمعـــة التجــارية ، اأو ال�سهرة ، اأو يــقلل ال�سفــة املمــيزة ، اأو القيمــة الإعالنيـــة 

لعالمة جتاريـــة اأو ا�ســـم جتـــاري ، اأو اأيـــة عـــالمـــة مميـــزة بخـــالف العـــالمـــة التجـــاريـــة 

اأو ال�ســــم التجـــاري ، اأو ب�سكـــل اأي منتج ، اأو عر�ض املنتجات اأو اخلدمات ومكان الأعمــــال 

التجــــاريــــة اأو ل�سخ�سـية م�سهــــورة حقيقيــــة اأو خيـــاليــة ، ب�سرف النظر عما اإذا كان هذا 

العمل اأو تلك املمار�ســـة ت�سبب اأو ل ت�سبب لب�سا . 

املــادة )  62 (   

1- يعد من اأعمال املناف�سة غري امل�سروعة اأي عمل اأو ممار�سة ، فـي جمال الأن�سطة 

ال�سناعيـــة اأو التجاريـــة ، ي�ســلل اأو من املحتمـــل اأن ي�ســلل اجلمهــور فيما يتعلق 

مبن�ساأة اأو اأن�سطتها ، خا�سة املنتجات اأو اخلدمات التي تقدمها تلك املن�ساأة . 

2- ميكــن اأن يحــدث الت�سليل عن طريق الإعالن اأو الرتويج فيما يتعلق مبا يلي : 

اأ  - العملية ال�سناعية للمنتج .

ب - مالءمة املنتج اأو اخلدمة لغر�ض معني  .

جـ-  نوعية اأو كمية اأو خ�سائ�ض اأخرى للمنتجات اأو اخلدمات  .

د -  املن�ساأ اجلغرافـي لل�سلع اأو اخلدمات . 

هـ-  ال�سروط التي تعر�ض اأو تقدم بها املنتجات اأو اخلدمات  .

و -  �سعر املنتجات اأو اخلدمات اأو الطريقة التي يح�سب بها  . 
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املــادة )  63 (   

جمال  فـي  حقيقــي  غري  ادعــــاء  اأي  امل�ســـروعـــة  غـــري  املناف�ســـة  اأعمـــال  من  يعـــد   -1

الأن�سطــة ال�سناعيــة اأو التجاريـــة ، يقلل اأو يحتمـــل اأن يقــلل من مكانــة من�ســـاأة 

مناف�ض اآخر اأو اأن�سطتها ، خا�سة املنتجات اأو اخلدمات التي تقدمها تلك املن�ساأة . 

2- ميكــن اأن يحـــدث التقليـــل مــن مكانــة املن�ســاأة عن اإعالن اأو ترويـــج ، وعلى وجه 

اخل�سو�ض ، فيما يتعلق مبا يلي :

 اأ  - عملية ت�سنيع منتج .

ب - مالءمة منتج اأو خدمة لغر�ض معني .

جـ - نوعية اأو كمية اأو خ�سائ�ض اأخرى للمنتجات اأو اخلدمات .

د  - ال�سروط التي تعر�ض اأو تقدم بها املنتجات اأو اخلدمات .

هـ - �سعر املنتجات اأو اخلدمات اأو الطريقة التي يحت�سب بها .

املــادة )  64 (   

1- يعــد مــن اأعمـال املنـاف�سـة غـري امل�سروعة اأي عمـل اأو ممـار�سـة فـي جمال الأن�سطة 

ال�سناعية اأو التجارية ، يوؤدي اإىل الك�سف عن معلومات غري معلنة ، اأو اكت�سابها 

اأو ا�ستخدامها بوا�سطة اأطراف اآخرين بدون موافقة ال�سخــ�ض املتحكم قانونا فـي 

تــلك املعلومات " املالك ال�سرعي " وبطريقــــة خمالفـــة للممـــار�ســــات التجاريـــــة 

، واكت�ساب معلومات  بالإخالل  ، والإغراء  بالعقد وبالثقة  ، كالإخالل  النزيهــــة 

غري معلنة بوا�سطة اأطراف اآخرين كانوا على علم اأو لديهم القدرة على اأن يعلموا 

اأن تلك املمار�سات كانت متعلقة بعملية اكت�ساب املعلومات غري املعلنة .

2- تعتــرب املعـــلـومـــــــات باأنهـا غـــري معلنــــــة اإذا كــــانت �ســــريـــــة ومل تكـــن فـي جمموعها 

اأ�سخـــا�ض متخ�س�ســــني  اأو تركيب مكوناتها الدقيقة �سائعة بني  اأو فـي تكوينها 

اأو خا�سعة   ، اأو لها قيمة جتارية   ، عادة ما يتعاملـــون فـي مــثل هذه املعلــومــــات 

خلطــوات معقولـــة فـي هــذه احلالــة بوا�سطــة ال�سخــ�ض املتحكــم قانونـــا فـي تلك 

املعلومات . 

3- اأ  - يعــــد مــن اأعــمـــــال املـــنــافـــ�ســة غـــري امل�سروعـــة اأي عـمــل اأو ممـــار�ســـة فـي جمال 

الأن�سطة ال�سناعية اأو التجارية ، اإذا كان يوؤدي اإىل :

بـــوا�سطــــة جــــهــــة حكـومــيــة لبيانات  1 - ا�ستخــــدام جتـــــاري غـــــري م�ســــروع 

اختبار غري معلنة اأو اأية بيانات اأخرى تتعلق ب�سالمة وكفاءة املنتج قدمت 

اإىل اجلهة كاإحدى �سروط احل�سول على موافقة لت�سويق منتجات دوائية 
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ملدة ) 5 ( خم�ض �سنوات على الأقــــــل اأو منتجـــــــــات كيمــــــــاويــــــة زراعيــــــــة 

جــــــــديــدة ملــــــدة )10( ع�ســــــر �سنـــــوات على الأقـــــل ، ولـــم حت�ســــل اجلهــــــــة 

احلكــــوميـــة على مـــوافقــــة مـــالك البيـــانات على ا�ستخدامها جتاريا . 

2 - الك�ســـف عـــن تلك البيــانـــات ، اإل عنـــدمـــا يكـــون ذلك �ســــروريـا حلماية 

اجلمهور ، اأو مل تتخذ ب�ساأنها خطوات ل�سمان اأن تكون البيانات حممية 

�سد ال�ستخدام التجاري غري امل�سروع . 

ب - يعترب املنتـــج الدوائي جديدا اإذا كـــان يحتوي على مكون كيماوي مل يكن جمازا 

من قبل فـي ال�سلطنــة لال�ستخــدام فـي منتــج دوائـــي ، وتعتبـر املـــادة الكيماويــــة 

الزراعية جديدة اإذا كانت حتتوي على مكــون كيماوي مل يكن جمازا من قبل فـي 

ال�سلطنة لال�ستخدام فـي منتج كيماوي زراعي  .

4 - اأ  - ت�ســري اأحكـــام البند ) 3 ( مــــن هــــذه املـــادة ، اإذا اعتمـــــدت ال�سلطنــة نظـــام منـــح 

موافقـــة الت�سويق على اأ�ســــا�ض اإثبات موافقة الت�سويق املمنوحة فـي بلد اآخر ، مع 

اإجراء ما يلزم من تعديل .  

ب - اإذا طلبــــت اجلهـــة املخت�ســــة فـــي ال�سلطنـــــة تقــديـــم معلومــات حتليليــة جديــدة 

تكون �سرورية لإجازة منتج دوائي ، بخالف املعلومات املتعلقة بالتكافوؤ الإحيائي 

ك�سرط ملنـــح موافقـــة ت�سويــــق منتـــج دوائـــي يحتـــوي على مكـــون كيمـــاوي متــت 

 - اجلــهة  لتلك  يجـوز  ل  فـــاإنـه   ، اآخر  دوائي  منتج  فـي  للت�سويق  �سابقـا  اإجــازتــه 

بــدون مــــوافقـــة املــــالك - اأن ت�ســــرح لآخر بت�سويق منتج مطابق اأو منتج مماثل 

دليل  على  اأو  املقدمة  اجلديدة  )الإكلينيكية(  التحليلية  املعلومات  على  اعتمادا 

املوافـقـــة على الت�ســـويق املبــني على هـــذه املعـــلومـــات ملـــدة ) 3 ( ثالث �سنوات على 

الأقل من تاريخ املوافقة على الت�سويق فـي ال�سلطنة .

  ج - ت�سـري اأحكـام الفقـرة ال�ســابقـة مــن هذه املـادة ، اإذا اعتمــدت ال�سلطـنة نظــــام منــــح 

ملنتج  جديدة  حتليلية  مبعلومــات  يتعلــق  دلـــيــل  اأ�ســـا�ض  على  الت�سويـــق  موافقـــة 

اأجيز من قبل بناء على تلك املعلومات فـي بلد اآخر مع اإجراء ما يلزم من تعديـل . 

د - اإذا كـــان املنتج حمميــا برباءة اخرتاع �ســـاريــة املفعـــول فـي ال�سلطنـة ، يتعني على 

اجلهة املخت�سة عـــدم املوافقة ملنتج اآخر دون موافقة مالك الرباءة . وعلى اجلهة 

املخت�سة اإبالغ مالك الرباءة بالطلب املقدم من �سخ�ض اآخر خالل مدة الرباءة 

للموافقة على ت�سويق ذات املنتج اعتمادا على البيانات املقدمة من مالك الرباءة . 
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الباب الرابع 

 اإنفاذ حقوق امللكية ال�سناعية

الف�سل  الأول

التعدي والتعوي�سات

املــادة )  65 (   

1- مـع مـراعـاة اأحكام املــواد )11( و )13( و )17( مـن هذا القـانون ، يعد اأي عمل م�سار 

�سخ�ض غري  بوا�سطة  ال�سلطنة  فـي  القانون مت  املادة )2/11( من هذا  فـي  اإليه 

مالك الرباءة وبدون موافقته ، تعديا على براءة اخرتاع اأو منوذج منفعة .  

2- للمحكمـة بنـاء على طلب مالك الرباءة اأو منوذج املنفعة اأو املرخ�ض له  احل�سري ، 

اأو غري احل�سري اأو الإجباري ، اإذا كان قد طلب اأي منهم مـــن مـــالك الرباءة اأن 

يقيم دعوى ق�سائية �سد املتعدي على الرباءة اأو منـــوذج املنفعــــة ، ومل ي�ســـرع اأو 

ف�ســـل املــــالك فـي رفــع الدعوى خالل ) 90 ( ت�سعني يوما ، اأن ت�سدر اأمرا ق�سائيا 

اإذا كان املتعدي قد  ، وبالتعوي�ض عن الأ�سرار  اأو الو�سيك  مبنع التعدي القائم 

ت�سرف وهو يعلــم اأو كانت لــديه اأ�سباب معقولـة ليعلـــم باأن ت�سرفـــه غري م�ســـروع 

وفقا لأحكام هذا القانون .

تكون  ال�سلطنة  فـي  الخرتاع  براءات  ملالكـي  امل�ستحقــة  القــانونيــة  التعوي�ســات   -3

متاحة متى كان ذلك مالئما ملالكي الرباءات الأجنبية التي �سدر ب�ساأنها ترخي�ض 

املجل�ض  لقرار  وفقا  الدوائية  باملنتجات  ال�سلطنة  �سوق  تزويد  اإجباري لأغرا�ض 

العام ملنظمة التجارة العاملية ، لأجل منع اأو تعويــــ�ض ال�سترياد غري امل�ســــرح به 

وكذلك عنـــد اإعـــادة الت�ســــدير اأو حتويل م�سار املنتجات املعنية .

ول�سلطـــات اجلمـــارك اتخـــاذ التــدابيـــر احلدوديـــة الالزمــة لتنفيـــذ اأحكــام هــذه 

الإفراج اجلمركي عن  بتعليق  الرباءة  فـي  اأن تخطر مالك احلق  ، وعليها  املادة 

املنتجـات املحجــوزة ومنحــه مهلة قدرها )10( ع�سرة اأيام ليتقدم بالدليل الكافـي 

باأن املنتجات املحتجزة توافق من حيث الظاهر ادعاءات الرباءة املمنوحة له .

4- مع مراعــاة اأحكـــــام البنــد )3( من هــذه املـــادة ، ت�سري التدابيــر الـــواردة فـي هذا 

القانون بالن�سبة لتعليق �سلطات اجلمارك الإفراج اجلمركي للتداول احلر عن 

 ، املوؤلف  �سلع متعدية على حقوق  اأو  التي حتمل عالمات جتارية مقلدة  ال�سلع 

مت  التي  للمنتجـــات  بـــه  امل�ســـرح  غـــري  الت�سدير  اإعادة  اأو  ال�سترياد  ملنع  وذلك 

ا�ستريادهـــا فعلــيــا اإىل الـ�ســلـــطنـــة مبوجب القرار امل�سار اإليه فـي البند ) 3 ( من 

هذه املادة .
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5- للمحكمـــة اأن تـــرف�ض منـــح اأمر وقتـــي اأو نهـــائي - دون الإخـالل بدفـع تعوي�ض 

عن الأ�سرار - فـي احلالت الآتية : 

اأ  - اإذا انقـــ�ست مــدة ) 4 ( اأربـــع �سنـوات من تاريــخ اإيـــداع طلــب البــراءة اأو )3( 

ثالث �سنـــوات مــــن تاريــــخ منــــح الرباءة ومل يقــــم املدعــــي اأو �سخ�ض مفو�ض 

بتجهيــزات جــادة اأو لي�ســت لديـــه نية جــادة ليبــداأ ا�ستغالل الخرتاع جتاريا 

بطريقة تفي بطلبات ال�سوق من حيث الكمية ، اأو كان الخرتاع م�ستغال فـي 

اأي وقت بطريقة ل تفي بطلبات ال�سوق املتعلقة بالنوعية .  

ب - اإذا كـــان الأمر الق�سائي ي�سبب �سررا خطريا بال�سالح العام .

ج - اإذا كانت املنتجـــــات املحميــة برباءات اخـرتاع اأو املنتجات امل�سنوعة عن طريـــق 

عمليـــة �سناعية حمميــــة برباءة تباع بوا�سطة املدعي اأو الغري مبوافقة املدعي 

ال�ســـرائــيـــة  الــــقــوة  متو�ســــط  العتبار  فـي  الأخذ  مع  عالية  تعترب  باأ�سعار 

اإىل  للم�ســـتــهــلكــني والطبيـــعـــة املحــــددة لالحتياجات التي تهدف املنتجات 

الوفاء بها ، ول يوجد منتج مناف�ض فـي ال�سوق .

د - اإذا كـــــــان مـــالك الـــرباءة قـــد قـــــــــام باأعـــمـــــال اأو ممـــار�ســـــــات غــــري تنـــاف�سيـــة 

ح�سبما تقرره املحكمة اأو اجلهة الإدارية املخت�سة .

هـ - اإذا تبــني اأن مـــــالك الـــرباءة قـــــد اتخـــذ �سلــوكــا غري م�ســــــروع اأثناء �سعيــــه 

للح�ســـول على بــــراءة الخــــرتاع ، مـــع مـــراعـــاة اأحكـام املــادة ) 14 ( من هذا 

القانون  . 

اأحكــــام هـــذا البـــاب على ممـــار�ســـة الأطبــاء لن�ساط طبي ي�سكــــل  اأ  - ل ت�ســري   - 6

تعـــديا على براءة اخـــرتاع خا�ســة باأ�ساليـــب ت�سخي�سيـــة وعالجية وجراحية 

لعالج الب�سر اأو احليوانات ، كما ل ت�سري هذه الأحكام على املوؤ�س�سات ال�سحية 

ذات ال�سلة بالن�ساط الطبي .

ب - فـي تطبيــق اأحكــام هذه املـادة تكـــون للعبـــارات التـالية املعنى املبني قرين كل 

منها :  

1 - " ن�ســـاط طبــــي " : مبـــا�ســـرة اإجــراء طبـــــي اأو جــــراحــــي على اجل�سم ، 

دون اأن ي�سمل :

اأ  - ا�ستخــــدام جــهــاز حمـــمــــي بـــــرباءة اخــــرتاع اأو �ســــناعـــة اأو تركيب 

مادة انتهاكا لتلك الرباءة . 

لـــــرتكيب مـادة انتهاكا  ب - ممـــار�ســة ا�ستخـدام جهــــاز حممــــي برباءة 

لتلك الرباءة .

ج - ممار�سة عملية انتهاكا لرباءة تكنولوجيا اإحيائية .
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دولة  اأية  بوا�سطة  له  املـرخ�ض  الطبيعي  ال�سخ�ض   :" طبــي  ممــار�ض   "  -2

اأو الذي يعمل حتت توجيه ذلك ال�سخ�ض فـي  لتقدمي الن�ساط الطبي 

اأداء الن�ساط الطبي  . 

اأي كيــــان يكـــون للممار�ض الطبي   : " " كيــــان رعــــاية �سحيــــة ذو �سلة   -3

انتماء مهني اإليه يوؤدي مبوجبه الن�ساط الطبي وي�ســـمــــل دون حـــ�ســـر 

دار التمريــ�ض اأو م�ست�سفـــــى اأو جامعــــة اأو كليـــة طـــب اأو منظمــة للتاأهيــــل 

ال�سحي اأو للممار�سة الطبية اجلماعية اأو عيادة طبية . 

املــادة )  66 (   

1 - مـــع مــــراعاة اأحكـــام املادة )3/40( مــن هذا القانون يكـون التعـدي على عالمـــة 

 ، جتاري  ا�سم  اأو   ، م�سجلة  اعتماد  عالمة  اأو   ، م�سجلة  جماعيــة  عالمة  اأو   ، م�سجلــة 

هذا  من   )46( و   )1/40( املادتني  فـي  اإليها  امل�سار  املواد  من  عمل  باأي  بالقيام 

التجاري  ال�سم  اأو  العالمة  مالك  غيـر  �سخ�ض  بوا�سطة  ال�سلطنة  فـي  القانون 

وبدون موافقته .

ا�ستخدام عالمة مميزة مماثلة  التعدي على عالمة م�سهورة من خالل  يكون   -  2

اأو م�سابهة على نحو مثري للب�ض للعالمة امل�سهورة ، �سواء اأكانت م�سجلة اأو غري 

كان  اإذا  ب�سرط   ، امل�سهورة  العالمة  ، بدون موافقة مالك  ال�سلطنة  فـي  م�سجلة 

ا�ستخدام العالمة املميــزة :    

اأ -  يتعلق ب�سلع اأو خـدمــات مماثلة اأو م�سابهة لتلك التـي تـم ت�سجيـل العالمة 

امل�سهورة ب�ساأنها .   

التـــي مت ت�سجيل  اأو م�سابهــــة لتلك  اأو خـــدمـــات غري ممـــاثلــة  ب�سلــع  ب- يتعلق 

العالمـــة امل�سهـــورة لها اإذا كان ا�ستخــدام العالمــة املميــزة فيمــا يتعلــق بتلك 

واأن  امل�سهورة  العالمة  بينها وبني مالك  اإىل �سلة  ي�سري  اأو اخلدمات  ال�سلع 

من املحتمل اأن ت�سار م�سالح مالك العالمة امل�سهورة ب�سبب هذا ال�ستخدام .

اأو عــالمة م�سهـورة  3 - يجـــوز للمحكمـــة بنـــاء على طلب مـــالك عالمــــة م�سجـــلـــة 

اأيا منهما  اإذا كان  اأو غري ح�سري  اأو مرخ�ض له ح�سري   ، واإن مل تكن م�سجلة 

اأو  ، ورف�ض  املتعــــدي  اأن يقيم دعوى ق�سائية �سد  قد طلب من مالك العالمة 

اأن ت�سدر   ، ( ت�سعني يوما  القيام بذلك خالل ) 90  فـي  العـــالمة  مـــالك  ف�ســـل 

اأمرا ق�سائيا مبنع التعدي القائم اأو الو�سيك ، واأن حتكم بالتعوي�ض املنا�سب عن 

الأ�سرار الناجمة عن هذا التعدي . 
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اإذا كـانت الدعوى املقامة اأمام املحكمة بناء على طلب اأية  وي�ســـري هـــذا احلكــم 

جهة خمت�سة اأو اأي �سخ�ض اأو جمموعة اأو احتاد اأو نقابة ذات م�سلحة ، مبا فـي 

ذلك املنتجون اأو اأ�سحاب امل�سانع اأو التجار . 

املــادة )  67 (   

1 - يكـــون التعــــدي على ت�سمــيم �سنـــاعي م�سجل ، بالقيـــام باأي عمـل مـن الأعمــــال 

امل�ســار اإليهــا فـي املــــادة )2/24( مــن هـــذا القـــانــــون بـــوا�سطـة �سخ�ض غري مالك 

الت�سميم ال�سناعي وبدون موافقته .

2 - يجــوز للمحكمــة بناء على طلب مالك الت�سميم ال�سناعي اأو مرخ�ض له ح�سري 

اأو غري ح�سري ، اإذا كان اأي منهما قد طلب من مالك الت�سميم اأن يقيم دعوى 

ق�سائية �سد املتعدي على الت�سميم ورفـ�ض  املالك اأو ف�سل فـي القيام بذلك خالل 

) 90 ( ت�سعني يوما ، اأن ت�سدر اأمرا ق�سائيا مبنع التعدي القائم اأو الو�سيك ، واأن 

حتكم بالتعوي�ض املنا�سب عن الأ�سرار الناجمة عن هذا التعدي .

املــادة )  68 (   

1 - يكـــون التعدي على املــوؤ�سر اجلغرافـي املحمـي مبوجب هذا القانون ، بالقيام باأي 

اأو با�ستخدام   ، املــادة ) 54 ( من هذا القانون  اإليها فـي  عمل من الأعمال امل�سار 

موؤ�سر جغرافـي دون موافقة مالكه .

اأيــــة جمموعة  اأو  اأي �سخ�ض ذي م�سلحــــة  2 - يجـــــــــوز للمحكمـــــة بنــاء على طلـــب 

منتجني اأو م�ستهلكني ذوي م�سلحة ، اأو اأية جهة خمت�سة مبقت�سى املــادة ) 52 ( 

من هذا القانون ، اأن ت�سدر اأمرا ق�سائيا مبنع التعدي على املوؤ�سر اجلغرافـي واأن 

حتكم بالتعوي�ض املنا�سب عن الأ�سرار الناجمة عن هذا التعدي .

املــادة )  69 (   

1-  يكون التعـــدي على ت�سميـم تخطيطي لدائــرة متكاملــــة حمميــــة مبوجب هـــذا 

القانـــون ، بالقـــيــام باأي عـــمــل من الأعــــمــال املـــ�ســـار اإليـــهــا فـي املادة )1/31( من 

هذا القانون بوا�سطة �سخ�ض غري مالك الت�سميم التخطيطي وبدون موافقته .

2 - يجـــوز للمحكمـــة بنــــاء على طلب مالك الت�سميم التخطيطي لدائرة متكاملة 

اأو مرخ�ض له ح�سري ، اأو غري ح�سري اأو مرخ�ض اإجباري اإذا كان اأيا منهم قد 

الت�سميم  على  التعدي  ملنع  ق�سائية  دعوى  يقيم  اأن  الت�سميم  مالك  من  طلب 

ورفـ�ض املالك اأو ف�سل فـي القيام بذلك خالل )90( ت�سعني يوما ، اأن ت�سدر اأمرا 

عن  املنا�سب  بالتعوي�ض  حتكم  واأن   ، الو�سيك  اأو  القائم  التعدي  مبنع  ق�سائيا 

الأ�سرار الناجمة عن هذا التعدي .
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املــادة )  70 (   

اإذا راأت املحكمـــــة اأن عمــــال مــــن الأعمــال الــــواردة باملــادة ) 64 ( مـــــن هـــذا القـــانـــون ، ي�سكـــل 

مناف�سة غري م�سروعة ، تعني عليها اأن تاأمر اجلهة احلكومية باإلغاء املوافقة على الت�سويق ، 

كما تاأمر مناف�ض مالك البيانات غري املعلنة والتي �سكل ت�سجيلها عمال من اأعمال املناف�سة 

غري امل�سروعة بعدم الت�سويق اأو التوقف عن ت�سويق املنتجات ، لقيام الت�سجيل على اعتماد 

غري م�سرح به على بيانات اختبار غري معلنة اأو بيانات اأخرى . 

ويجـــب على املحكمـــة اأن تق�ســي باإلـــزام اجلهـــة احلكـــوميـــــة باأن تــدفـــع التعوي�ض املنا�سب 

عن اإعالن البيانات غري امل�سرح بالإعالن عنها ، وباإلزام مناف�ض مالك البيانات غري املعلنة 

باأن يدفع التعوي�ض املنا�سب عن ت�سويق  املنتجات التي نتج عن ت�سجيلها عمل من اأعمال 

املناف�سة غري امل�سروعة . 

املــادة )  71 (   

تتخــذ الجــراءات القـانونــية امل�ســار اإليها فـي املواد )65( اإىل )70( من هذا القانون خالل 

اأ�سبـــاب ليعلــم  اأو كانـت لــديــــه  )5( خم�ض �سنوات من التاريخ الذي علم فيه مالك احلق 

باأعمــال التعدي ، وي�ستثنى مــن هـــذا امليعـــاد التـــعــدي على الــعـــالمات املميــزة ب�سـوء نـــيـة ، 

حـــيــث يـجــوز اتخـــاذ هذه الإجراءات ب�ساأنها فـي اأي وقت .

الف�سل الثاين

التدابري املوؤقتة

املــادة )  72 (   

1 - يتعـني على املحكمة ، طبقا لأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية امل�سار اإليه 

اأو اأي قانون اآخر ، اأن تاأمر على وجه ال�سرعة بتدابري موؤقتــة ملنع حدوث تعــد اأو 

ا�ستخدام غري م�سروع حلق حممي مبوجب اأحكام هذا القانون اأو للمحافظة على 

دليل ذي �سلة يتعلق بالتعدي املدعى به . 

2 - يتعــيــــن على املحكمـــــة اأن تاأمـــــر بتدابيــــر مـــوؤقتــــــة بـدون اإعطــاء الطــرف الآخــــر 

تاأخري �سررا ل ميكن  اأي  ي�سبب  اأن  املحتمل  كان من  اإذا  اإليه  فر�سة لال�ستماع 

تداركه ملالك احلق اأو عندما يكون هناك خطر وا�سح على اإتالف الدليل ، على اأن 

يكون مقدم الطلب قد قدم :  

اأ  - اأي دليـــل يقنــع املحكمة باأن مقــــدم الطلب هــــو مــالك احلــــق واأن التعدي على 

هذا احلق واقع اأو و�سيك الوقوع .  
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ب - اأي �سمـــان اأو تـــاأميــــن كــــاف تطلــبــــه املحكمـــة حلمــــايـــــة املدعـــــى عليـــه  وملنــــــــع 

التع�سف ، على اأن يكون ذلك ال�سمان اأو التاأمني منا�سبا بحيث ل يعوق اللجوء 

اإىل تلك الإجراءات .

اإذا اأمرت املحكمة بتدبري موؤقت دون اإعطاء الطرف الآخر فر�سة ال�ستماع  اأ -   - 3 

اإليه ، يتعني عليها اأن تخطــر الأطــراف املعنيــة باأمــر التدبيــر ، فـي اأ�سرع وقت 

بعد اإ�سداره .   

ب - يتم تنفيـــــذ التــــدابري املـــوؤقتــــة امل�ســـار اإليها فـي البند ال�سابق فور �سدورها ، 

اأو خالل )10( ع�سرة اأيام على الأكرث فـي احلالت ال�ستثنائية .   

4 - يجـــوز للمـــدعى عليــــه اأن يــــودع طلـبـــا لــــــدى املحكمــــة لإعـــادة النظــــر فـي الأمر 

ال�سادر بالتدبري املوؤقت خالل اأ�سبوعني من تاريخ اإبالغه بالأمر ، وعلى املحكمة 

اأن متنح الأطراف املعنية فر�سة لال�ستماع اإليهم والبت فـي الطلب .

5 - على املحكمــة اأن تلغي اأمر التدبري املوؤقت بناء على طلب املدعى عليـــه ، اإذا مل يقم 

املدعي برفع الدعوى ب�ساأن مو�سوع اأمر التدبري املوؤقت خــالل )20(  يوم عمل اأو 

)31( يوما - اأيهما اأبعد - من تاريخ �سدوره ، اأو خالل املدة التي حتددها املحكمة 

فـي اأمر التدبري املوؤقت . 

6 - اإذا قــررت املحكمة اإلغاء التدبري املوؤقت اأو ق�ست فـي مو�سوع الدعوى برف�سها 

ا�ستنادا اإىل اأنه ل يوجد تعد قائم اأو حمتمل ، تعني عليها اأن تق�سي باإلزام املدعي 

اأمــر  بــه ب�سبــب تنفيــذ  الــذي حلـــق  بتعوي�ض املدعى عليه مبا يتنا�سب وال�سـرر 

التدبري املوؤقت .

7 - للمحكـمـــة اأن تاأمــر بالــتدابيـــــر املـــوؤقتــة امل�سار اإليها اآنفا فـي هذه املادة ، اإذا طلب 

ت�سجيـــل  طلب  فـي  يبت  مل  ولو  ال�سلة  ذي  الدليل  على  للمحافظة  ذلك  منها 

مو�سـوع طــلب التعـــدي ، اإذا راأت اأن ذلك �ســــروريا خالل )20( يوم عمل اأو )31( 

يوما - اأيهما اأبعد - من تاريخ ن�سر منح الت�سجيل الذي مل يبت فيه . 

الف�سل الثالث

عبء الإثبات

املــادة )  73 (   

1- يجــوز للمحكمــة اإذا قدم اأحد الأطراف دليال كافيا لدعم الدعاءات ثم حدد دليال 

اآخر ذا �سلة ، يكون فـي حوزة الطرف الآخر ، اأن تاأمر هذا الطرف بتقدمي هذا 

الدليل ، مع مراعاة حماية املعلومات ال�سرية .  

الـــدعــوى - دون �ســبب معقـــول -  اأطـــراف  اأحــد  2 - فـي احلالت التي ميتنـع فيهـــا 

بدرجـــة  يعــــوق  اأو   ، معقـــولة  مدة  خـــالل  بحـــوزته  التي  املعلومـــات  تقديـــم  عن 

جوهريـــة اإجراء يتعلق بدعوى اإنفاذ ، يجوز للمحكمة ، بعد �سماع الأطراف ، اأن 

ت�سدر حكمها بناء على املعلومات املقدمة اإليها .    



- 51 -

3 - اأ  - للمحكمة فـي الدعـــاوى املدنيـــة املتعلقـــة بالتعـــدي على حقــوق مالك براءة 

الخرتاع ، اإذا كان مو�سوع الرباءة عملية �سناعية للح�سول على منتج ، اأن 

تاأمر املدعى عليه باإثبات اأن العملية ال�سناعيــــة امل�ستخدمـــة للح�ســــول على 

منتـــج مماثـــل تختلـــف عن العملية املحمية برباءة اخرتاع .

ب - اإذا مت اإنتـــاج منتج ممـــاثل بـــدون مـــوافقة مالك براءة الخرتاع ، يعتــــرب ذلك 

املنتـــج قــــد مت احل�ســـول عليـــه بالعمليــة ال�سناعــية  املحمية برباءة الخرتاع 

فـي اأي من احلالتني التاليتني ما مل يوجد دليل على عك�ض ذلك : 

1-  اإذا كان املنتج املماثل جديدا . 

بالعملية  املماثـل مت �سنعه  املنتج  باأن  احتمـــال جـــوهـري  كـــان هنـــاك  اإذا   -2

ال�سناعية وكان مالك الرباءة غري قــــادر بجهـود معقولـــة على اأن يحـــدد 

العملية امل�ستخدمة . 

اأن تاأمر  املـــدنيــة املتعلقـــة بتقليد العــالمات التجارية  الـــدعـــاوى  4- للمحكمـــة فـي 

ب�سبط ال�سلع امل�ستبه فـي اأنها متعدية اأو اأية مواد اأو معدات اأو دليل م�ستندي ذي 

�سلة بالتعدي .

5 - يجب على املحكمـــة املـــدنيــــة املخت�ســـــة اأن تقـــــدر م�ســـاريف واأتعاب من تندبهم 

ملبا�سرة اأية ماأمورية فـي الدعوى من اخلرباء واملخت�سني مبا يتنا�سب مع حجم 

وطبيعة املاأمورية املكلفني بها ومبا ل يحول دون اللجوء اإىل مثل هذه الجراءات .

الف�سل الرابع

تعوي�سات الأ�سرار 

املــادة )  74 (   

1 - اأ  - اإذا ق�ست املحكمة بتعويــ�ض عن الأ�ســرار طبقا للمواد )65 وحتى 70( من هذا 

القانون تعني اأن ي�سمل حكمها تعوي�سا منا�سبا ملالك احلق عن التعدي على 

حق ملكيته الفكرية .

ب - 1 - دون الإخالل باأية تعوي�سات اأخرى من�ســـو�ض عليهـــا فـي اأي قانون اآخر 

تق�سي املحكمة باإلزام اأي �سخ�ض يثبت تعديه على العالمات التجارية اأو 

براءات الخرتاع باأن يوؤدي ل�ساحب احلق ما ياأتي :

  اأ  -  تعوي�سات تكفي جلرب ال�سرر الذي اأ�ساب �ساحب احلق نتيجة التعدي .

مل  والتــي  التعـــدي  جـــــراء  من  اأربــاح  من  املتعــدي  حققـــه  ما  قيمــة   - ب 

فـي  اإليها  امل�سار  التعوي�سات  قيمة  تقدير  عند  العتبار  فـي  توؤخــذ 

البند ال�سابق .

 ج - على املحكمـة عنـــــــد حتـــديــــــد تعـــويـــ�ض الأ�ســـرار عــــن التعــدي على 

اخلدمة  اأو  ال�سلعة  قيمة  تراعي  اأن   ، القانون  بهذا  املقررة  احلقوق 

مقيا�ض  اأي  اأو  املقـرتح  التجـــزئــة  ب�ســعــر  مـقـا�ســة   ، عليـــهــا  املتــعـــدى 

قانوين اآخر للقيمة يقدمه مالك احلق .
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د  -  يجــوز للمحكمـــــــة فـي حالـــــة التعــــــــدي على بـراءات الخـتــراع  اأن تزيد قيمة 

التعوي�ض عن الأ�سرار اإىل ثالثة اأ�سعاف القيمة املقدرة . 

2 - يجب على املحكمة اأن تق�سي ل�ساحب احلق بناء على طلبه بدل عن التعوي�ض 

املن�سو�ض عليه بالبندين ) 1 ، 2 ( من هذه املادة بالتعوي�ض املقدر �سلفا مبا 

ل يجاوز ع�سرة اآلف ريال عماين عن كل فعل من اأفعال التعدي ، ومبا يكفي 

جلرب ما اأ�سابه من اأ�سرار . 

3 - تاأخذ املحكمة فـي العتبار عند تقدير قيمة التعوي�ض املن�سو�ض عليه فـي 

واأتعاب  ق�سائية  م�سروفات  من  احلق  �ساحب  تكبده  ما  قيمة  املادة  هذه 

التي تقدرها املحكمة  اإل فـي احلالت ال�ستثنائية  بـه  الذي يطالب  حماماة 

بالنظر اإىل التعوي�ض الذي يطالب به �ساحب احلق .

2 -  يجـــوز للمحكمة اأن تق�سي باإلـزام  املتعـدي بــدفع التعــوي�ض عـن الأ�سرار املتعلقة 

باأعمال التعدي التي مور�ست فـي التاريخ اأو تاليا للتاريخ الذي �سدر فيه قبول 

اأخــطــر  اأو الذي   ، طلب الت�سجيـل - اإن وجد - بالن�سر فـي اجلــريــدة الر�ســميـــة 

فيه  علم  الذي  اأو   ، الطلب  مبحتويات  املتعدي   ، الت�ســـجيــل  طلـــب  مقـدم  فيـــه 

املتعدي مبحتويات هذا الطلب .

ول يجـــوز اإقــامة الدعوى فـي احلالت املذكورة اإل بعد منح �ساحـــب احلق �سند 

امللكية ال�سناعية .

املــادة )  75 (   

1- يتعني على املحكمـــة اأن تــاأمـــر باإتالف ال�ســـلع املتعـــدية اإل فـي ظروف ا�ستثنائية ، 

دون اأن تق�سي باأي نوع من اأنواع التعوي�ض .

2- اإزالة العالمـــات التجــارية املقـلدة ل تكفي لل�سماح بالإفراج عن ال�سلع للتداول فـي 

قنوات التجارة .

ن�ساط  عن  نتجت  التي  الأ�سول  من  اأي  مب�سادرة  تاأمر  اأن  املحكمة  على  يتعني   -3

التعدي واملواد الأ�سلية امل�ستخدمة فـي التعدي ، كما يتعني عليها اأن تاأمر - اإل 

فـي حالت ا�ستثنائية - مب�سادرة واإتالف كل ال�سلع املتعدية واملواد والأجهزة التي 

اأنواع  اإنتاج ال�سلع املتعدية ، دون اأن تق�سي باأي نوع من  اأو  ا�ستخدمت فـي �سنع 

التعوي�ض للمدعى عليه  .

وللمحكمة �سالحية الحتفاظ بقائمة ال�سلع واملواد الأخرى املراد اإتالفها ، واأن 

ت�ستثني موؤقتا تلك املواد من اأمر الإتالف لت�سهيل الحتفاظ بالدليل بنــاء على 

طلـــب من �ساحــب احلــق برغبتــه فـي رفــع دعــوى مدنيــة اأو اإداريــة بالتعوي�ض  . 

املــادة )  76 (   

للمحكمــة فـي الــدعاوى املتعلقة باإنفاذ احلقوق املحميــة بهـذا القانون ، اأن تاأمــــر املتعــــدي 

بتقدمي اأية معلومــــات بحوزته تتعلق بهوية اأي �سخـــ�ض اأو اأ�سخـــا�ض ذوي �سـلــة بالتعـــدي 

على اإنتــاج اأو توزيــع ال�سلـع اأو اخلدمات املتعدية ، واأن يقدم هذه املعلومات اإىل مالك احلق .
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املــادة )  77 (   

علـــى املحكمـــة اأن تق�ســي باإلـــزام مــن �ســدر ل�سـاحلــه اأمــر التــدبري املوؤقت واأ�ساء ا�ستخدام 

اإجراءات اإنفاذه ، بتعوي�ض املدعى عليه تعوي�سا منا�سبا عن الأ�سرار التي حلقت به ب�سبب 

ذلك ال�ستخدام ال�سيء .

الف�سل اخلام�س

التدابري  احلدودية

املــادة )  78 (   

 1 - اأ  - يجوز ملالك احلق اأن يطلب من اإدارة اجلمارك اأن توقف اإجراءات التخلي�ض 

اجلمركي والإفراج عن �سلع متعدية حتمـل عالمـــات جتاريـــة مقلـــدة ، على 

اأن يتقدم باأدلة ظاهــرة وكافيـــة على اأن ا�ستيــراد ال�سلــــع قائـــم وقــت تقديــم 

الطلب اأو اأنه و�سيك احلدوث ، واأن هناك تعديا ظاهرا على حقه فـي امللكية 

للتعرف  ال�سلع  لديه عن هذه  املعروفة  املعلومات  كافة  يوفر  واأن   ، الفكرية 

عليها بطريقـــة منا�سبـــة بوا�سطـــة ال�سلطـــات املخت�ســـة فـي كـــل دولــــة ، ول 

يحول دون اللجوء اإىل هذه الإجراءات عدم تقدمي املعلومات الكافية بدرجة 

معقولة عن ال�سلع املتعدية .

ب - يظـــل طلب اإيقـــاف الإفـــراج عـــن ال�سلع ، نـــافذ املفعـــول ملـــدة �سنة واحدة من 

تاريخ تقدميه ، اأو للمدة التي تكون فيها ال�سلعـة حممية بت�سجيل العالمة 

التجارية ذات ال�سلة ، اأيهما اأق�سر .

2 - اإذا اأوقفت اإدارة اجلمــارك الإفـــراج عن ال�سلـــع املتعـــدية للتداول احلر من تلقاء 

نف�سها ، فاإنه يتعني عليها اأن تخطر مالك احلق بذلك ، ولها اأن تطلب منه اأن 

يقدم �سمانا وفقا لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية خالل ) 3 ( ثالثة اأيام 

عمل من تاريخ ا�ستالم الإخطار ، واإل قامت بالإفراج عن ال�سلع للتداول احلر .

3 - اإذا طلب مـــالك احلــق مــن اإدارة اجلمـارك اتخـاذ الإجـراء املذكور اآنفا فـي البند 

)1( من هذه املادة فاإنه يتعني عليه اأن يلتزم بالإجراءات املن�ســـو�ض علــيهــا فـي 

هـــذا القانـــون ولئحتـــه التنفيذيـــة مع اإجراء ما يلزم من تعديل .

املــادة )  79 (   

اإذا اأوقفت اإدارة اجلمارك التخلي�ض اجلمركـــي طبقا للمادة ) 78 ( من هــذا القانـــون مـــن 

تلقاء نف�سها فاإنه يتعني عليها اأن تخطر امل�ستورد ومالك احلق - اإذا كان معروفا -  بالتعدي 

املدعى به وبالإيقاف .
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املــادة )  80 (   

اأوقـــف  اأن ت�سمــح ملالك احلــق وامل�ستورد بفح�ض ال�سلع التي  اإدارة اجلمــــارك  يتعيـــن على 

منهما  كل  ادعاءات  اإثبات  لأجل   ، والتحليل  والختبار  للفح�ض  عينات  واأخذ   ، تخلي�سها 

ب�ساأن التعدي املدعى به ، وذلك دون الإخالل بحماية املعلومات ال�سرية .

املــادة )  81 (   

1 - اإذا اأوقفـــــــت اإدارة اجلمــــــــارك التخليــــــــ�ض اجلمــــــركـــــــي لل�سلــع مبـــــوجب  املـــــــادة 

) 78 ( من هذا القانون ، فاإنه يتعني عليها اأن تبلغ مالك احلق باأ�سمـــاء وعـــناوين 

امل�ســـتورد والـرا�ســــل واملر�ســـل اإليــه وبكميـــة ال�سلـع املذكورة واأية معلومات اأخرى 

يطلبها املالك .  

2 - على اإدارة اجلمـارك عنـد الطلب ، وبـدون الإخالل بحماية املعلومات ال�سرية ، اأن تزود 

مالك احلق بن�سخ من الوثائق املودعــة فيما يتعلــق بتلك ال�سلــع اأو باأية معلومات 

ا�ســـــرتك فيه  اأو مت�سابهـــــة  ل�سلـــــع مماثلة  �سابق  ا�سترياد  باأي  تتعلــــق  وثائـــق  اأو 

نفــــ�ض امل�ستـــــورد اأو الرا�ســـــل اأو املر�سل اإليه .

املــادة )  82 (   

للمحكمــة اأن تاأمـر بتدابري حدوديـة ملنــع ا�سترياد �سلع متعدية على حقوق امللكية الفكرية 

اأو كان اإنتاجها اأو الإجتار فيها فـي ال�سلطنة عمال من اأعمال املناف�سة غري امل�سروعة ، وفقا 

لأحكام هذا القانون ، اإذا توافرت ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي هذا الف�سل .

املــادة )  83 (   

يجوز ملالك حق امللكية الفكرية ، الذي لديه اأ�سباب �سحيحة لل�سك فـي اأن ا�سترياد �سلع 

تتعـــدى على حقوقـــه قد يحـــدث ، اأن يطلـــب من املحكمــة اأن تاأمــر اإدارة اجلمــارك باإيقـــاف 

الإفراج اجلمركي لتلك ال�سلع .

املــادة )  84 (   

بناء على طلب مالك  للمحكمة  يجــوز  القــانون  هــذا  مــن  املــــادة )83(  مـــراعاة حكم  مـــع 

احلق ، اأن ت�سدر قرارا باإيقاف الإفراج للتداول احلر عن ال�سلع املدعى باأنها �سلع متعدية 

بدون اإعطاء الطرف الآخر فر�سة ال�ستماع اإليه ، وحتدد املحكمة فـي قرار الإيقاف املدة 

بعد  القرار  هذا  لتنفيذ  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  اجلمارك  اإدارة  على  فيها  يتعني  التي 

اإخطارها به مبا�سرة من قبل املحكمة .

يبقــى طلب اإيـقـــــاف الإفــــراج اجلمـــــركـــي عـــــن ال�سلـــع نافذ املفعــــول ملــــدة �سنة واحدة من 

تاريخ تقدميه ، اأو للمدة التي تكون فيها ال�سلعة حممية بت�سجيل العالمة التجارية ذات 

ال�سلة ، اأيهما اأق�سر .
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املــادة )  85 (   

اإليه  باأن يدفع للم�ستورد واملر�سل  باإلزام مقدم طلب الإيقاف  اأن تق�سي  يجوز للمحكمة 

ومالك ال�سلع تعوي�سا منا�سبا عن اأي �سرر يلحق بهم ب�سبب احتجاز ال�سلع ب�سوء نية اأو 

ب�سبب احتجاز ال�سلع املفرج عنها نتيجة للف�سل فـي اإقامة الإجراءات القانونية التي توؤدي 

اإىل الف�سل فـي املو�سوع على النحو املذكور فـي هذا القانون .

املــادة )  86 (   

اإذا انق�ست مـــدة )10( ع�ســـرة اأيـــام عمـــل بعد اإخطار  مقدم الطلب باإيقاف الإفراج اجلمركي 

الدعـــوى  اإقامـــة  اإجـــــراءات  عليه  املدعى  غري  طرف  اأي  يتخذ  ومل  لل�سلع  احلر  للتداول 

املو�ســـوعيــة ، يتــــم الإفـــراج عـــن ال�سلــــع ، اإذا توافرت �سروط ال�سترياد .

ويجوز لإدارة اجلمارك ، متديد مدة الإيقاف امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة ملدة ل تتجاوز 

ع�سرة اأيام عمل اأخرى ، كما يجوز للمحكمة متديد هـــذه املدة لأيـــة مــدة تراهـــا مـنـا�ســبــة ، 

ح�ســبمــا يرتاءى لهــمــا من ظـروف الواقعة .

ويكون للمالك اأو امل�ستورد اأو املر�سل اإليه حق الإفراج عن ال�سلع عند اإر�سال �سمان ، مببلغ 

املحكمة  تاأمر  اأن  دون  انق�ست  قد  اإليها  امل�سار  املدة  وكانت   ، احلق  مالك  حلماية  يكفي 

بالإفراج عن ال�سلع ، وامتثل لكافة �سروط ال�سترياد الأخرى .

املــادة )  87 (   

 ، اإدارة اجلمارك  اأو  ، على املحكمة  ال�سابقة  املادة  اإليها فـي  امل�سار  اأقيمت الدعوى  اإذا   - 1

اأو  اإلغائه  اأو  بتعديله  القرار  هذا  فـي  النظر  تعيد  اأن  الإيقاف  قرار  اتخذ  اأيهما 

تاأييده ، وذلك بناء على طلب يتقدم به املدعى عليه .

2 - اإذا ا�ستمـــر اإيقـــاف الإفـــراج عـــن ال�سلـــع وفقــــا لتـــدبري موؤقت اأمرت به  املحكمة ، 

يتم حتديد مدة الإيقاف الإ�سافـي بوا�سطة املحكمة . واإذا مل تقم بذلك ، وجب 

األ تتعدى املدة املذكورة )20( ع�سرين يوم عمل اأو )31( واحدا وثالثني يوما ، 

اأيهما اأبعد .

املــادة )  88 (   

ل يجـــوز اإعــــادة ت�سـدير ال�سلـع املتعـــدية ، اأو و�سعهــــا حتت اإجــــراء جمركي خمتلف .

املــادة )  89 (   

يجـــوز ا�ستثــناء الكميــــات ال�ســـغرية من ال�سلع الواردة �سمن اأمتعة امل�سافر ال�سخ�سية اأو 

املر�سلة فـي اإر�ساليات �سغرية لأغرا�ض غري جتارية ، من اأحكام التدابري احلدودية .
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املــادة )  90 (   

ت�ســــــري اأحكـــــام التدابـــيـــر احلــدوديـــة الـــــواردة فـي هــذا القــانون على ال�سلـــع امل�ستـــوردة اأو 

امل�سدرة اأو العابرة ) حتت العبور اجلمركي ( اأو امل�سافنة )التحويل من �سفينة اإىل اأخرى( .

املــادة )  91 (   

لــــذوي ال�ســـاأن احلــــق فـي التظلـــم اأمــــام املحكمــة املخت�ســة من القــرار ال�ســـادر عن اإدارة 

�ستني  ، خالل )60(  �سلع متعدية  للتداول احلر عن  الإفراج اجلمركي  باإيقاف  اجلمارك 

يوما من الإخطار بالقرار .

الف�سل ال�ساد�س

العقوبات اجلزائية

املــادة )  92 (   

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ض عليها اأي قانون اآخر :

اأ-  يعـــاقـب بال�سجـــــن مـــدة ل تقـــل عـــن ثالثـــة اأ�سهـــر ول تزيـــد على ثـــالث �سنــوات   

 ، األفي ريال عماين ول تزيد على ع�سرة اآلف ريال عماين  وبغرامة ل تقل عن 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من تعدى عمدا على نطاق جتاري على حق من 

حقــوق ملكيـــة �سناعيـــة . وت�ساعــف العقوبــة بحديها الأدنى والأق�سى فـي حالة 

التكرار .

اأيـام  ول تــزيد على �سهـــر وبغرامة  ب - يعاقــب بال�سجــن مـــدة ل تقـــل عـــن �سبعــة 

ل تقــل عن مائــة ريــال عمانــي ول تزيـــد عن األف ريال عماين اأو باإحــدى هاتني 

العقوبتيـــــن كــل من خالـــف من اخل�ســـوم اأمــرا �ســدر من املحكمــــة ب�ســـاأن اإجــــراء 

يتعلق بتطبيق هذا القانون .

ج-  يعاقب بغـــرامة ل تقــل عن مائة ريال عماين ول تزيد على األف ريال عماين كل 

الق�ســاة  اأعـــوان  من  اأو اخلرباء وغريهم  اأو حماميهم  اخل�سوم  من خالف من 

اأمـــرا �ســـدر مــن املحكمــة ب�ســاأن حمايــة املعلومــات ال�سرية املقدمة اأو املتبادلة فـي 

الدعوى .

الباب اخلام�س 

 اأحكام ختامية وانتقالية

املــادة )  93 (   

1- يبا�ســر الدعــاء العــام التحقيـــق اجلنائــي فيما ي�سل اإىل علمــه من جرائـــم تقع 

باملخالفـــة لأحكـــام هذا القانـــون دون حاجة اإىل �سكـــوى من �ساحــب احلــق اأو من 

ميثله اأو بناء على طلب من اجلهات احلكومية املعنية .
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2- اأي تغيــــيـــر فـي ملكيـــة حـــق من احلقـــوق املحميـــة مبوجب هذا القانـون ، اأو فـي 

ملكية طلب للح�سول عليها ، يجب اأن يكون مكتوبا ويقدم اإىل امل�سجل لت�سجيلـــه 

ون�سره ، ول يكون لذلك التغيري اأي تاأثري �سد الغري بالن�سبة للعالمات التجارية 

حتى يتم الت�سجيل .

ال�سم  بــــذلك  معـــرفا  يكـــون  اأن  يجــب  التجـــــاري  ال�ســم  ملكيـــة  فـي  تغيري  اأي   -  3

فـي حالة حتويل املن�ساأة  اأو جزء منها ، وفـي جميع الأحوال يجب اأن يقدم طلب 

التغيري مكتوبا .  

4 -  اأي تغيري فـي ملكيــة ت�سجــيل عـــالمــــة اأو عـــالمــة جماعية ، ل يكون �سحيحا اإذا 

كان من املحتمل اأن ي�سلل اأو ي�سبب لب�سا للجمهور .

اإىل امل�سجل  ، يقدم  اأحكام هذا القانون  اأي عقد ترخي�ض بحق حممـي مبوجب   - 5

بوا�سطة  اإليه  اإ�سارة  ون�سر  ت�سجيله  ويتم  �سريته  ي�سمن  مبا  حمتوياته  حلفظ 

امل�سجـــل ، ول يكـــون لعقـــد الرتخيــ�ض اأي تاأثيــر �سد الغيــر بالن�سبــة للعـالمــات 

التجارية حتى يتم الت�سجيل .

 6 - يجب على امل�سجـــل اأن يــرف�ض ت�سجيل اأي عقد لنقل ملكية اأو تنازل اأو اأي عقد 

ترخي�ض اإذا ت�سمن �سرطـــا اأو �ســروطا تع�سفيـــــة اأو غري تناف�سيــــــــة اأو قيد التجارة 

باأية طريقة اأو من املحتمل اأن يكون لها اأي من هذه التاأثريات .

وعلى امل�سجــــل اأن يف�سل فـي العرتا�ض �ســـد قرار رف�ض الت�سجيـــل بعـــد �سمـــاع 

الطرفني اأو اأحدهما اإذا طلبا ذلك ، وي�سدر امل�سجل قرارا برف�ض الإعرتا�ض اأو 

لدى  امل�سجل  قرار  التظلم من  العقد  لأي من طرفـي  ويجوز   ، الت�سجيل  قبول 

املحكمة املخت�سة خالل )60 ( �ستني يوما من تاريخ الإخطار بالقرار .

7 - اأ  - اأيـــة قيـــود تفـر�ض على املتنازل لـــه اأو املـــرخ�ض لــــــه ل ت�ستمــــــــد من احلقــــــوق 

املمنوحة بوا�سطة ت�سجيل احلق املتنازل عنه اأو املرخ�ض به ، وغري �سروريـــة 

حلمايــــة ذلك احلــق ، تعتـــرب قـــيودا تع�سفيـــة اأو غري تناف�سية .  

ب - ا�ستثناء مـــن اأحكام الفقــــرة ال�ســابقة ، يجـــوز اأن يت�ســـمن عقـــد الرتخي�ض ، 

القيود التالية :

1 - حتديد نطاق ال�ستخدام ومنطقته اجلغرافية ومدته .

2 - �سـروط الرقابة على جـــودة ال�سلع واخلدمات ، مع مراعاة اأحكام املادة ) 45 ( 

من هذا القانون . 

ب�سمعة  �سررا  ت�سبب  قد  التي  الأعمال  عن  بالمتناع  له  املرخ�ض  التزام   -3

مالك احلق اأو مو�سوع احلق .
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8 - ينق�ســـي اأثـــر عقـــد التنــــازل اأو الـــرتخي�ض اإذا ق�ســـى ببــطــالن احلــــق مو�سوع 

التنازل اأو الرتخي�ض ، ول يحول ذلك دون اأن يقوم اأي طرف با�سرتداد ما دفعه 

لالآخــــر من مبالـــغ اأو فوائـــد ا�ستحقــت لــه مبوجــب العقــد ، اإل اإذا كــان الطرف 

امل�ستفيد ح�سن النية .

9 - يبا�ســر الدعــاء العــام فـي الدعــاوى املدنيــة املتعلقـة بتزويـر العالمات التجارية 

�سلطــة الأمــر ب�سبــط ال�سلــع املدعــى باأنهــا متعديــة واملــواد والأجهــزة ذات ال�سلـة 

والوثائق التي تثبت التعدي .

املــادة )  94 (   

1-  اإذا كان مقدم طلب الإيداع مقيما اأو مقر عمله الر�سمي خارج ال�سلطنة ، يتعني 

اأن يقــوم بتمثيلــه وكيــل قانوين يقيم وميار�ض عمله فـي ال�سلطنة ، ومرخ�ض له 

مبزاولــة ن�ســاط امللكيــة الفكريــة ، وتكــون لــه ال�سالحية فـي اتخاذ اأي اإجراء وفقا 

لأحكام هذا القانــون . وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة ال�سروط والر�سوم املقررة . 

2 - يجـــــوز لكل ذي م�سلحـة اأن ميثل بنف�سه اأمام امل�سجل لتخاذ اأي اإجراء يتعلق باأي 

طلب يتقدم به وفقا لأحكام هذا القانون . 

3-  يجــــوز دفـــــع اأية ر�سوم مقررة مبوجب اأحكام هذا القانون بوا�سطة اأي �سخ�ض .

املــادة )  95 (   

1- يحتفـظ امل�سجـــــــل ب�سجــــــالت منف�سلــــة لكــــل حــــق مــــــن حقــــوق امللكيــــة ال�سناعية 

امل�سار اإليها فـي هذا القانون وما يطراأ عليها من تغيريات ، على اأن يتم ت�سجيل 

العالمـات اجلماعية وعالمات العتماد فـي �سجل خا�ض .

2- يجـــــوز لأ�سحـــاب احلقـــوق الإ�ســــارة اإىل ملكيــة مو�ســوع احلمايــة املمنوحة وفقا 

لأحكام هـذا القانون ، بوا�سطة عالمات مميزة حمددة . 

ال�سجــالت واحل�ســول على م�ستخــرج ر�سمــي  3- يجـوز لأي �سخـــ�ض الطـــالع على 

منهـا بعد �سداد الر�سوم املقررة وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية .  

املــادة )  96 (   

اأي  اأو  اأو وثيقة  اأي طلب  اأي خطاأ غري جوهري فـي  اأن ي�سحح  1-  يجوز للم�سجل 

ت�سجيــل يتم وفقا لأحكام هذا القانون ، ويجوز ت�سحيح الأخطاء اجلوهريـــة التي 

توؤثــــر على احلـــقـــوق املمــنــوحــــــة ، بوا�سطـــة املحكمـــة املخت�سة .
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2-  للم�سجـــل اإذا راأى �سـرورة لتخاذ اإجراء ت�سحيح الأخطاء امل�سار اإليها  فـي الفقرة 

، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من  اإجراء  اأي  اأن ميدد زمن تنفيذ  ال�سابقة 

ذوي ال�ساأن .

املــادة )  97 (   

يجـــوز لكـــل ذي م�سلحـــة التظــلم مـن اأي قــرار ي�ســدره الـــوزير اأو امل�سجــل اأو اأيــة جـــهــة 

معنــيـــة اأخرى بــ�ســاأن حـــــق مـــن حــقــوق امللكيـــة ال�سناعيــة اأمــام املحكمــة املختـــ�سة وذلك 

خالل ) 60 ( �ستني يوما من تاريخ علمه بالقرار .

املــادة )  98 (   

يكــون ن�ســر الأحكــام الق�سـائيــة النهائية والقرارات الإدارية املتعلقة باإنفاذ حقوق امللكية 

ال�سناعية وفقا ملقت�سيات امل�سلحــة العامــة على النحــو الذي تبينــه الالئحـــة التنفيذيـــة ، 

ويعد ن�سرا لها اإتاحتها على �سبكة املعلومات الدولية .

املــادة )  99 (   

1-ل يرتتب على نفـــاذ اأحكــــام هذا القــــانون الإخـــالل باأحكــام املعــاهدات والتفاقيات 

الدولية املتعددة الأطراف والثنائية ذات ال�سلة بحقوق امللكية ال�سناعية ، والتي 

ال�سلطنة  وتكون  حكمهم  فـي  ومن  فيها  الأطراف  الدول  مواطني  حقوق  تنظم 

طرفا فيها اأو ت�سبح طرفا فيها فيما بعد .

2- مـا مل يــرد ن�ض بخالف ذلك ، تكون اأحكام هذا القانون نافذة املفعول ابتداء من 

تاريخ �سريانه ، كما ي�سري على الطلبات التي مل يبت فيها ، با�ستثناء الطلبات 

التي �سدرت ب�ساأنها قرارات نهائية من امل�سجل ، وكانت لها نتائج تتعلق بالطلبات 

التي مل يبت فيها مثل الفح�ض النهائي للطلبات ، فيتم الإبقاء عليها . كما ت�سري 

هذه الأحكام على كل قرارات املحكمة النهائية اأو غري النهائية التي اأحدثت نتائج 

ب�ساأن طلبات حقوق امللكية ال�سناعية التي مل يتم البت فيها .

3- ت�ستفيد الطلبات امل�سجلة من اأي حق اأو ميزة ن�ساأت من تطبيق اأحكام هذا القانون ، 

ول تتاأثر تلك الطلبات باأي خف�ض اأو حذف حق من احلقوق املكت�سبة قبل العمل 

باأحكام هذا القانون ، با�ستثناء اأحكام الإنفاذ الواردة فـي هذا القانون .  

4- اإذا ن�ض هــــذا الـقـــانون على نظـــم ت�سنـــيف جـــــديــــدة ، يعــــاد ت�سنيف  الت�سجيالت 

القائمة فقط فـي وقت جتديدها - اإن وجد - على اأن حتدد اإجراءات ور�سوم اإعادة 

ت�سنيف الت�سجيالت القائمة فـي الالئحة التنفيذية .


