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�سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون العالمات والبيانات والأ�سرار التجارية واحلماية من املناف�سة غري امل�شروعة
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وعلى قانون حماية البيان ـ ــات ( امل�ؤ�شـ ــرات ) اجلغرافيـ ــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
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وعلــى قانـ ــون حمايـ ــة ت�صميم ــات ( طوبوغرافيـ ــا ) الدوائـ ــر املتكامل ــة ال�صــادر باملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم ، 2000/41
وعلى قانون براءات االخرتاع ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/82
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن حقوق امللكية ال�صناعية بالقانون املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�ص ــدر وزير التجــارة وال�صناعة الالئح ــة التنفيذية للقانون املرف ـ ــق والق ــرارات املنـ ـف ـ ــذة
لأحكـ ــام ــه  ،و�إىل �أن تـ�ص ــدر هذه الالئح ــة وتلك القرارات ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات
املطبقة فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
تلغــى املرا�سيـ ـ ــم ال�سلطـاني ـ ــة �أرقـام 2000/82 ، 2000/41 ، 2000/40 ، 2000/39 ، 2000/38
امل�شـ ــار �إليه ــا  ،كمــا يلــغى كــل م ــا يخ ــالـف �أحكــام القانون املرفق .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :من جمادى الأوىل �سنة 1429هـ
املـوافــــق  12 :من مــــــــــــــــــايـــــو �سنة 2008م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون حقوق امللكية ال�صناعية
تــعـــاريــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بامل�صطلحات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
الـــوزيــــر :
وزير التجارة وال�صناعة .
امل�ســـجــل :
مدير دائرة امللكية الفكرية بوزارة التجارة وال�صناعة .
االخـرتاع :
فكـ ــرة املخ ــرتع  ،التي ت�سم ــح عمـ ــليـ ــا بحل م�شكـ ــلة حمـ ــددة فـي جمـ ــال التكنولوجيا �سواء
كان االخرتاع منتجا �أو يتعلق مبنتج �أو بعملية �صناعية .
براءة االخرتاع :
�سند امللكية املمنوح حلماية اخرتاع ما  ،والذي ميثل قرينة قابلة للتفنيد ب�صحة وقابلية
حق �صاحبه فـي منع الآخرين من ا�ستغالل االخرتاع املطلوب حمايته فـي ال�سلطنة للإنفاذ .
منوذج املنفعة :
ابتكار فني يتكون من �شكل �أو هيئة جديدة ملادة ما �أو من مكون ملادة يزيد من وظيفتها �أو
منفعتها .
الت�صميم ال�صناعي :
�أي تكــوين من خطوط �أو �ألوان �أو �أي �شكل ثالث ــي الأبع ــاد � ،س ــواء كـ ــان مرتبطـ ــا بخط ـ ــوط
و�ألوان �أم مل يكـ ــن  ،ب�ش ــرط �أن ي�ضفـ ــي هذا التكوين �أو ال�شكل مظهرا خا�صا على منتج
�صناعي �أو حرفـي ويكـون مبثابــة منط ملنتـج �صناعي �أو حرفــي  ،وقابــال للإدراك بالعيــن
املجردة .
الت�صميم التخطيطي " طوبوغرافيا " :
الرتكيــب الثالثــي الأبع ــاد التي يكــون �أحده ــا  ،على الأق ــل عن�صــرا ن�شط ــا لبع ــ�ض �أو لك ــل
الو�صالت البينية لدائرة متكاملة � ،أو ذلك الرتتيب ثالثي الأبعاد املعد لدائرة متكاملة
بغر�ض الت�صنيع .
الدائرة املتكاملة :
ك ــل منتج فـي �شكل ــه النهائي �أو الو�سيط  ،يكون �أحد العنا�صر فيه  ،على الأق ــل  ،عن�ص ــرا
ن�شطـ ــا لبع ــ�ض �أو لك ــل الو�ص ــالت البينيــة مكونة ب�ص ــورة تكاملية فـي �أو على قطعة من
مادة ويكون الغر�ض منه �أداء وظيفة �إليكرتونية .
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الرتخي�ص احل�صري :
عقــد الرتخي ــ�ص الـ ــذي مينــح املرخــ�ص ل ــه وملـ ــن يحــدده  ،احلــق فـي ا�ستغــالل حــق امللكي ــة
ال�صناعية املرخ�ص به دون الآخرين .
الرتخي�ص الإجباري :
الرتخي ــ�ص املمنوح بوا�سطة الوزير ل�شخ ــ�ص طبيع ــي �أو اعتب ــاري خ ــا�ص �أو عام ال�ستغـ ــالل
براءة اخ ــرتاع �أو منوذج منفع ــة �أو ت�صمي ــم تخطيط ــي �أو ر�سـ ــم �أو منوذج �صناعي فـي
ال�سلطنة بدون احل�صول على موافق ــة �صاحب احلق .
العالمـــــــة املميزة :
جمموعة من ال�سمات والرموز التي ت�ستخدمها �أية م�ؤ�س�سة جتارية فـي جم ــال الأن�شط ــة
ال�صناعيــة �أو التجاري ــة لعك ــ�س هويــة معينــة فيم ــا يتعلق بامل�ؤ�س�س ــة التجاري ــة واملنتج ــات
التي تنتج ــها �أو اخلدمـ ــات التي تقدمـ ــها تلك امل�ؤ�س�سة .
الــعـــالمــة :
�أية عالمة قابلة للت�صوير التخطيطي ب�صورة حمددة وت�سمح بتمييز �سلع ( العالمة
التجارية ) �أو خدمات ( عالمات اخلدمة ) تنتجها من�ش�أة ما عن تلك التي تنتجهـا من�ش�آت
�أخرى  ،ويجـ ـ ــوز للعالمــة ب�صفة خا�صة �أن تكون من كلمـات ( مبا فـي ذل ــك الأ�سمـاء
ال�شخ�صية ) � ،أو ر�سوم � ،أو حروف � ،أو �ألوان � ،أو جمموعات �ألوان � ،أو �أرقام � ،أو �شكل ال�سلع ،
�أو تعبئتها � ،أو �صور جم�سمة � ،أو م�ؤ�شرات جغرافية � ،أو �أ�صوات �أو رائحة �أو مذاق  ،و�إذا مل
تكن ال�شعارات طويلة مبا يكفي حلمايتها بحقوق امل�ؤلف  ،تتم حمايتها كعالمات .
عالمات االعتماد :
�أية عالمة �أو جمموعة من عالمات تف�صح عن �أية �سمة مميزة مبا فـي ذلك نوعية �أو
من�ش�أ �أو طرق �إنتاج ال�سلع واخلدمات التي ي�ستخدمها �أ�شخا�ص �آخرون حتت رقابة مالك
العالمة .
العالمة اجلماعية :
�أيــة عالم ــات تخ ــ�ص جماع ــة كاجلمعيــات التعاونيــة �أو روابــط �أو احتادات ال�صناعيني
واملنتجني والتجار .
اال�سم التجاري :
اال�سم �أو اللقب املميز الذي يحدد ومييز من�ش�أة ما .
امل�ؤ�شر اجلغرافـي :
امل�ؤ�شر الذي يحدد من�ش�أ �سلعة ما فـي �إقليم بلد ما � ،أو فـي منطقة �أو موقع فـي ذلك الإقليم ،
حني تكون النوعية �أو ال�سمعة �أو ال�سمات الأخرى لهذه ال�سلعة راجعة ب�صورة �أ�سا�سية �إىل
من�ش�أها اجلغرافـي .
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ال�شهادة :
�سنـ ــد املل ــكي ــة املمنـ ــوح حلمايـ ــة من ــوذج منفع ــة �أو ر�سـ ـ ــم �أو منـ ــوذج �ص ــناع ـ ــي �أو ت�صمي ــم
تخطيطي ( طبوغ ــرافي ــا ) لدائرة متكاملة �أو عالمة �أو م�ؤ�شر جغرافـي .
تاريخ الأولوية:
تاريخ الطلب الأ�سبق الذي يكون الأ�سا�س حلق الأولوية املن�صو�ص عليه فـي اتفاقية باري�س .
معاهدة بوداب�ست :
معاه ــدة االعـرتاف الدويل ب�إي ــداع الأحي ــاء الدقيقـ ـ ــة لأغ ــرا�ض �إجـ ــراءات احل�صول على
الرباءات . 1977
معاهدة التعاون ب�ش�أن الرباءات :
املعــاه ــدة امل�ص ــدق علـ ـيـ ـه ــا فـي وا�شنط ـ ــن فـي  19يونيـ ــو 1970م واملعدل ـ ــة فـي � 28سبتمرب
1979م وفـ ــي  3فرباير 1984م و� 3أكتوبر 2001م .
معاهـدة قانون الرباءات :
املعاهدة املجازة فـي جنيف بتاريخ  2يونيو 2000م .
معاهدة وا�شنطن :
معاهدة امللكيـة الفكرية ب�ش�أن الدوائر املتكامل ــة واملعتمـدة فـي وا�شنطن فـي  26مايو 1989م .
اتفاقية باري�س :
اتفاقية باريـ�س حلماية امللكية ال�صناعيـة  ،املربمة فـي  20مار�س 1883م وتعديالتها .
اتفاقية الهاي :
قان ـ ــون جنيــف اخل ــا�ص باتفاق ـ ـي ــة اله ـ ــاي للت�سجي ـ ــل الدولـ ــي للت�صميمـ ــات ال�صناعيـ ــة
واملجازة فـي  2يوليو 1999م .
بروتوكول مدريد :
الربوتوكول املتعلق باتفاقية مدريــد اخلا�ص ــة بالت�سجي ــل الدول ــي للعالمــات املوقع ــة فـي
مدريد فـي  28يونيو 1989م .
الت�صنيف الدويل :
ت�صنيــف ب ــراءات االخت ــراع و�شه ــادات املخرتعي ــن ومنـ ــاذج و�شهــادات املنفعـ ــة والر�سومــات
والنـماذج ال�صناعي ــة والعالم ــات  ،وفق ــا لالتفاقي ــات الدوليـ ــة املربمة فـي هذا ال�ش�أن .
ت�صنيف نيــ�س :
اتفاق ني�س ب�ش�أن الت�صنيف الدويل لل�سلع واخلدمات لأغرا�ض ت�سجيل العالمات امل�ؤرخ
فـي  15يونيو 1957م .
قرار املجل�س العام ملنظمة التجارة العامليــة :
القـرار ال�صادر فـي � 30أغ�سط�س  2003ب�ش�أن تنفيذ الفقرة (  ) 6من �إعالن الدوحة اخلا�ص
باتفاقية تريب�س وال�صحة العامة .
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الباب الأول
االبتكارات الفنية
الف�صل الأول  :براءات االخرتاع
املــادة ( ) 2
 - 1ي�ستبعد من احل�صول على براءة اخرتاع ما يلي :
�أ  -االكت�شـاف والنظريات العلمية والطرق والأ�ساليب الريا�ضية .
ب  -خطـط وقواعد �أو طرق ممار�سة الأعمــال التجاري ــة  ،و�أداء الأفع ــال الذهني ــة
املح�ضة والألعاب .
ج  -امل ــواد الطبيعي ــة  ،فيم ــا ع ــدا عملي ــات عــزل تلك املـواد عن بيئــته ــا الأ�صلية .
د  -املــواد املعروفـة التي مت اكت�شــاف ا�ستخـدام ج ــديد ل ـه ــا فــيم ــا عـ ــدا اال�ستخدام
نف�سه � ،إذا كان ي�شكل ذلك اخرتاعا .
هـ  -احليوانـ ـ ــات  ،غري الأحيــاء الدقيق ـ ـ ــة  ،والطـ ــرق البيولوجي ـ ـ ــة التي تك ـ ــون
فـي معظمهـ ــا لإنت ــاج احليوانـ ــات و�أجزائهـ ــا خ ـ ــالف الطــرق والأ�سالي ــب غيـ ــر
البيولوجية والبيولوجية الدقيقة .
و  -االخرتاع ـ ـ ــات التي يكـ ــون منع ا�ستغالل ـه ــا جتــاري ــا فـي ال�سلطنـ ــة �ضروريا
حلماية النظــام العام والآداب .
 -2ال ت�سري �أحكام الفقرة ال�سابقة على االخرتاعات التالية :
�أ  -العمليـات ال�صناعيـة التي تتكون كليا �أو جزئيا من خطوات ي�ؤديها احلا�سوب
�أو يوجهها برنامج احلا�سب الآيل .
ب  -املنتجات املكونة من عنا�صر اخرتاع ينفذ باحلا�سوب  ،مبا فـي ذلك :
� - 1شـ ـف ــرة برنام ــج حا�س ــوب مق ــروءة ب�آل ــة خمزن ــة على دعام ــة ملمو�سة
مثل قر�ص مرن �أو حمرك �صلب �أو ذاكرة حا�سوب .
 - 2احلا�س ــوب ذي الأغ ــرا�ض العامـة �إذا �صار �أحدث مما كان عليه حال احتاده
مع برنامج حا�سوب حمدد .
املــادة ( ) 3
 -1يك ــون االخ ــرتاع قابــال للح�صــول على براءة اخـ ــرتاع �إذا ك ــان جــديــدا ومنطويا
على خطوة �إبداعية وقابال للتطبيق ال�صناعي .
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ويكون االخرتاع جديدا �إذا مل يكن م�سبوقا بتقنية �صناعية �سابقة من �أي �شيء مت
الإف�صاح عنه للجمهور  ،فـي �أي مكان فـي العامل �سواء بالن�شر فـي �شكل ملمو�س
�أو بالإف�صاح ال�شفهي � ،أو باال�ستخدام �أو ب�أية طريقـ ــة �أخرى  ،قب ــل تاريــخ �إيداع
الطـ ـلـب �أو تاريـ ــخ �أولويــة املطالبـة باحلق فـي االخرتاع .
وال ي�ؤخذ الإف�صاح عن االخرتاع للجمهور فـي االعتبار �إذا حدث خ ــالل اثن ــي
ع�شر �شهرا �سابق ــة لتاري ــخ الإيــداع �أو لتاري ــخ �أولويـ ــة الطلب � ،إذا كــان راج ـع ــا
�إىل �أفع ــال ارتكبه ــا مـ ــودع الطل ــب �أو �سل ـفـه �أو نتيج ــة لـ�سـوء ت�صرف ارتكبه الغــري
فيما يتـ ــعل ــق مب ــودع الطل ــب �أو �سلفه .
 - 2يعت ــرب االخ ــرتاع منط ــويا على خطـ ــوة �إبداعي ــة �إذا كـ ــان غــري وا�ض ــح ل�شخ ــ�ص
ميتل ــك اخلربة التخ�ص�صي ــة فـي التقنــية الفني ــة فـي تاري ـ ــخ الإيداع �أو تاريخ
الأولوية .
 - 3يعـ ــترب االخ ــرتاع قاب ــال للتطب ــيق �صناع ـيـ ــا �إذا كـ ــان ميـ ـكـ ــن �صـ ـن ـع ــه �أو ا�ستخدامه
فـي �أي نوع من ال�صناعة �أو �إذا كانت لـه منفعة حمددة وجوهريـ ــة وموثوق ــة  ،فـي
كــافـ ــة املجـ ــاالت االقت�صــاديـ ــة والزراعيـ ــة واحلرفية و�صيد الأ�سماك واخلدمات .
املــادة ( ) 4
 -1يكـون احلـق فـي الــرباءة للمخــرتع  ،وي ـجـوز التن ــازل ع ــن احلــق فـي الرباءة �أو
حوالته باخلالفـة .
� - 2إذا �أعـد االخرتاع �شخ�صان �أو �أكرث بالت�ضامن  ،يكون احلق فـي الرباءة لهم معا ،
و�إذا �أعد االخرتاع �شخ�صان �أو �أكرث منفردين  ،يكون لل�شخ�ص الأ�سبق فـي تاريخ
تقدمي طلب الإيداع �أو فـي تاريخ املطالبة بالأولوية  ،احلق فـي الرباءة �إذا مل يقم
ب�سحب الطلب �أو التنازل عنه �أو �إذا مت رف�ضه لإثبات حق الأولوية لآخرين .
� - 3إذا ك ــان االخــرتاع تنفيذا لعقد عمل غر�ضه االخرتاع  ،يكون احلق فـي الرباءة
ل�صاحب العمل ما مل يتفق على خالف ذلك  ،و�إذا كانت املكا�سب االقت�صادية التي
حت�صل عليها �صاحب العمل من ا�ستغالل االخرتاع كبرية وغري متكافئة مقارنة
براتب العامل املخرتع وقت �سريان العقد  ،يكون للعامل احلق فـي مكاف�أة عادلة .
� - 4إذا كان االخ ــرتاع من عم ــل ق ــام به العامل ولي�س تنفيذا لعقد عمل  ،وا�ستخدم
العامل فـي عمل ذلك االخرتاع مواد �أو بيانات �أو �إمكانات �صاحب العمل  ،يكون
احلق فـي الرباءة ل�صاحب العمل ما مل يتفق على خالف ذلك  ،وي�ستحق العامل
مكاف�أة ال تقل عن ثلث �صافـي املكا�سب املبا�شرة وغري املبا�شرة التي حت�صل عليها
�صاحب العمل من ا�ستغالل االخرتاع .
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 - 5ين�ش ـ ـ�أ االلت ــزام بدف ــع املك ــافـ ـ�أة امل�ش ــار �إليه ــا فـي ه ــذه املــادة من �إع ـ ــداد وا�ستغالل
اخرتاع قابل للح�صول على براءة اخرتاع وال يعفى من �أدائها ف�شل �أو �إهمال
�صاحب العمل فـي احل�صول على براءة اخرتاع داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
 - 6يجـ ــوز ل�صاح ــب العمـ ــل خ ــالل ( � ) 60ستني يوم ــا من �إبالغ ــه بعم ــل االخرتاع
�أن يخطر العامل بعدم رغبته فـي ذلك االخرتاع  .وفـي هذه احلالة  ،يجوز للعامل
�أن ي�سعى للح�صول على حقوق براءة ب�صورة ح�صرية  .وعندمـا يبا�شـر الـعــامـل
اال�ستغـالل التجاري لالخرتاع  ،يكون �صاحب العمل م�ستحقا ملكاف�أة تتنا�سب
والقيمة االقت�صادية للمـ ــواد �أو الب ــيان ــات �أو اخلـ ــربة التي ا�ستـ ـخــدم ـهــا الـ ـعــامــل
فـي ع ـم ــل االخرتاع .
� - 7إذا �أهمــل �صاحب العمل �إيداع طلب احل�صول على براءة اخرتاع خالل �سنـة م ــن
التاري ــخ الذي �أبلغــه فيه العامل باالخ ــرتاع  ،يكون للعامل احلق فـي الرباءة �أو
التنـ ــازل عنه لأي طـ ــرف �آخـ ــر  ،وكذل ــك نقـ ــل ترخي ــ�ص الب ـ ــراءة �إذا مت منحه ــا .
وال ي�شكل اال�ستغالل ال�صناعي �أو التجاري لالخرتاع املحمي برباءة اخرتاع
بوا�سطـة العامل مناف�سة غري م�شروعة ب�شرط �أن ال يرتتب على ذلك اال�ستغالل ،
اال�ستخدام غري امل�صرح به �أو �إف�شاء �أ�سرار املهنة التي تخ�ص �صاحب العمل .
� - 8أي اخ ــرتاع يدعي ــه العام ــل فـي طلــب يتقــدم بــه للح�صـ ـ ــول على بـ ــراءة اخت ـ ــراع
خالل �سنة بعد انتهاء عقد العمل  ،ويقع هذا االخرتاع فـي نطاق الأعمال
الرئي�سية ل�صاحب العمل ال�سابق  ،يفرت�ض ب�أن العامل قد تو�صل �إليه خالل
مدة العقد  ،ما مل يثبت عك�س ذلك .
 - 9يــقع باطـ ـ ــال �أي وع ــد �أو تع ـه ـ ــد م�سبـ ـ ــق يقدم ــه املخت ــرع ل�صاح ــب العم ــل يفيـ ــد
التنازل عن �أية مكاف�أة ي�ستحقها املخرتع .
 -10ي�سم ـ ــي املخ ــرتع االخرتاع با�سمـ ــه فـي ال ــرباءة  ،ما مل يعلــن امل�سج ــل كتابة بعدم
رغبته فـي ت�سميــة االخــرتاع با�سمــه  ،و�أي وعــد �أو تعــهد م�سبـق يقدم ــه املخ ــرتع
لأي �شخ ــ�ص يفي ــد التزام ــه بتق ــدمي هـ ـ ــذا الإعالن يكون باطال .
 -11يتمت ــع بهذه احلق ــوق املن�ص ــو�ص عليها فـي ه ــذه املـ ـ ــادة موظف ـ ــو وح ــدات اجلهـ ــاز
الإداري للدولة ومن يقدمون خدماتهم بعقود خا�صة .
املــادة ( ) 5
يتع ــني على من يتقدم بطلب احل�صول على براءة اخرتاع االلتزام بالآتي :
� - 1إيداع الطلب لدى امل�سجل مرفقا به عري�ضة وو�صف لالخرتاع وطلب حماي ــة �أو
�أكرث ور�ســم �أو �أك ــرث ( عنــد االقت�ضــاء ) وملخ ــ�ص مـع �س ــداد الر�سوم املقررة فـي
هذا ال�ش�أن .
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� - 2أن حتتــوي العري�ضة على البيانات التي تخ�ص مودع الطلب واملخرتع والوكيل
( �إن وجد ) وم�سمى االخرتاع  ،وبيان يربر حق مودع الطلب فـي الرباءة �إذا مل
يكن هو املخرتع .
� - 3أن يكــ�ش ــف الو�ص ــف ع ــن االخ ــرتاع بط ــريق ــة وا�ضح ــة وكامـ ـلــة وذلك بتوفري
املعلومات التي متكن �أي �شخ�ص يتمتع مبهارة عادية فـي جمال االخرتاع من
تنفيذه وا�ستخدامه بدون جتريب غري �ضروري .
� - 4أن يتعه ــد كتاب ــة ب�أن الأحـ ـيــاء الدقيقة � -إذا كانت مو�ضـع طلــب ب ــراءة اخرتاع -
قد مت �إيداعها لدى جهة �إيداع دولية وفقا ملعاهدة بوداب�ست والئحتها و�أن يرفق
بالإقرار الإي�صال الدال على الإيداع .
� - 5أن تك ــون �أو�صـ ــاف الأ�صن ــاف النباتيــة مكتملة �إىل درجة معقولة بقدر الإمكان ،
ومطابقة فـي امل�صطلحات ال�شكلية للنبات املعرو�ض واملو�صوف .
 - 6حتدي ــد املطالب ــة �أو املطالب ــات مو�ضـ ــوع احلماي ــة على نحو وا�ضح وموجز ولو
با�ستعمــال الو�صــف �أو الر�سومـ ــات لفه ــم االخت ــراع مبا يو�ضــح بدرجــة معقول ــة
ل�شخ�ص من �أهل املهنة �أن مودع الطلب كان حائزا على االخرتاع املطالب بحمايته
فـي تاريخ الإيداع .
� - 7أن يك ــون ملخ ــ�ص مو�ض ــوع الطل ــب موجـ ـ ــزا ومت�ضمن ــا كاف ــة املعلومات الفنية
املتعلقة باالخرتاع مبا ال يزيد عن (  ) 300ثالثمائة كلمة ما مل تقت�ض ال�ضرورة
غري ذلك .
 - 8يجوز ملودع الطلب �أن ي�سحبه فـي �أي وقت قبل الف�صل فيه .
 - 9يج ــوز �إيداع طلــب الح ــق فـي ال�سلطنـة فيما يتعلق بنف�س االخرتاع �إذا مل يكن
قد مت الفح�ص العام للطلب الأول امل�سحوب ومل تتم املطالبة ب�ش�أنه ب�أية حقوق
�أولوية ومل تتعلق به �أية حقوق غري مف�صول فيها فـي ال�سلطنة  ،ويعترب الطلب
الالحق ك�أول طلب فـي ال�سلطنة فيما يتعل ــق بذلك االخ ــرتاع  ،وال جت ــوز
املطالب ــة ب�أية ح ــقوق �أولوي ــة فـي الطلب امل�سحوب بعد الطلب الالحق .
املــادة ( ) 6
 - 1يتعلــق طل ــب احل�ص ــول على براءة اخــرتاع باخـرتاع واحد �أو جمموعة اخرتاعات
مرتبطة بحيث ت�شكل مفهوما �إبداعيا عاما واحدا .
 - 2يجـ ــوز ملودع الطلب �أن يعدل ــه مبا ال يجاوز املو�ضوع املطالب بحمايته فـي الطلب
املبدئي .
 - 3يجـ ــوز ملودع الطل ــب قب ــل من ــح براءة االخــرتاع �أن يقــ�ســم الطلـ ــب �إىل طلبني
�أو �أكرث  ،ب�شرط �أن ال يتجاوز كل طلب مق�سم املو�ضوع املف�صـح عنه فـي الطلب
املبدئي  ،و�أن يكون �صاحلا لتاريخ الإيداع ولتاريخ �أولوية الطلب املبدئي .
 - 4ال يجــوز �إلغــاء الرباءة التي مت منح ــها �إذا تبني الحقا �أن مودع الطلب مل يلتزم
بوحدة االخرتاع .
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املــادة ( ) 7
 - 1يجوز ملن يتقــدم بطل ــب احل�صول على ب ــراءة االختـ ــراع �أن ي�ضمــن طلبه �إعـ ــالنا
ب�أحقيت ــه فـي �أولوي ــة طل ــب �أو �أكـ ــرث من الطلب ــات الوطنية �أو الإقليمية �سبق
�أن �أودعها هو �أو �سلفـه فـي �أو ل�صالح �أية دولة ع�ضـو فـي معاه ــدة باري�س �أو فـي
منظم ـ ــة التجارة العامليــة  ،وذلك خالل مدة (  ) 12اثني ع�شر �شهرا حت�سب وفقا
لأحكام املــادة (  ) 4من معاهدة باري�س  ،وال يجوز �إلغاء حق الأولوية ب�سبب �أية
�أعمال متت بالن�سبة لالخرتاع فـي الفرتة ال�سابقة على تاريخ تقدمي طلب حق
الأولوية  .وال ي ــرتتب عليها �أي ح ــق �شخ�ص ــي �أو للغري مثل �إيداع �آخر �أو ن�شر �أو
ا�ستغالل ذات االخرتاع .
 - 2للم�سجـ ــل �أن يطـل ــب من م ـ ــودع الطل ــب املت ــ�ضمن الأولوية � ،أن يق ــدم ن�سخة
طبــق الأ�صــل من الأولوي ــة معتم ــدة من مكتــب امللكيـة ال�صناعية الذي �أودع فيه
الطلب  ،وعلى امل�سجل قبول الن�سخة كما قررته جهة االعتماد .
 - 3يعتـ ــرب �إع ــالن حــق الأولوية ك�أن مل يكن �إذا مل ت�ستوف البيانات امل�شار �إليها فـي
البندين ال�سابقني .
املــادة ( ) 8
�إذا ك ــان مـ ــودع طلـ ــب احل�ص ــول على ب ــراءة تق ــدم بنف�س ــه �أو �سلف ــه بطلــب خــارج ال�سلطن ــة
للح�صول على براءة االخرتاع عن ذات االخرتاع املطالب بحمايته داخل ال�سلطنة �أو يت�شابه
معه �إىل حد كبري  ،ف�إن للم�سجل �أن يطلب منه تزويده بامل�ستندات التالية :
 - 1تاريخ ورقم الطلب اخلارجي .
 - 2ن�سخة من �أي تبليغ يكون متعلقا بتاريخ �أي بحث �أو فح�ص مت اجرا�ؤه بالن�سبة
للطلب اخلارجي .
 - 3ن�سخة من الرباءة املمنوحة على �أ�سا�س الطلب اخلارجي .
 - 4ن�سخـ ــة من �أي ق ــرار نهائ ــي برف ــ�ض الطل ــب �أو برف ــ�ض املنـح املطلــوب فـي الطلب
اخلارجي .
 - 5ن�سخـ ــة من �أي ق ــرار نهائ ــي ب�إلـ ـغــاء ال ــرباءة املمنوحة مبوجب الطلب اخلارجي .
املــادة ( ) 9
�أ  -يعتم ــد امل�سجــل تاريـخ ت�سلم الطلب كتاريخ �إيداع  ،ب�شرط �أن يت�ضمن الطلب فـي
وقت الت�سلم كل العنا�صر التالية :
� - 1إ�شـ ــارة �صريح ــة �أو �ضمــني ــة مكتوبـ ــة باللـ ـغــة العــربي ــة تف ـي ــد بـ ـ�أن العنا�صر
معدة لتكون طلبا .
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� - 2إ�ش ــارات مكتوب ــة باللغ ــة العربية ت�سمح ب�إثبات هوية مــودع الطلب ومعلومات
ت�سمح باالت�صال مبودع الطلب بوا�سطة املكتب .
 - 3جزء يبدو فـي ظاهره  ،و�صفا الخرتاع يدون ب�أية لغة .
�- 4إ�شارة باللغة العربية �إىل الطلب املودع �سابقا �إذا كان مالئما .
ب � -إذا تبني للم�سجل �أن الطلب غري م�ستـوف لل�شروط املطلوبة  ،وجب عليه �أن يخطر
مودع الطلــب بالت�ص ـح ـيــح  ،ويعتمــد تاريــخ ا�ســتالم الت�صحيـ ــح كتاريــخ �إيداع ،
و�إذا مل يت ــم الت�ص ـح ـيــح يع ــد الطلب ك�أن مل يكن .
ج � - 1 -إذا تبـني للم ــ�سجل � ،أثنـ ــاء الت�أك ــد من تاريـ ــخ الإيداع � ،أن الطل ــب ي�شري �إىل
ر�سومات غري م�ضمنة فـي الطلب  ،وجب عليه �أن يخطر م ــودع الطل ــب
با�ستكم ــال الر�سوم ــات الناق�ص ــة  ،ويعتم ــد امل�سجــل تاريخ ت�سلمه الر�سومات
الناق�صة كتاريخ �إيداع  .وبخالف ذلك يعتمد امل�سج ــل تاريــخ ت�سلم الطلـ ــب
كتاريخ �إيداع  ،وال يعتد ب�أية �إ�شارة �إىل الر�سومات املذكورة .
� - 2إذا تب ــني للم ــ�سج ــل �أثن ــاء حت ــديده لتاري ــخ الإي ــداع �أن ج ــزءا م ــن الو�صف
مل ي�ضمن الطلب  ،وجب عليه �أن يخطر مودع الطلب با�ستكم ــال النواق ــ�ص ،
ويعتم ــد امل�سجــل تاريــخ ت�سلمــه البيــانات الناق�ص ــة كتاريــخ �إيــداع  ،وبخ ــالف
ذلك يعتم ــد امل�سج ــل تاري ــخ ا�ستالم الطلب كتاريخ �إيداع وال يعتد ب�أية �إ�شارة
�إىل اجلزء املذكور .
 - 3بـ ـع ــد اعتم ــاد تاري ــخ �إي ــداع وت�صني ــف االخ ــرتاع طبقــا للت�ص ــني ــف الدويل ،
على امل�سجل �أن يفح�ص ما �إذا كان الطلب م�ستوفيا كافة ال�شروط املن�صو�ص
عليها فـي هذا القانون والئحته التنفيذية .
� - 4أ  -يقــوم امل�سجل بعـ ــد (  ) 18ثماني ــة ع�ش ــر �شهـ ــرا من تاري ــخ الإيداع بفحـ ــ�ص
طل ــب ال ــرباءة  ،وين ــ�ش ــر ع ــن الإي ــداع فـي اجل ــري ــدة الر�سمية بعد �سداد
الر�سوم املقررة  ،ويت�ضمن الن�شر البيانات التالية :
 - 1رقم وتاريخ �إيداع الطلب .
 - 2ا�سم االخرتاع .
 - 3ا�سم مودع االخرتاع .
 - 4تاريخ الأولوية .
 - 5الت�صنيف الدويل .
 - 6ر�سمـ ــا واح ـ ــدا � -إن وجـ ـ ـ ــد  -ي�ص ـ ـ ــور العن�صـ ــر �أو الع ـ ــنا�صـر الرئي�سي ــة
لالخرتاع .
 - 7ملخ�ص و�صف االخرتاع .
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ب  -يج ــوز لأي �شخــ�ص ذي م�صلحة احل�صول على ن�سخ ــة بكام ــل حمتويات
طلبات الرباءات امل�سموح باالطالع عليها بعد �سداد الر�سوم املقررة .
جـ  -على امل�سجل �أن ال ي�سمح باالطالع على �أو يقدم معلومات عن حمتويات
طلب الرباءة �إىل الغري حتى ين�شر الإعالن فـي اجلريدة الر�سمية .
د  -عن ــد �س ــداد الر�سوم املق ـ ــررة فـي �أي وق ــت بني تاري ــخ الإي ــداع ونهاية مــدة
(  ) 18الثمانية ع�شر �شهرا  ،يجوز ملودع الطلب �أن يطلب من امل�سجل
�إتاحة الطلب للفح�ص العام و�أن ين�شر الإعالن فـي اجلريدة الر�سمية .
� - 5أ  -يج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز مل ـ ـ ـ ــودع الطل ـ ـ ـ ـ ـ ــب �أو �أي �شخـ ـ ـ ـ ــ�ص �آخـ ـ ـ ـ ــر ذي م�صلحـ ـ ــة خـ ـ ـ ــالل
( � ) 36ستة وثالث ــني �شه ــرا من تاريخ الإيـ ــداع �أن يلتم�س من امل�سجل �أن
يفح�ص طلب الرباءة فيما يتعلق ب�إ�ستيفائه لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي
هذا القانون  ،على �أن يكون االلتما�س م�صحوبا مببلغ الر�سوم املقررة مع
الأخذ فـي االعتبار عدد املطالبات  ،وعلى امل�سجل �أن ين�شر طلب الفح�ص
فـي اجلريدة الر�سمية .
ب � -إذا لـم ي�سلـ ــم االلت ـمـ ــا�س امل�شـ ــار �إلي ــه فـي الفقـ ــرة ال�سابقـ ــة خ ــالل امل ــدة
املن�صو�ص عليها يعترب الطلب متنازال عنه .
جـ  -يجـ ــوز لأي طــرف ذي م�صلحة خ ــالل ( )120مائــة وع�ش ــرين يوما من
ن�شر �إعــالن االلتمـا�س ب�إج ــراء فحــ�ص جوه ــري فـي اجلري ــدة الر�سميــة
�أن يودع لدى امل�سجل معلومات ذات �صلة بقابلية احل�صول على الرباءة
بالإ�ضافة �إىل كل الأدلة ذات ال�صلة .
 - 6لأغـ ــرا�ض فح ــ�ص طل ــب ال ــرباءة مبوجـ ــب البن ــد ال�سابـ ــق  ،على امل�سجل �أن
ي�أخذ فـي االعتبار :
�أ  -نتائــج �أي تقرير بحــث �أو فحــ�ص دويل مقــرر مبوجب معاهدة التعاون
ب�ش�أن الرباءات فيما يتعلق بالطلب .
ب � -أي تقرير بحث وفح�ص وفقا للبندين (  ) 4 ، 2من املادة (  ) 8من هـذا
القانـون يقدم حول رف�ض منح براءة لطلب خارجي مماثل .
ج � -أي تقرير بحث وفح�ص مت تنفيذه بناء على طلبه بوا�سطة �إدارة بحث
وفح�ص خارجية �أو بوا�سطة جهة متخ�ص�صة تابعة حلكومة �سلطنة عمان .
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املــادة ( ) 10
 - 1مينـح امل�سج ــل الرباءة �إذا ر�أى �أن الطلــب م�ستوف لل�شـروط املن�صو�ص عليها فـي
هذا القانون والئحته التنفيذية  ،و�إال قرر رف�ض الطلب ويخطر مودعه بذلك .
 - 2على امل�سجل عندما مينح الرباءة �أن :
�أ  -ين�شر �إ�شارة �إىل منح الرباءة .
ب  -ي�صدر ملودع الطلب �شهادة مبنح الرباءة ون�سخة من الرباءة .
ج  -ي�سجل الرباءة .
د  -يوفر ن�سخا من الرباءة للجمهور بعد �سداد الر�سوم املقررة .
 - 3للم�سـج ــل بنــاء على طل ــب م ــالك ال ــرباءة �إجراء تغي ــريات فـي نـ ــ�ص �أو ر�سومات
الرباءة لتحديد مدى احلماية املمنوحة بوا�سطة الرباءة وذلك مب ــا ال يتج ــاوز
املو�ض ــوع املطال ــب بحمايت ــه فـي الطل ــب املبدئـي الذي منحت على �أ�سا�سه الرباءة
و�إال اعترب طلب التغيري ك�أن مل يكن .
املــادة ( ) 11
 - 1متن ــح ال ــرباءة ل�صاحب ـه ــا حق من ــع الآخــرين من ا�ستغــالل االخــرتاع املحمي
برباءة فـي ال�سلطنة .
 - 2يعد ا�ستغ ــالال الخ ــرتاع حا�ص ــال على براءة اخ ــرتاع �أي من الأفـعــال التالية :
�أ  -عندما تكون الرباءة قد منحت فيما يتعلق مبنتج :
 - 1ت�صنيع �أو ا�سترياد املنتج وعر�ضه للبيع وبيعه وا�ستخدامه .
 - 2تخزين املنتج لأغرا�ض العر�ض للبيع �أو البيع �أو اال�ستخدام .
ب  -عندما تكون الرباءة قد منحت فيما يتعلق بعملية �صناعية :
 - 1ا�ستخدام العملية ال�صناعية .
 - 2القيام ب�أي من الأفعال امل�شار �إليها فـي الفقرة ( �أ ) فيما يتعلق ب�أي منتـ ــج
يتم احل�صـ ــول عليه مبا�ش ــرة عن طري ــق العمليــة ال�صناعية .
ج  -عندما تكون الرباءة قد منحت فيما يتعلق بنبات �أو �صنف نباتي :
 - 1الإنتاج �أو التوليد ( امل�ضاعفة ) .
 - 2التكييف لغر�ض التكاثر .
 - 3العر�ض للبيع .
 - 4البيع �أو غري ذلك من �أعمال الت�سويق .
 - 5الت�صدير .
 - 6اال�سترياد .
 - 7التخزين لأي من هذه الأغرا�ض .
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د  -ت�سري �أحكام الفقرة ال�سابقة على ما يلي :
 - 1الأ�صن ــاف امل�شتق ــة �أ�سا�سا من ال�صنــف املحمــي �إذا مل يك ــن ه ــو �أي�ضا
�صنفا م�شتقا �أ�سا�سا .
 - 2الأ�صناف التي ال ميكن متييزها بو�ضوح عن ال�صنف املحمي .
 - 3الأ�صنـ ــاف التي يقت�ض ــي �إنــتاجه ــا ا�ستعـ ـمــال ال�ص ــنف املحم ــي ا�ستعماال
متكررا .
 - 4ويعترب ال�صنف �صنفا م�شتقا �أ�سا�سـا من �صن ــف �آخـر ( ال�صنف الأ�صلي )
عندما :
�أ  -يك ــون م�شتقــا ب�صــورة رئي�سيــة من ال�صنـف الأ�صلــي �أو من �صنـ ــف
م�شت ــق ب�ص ــورة رئي�سـ ـيــة من ال�صنــف الأ�صلــي  ،وحمتفظـ ــا بظواهر
اخل�ص ــائـ ــ�ص الناجمـ ـ ــة ع ــن الرتكـ ـي ــب الوراثـ ـ ــي �أو عـ ــن جمموع ــة
الرتاكيب الوراثية لل�صنف الأ�صلي .
ب  -يتميز بو�ضوح عن ال�صنف الأ�صلي .
ج  -يكـ ـ ــون مطــابق ــا لل�صن ــف الأ�صل ــي من حيـ ــث خـ ــ�ص ــائ�صــه الأ�سا�سية
الناجمة عن الرتكيب الوراثي �أو عن جمموعة الرتاكيب الوراثية
لل�صنف الأ�صلي  ،ما عدا فيما يخ�ص الفوارق الناجمة عن اال�شتقاق .
 - 3يكون ملالك البـ ــراءة  ،بالإ�ضاف ــة �إىل �أية حقوق �أو تعوي�ض ــات �أو �إجراءات �أخرى
متاحة له  ،احلــق فـي اتخــاذ الإج ــراءات الق�ضائي ــة �ض ــد �أي �شخــ�ص يتع ــدى على
الرباءة بالقيام  -بدون موافقته  -ب�أي من الأفعال امل�شار �إليها فـي البند (  ) 2من
هذه املادة �أو يقوم ب�أفعال جتعل من املحتمل حدوث تعد .
 - 4ال متتد احلقوق مبوجب الرباءة �إىل :
�أ � -أعم ــال تتعلــق ب�أ�صنـاف معرو�ضة فـي ال�سوق فـي ال�سلطنة بوا�سطة مالك
براءة االخرتاع �أو مبوافقته .
ب  -ا�ستخـ ـ ــدام �أجه ـ ــزة على طائ ــرات �أو مركب ــات �أر�ضي ــة �أو بواخ ــر تابع ــة ل ــدول
�أخرى  ،تدخ ــل ب�صـورة م�ؤقت ـ ــة �أو عر�ض ــا �إىل ف�ضــاء ال�سلطنـ ــة اجل ــوي �أو
�أرا�ضيها �أو مياهها .
ج � -أعم ــال متـ ــار�س فقـ ــط لأغ ــرا�ض جتريبي ــة تتعلـق باخرتاع حممي برباءة
اخرتاع .
د � -أعمــال يق ــوم بهــا �أي �شخ ــ�ص بح�سن ني ــة  ،قبل الإيـ ــداع �أو عنــدما تكون
الأولويــة مطالبــا بهـا  ،ت ـ�ؤدي �إىل ا�ستخــدام االخرتاع �أو �إىل الإعــداد اجلــاد
والفعال لذلك اال�ستخدام فـي ال�سلطنة ( امل�ستخدم الأول )  .وفيما عدا ذلك
ال ي�سري هذا اال�ستثناء .
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هـ �-أعمـال �صنــع �أو بنــاء �أو ا�ستخــدام �أو بيــع االختـ ــراع املحمــي احلا�صـ ــل على
براءة ال�ستخدامات تتعلق بتطوير وتقدي ــم معلومــات مطلوبــة مبقتــ�ضى �أي
قانــون فـي ال�سلطنة �أو فـي بلد �آخر ينظــم ت�صني ــع �أو بنــاء �أو ا�ستخــدام �أو بي ــع �أي
منتــج  ،ب�شرط �أن ال ي�صنــع �أو ي�ستخ ــدم �أو يبــاع �أي من هــذه املنتجــات فـي
ال�سلطنــة �إال للأغــرا�ض امل�ش ــار �إليها  ،و�أن ي�صــدر املنتــج فقــط خ ــارج ال�سلطنة
لأغـرا�ض الوفاء مبتطلبات املوافقة على الت�سويق اخلا�صة ب�سلطنة عمــان .
كمــا ال مت ـت ــد هذه احلق ــوق بالن�سبة للـ ـبــراءات املمنوح ـ ــة لنبات ــات و�أ�صن ــاف
نباتية فـي احلاالت الآتية :
�أ  -الأعمال التي تبا�شر لأغرا�ض �شخ�صي ــة وغري جتارية .
ب  -الأعمال التي تبا�شر لأغرا�ض جتريبية .
ج  -الأعمال التي تبا�شر لغر�ض ا�ستنباط �أ�صناف �أخرى  ،خا�صــة الأ�صناف
امل�شتقة .
د � -أية �أعمــال ميار�سها املزارعون مع مراعــاة املحافظ ــة على امل�صال ــح امل�شروعة
ملالك الرباءة ال�ستخدام ناجت احل�صاد الذي ح�صل عليه املزارعون عن
طريق زراعة ال�صنف املحمي �أو �أي �صنف م�شتق �أ�سا�سا لأغرا�ض الإكثار .
 - 5دون الإخ ـ ـ ــالل ب�أحـكـ ــام الف ــقرة الأوىل من البنـ ــد ( )4من هـ ــذه امل ــادة للوزير
�صالحيــة الإع ــالن بحك ــم وظيفته �أو بناء على طلب �أي طــرف ذي م�صلح ــة ،
عن �سقوط حق الرباءة ومن ثم الرتخي�ص لأ�شخا�ص �آخرين با�سترياد املنتج
املحمي �أو منتج م�صنع  ،بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،عن طريق االخرتاع
املحمي برباءة من �إقليم �آخر �إذا كان املنتج غري متوفر فـي ال�سلطنة �أو متوفر
فـي ال�سلطنة مبعايري جودة متدنية �أو بكمية غري كافية ملقابلة الطلب املحلي �أو
ب�أ�سعار يعتربها الوزير تع�سفية �أو لأي �سبب �أخر يتعلق بامل�صلحة العامة  ،مبا فـي
ذلك املمار�سات غري التناف�سية ب�شرط �أن :
�أ  -يكـ ــون املنتـ ــج قد مت و�ضعــه فـي ق ـن ــوات التج ــارة فـي الإقلي ــم الذي �سي�ستورد
منه بوا�سطة مالك الرباءة �أو مبوافقته .
ب  -تكون هناك براءة اخــرتاع تطالب باملنت ــج �أو العملية ال�صناعية لت�صنيعه ،
ناف ــذة املفعــول فـي الإقليــم الذي �سيتــم ا�سترياد املنتج من ــه ومملوك ــة لنف�س
ال�شخ�ص الذي ميلك الرباءة فـي ال�سلطنة �أو �شخ�ص تابع له .
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 - 6للوزير بحكم وظيفته � ،أو بناء على طلب مالك احلق �إلغاء الرتخي�ص امل�شار �إليه
فـي البند ال�سابق فـي احلالتني الآتيتني :
�أ � -إذا ف�شـ ــل امل�ستـ ــورد فـي الوفـ ــاء بالغـ ــر�ض الـذي ب ــرر قـ ــرار الـ ــوزير باعتبار
حقوق الرباءة قد �سقطت .
ب � -إذا زالــت الأ�سبــاب التي �أدت �إىل ق ــرار الوزير با�سقاط حقوق براءة االخرتاع
مع مراعاة امل�صالح امل�شروعة للم�ستورد مبا فـي ذلك حقه فـي االجتار باملنتجات
التي تبقى خمزنة لديه .
 - 7يح ــق للم�ستخ ــدم الأول امل�شــار �إليه فـي البند( / 4د) من هذه املــادة �أن يحول
�أو ينقل مع املن�ش�أة �أو امل�ؤ�س�سة �أو مع اجلزء من املن�ش�أة �أو امل�ؤ�س�سة الذي مت فيه
اال�ستخدام بالأعمال التي يقوم بها بح�سن نية .
املــادة ( ) 12
� -1أ  -تنته ــي مدة الرباءة بع ــد ( )20ع�شـرين �سنة من تاريخ �إيداع طلب احل�صول
على الرباءة  ،مع مراعاة حكم البند ( )2من هذه املادة .
ب � -إذا منحـ ــت ال ــرباءة بعد م�ض ــي �أرب ــع �سن ــوات من تاريــخ الإيداع � ،أو بعـ ــد
م�ض ــي �سنتني من طلب الفح ــ�ص � ،أيهمــا �أ�سبــق لأ�سباب خارجة عن �إرادة مودع
الطلب  ،متد مدة حماية تلك الرباءة بقدر املدة الت ــي تزي ــد على ال�سنـ ــوات
الأرب ــع م ــن ت ــاريـ ــخ الإيداع مب ــا ال يج ــاوز خم�س �سنوات من تاريخ االنتهاء
العادي  ،على �أن متنح هذه التمديدات بناء على طلب مالك الرباءة وبعد �سداد
الر�سوم املقررة .
ج  -يجــوز تعديل مـدة الرباءة  ،مبا ال يج ــاوز خمــ�س �سنوات من تاريخ االنتهاء
العادي وذلك بناء على طلب مالك الرباءة وبعد �سداد الر�سوم املقررة � ،إذا
كانت �إجراءات املوافقة على الت�سويق املتعلقة باال�ستخ ـ ــدام التجــاري الأول
للمنت ــج فـي ال�سلطن ــة ت�ستـ ـغــرق �أكرث من (� )24أربعــة وع�ش ــريــن �شه ــرا من
تاري ــخ تقدي ــم طلب املوافقــة على الت�سويق لأ�سباب خارجة عن �إرادة مودع
الطلب �أو مالك الرباءة .
 - 2يدف ــع �صاح ــب الرباءة مقدم ــا الر�سـوم املقررة ت�صاعديا باطراد  ،بعد �سنة من
تاريخ الإيداع وذلك للحفاظ على حق الرباءة �أو على طلب احل�صول على الرباءة
مع منحه فرتة �سماح قدرها �ستة �أ�شهر ل�سداد املت�أخر  ،و�إال اعترب طلب الرباءة
ك�أن مل يكن .
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ويجوز للم�سجل �إعادة العمل بالرباءة املنتهية فـي �أي وقت قبل نهاية �سنة من
تاريخ املدة التي كان ينبغي �أن يتم فيها ال�سداد � ،إذا تبني له �أن عدم �سداد الر�سوم
كان له ما يربره و�أن حقوق الغري التي رمبا تكون قد ن�ش�أت فـي هذه الفرتة ال
ت�ضار بدرجة كبرية .
املــادة ( ) 13
� - 1أ  -متنح الرتاخي�ص الإجبارية :
� - 1إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
� - 2إذا قـ ــررت جه ــة ق�ضائيـ ــة �أو �إداريـ ـ ــة �أن طريـ ـقـ ــة اال�س ــتغ ــالل بوا�سطة
مالك الرباءة �أو املرخ�ص له غري تناف�سية وكان الوزير مقتنعا ب�أن
ا�ستغالل االخرتاع مبنحه الرتخي�ص الإجباري �سيوقف تلك املمار�سة  ،وله
قبل �أن ي�صدر قرار املنح �سماع مالك الرباءة �أو �أي �شخ�ص ذي م�صلحة .
� - 3إذا كـ ــان مالك الرباءة ممار�سـ ــا حلقوق ــه احل�صـ ــري ــة بــ�صــورة تع�سفية �أو
مق�صرا فـي اتخاذ تدابري ملنع املرخ�ص له بوا�سطته من ممار�سة احلقوق
احل�صرية ب�صـورة تع�سفية .
� - 4إذا ك ـ ــان االخ ــرتاع غ ــري متـ ــواف ــر بكم ـي ــات �أو بنوعيــات كافي ــة �أو ب�أ�سعار
معقولة ب�سبب الت�صنيع فـي ال�سلطنة �أو ب�سبب اال�سترياد .
� - 5إذا كان هن ــاك طــلب براءة �آخــر (الرباءة الثانية) ينطــوي على اخرتاع
متقدم فنيا  ،وله �أهمية اقت�صادية ذات �ش�أن بالن�سبة لالخرتاع املطالب
به فـي الرباءة الأوىل التي ال ميكن بدون التعدي عليها ا�ستغالل الرباءة
الثانية .
ب  -يج ــوز للوزي ــر  -بدون موافقـ ــة مالك ال ــرباءة � -أن يقرر قيـ ــام �أيـ ــة جهـ ــة
حكومية �أو �شخ�ص �آخر با�ستغالل االخرتاع  ،ويكون هذا اال�ستغالل مق�صورا
على الغــر�ض ال ــذي رخــ�ص من �أجلــه  ،على �أن تدفــع مكاف ـ ـ�أة كافي ــة ملالك
الرباءة ح�سب ظروف كل حالة مع الأخذ فـي االعتبار القيمة االقت�صادية
لقرار الوزير  ،و�أحكام قرار املجل�س العام ملنظمة التجارة العاملية �إن كان ذلك
مالئما بالن�سبة للمكافـ ـ�أة التي تق ــرر عند منح براءة اخرتاع �إجباري ملنتج
دوائي �أو عملية �صناعية ل�صناعة هذا املنتج .
 - 2ال يجوز تقدمي طلب احل�صول على ترخي�ص �إجباري ب�سبب الوجود غـ ــري الكــافــي
للمنتـ ــج املحمـ ــي ب ــرباءة �أو املنتـ ـ ــج امل�صنـ ــوع بالعمليـ ــة ال�صناعية املحمية برباءة
اخرتاع  ،كما هو مقرر فـي البند (�/1أ )4/من هذه املادة قبل انق�ضاء مدة �أربع
�سنوات من تاريخ �إيداع طلب احل�صول على براءة اخرتاع �أو ثالث �سنوات من
تاريخ منح الرباءة � ،أي املدتني �أطـ ــول  ،ويرف ــ�ض الط ــلب �إذا برر �صاحب الرباءة
تراخيه �أو عدم كفاية ن�شاطه ب�أ�سباب م�شروعة .
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 - 3بناء على طلب مالك الرباءة � ،أو اجلهـة احلكومية �أو الغري امل�صرح له با�ستغالل
االخرتاع املحمي برباءة اخرتاع  ،يجوز للوزير بعد �سماع الطرفني  ،كليهما �أو
�أحدهما � ،أن يغري �شروط قرار منح الرتخي�ص الإجباري مبا يتالءم والظروف
التي طر�أت و�أدت �إىل هذا التغيري .
� - 4أ  -بناء على طلب مالك الرباءة  ،يلغي الوزير الرتخي�ص الإجباري �إذا اقتنع بعد
�سماع الطرفني �أو �أحدهما �إذا كانا يرغبان فـي ذلك و�أن الظروف التي �أدت
�إىل قراره قد زالت ومن غري املحتمل �أن تتكرر �أو �أن املرخ�ص له �إجباريا قد
ف�شل فـي الوفاء ب�شروط القرار .
ب  -يجــوز للوزير رف�ض طلب �إلغ ــاء الرتخي ــ�ص الإجبــاري �إذا اقتن ــع ب�أن احلاجة
�إىل حماية كافية للم�صالح امل�شروعة للمرخ�ص له �إجباريا تربر الإبقاء على
القرار �أو �إذا كان الرتخي�ص الإجباري قد منح ملعاجلة ممار�سة غري تناف�سية
مبوجب البند (�/1أ )2/من هذه املادة و�أن من املحتمل �أن تتكرر الأحوال التي
�أدت �إىل الرتخي�ص الإجباري .
 - 5يجوز فقط حتويل الرتخي�ص الإجباري مع املن�ش�أة �أو امل�ؤ�س�سة التابعة للمرخ�ص
له �إجباري ــا �أو مـع اجلــزء من املن�ش ـ�أة �أو امل�ؤ�س�ســة الــذي يجــري داخلـه ا�ستغالل
االخرتاع املحمي بالرباءة .
 - 6يكـون الرتخيــ�ص الإجباري فـي كل الأحوال غري ح�صري  ،لذلك ف�إنه ال يحول
دون :
�أ  -ا�ستغ ــالل االخ ــرتاع بوا�سط ــة مالك الـرباءة نف�سه � ،إما عن طريق الت�صنيع
فـي ال�سلطنة �أو عن طريق اال�سترياد �أو كليهما .
ب � -إبرام عقود ترخي�ص بوا�سطة مالك الرباءة .
ج  -قيـ ــام مالــك الـ ـبــراءة باملمار�سـ ــة امل�ستم ــرة حلقوق ــه  ،مبوجـ ــب �أحكام هذا
القانون .
� - 7أ  -يقدم طلب الرتخيــ�ص الإجبــاري �إىل الوزير م�صحوبا بدليل على �أن مالك
الب ــراءة قـ ــد تلقـ ــى من ال�شخــ�ص الطالــب للرتخيــ�ص الإجب ـ ــاري  ،طلب ــا
لرتخيــ�ص �إختــياري تعاقــدي  ،ومل يتمكن من احل�صول على هذا الرتخي�ص
ب�شروط جتارية منا�سبة وخالل فرتة زمنية �أق�صاها �ستة �أ�شهر من تاريخ
تقدمي طلب الرتخي�ص الإختي ـ ــاري ملال ــك ال ـبــراءة مــا ل ــم تب ـيـ ــن الظ ــروف
اخلا�ص ــة للحــالة خالف ذلك .
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ب  -ال ي�شرتط تقدمي دليل على وجود �سابقة للح�صول على ترخي�ص اختـ ــياري
ح�سب الفق ــرة ال�سابقـ ـ ـ ــة  ،فـي حـ ـ ــاالت الطـ ـ ــوارئ �أو فـي الأو�ض ــاع الأخ ــرى
امللحة �أو فـي حاالت اال�ستخدام غري التجاري لأغرا�ض عامة �أو عندما مينح
الرتخي�ص الإجباري ملعاجلة ممار�سة تقرر  -بعد �إجراء ق�ضائي �أو �إداري -
�أنها غري تناف�سية  ،على �أن يخطر مالك الرباءة فـي مثل هذه احلاالت بقرار
الوزير فـي �أقرب وقت ممكن .
 - 8يقت�ص ــر ا�ستغ ــالل االخ ــرتاع ال�ص ــادر ب�ش�أنه ترخي�ص �إجباري بغــر�ض ت�صدير
منتج دوائي �أو عملية �صناعية ملنتج دوائي حممي �أو حممية برباءة اخرتاع  ،على
تزويد ال�سوق فـي ال�سلطنة �أو فـي بلد �آخر لي�ست له طاقة �إنتاجية غري كافية
من هذا املنتج الدوائي �أو عملية �صنعه طبقا لأحكام و�شروط قرار املجل�س العام
ملنظمة التجارة العاملية .
 - 9متن ــح الرتاخيــ�ص الإجباريــة لالخ ــرتاعات فـي جم ــال تقني ــة �أ�شبــاه املو�صالت
فقط لال�ستخ ــدام العــام غري التجـ ــاري �أو �إذا ق ــررت جهــة ق�ضائية �أو �إداري ــة �أن
طريقة ا�ستغالل االخرتاعات املحمية بالرباءة غري تناف�سيـ ــة  ،و�أن ق ــرار الوزير
ب�إ�ص ــدار الرتخــي�ص الإجبــاري �سي�صحح تلك املمار�سة .
 - 10عندما مينح ترخي�ص �إجباري مبوجب البند (�/1أ )5/من هذه املادة :
�أ  -يكون مـالك الرباءة الأوىل م�ستح ـق ــا لرتخيــ�ص مقابــل ب�شــروط معقولة
ال�ستخدام االخرتاع املطالب به فـي الرباءة الثانية .
ب  -يك ــون ترخــي�ص الب ــراءة الأوىل غي ــر قاب ــل للتنازل �إال بالتنـ ـ ــازل عن البـراءة
الثانية املمنوحة وفقا للبند ال�سابق .
 - 11ت�سري �أحكام هذه املادة  -حيث يكون مالئما ومع �إجراء ما يلزم من تعدي ــل  -على
طلبات الرباءات غري املف�ص ــول فيه ــا �إال فـي حال ــة الوجود غري الكافـي للمنتج
املحمي برباءة �أو املنتج امل�صنوع بالعملية ال�صناعية املحمية برباءة اخرتاع .
املــادة ( ) 14
 - 1يجـ ــوز لأي �شخـ ــ�ص ذي م�صلح ــة �أن يــتقـ ــدم بطـ ـ ـل ــب �إىل املحـ ـكـ ـم ــة املخت�صة
لإلغاء القرار ال�صادر مبنح الرباءة .
 - 2للمحكمـ ــة �أن تق�ض ــي ب�إل ـغ ــاء ال ـق ــرار ال�ص ــادر مبن ــح ال ــرباءة �إذا �أثبت املدعي
�أن طلب احل�صول على الرباءة غري م�ستوف لل�شروط املن�صو�ص عليه ـ ــا فـي هذا
القان ـ ــون � ،أو �أن مـ ــالك الرباءة ليـ ــ�س هو املخرتع �أو خلفه � ،أو �أنه قــد م ــار�س
ت�صرفا غري م�شروع �أثناء ح�صولـ ــه على بــراءة اختــراع مث ــل �إخف ــاء معلومــات
جوهري ــة وم�ؤثرة فـي قرار منح الرباءة .
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 - 3ال يكـ ــون ع ــدم االمتثــال �أمــام املحكمــة لأي �إجراء �شكلي � ،سببا لإلغاء الرباءة �إال
�إذا كان عدم االمتثال قد حدث بنية االحتيال .
� - 4إذا ك ــان احلكم ال�ص ــادر بالإبط ــال قائما على جزء من االخرتاع  ،فيتم �إلغاء
املطالبة �أو املطالبات املطابقة فقط لهذا اجلزء .
� - 5أية براءة �أو مطالبـة �أو جزء من مطالبـة مت �إلغا�ؤها  ،تعترب الغية من تاريخ منح
الرباءة كما لو �أنها مل متنح .
 - 6فـي ح ــال ح ــدوث نزاع على احلــق فـي براءة االخرتاع يجــوز لل�شخ�ص �صاحب
امل�صلحة �أن يطلب من املحكمة �أن حتول له حق امللكية بدال من �إلغائه .
 - 7على املحكم ــة �أن تقـ ــوم ب�إبالغ امل�سج ــل باحلــكم النهائي ال�ص ــادر وف ــقا لأحكام هذه
املادة لكي يقوم بت�سجيله ون�شر �إ�شارة �إليه وفقا لالئحة التنفيذية لهذا القانون .
الف�صل الثاين
�شهادات مناذج املنفعة
املــادة ( ) 15
ت�سري �أحكام الف�صــل الأول من الــباب الأول على �شهادات مناذج املنفعة  ،مع �إجراء ما يلزم
من تعديل  ،وذلك مع عدم الإخالل بالأحكام الآتية :
� -1أن يكـ ـ ــون االخ ـ ــرتاع قابال للت�سج ــيل كنم ــوذج منفع ــة �إذا كان جدي ــدا وينطوي
على خطوة �إبداعية بدرجة كافية وقابال للتطبيق �صناعيا .
� -2أن يعت ــرب منـوذج املنفعة منط ــويا على خطـ ــوة �إبداعيــة كافيــة �إذا ن�شـ ـ�أ بطريقة غري
معروفة عن التقنية ال�صناعية ال�سابقة  ،مع الأخــذ فـي االعتبار �أوجه االختالف
وال�شبه بني منوذج املنفعة املطالب بحمايته والتقنية ال�صناعية ال�سابقة .
� -3أن يك�ش ــف و�ص ــف من ــوذج املنفعــة عن النمــوذج ب�أ�سلــوب وا�ضـح وكامـل بدرجة
كافية متكن من تنفيذ منوذج املنفعة بوا�سطة �شخ�ص يتمتع باخلربة التخ�ص�صية
العادية فـي جمال التقنية و�أن منوذج املنفعة املطالب بحمايته يعزز من منفعة
وظيفة النموذج للغر�ض الذي �صمم من �أجله .
 - 4يك ــون فح ــ�ص امل�سج ــل لطل ــب �شه ــادة منوذج املنفعة وفقا لأحكام هذا القانون .
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املــادة ( ) 16
 - 1يكــون ملالك ال�شـهـادة احل ــق فـي �أن يق ـ ـيــم دع ــوى ،طبقـ ــا لأحك ــام ه ــذا القانون
�ضد �أي �شخ�ص يتعدى على ال�شهادة دون موافقته �أو يقوم ب�أعمال جتعل من
املحتمل حدوث تعد .
وبعد رفع الدعوى ت�أمر املحكمة امل�سجل بفح�ص �شهادة منوذج املنفعة وفقا لأحكام
هذا القانون  ،ثم يرفع امل�سجل نتيجة ذلك الفح�ص �إىل املحكمة فـي مدة ال جتاوز
(  ) 120مائة وع�شرين يوما  ،وتكـ ــون للنتيجة حجي ــة القرينة القابلة للطعن
فيما يتعلق ب�صحة �أو عدم �صحة ال�شهادة .
 - 2يجـ ــوز للمحكمــة � -أث ـ ـنـاء امل ــدة التي يفحـ ــ�ص فيـ ـه ــا امل�سـ ـج ــل من ـ ــوذج املنفع ــة -
�أن ت�أمـ ــر بتدابري مـ ـ�ؤقت ــة ملن ــع حـدوث �أي تع ٍّد �أو للمحافظة على البينة املتعلقة
بالتعدي .
املــادة ( ) 17
مــع مراعاة حكـ ــم املادة ( )2/12مـ ــن ه ــذا القان ــون تنته ــي �شه ــادة منـ ــوذج املنفعة بعد ع�شر
�سنوات من تاريخ �إيداع طلب احل�صول على ال�شهادة .
املــادة ( ) 18
� - 1أ  -يجوز ملـودع طل ــب احل�ص ــول على براءة اخــرتاع �أو �شه ــادة ت�صمي ــم �صناعي
قبل فح�ص طلب الرباءة مبوجب املادة ( )5/9من هذا القانون �أو فـي �أية
حالة قبل رف�ض الطلب �أو منح براءة �أو �شهادة ت�صميم �صناعي  ،وبعد �سداد
الر�سم املقرر � ،أن يحول طلبه �إىل طلب �شهادة منوذج منفعة يكون تاريخ �إيداع
الطلب املبدئي تاريخا له .
ب  -يجـ ــوز ملودع طل ــب احل�صــول على �شهــادة منـوذج منفعة قبل رف�ض الطلب �أو
منح ال�شهادة  -بعد �سداد الر�سم املقرر � -أن يحول طلبه �إىل طلب للح�صول
على براءة �أو �شهادة ت�صميم �صناعي اعتبارا من تاريخ �إيداع الطلب الأول .
 - 2ال يجوز حتويل الطلب وفقا ملا تقدم �أكرث من مرة واحدة .
الف�صل الثالث
الت�صميمات ال�صناعية
املــادة ( ) 19
ال متت ــد احلماية مبوجـ ــب هــذا الفــ�ص ــل �إىل �أي �شيء فـي ت�صم ــيم �صناعي يفيد فقط فـي
احل�صول على نتيجة فنية �أو حت�سني الوظيفة العملية .
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املــادة ( ) 20
 - 1يكـ ــون الت�صم ــيم ال�صناع ــي ق ــابال للت�سجي ــل �إذا مل يتــم الك�ش ــف عن ــه للجمهور .
 - 2يك ــون الت�صم ــيم ال�صناعـي جديدا �إذا مل يختلف بدرجة ملحوظة عن ت�صاميم مت
الك�شف عنها للجمهور  ،فـي �أي مكان فـي العامل عن طريق الن�شر ب�شكل ملمو�س
�أو باال�ستخدام �أو ب�أية طريقة �أخرى ،قبل تاريخ الإيداع �أو حيث يكون مالئما
لتاريخ �أولوية طلب الت�سجيل .
 - 3ت�سري �أحكام املادتني (  ) 3و (  ) 7من هذا القانون  ،على الت�صميمات ال�صناعيـ ــة
القابلة للت�سجي ـ ــل  ،با�س ـ ــتثناء �أن تكـ ـ ــون امل ــدة املق ــررة فـي املادة (� )7ستة �أ�شهر ،
وال يجوز �إلغاء �إيداع الطلب فـي ال�سلطنة قبل انق�ضاء املدة امل�شار �إليها ب�سبب �أية
�أعمال تتم فـي الفرتة الفا�صلة  ،خا�صة �إي ــداع �آخ ــر �أو عر�ض ن�سـ ــخ من الت�صمي ــم
للبي ــع �إذ �أن ه ــذه الأعمــال ال ميكن �أن تن�شئ �أي حق للغري .
 - 4ال يك ــون الت�صم ـيــم ال�صناع ــي ال ــذي يتع ــار�ض مع النظ ــام الع ــام �أو الآداب قابال
للت�سجيل .
املــادة ( ) 21
ت�سـري �أحكـام املادة ( )4من هذا القانـ ــون على حق ت�سجيل وت�سمية املبتكر على الت�صميمات
ال�صناعية  ،مع �إجراء ما يلزم من تعديل .
املــادة ( ) 22
 - 1يودع لـ ــدى امل�سج ــل ط ــلب ت�سج ــيل الت�صم ــيم ال�صناعي م�شتمـ ــال على عري�ضـ ــة
ور�سومات �أو �صور فوتوغرافية �أو ت�صوير بياين �آخر يكون كافيا لو�صف ال�سلعة
الت ــي جت�سـ ــد الت�صميـ ــم ال�صناع ــي و�إ�ش ــارة لنـ ــوع املنتجــات التــي �سي�ستخدم لها
الت�صميم ال�صناعي  ،ويجوز �أن يكون الطل ــب م�صحوبا بعينة من ال�سلعة التي
جت�سد الت�صميم ال�صناعي �إذا كان الت�صميم ال�صناعي ثنائي الأبعاد  ،ويخ�ضع
الطلب ل�سداد الر�سم املقرر .
� - 2إذا كان مودع الطلب غري ال�شخ�ص املبتكر  ،تكون العري�ضة م�صحوبة ببيان يربر
حق مودع الطلب فـي ت�سجيل الت�صميم ال�صناعي .
 - 3يج ـ ــوز �أن يك ـ ـ ــون مو�ضـ ــوع الطلـ ــب �أكـ ــرث م ـ ــن ت�صمي ـ ــم �صناع ــي بح ــد �أق�ص ــى
( )100مائة ت�صميم ب�شرط �أن تنتمي �إىل نف�س الفئة من الت�صنيف الدويل �أو �إىل
نف�س املجموعة �أو الرتكيبة من ال�سلع .
- 21 -

 - 4يج ــوز �أن ي�شــمل طل ــب الت�سجيــل فـي وق ــت الإيداع طلب ــا بت�أجـيل ن�شر الت�صميم
ال�صناعي بعد الت�سجيل ملدة ال تزيد على ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ �إيداع
الطلب �أو من تاريخ �إيداع طلب الأولوية .
 - 5يجوز ملودع الطلب �أن ي�سحب الطلب فـي �أي وقت قبل الف�صل فيه .
املــادة ( ) 23
 - 1يعتمـد امل�سجل تاري ــخ ت�سلــم الطلب كتاريخ �إيداع  ،ب�شرط �أن ي�شتمــل الطلب ،
فـي وقت اال�ستالم  ،على بيانات ت�سمح بتحديد هوية مودع الطلب وت�صوير بياين
لل�سلعة التي جت�سد الت�صميمات ال�صناعية  ،مع مراعاة حكم املادة (�/9أ) من هذا
القانون .
� - 2إذا تبني للم�سجــل بعد فح ــ�ص الطلــب �أنــه م�ستوف للبيانــات املن�صــو�ص عليها
فـي هذا القان ــون والئحتــه التنفيذية  ،يقوم امل�سجل بن�شر �إعالن فـي اجلريدة
الر�سمية  ،وين�شر �إ�شارة للت�سجيل وي�صـدر �شه ــادة ت�سجي ــل للت�صميم ال�صناعـ ــي
وذلك بع ــد �س ــداد الر�س ــوم املقــررة خـ ــالل (  ) 90ت�سع ــون يومـ ــا من ن�شــر الإع ــالن
بحيث تغطي تكاليف الت�سجيل والن�شر و�إ�صدار �شهادة الت�سجيل  ،بالإ�ضافة �إىل
مدة خم�س �سنوات من مدة احلماية و�إذا مل يدفع الر�سوم فـي موعدها  ،يجوز
للم�سجل �أن ي�سمح مبهلة مدتها (  ) 90ت�سعون يوما �إذا كان مقتنعا ب�أن مودع
الطلب قادر على تربير عدم دفع الر�سوم فـي موعدها  ،و�إال قرر �إلغاء الطلب مع
عدم العودة �إىل العمل بالت�صميمات ال�صناعية حمل الطلب امللغي .
� - 3أ � -إذا تق ــدم م ــودع الطـ ـل ــب بعري�ض ــة لت�أجي ــل الن�شـ ــر ب ـ ـعــد ت�ســجي ــل الت�صميم
ال�صناعي  ،ال يجوز �إتاحة االطالع على الت�صميم وال على �أي ملف يتعلق
بالطلب  ،وين�شر امل�سجل تنويها بت�أجيل ن�شر الت�صميم ال�صناعي واملعلومات
املحددة لهوية مالك الت�صميم ال�صناعي مع بيان تاريخ �إيداع الطلب وفرتة
الت�أجيل املطلوبة  ،وعند انق�ضاء مدة الت�أجيل يقوم امل�سجل بن�شر الت�صميم
ال�صناعي .
ب � -إذا اتخـ ــذت �إج ــراءات قانوني ــة ب�ش ـ ـ�أن ت�صمي ــم �صناعـ ـ ــي م�سـ ـج ـ ــل � ،أثن ــاء
مدة ت�أجيل الن�شر يخطر ال�شخ�ص الذي اتخذت �ضده هذه الإج ــراءات
باملعلومات امل�ضمن ــة فـي ال�سـ ـجــل ويف ملــف طل ــب الت�سجيل .
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املــادة ( ) 24
 - 1متنح �شهادة الت�صميم ال�صناعي ملالكها احلق فـي منع الآخرين الذين مل يح�صلـ ــوا
على موافق ــته من �صن ــع �أو بيــع �أو ا�ست ــرياد �سل ــع حتمــل �أو جت�سد ت�صميما يكون
ن�سخة �أو معظمــه مــن ذلك الت�ص ــميــم � ،إذا كانت هذه الأعمال لأغرا�ض جتارية .
 - 2ت�سري �أحكام املادة ( )11من هذا القانون على الت�صميم ــات ال�صناعي ــة امل�سجلة
مع �إجراء ما يلزم من تعديالت .
 - 3ملالك الت�صميم ال�صناعي امل�سجل احلق فـي اللجوء �إىل الق�ض ــاء �ضــد �أي �شخ ــ�ص
قام با�ستـ ـغــالل الت�صـم ـيــم دون موافق ـتـه ب�أي عـمــل مــن الأعمال امل�شار �إليها فـي
البند (� )1أو قام ب�أعمال جتعل من املحتمل �أن يحدث ذلك اال�ستغالل .
 - 4تكـ ــون مدة ت�سجي ــل الت�صميم ال�صناع ــي ( )5خم ــ�س �سنوات من تاريخ �إيداع طلب
الت�سجيل  ،ويجوز بناء على طلب املالك جتديد هذه املدة على فرتتني متتاليتني
بذات املدة بعد دفع الر�سوم املقررة على �أن يتم �سداد املت�أخر منها خالل فرتة
�سماح مدتها (� )6ستة �أ�شهر  ،و�إال �سقط ت�سجيل الت�صميم ال�صناعــي امل�سجل وال
يعاد العمل به .
املــادة ()25
ت�سري �أحكــام املــادة (  ) 13مــن هذا القان ــون على الرتاخ ـ ـيـ ــ�ص الإج ــباري ـ ــة للت�صميمـ ــات
ال�صناعية  ،مع �إجراء ما يلزم من تعديالت .
املــادة ( ) 26
ت�سـ ــري �أحـكـ ــام املـ ـ ــادة (  ) 14من هـ ــذا القان ـ ــون على �إجــراءات طلبــات �إلغ ـ ــاء ت�سجي ـ ـ ــل
الت�صميمات ال�صناعية  ،مع �إجراء ما يلزم من تعديالت .
الف�صل الرابع
الر�سوم والنماذج التخطيطية
(الر�سومات الطبوغرافية) للدوائر املتكاملة
املــادة ( ) 27
 - 1ملالك احلق �أن يتقدم بطلب ت�سجيل الت�صميمات التخطيطية للدوائر املتكاملة
�إذا كانت �أ�صلي ــة ومل يت ــم ا�ستغاللهــا جتاريا مل ــدة تــزيد على �سنتني فـي �أي مكان
فـي العامل .
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 - 2يعتـ ــرب الت�صم ــيم التخط ــيطي للدائرة املتكاملـ ـ ــة �أ�صلي ـ ــا �إذا كان ثم ـ ــرة جهـ ـ ـ ــد
فكري بذله مبتكر ولي�س م�ألوفا بني مبتكري الت�صميمات التخطيطية و�صانعي
الدوائر املتكاملة عند ابتكاره .
 - 3ال يحم ــى الت�صمـ ـيـ ــم التخطي ــطي ال ــذي يت ـك ــون من جمم ــوع ــة م ــن العنا�صر
والو�صالت امل�ألوفة �إال �إذا كانت املجموعة ككل �أ�صلية وفقا للبند ال�سابق .
املــادة ( ) 28
 - 1ينح�صر ح ــق حماية الت�صمــيم التخطيطي ملبتكره  ،ويج ــوز التنـازل عنه �أو حوالته
باخلالفة  ،و�إذا ابتكر عدة �أ�شخا�ص ت�صميما تخطيطيا بالت�ضامن ينح�صر هذا
احلق بالت�ضامن بينهم .
 - 2ت�س ــري �أحكـ ــام امل ـ ـ ـ ـ ــادة ( )4من هــذا الق ــان ـ ــون على احلمايــة امل ـقـررة للت�صميمات
التخطيطية مع �إجراء ما يلزم من تعديالت .
املــادة ( ) 29
 - 1ت�سـ ــري احلمايــة املق ــررة مبوجــب �أحك ــام هذا القانــون على الت�صميم التخطيطي
�إذا كانت �أو مل تكن الدائرة املتكاملة التي يندمج فيها الت�صمـ ــيم  ،ه ـ ــي نف�سـ ــها
مدجم ـ ــة فـي �سلعـ ــة ما  ،مع مراعـ ـ ــاة حكـ ــم البند ( )2من هذه املادة  ،وميتد �أثر
هذه احلماية على الأعمال التالية �إذا متت بدون ت�صريح مالك احلق :
�أ  -ا�ستن�ساخ الت�صمــيم التخطيــطي املحمي بكاملــه �أو �أي جــزء منــه �سواء ب�إدماجه
فـي دائرة متكاملة �أو بطريقة �أخرى  ،فيما عدا ا�ستن�ساخ �أي جزء ال ي�ستوفـي
�شرط الأ�صالة امل�شار �إليه فـي املــادة (  ) 27من هذا القانون .
ب  -ا�ست ــرياد �أو بـي ــع �أو توزيـ ــع الت�صم ــيم التخطيـ ــطي املحمــي �أو دائ ــرة متكاملة
مدجما فيها الت�صميم �أو �سلعة ما تندمج فيها هذه الدائرة لأغرا�ض جتارية � ،إذا
كانت ال�سلعة حتتوي على ت�صميم تخطيطي م�ستن�سخ بطريقة غري م�شروعة .
 - 2ال ميتد �أثر حماية ت�صميم تخطيطي مبوجب هذا القانون �إىل :
�أ  -ا�ستنـ ــ�س ــاخ الت�ص ـ ـم ـيـ ــم التخـ ـطـ ـي ــطي املحم ــي لأغ ــرا�ض خا�ص ــة �أو لغر�ض
التقييم �أو التحليل �أو البحث �أو التعليم فقط .
ب  -دمج ت�صم ــيم تخطي ــطي فـي دائرة متكاملـ ــة �إذا ك ــان الت�ص ـ ـم ـيــم التخطي ـ ــطي
الأ�صـ ـ ــلي مبتـ ـ ــكرا باال�ستنـ ــاد �إىل ذلك التحليـ ــل �أو التقييم .
ج  -مبا�ش ــرة �أي من الأعم ــال امل�ش ــار �إلي ــها فـي البن ــد (/1ب) من هذه املادة �إذا
متت داخل ال�سلطنة بوا�سطة �أو مبوافقة مالك احلق .
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د  -مبا�ش ــرة �أي من الأعم ــال امل�ش ــار �إليها فـي البن ــد (/1ب) من هــذه امل ـ ــادة
بطريقة غري م�شروعة �إذا كان ال�شخ ــ�ص الـ ــذي با�شـ ــر �أو �أمـ ــر مببا�شرة تلك
الأعمال ال يعلم ولي�س لديه �سبب معقول لكي يعلم ب�أن ت�صميما تخطيطيا
م�ستن�سخا بطريقة غري م�شروعـة قد �أدمج فـي ال�سلعة .
ويج ــوز لل�شخ ـ ــ�ص الذي با�شـ ــر هذه الأعمـ ــال بعـ ــد علمـ ــه ب ـ ـ ـ�أن الت�صميـ ــم
التخطي ــطي م�ستن�سخ بطريق ــة غـ ــري م�ش ــروع ــة � ،أن يبا�شــر �أيا من الأعمال
املذكورة فقط بالن�سبة للكمية املوجــودة �أو املطلوبة قبل ذلك الوقت على �أن
يدفع ملالك احلق تعوي�ضا عادال يتم االتفاق عليه .
هـ  -مبا�ش ــرة �أي من الأعمــال امل�شار �إليــها فـي البندي ـ ــن ( )1و( )2من ه ــذه امل ـ ــادة
�إذا كــان العمــل متعلقــا بت�صميــم تخطيطــي مماثـ ــل للت�صميـ ــم الأ�صلي وت ــم
ابتكاره ب�صورة م�ستقلة بوا�سطة طرف ثالث .
املــادة ( ) 30
 - 1دون الإخـ ــالل ب�أحك ــام املادة ال�سابق ــة للوزير �أن يقــرر بحكــم وظيفتـ ــه �أو بناء
على طلب �أي �شخ�ص ذي م�صلحة �إعالن �سقوط احلق فـي الت�صميم التخطيطي ،
والرتخي�ص للآخرين با�سترياد واكت�ساب الدائرة املتكاملة امل�سجلة �أو ال�سلعة
املدجمة فيها  -املنتج  -من �إقليم �آخر �إذا كان هذا املنتج غري متوفر فـي ال�سلطنة
�أو متوفرا مبعايري متدنية اجلودة �أو بكمية التكفي لإ�شباع ال�سوق املحلي �أو
ب�أ�سعار تع�سفية �أو لأي �سبب �آخر يتعلق بامل�صلحة العامة  ،ب�شرط �أن :
�أ  -يك ــون املنتج قد مت عر�ض ــه فـي قن ــوات التجــارة فـي الإقلي ــم الذي �سي�ست ــورد
من ــه بوا�سط ــة مالك �شه ــادة الت�صم ــيم التخطي ــطي �أو مبوافقته .
ب  -يكـ ــون الت�صميم التخطيــطي حممي ــا فـي الإقلي ــم الذي ي�ست ــورد منه املنتج
ومملوك ــا لنفـ ــ�س ال�شخـ ــ�ص الـ ــذي مي ــلك �شه ــادة الت�صمي ــم التخطيطــي فـي
ال�سلطنة .
 - 2للوزير بحكم وظيفته �أو بناء على طلب مالك احلق �إلغاء الرتخي�ص امل�شار �إليه
فـي البند ال�سابق من هذه املادة فـي احلالتني الآتيتني :
�أ � -إذا ف�ش ــل امل�ست ــورد فـي الوف ــاء بالـ ـغـر�ض الذي ب ــرر ق ــرار الوزيـ ــر باعتبار
حقوق مالك احلق قد �سقطت .
ب � -إذا زالت الأحـوال التي �أدت �إىل قرار الوزير باعتبار حقوق مالك احلق قد
�سقط ــت  ،مع مراعـ ــاة امل�صالـ ــح امل�شروعـ ــة للم�ستـ ــورد  ،مب ــا فـي ذلك حق ــه
فـي االجتــار باملنتجات التي تبقى خمزنة لديه .
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املــادة ( ) 31
تبد�أ حماية الت�صميم التخطيطي مبوجب هذا القانون :
 -1مــن تاري ــخ �أول ا�ستغ ــالل جت ــاري فـي �أي مكان فـي ال ـعــامل  ،للت�صمـ ــيم التخطيطي
مبعرفة مالك احلق �أو مبوافقته  ،على �أن يودع مالك احلق طلبا للحماية لدى
مكتب امل�سجل خالل احلد الزمني امل�شار �إليه فـي املــادة (  ) 27من هذا القانون .
 - 2من تاريخ الإيداع املعتمد لطلب ت�سجيل الت�صميم التخطيطي املودع بوا�سطة
مالك احلق � ،إذا كان الت�صميم التخطيطي مل يتم ا�ستغالله جتاريا من قبل فـي
�أي مكان فـي العامل .
وتنته ــي م ـ ــدة حماي ـ ــة الت�صمي ـ ــم التخطيط ـ ــي مبوج ـ ــب �أحك ـ ــام هـ ـ ــذا القان ــون
بانق�ضاء ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ بدء احلماية .
املــادة ( ) 32
 - 1تق ــدم طلبات ت�سجي ــل الت�صميم ــات التخطيطيـ ــة كتابة �إىل امل�سجل  ،ويكون لكل
ت�صميم تخطيطي طلب منف�صل  ،على �أن يكون الطلب م�شتمال على ما يلي :
�أ  -منــوذج ت�سجي ـ ــل الت�صمي ـ ــم التخط ـي ـطـ ــي مو�ضحـ ــا ب ـ ــه الو�صــف التف�صيلـ ــي
واملخت�صر لهذا الت�صميم .
ب  -ا�سم وعنوان وجن�سيـ ــة ومكان �إقامــة مودع الطلــب املعتــاد � ،إذا كان خمتلفا
عن العنوان .
ج  -الـتوكيل الر�سمي بتعيي ــن مالك احل ــق وكـ ـيــال عنـ ــه فـي �إيـداع الطلب � -إن
وجد  -ون�سخة من الت�صميم التخطيطي واملعلومات التي حتدد الوظيفة
الإلكرتونية لذلك الت�صميم  ،ويجوز �أن يكون الطلب غري م�شتمل على بع�ض
من الأو�صاف املتعلقة بطريقة ت�صنيع الدائرة املتكاملة � ،إذا كانت الأجزاء
املقدمة كافية لل�سماح بتعريف الت�صميم التخطيطي .
د  -بي ــان تاريخ اال�ستغــالل التجــاري الأول للت�صميم التخطيطي فـي �أي مكان
فـي العامل من عدمه .
هـ  -البيانـ ــات التــي تث ـب ــت حـ ــق احلماي ــة مبوج ــب املادة ( )29من ه ــذا القانون .
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� - 2إذا مل ي�ست ــوف الطلب البيانات املن�صـ ــو�ص عليها فـي البن ــد ال�ساب ــق  ،يخ ـ ــطر
امل�سج ــل م ــودع الطلــب بذلك ال�ستيف ــائه ــا خ ــالل (� )60ستـ ـي ــن يومـ ــا من تـ ــاريخ
الإخطار  ،ف�إذا مت ا�ستيفا�ؤها خالل هذه املدة كان تاريخ ا�ستالم الطلب هو تاريخ
�إيداعه  ،وذلك �إذا كان الطلب م�شتمال وقت ت�سلمه  ،على داللة �صريحة �أو �ضمنية
على طلب ت�سجي ــل الت�صميم التخطيطــي ودالالت تث ــبت ه ــوية م ــودع الطل ــب
وم�صحوب ـ ــا بن�سخـ ــة من الت�صميـ ــم  ،و�إال اعتب ــر تاريـ ــخ ت�سل ــم الت�صحيح املطلوب
هو تاريخ �إيداع الطلب  ،مع �إخطار مودع الطلب بذلك  ،و�إذا مل يتم الت�صحيح
املطلوب خالل املهلة املذكورة  ،اعترب الطلب ك�أن مل يكن .
 - 3يخ�ضع كل طلب ت�سجيل ت�صميم تخطيطي ل�سداد الر�سم املقرر وقت تقدميه ،
و�إذا مل ي�سدد الر�سم خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطار مودع الطلب بذلك ،
اعترب الطلب ك�أن مل يكن .
املــادة ( ) 33
� -1إذا ا�ستوفــى الطل ــب ال�ش ــروط املن�صو�ص عليـها فـي هذا القانون  ،يقوم امل�سجل
بت�سجيل بيانات الت�صميم التخطيطي فـي �سجل الت�صميمات التخطيطية بدون
فح�ص �أ�صالة الت�صميم التخطيطي �أو مدى ا�ستحقاق مودع الطلب للحماية �أو
�صحة الوقائع املبينة فـي الطلب .
 - 2يجـ ــوز لأي �شخ ــ�ص �أن يطل ــع على �سج ــل الت�صميم ــات التــخطي ـط ـيــة ويح�صل
على م�ستخرجات منه  ،بعد �سداد الر�سوم املقررة .
 - 3ين�شر ت�سجي ــل الت�صمي ــم التخطيطي فـي اجلريدة الر�سمية بعد �سداد الر�سوم
املقررة .
املــادة ()34
ت�سـ ــري �أحكـ ــام امل ـ ــادة (  ) 13من ه ــذا القانـ ــون على الرتاخي ــ�ص الإجباري ـ ــة للت�صميمات
التخطيطية مع �إجراء ما يلزم من تعديالت .
املــادة ()35
ت�ســري �أحك ــام املـ ـ ــادة (  ) 14م ــن هـ ــذا القان ــون على �إج ــراءات ط ــلبات �إبط ــال ت�سجي ـ ــل
الت�صميمات التخطيطية مع �إجراء ما يلزم من تعديالت .
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الباب الثاين
العالمات التجارية
الف�صـــل الأول
عالمات اخلدمة والعالمات اجلماعية
و عالمات الت�صديق والأ�سماء التجارية
املــادة ( ) 36
 - 1يكت�سب احلق احل�صري للعالمة بالت�سجيل وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 2ال تعترب عالمة جتارية  ،وال ت�سجل بهذا الو�صف ما ي�أتي :
�أ  -العالم ــات غري الق ــادرة على متيي ــز ال�سلــع �أو اخلدمــات التــي تنتجها �إحدى
املن�ش ـ�آت عن تلك التي تنتجه ــا من�شـ ـ�آت �أخرى وال تعتبــر الرائح ــة �أو امل ـ ــذاق
�أو اخل�صائــ�ص املادية الأخرى النا�شئ ــة عن الرتكيب امل�ألوف لتلك ال�سلع ،
قادرة على متييزها .
ب  -العالم ــات املخالفــة للنظام العام �أو الآداب مع مراعاة �أن طبيـعة ال�سلع �أو
اخلدمات التي ت�ستخدم ب�ش�أنها العالمة ال ت�شكل ب�أي حال عقبة �أمام ت�سجيل
هذه العالمة .
ج  -ال ـعـالمـات التـي من �ش�أنـه ــا �أن ت�ضـلل اجلم ـهـور �أو الأو�ســاط التجاريـ ـ ــة ،
ال �سيم ــا فيما يتعـ ـل ــق باملن�شـ ـ�أ اجلغرافـي للب�ضائ ــع �أو اخلدمــات � ،أو التي
تت�ضمــن بيانـ ــات كاذب ـ ــة عن م�صـ ــدر املنتجـ ــات �أو عن �صفاتهـ ــا الأخــرى �أو
خ�صائ�صها  ،وكذلك العالمات التي حتتوي على ا�سم جتاري وهمي .
د  -العالم ــات املطابق ــة ل�شـع ــار �ش ــرفــي �أو علــم �أو �ش ـعــار �آخــر �أو ا�س ــم �أو ا�س ــم
خمت�صـ ــر �أو الأحـ ــرف الأول ــى من ا�سـ ــم �أو عالم ــة ر�سمـ ــية �أو دمغ ــة معتم ــدة
لأية دولة �أو منظمة دولية حكومية �أو �أية منظمة �أن�شئت مبوجب اتفاقية
دولية �أو �إذا كانت تقليدا لذلك �أو ت�ضمنته ك�أحد عنا�صرها  ،ما مل ت�صرح
بذلك ال�سلطات املخت�صة لتلك الدولة �أو املنظمة .
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هـ � -إذا كان ــت العالم ــة مطاب ـق ــة �أو م�شـابه ـ ــة �إىل ح ـ ــد يث ــري اللـ ـب ــ�س �أو مبثابة
ترجم ــة لعالم ــة �أو ا�س ــم جت ــاري معــروف فـي ال�سلطن ــة بالن�سبــة �إىل ب�ضائع
�أو خدمات مطابقة �أو م�شابهة خا�صة مب�شروع �آخر � ،أو �إذا كانت معروفة
وم�سجلة فـي ال�سلطنة فيما يتعلق بب�ضائع �أو خدمات ال تكون مطابقة �أو
م�شابهة لتلك التي يطلب ت�سجيل العالمة لأجلها � ،شريطة �أن يكون من
�ش�أن ا�ستعمال العالمة فيما يتعلق بتلك الب�ضائع �أو اخلدمات  -فـي هذه
احلالة الأخرية � -أن يوحي بوجود رابطة بني تلك الب�ضائع �أو اخلدمات
ومالك العالمة املعروفة  ،و�أن يكون من �ش�أن ذلك اال�ستعمال �أن يلحق
�أ�ضرارا مب�صالح مالك العالمة املعروفة .
و � -إذا كانت العالمة مطابقة لعالمة مالك �آخر �سبق ت�سجيلها فـي ال�سجل ،
�أو كان هناك طلب يتقدم على طلب ت�سجيل العالمة املعنية من حيث تاريخ
الإيداع �أو تاريخ الأولوية  ،فيما يتعلق بالب�ضائع �أو اخلدمات ذاتها �أو بب�ضائع
�أو خدمات وثيقة ال�صلة بها � ،أو �إذا كانت م�شابهة �إىل حد من �ش�أنه �أن يف�ضي
�إىل الت�ضليل واللب�س .
ز � -إذا قدم الطلب ب�سوء نية وبق�صد الإ�ضرار بعالمة م�سجلة .
 - 3ا�ستثناء من �أحكام البند (�/2أ) من هذه املادة  ،يجوز �أن يقرر امل�سجل �أو املحكمة
ما �إذا كانت العالمة قد اكت�سبت معنى �أو متيزا ثانويا من خالل اال�ستخدام
امل�ستمر  ،وفـي هذه احلالة ت�صبح العالمة قابلة للت�سجيل .
 - 4يجوز للم�سجـ ــل �أو املحكمة فـي ح ــال اال�ستخــدام املتزامــن �أو لظ ــروف خا�صة ،
ال�سماح بت�سجيل عالمات مطابقة �أو قريبة ال�شبه فيما يتعلق بنف�س ال�سلع �أو
اخلدمات �أو و�صف �سلع �أو خدمات لأكرث من مالك واحد  ،مع الإلتزام بال�شروط
والقيود التي قد يفر�ضها امل�سجـل �أو املحكمة ح�سب كل حالة .
� - 5إذا تقدم �شخ�ص ــان �أو �أكرث بطلبــات م�ستقلــة فـي وقت واحد لت�سجيـ ـ ــل عالم ــات
جتاري ــة متطابق ــة �أو مت�شابه ــة فيم ــا يتعل ــق ب�سلــع �أو خدم ــات �أو و�صــف �سل ــع
�أو خدمات مرتبطــة  ،يج ــوز للم�سجل �أن يرف�ض ت�سجيل �أي من العالمات حتى
تف�صل املحكمة فـي املو�ضوع .
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 - 6الكلمـ ــات �أو ال ــعبـ ــارات �شائـ ـع ــة اال�ستخ ــدام لدى العامـ ــة  ،والك ــلمـ ــات �أو العب ــارات
الفني ـ ــة اخلا�ص ــة باملج ــال ال ــذي تنت ـم ــي �إلي ــه ال ــ�سـل ــع �أو اخلدمات  ،ال تتمتع
بالقدرة على التمييز وفقا للبند (�/2أ) من هذه املادة  ،مع مراعاة �أن �أية تدابري
قانونية �أو تنظيمية تخول ا�ستخدام تعبري م�ألـوف فـي اللغــة العامة كا�سم عام
ل�سلعة �أو خدمة  ،ال تنال �أو ت�ضعف من ا�ستخدام �أو فعالية العالمات التجارية
امل�ستخدمة فيما يتعلق بتلك ال�سلعة �أو اخلدمة .
 - 7تكون العالمة م�شهورة �إذا كانت معروفة فـي املجال الذي تنتمي �إليه ال�سلع �أو
اخلدمات �أو نتيجة لرتويجها .
� - 8إذا ا�ستخدم ــت عالمة مماثلة ل�سلــع �أو خدم ــات مماثلة �أ�صب ــح اللب�س قائما وفقا
للبند ( /2و ) من هذه املادة .
 - 9يج ـ ــوز للم�ستخ ـ ــدم الأول لعالمـ ـ ــة غي ــر م�سجل ـ ــة �أو غيـ ــر مقـ ــدم ب�ش�أنه ـ ــا طلـ ــب
للت�سجيل � ،أن يعرت�ض على طلب ت�سجيل مقدم من �شخ�ص �آخر لعالمة مماثلة
�أو م�شابهة ل�سلع �أو خدمات مماثلة �أو م�شابهة ب�شرط :
�أ � -أن يق ــدم دلي ــال على �أنه ي�ستخ ــدم تلك العالمــة بح�سن نيـة ملدة ال تقل عن
�ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإيداع �أو تاريخ الأولوية .
ب � -أن يق ــدم دلي ـ ـ ــال على �أنه ق ــد اكت�سب زبائ ــن و�أن بعـ ــ�ض �شه ـ ــرة العالمة
تعزى �إىل ه�ؤالء الزبائن .
ج � -أن يودع طلب ت�سجيل للعالمة قبل االعرتا�ض للم�سجل .
 - 10يقبل الت�سجي ــل بوا�سط ــة الغ ــري لع ــالم ــة مماثل ــة �أو مت�ش ــابه ــة ق ــد �شطبت ،
�أو مت التخلي عنها بوا�سطة املالك  ،ل�سلع �أو خدمات مماثلة �أو مت�شابهة بعد
م�ضي ( )3ثالث �سنوات من تاريخ ن�شر �إلغاء العالمة فـي اجلريدة الر�سمية  .وال
ي�سري هذا البند على املرخ�ص له بالعالمة التي مت ترخي�صها والتخلي عنها .
 - 11ال يج ــوز اعتبار ال�سل ــع �أو اخلدم ــات م�شابهــة لبع�ضها البع�ض ب�سبب �أنها تظهر
فـي نف�س الفئة من ت�صنيف ( ني�س ) فـي ت�سجيل �أو ن�شر  ،كما ال يجوز اعتبار
ال�سلع واخلدمات على �أنها متباينة عن بع�ضها البع�ض ب�سبب �أنها تظهر فـي �أي
ت�سجيل �أو ن�شر فـي فئات خمتلفة من ت�صنيف ( ني�س ) .
املــادة ( ) 37
� - 1أ  -يقدم طلب ت�سجيل العالمة �إىل امل�سجل بالأو�ضاع وال�شروط التي حتددها
الالئحة التنفيذية ويجب �أن يت�ضمن الطلب �شكل العالمة وقائمة بال�سلع
�أو اخلدمات املطلوب ت�سجيل العالمة لها  ،على �أن تدرج فـي الفئة �أو الفئات
املتعارف عليها فـي الت�صنيف الدويل وذلك بعد �سداد الر�سوم املقررة .
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ب � -إذا ا�شتملــت العالمة على �سمة مميزة ال تدرك ب�صريا  ،يرفق مع الطلب بيان
مف�صل ووا�ضح للعالمة .
جـ � -إذا �أبدى م ــودع الطلــب رغب ــة فـي االع ـت ــداد باللون ك�سمــة مم ــيزة للعالم ــة
وجب عليه �أن يقـ ــدم بيانا بذلك م�شتم ــال على ا�س ـ ــم �أو �أ�سماء اللون �أو
الألوان املطالب بها و�أو�صافها والأجزاء الرئي�سية من العالمة التي تكون
بذلك اللون .
د � -إذا كانــت العالم ــة املطل ــوب ت�سجيلـ ـهـا ثالثي ــة الأبعــاد وجــب على مودع
الطلب �أن يقدم بيانا بذلك .
� - 2أ  -يجـ ــوز ملودع الطل ــب �أن يط ــالب ب�أولوي ــة طلــب وطنــي �أو �إقليمــي �أو دويل
�سابق مت �إيداعه بوا�سطته �أو �سلفه  ،وللم�سجل �أن يطلب من مودع الطلب �أن
يزوده  ،خالل ( � ) 6ست ــة �أ�شهر بن�سخ ــة من الطلب ال�سابق معتمدة من مكتب
الت�سجيل الذي �أودع لديه هذا الطلب وال يكون لطلب الأولوية �أي �أثر �إذا مل
يكن م�ستوفيا لل�شروط املقررة .
ب  -تك ــون مدة الأولوي ــة امل�شــار �إليهـا فـي البند ال�سابق ( � ) 6ستة �أ�شهر من تاريخ
�إيداع الطلب الأول .
 - 3يجـ ــوز مل ــودع الطل ــب �سح ـ ـ ــب طل ـب ــه فـي �أي وقـ ــت �أو تق ـل ـيـ ــل ال�س ـل ــع �أو اخلدمات
التي يت�ضمنها الطلب .
املــادة ( ) 38
� - 1أ  -يقوم امل�سجل بفح ــ�ص الطلب متى كان م�ستوفيا لل�شروط املقررة .
ب  -يقوم امل�سجل بفح�ص العالمة لتحديد ما �إذا كانت عالمة قابلة للت�سجيل
وفقا لأحكام هذا القانون .
� - 2أ � -إذا ا�ستوفـي طل ــب الت�سجيل كاف ــة ال�شــروط املتطلب ــة قانونا ي ـقــوم امل�سج ــل
بن�شر الطلب بال�شكل الذي قبل به بعد �سداد الر�سوم املقررة .
ب  -يج ــوز لأي �شخــ�ص ذي م�صلحـ ــة خالل ( )90ت�سعيـ ــن يومـا من تاريـخ الن�شر
فـي اجلري ــدة الر�سميــة �أن يقـدم للم�سجــل اعرتا�ضـا كتابيــا على الت�سجيــل
وذلك بعد �سداد الر�سوم املقررة .
ج  -يجوز ملـودع طلــب ت�سجيــل العالمــة خــالل ( )90ت�سعيــن يوم ـ ــا م ــن تاري ـ ــخ
ا�ستالم ــه الإخطــار � ،أن يق ــدم ردا مكتوبــا على ه ــذا االعرتا�ض يبي ــن فيــه
الأ�س�س والدفوع التي ت�ؤيد قبول طلبه .
د  -على امل�سج ــل �أن يخــطر املع ــرت�ض بن�سخ ــة من الرد املق ــدم م ــن �صاحـ ــب
الطل ــب  ،وبـ ـعــد �س ـمـ ــاع الطرف ــني � -إذا ك ــان �أي منهمـ ــا �أو كالهما يرغبان فـي
ذلك � -أن يف�صل امل�سجل فـي االعرتا�ض بالقبول �أو الرف�ض .
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� - 3أ � -إذا تب ــني للم�سج ــل �أن طلــب ت�سجيـ ــل العالمـ ــة م�ستــوف لل�شــروط ول ــم
يعرت�ض عليه �أحد � ،أو قدم عنه اعرتا�ض وف�صل فيه ل�صالح مودع الطلب
تعني عليه ت�سجيل العالمة ون�شرهــا و�إ�صدار �شهادة ت�سجيل ملودع الطلب .
ب  -للم�سج ــل رفـ�ض طلــب ت�سجي ــل العالم ــة �إذا مل يك ــن م ــ�س ـتــوف ـيــا لل�شروط
ويخطر مودع الطلب بالقرار و�أ�سبابه .
ويجوز ملودع الطلب �أن يتظلم من قرار رف�ض طلب ت�سجيل العالمة خالل
(� )60ستني يوما من ا�ستالم �إخطاره بالقرار  ،ويجوز له �أن يطعن فـي القرار
ال�صادر برف�ض التظلم �أمام املحكمة املخت�صة  ،كما يجوز له الطعن فـي قرار
رف�ض الت�سجيل �أمام املحكمة مبا�شرة دون حاجة �إىل �سابقة تظلم .
� - 4أ  -دولة املن�ش�أ هي الدولة الع�ضو فـي �إحتاد باري�س �أو فـي منظمة التجارة العاملية
�أو التي حتتفظ بعالقة املثل مع ال�سلطنة والتي يكون ملودع الطلب فيها
من�ش�أة �صناعية �أو جتارية حقيقية وفعالة �أو الدولة التي بها حمل �إقامته �أو
الدولة التي يتمتع بجن�سيتها �إذا مل يكن له حمل �إقامة داخل دولة املن�ش�أ .
ب  -يقب ــل �إي ــداع كل ع ــالم ــة م�سجل ــة طبقا للقان ــون فـي �إقـ ـل ـيــم �أو دولة املن�ش�أ
التي تكون ع�ضوا فـي احتاد باري�س �أو فـي منظمة التجارة العاملية �أو التي
حتتفظ بعالقة املثل مع ال�سلطنة وتتم حمايتها فـي ال�سلطنة  ،ويجوز
للم�سجل قبل �إجراء الت�سجيل النهائي �أن يطلب تقدمي �شهادة  -دون ت�صديق
لها  -بت�سجيل العالمة فـي دولة املن�ش�أ �صادرة من اجلهة املخت�صة بها .
جـ  -ال يجـ ــوز رف�ض �أو �إلغ ــاء ت�سجي ــل العالم ــات التجاريــة امل�ش ــار �إليها فـي هذه
املادة �إال فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا كـ ــان من �ش�أنه ــا انته ــاك احل ـ ـقــوق املكت�سبــة للغــري فـي ال�سلطنة .
� - 2إذا كانــت خالية من �أية �صفة ممي ــزة � ،أو كانت مكونة من بيانات لي�ست
�إال الت�سمي ــة التـي يطلقه ــا العــرف على ال�سلــع �أو اخلدمــات �أو الر�س ــوم
امل�ألوفة وال�صور العادية لل�سلع واخلدمات .
� - 3إذا كان ـ ــت خمالـ ـفـ ـ ــة للن ـظ ــام ال ـعـ ــام �أو الآداب �أو م�ض ـ ـل ـلــة للجمهور .
د  -ت�سـ ــري �أحك ــام الـ ـب ــاب ال ـ ـثــال ــث ( احلماي ــة من املناف�ســة غري امل�شروعة )
على البند ( /4ج ) من هذه املادة .
هـ  -فـي حتديد م ــا �إذا كانت العالم ــة م�ؤهل ــة للحمايــة  ،يجـ ــب �أن ت�ؤخذ كل
الظروف الواقعية فـي االعتبار ال �سيما طول مدة ا�ستخدام العالمة .
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و  -ال يجوز للم�سجـ ــل رف ــ�ض عالم ــة جتاريـ ــة وفق ـ ــا لأحكـ ــام ه ــذه املـ ــادة ملجـرد
اختالفها عن العالمة املحمية فـي دولة املن�ش�أ فـي بع�ض العنا�صر التي ال
تغري من �صفتها املميزة وال ت�ؤثر على ذاتيتها بال�شكل الذي �سجلت به فـي
دولة املن�ش�أ املذكورة .
ز  -ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ي�ستفيد من �أحكام هذه املادة �إذا كانت العالمة التي
يطالب لها باحلماية غري م�سجلة فـي دولة املن�ش�أ .
حـ  -تبقـ ــى �أولويــة الطـ ـلــب غـري مت�أث ــرة بالن�سبــة لطل ـبـات ت�سجيل العالمات
املودعة خـالل مـدة ( � ) 6ستــة �أ�شهــر  ،حتى و�إن مت الت�سجيــل فـي دولــة املن�شـ�أ
بعد انق�ضاء تلك املدة .
املــادة ( ) 39
 - 1ملالك العالمة امل�سجلة احلق فـي منع الآخرين من �أن ي�ستخدموا  -دون موافقته -
عالمات مماثلة �أو مت�شابهة مبا فـي ذلك الأ�سماء التجارية وامل�ؤ�شرات اجلغرافية ،
ل�سلع �أو خدمات ذات �صلة بتلك التي �سجلت ب�ش�أنها العالمة � ،إذا كان من املحتمل
حدوث لب�س ب�سبب ذلك اال�ستخدام  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام هذا القانون .
 - 2يكــون ملالك العالمـة امل�سجل ــة  -وفق ــا لأحك ــام الـ ـبـاب الرابــع من هــذا القانون -
احلق فـي �إقامة دعوى ق�ضائية �ضد �أي �شخ�ص يتعدى على العالمة با�ستخدامها
دون موافقته �أو يقوم ب�أعمال جتعل من املحتمل حدوث تعد على العالمة .
 - 3ال متت ــد احلق ــوق املمنوح ــة بوا�سطة ت�سجيل عالمة �إىل �أعمال تتعلق بال�سلع
�أو اخلدمات حمل العالمة امل�سجلة �سبق عر�ضها بال�سوق فـي ال�سلطنة بوا�سطة
املالك امل�سجل �أو مبوافقته  ،مما �أدى �إىل �سقوط تلك احلقوق .
املــادة ( ) 40
 -1دون الإخـ ــالل ب�أحك ــام البنــد ( )3من املــادة ال�سابقـة  ،للوزي ــر �أن يق ـ ــرر  ،بحكم
وظيفته � ،أو بناء على طلب �أي �شخ�ص ذي م�صلحة � ،إعالن �سقوط حقوق العالمة
التجارية  ،والرتخي�ص للآخرين با�سترياد املنت ــج الذي يحمل عالمة جتارية
م�سجلة �أو حممية فـي �إقليم �آخر �أو املتوفر مبعايري متدنية اجلودة �أو بكمية ال
تكفي لإ�شباع ال�سوق املحلي �أو ب�أ�سعار تع�سفية �أو لأي �سبب �آخر يتعلق بامل�صلحة
العامة  ،ب�شرط �أن :
�أ  -يك ــون املنت ــج قد مت عر�ض ــه فـي قنوات التجــارة فـي الإقلي ــم الذي �سي�ستورد
منه بوا�سطة مالك العالمة التجارية �أو مبوافقته .
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ب  -تك ــون هناك عالمــة جتارية �شبيهة �أو مماثلة م�سجلة �أو حممية فـي الإقليم
الــذي �سي�ست ــورد منــه املنتـج  ،مملوك ــة لنفــ�س ال�شخــ�ص الذي ميلك العالمــة
التجارية امل�سجلة �أو املحمية فـي ال�سلطنــة �أو ل�شخ�ص ي�سيطر عليه .
 - 2للوزير بحكم وظيفته �أو بناء على طلب مالك احلق �إلغاء الرتخي�ص امل�شار �إليه
فـي البند ال�سابق من هذه املادة فـي احلالتني الآتيتني :
�أ � -إذا ف�شـ ــل امل�س ــتورد فـي الوف ــاء بالـ ـغـر�ض الذي ب ــرر ق ــرار الوزي ــر باعتبار
حقوق العالمة التجارية قد �سقطت .
ب � -إذا زالـ ـ ــت الأح ـ ــوال التي �أدت �إىل ق ــرار الوزير ب�إ�س ـ ـقــاط حـ ـق ــوق العالمة
التجارية  ،مع مراعاة امل�صالح امل�شروعة للم�ستورد  ،مبا فـي ذلك حقه فـي
االجتار باملنتجات التي تبقى خمزنة لديه .
 - 3ال ي�سري حكم امل ــادة ( )1/39من هــذا القان ــون على ا�ستخ ــدام العالم ــة امل�سجل ــة
بوا�سط ــة طرف ثال ــث لأغــرا�ض �إعالمي ــة  ،مث ــل تروي ــج املبيع ــات �أو العمــل فـي
الإعالنات املماثلة  ،ب�شرط �أال يتم هذا اال�ستخدام بطريقة ت�ضلل اجلمهور �أو
ت�شكل مناف�سة غري م�شروعة للعالمة امل�سجلة .
 - 4لوزي ــر ال�صح ـ ــة �أن يتخ ــذ تداب ــري تقــلل ا�ستخـ ــدام العالم ــات التجاري ــة بغ ــر�ض
ت�سهيل و�صف املنتجات الدوائية العامة والأجهزة الطبية والو�صول �إليها � ،أو
بغر�ض احلد من اال�ستهالك العام ل�سلع تعترب م�ض ــرة بال�صحـ ــة ب�ش ــرط �أال
ت�ؤث ــر تلك التدابـ ـ ــري على ا�س ــتخ ــدام �أو فعالية العالمات التجارية فيما يتعلق
بال�سلعة لتمييزها عن �سلع املن�ش�آت الأخرى .
املــادة ( ) 41
مــدة احلماي ــة املرتتبــة على ت�سجيــل العالمــة ( )10ع�شــر �سنــوات من تاريــخ �إيــداع طلب
الت�سجيل  ،ويجوز جتديــد ت�سجيــل العالمــة عنــد الطلب ملدد مماثلــة  ،وذلك بعد �ســداد
الر�سوم املقررة .
ومينح مالك العالمة فرتة �سماح ال جتاوز (� )6ستة �أ�شهر ل�سداد ر�سم التجديد ف�ضال عن
غرامة الت�أخري  ،و�إال اعتربت العالمة امل�سجلة منتهية وال يعاد العمل بها .
املــادة ( ) 42
� -1أ  -يجوز لأي �شخ�ص ذي م�صلحة �أن يطلب من املحكمة �إلغاء ت�سجيل العالمة
التجارية  ،خالل مدة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �إ�صدار �شهادة الت�سجيل ،
�أو فـي �أي وقت �إذا كان الت�سجيل قد مت احل�صول عليه ب�سوء نية �أو بق�صد
الإ�ضرار بعالمة م�سجلة .
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ب  -تق�ضـ ــي املحكم ــة ب�إل ـ ـ ـغ ــاء الت�س ـجـ ـيـ ـ ــل �إذا ثب ــت لــديه ــا �أن ــه �ص ــدر باملخالفة
لأحكام هذا القانون  ،وعلى امل�سجل قيد الإلغاء والتنويه عنه بالن�شر فـي اجلريدة
الر�سمية .
 -2يجـ ــوز لأي �شخ ــ�ص ذي م�صلحـة �أن يطلــب من امل�سج ــل �شطـب عالمة عن ذات
ال�سلع �أو اخلدمات امل�سجلة ب�ش�أنها  ،على �أ�سا�س �أن العالمة قبل �شهر واحد من
تاريخ �إيـداع طلـب ال�شطــب مل ت�ستخــدم بوا�سطــة مالك العالمــة �أو املرخــ�ص لــه
با�ستخدامها خالل مدة تزيد على (  ) 3ثالث �سنوات مت�صلة  ،وال يجوز ال�شطب
�إذا ثبت للم�سجل �أن ظروفا خا�صة خارجة عن �إرادة املالك �أو املرخ�ص له حالت
دون ا�ستخدام العالمة خالل املدة امل�شار �إليها  ،و�أنه ال توجد لدى املالك نية لعدم
ا�ستخدام �أو التخلي عن العالمة فيما يتعلق بتلك ال�سلع �أو اخلدمات .
املــادة ( ) 43
 -1ت�سري �أحكام هذا القانون على العالمات اجلماعية  .وال ي�شرتط �أن يكون مودع
طلب ت�سجيل العالمة اجلماعية مالكا مل�ؤ�س�سة �صناعية �أو جتارية لدى �إحدى
الدول الأع�ضاء فـي احتاد باري�س �أو منظمة التجارة العاملية .
 - 2يجــب ت�سمية العالمة اجلماعية فـي طلب الت�سجيل كعالمة جماعية ويكون
الطلب مرفقا به ن�سخة من ال�شروط � -إن وجدت  -التي تنظم ا�ستخدام العالمة
اجلماعية  ،ويتعني الإبالغ عن �أية تغيريات متعلقة بهذه القواعد �إىل امل�سجل .
املــادة ( ) 44
 - 1ت�سري �أحكام هذا القانون على عالمات االعتماد .
ويجب ت�سمية عالمة االعتماد فـي طلب الت�سجيل كعالمة اعتماد  ،ويكون مرفقا
ن�سخة من ال�شروط التي تنظم ا�ستخدامها  ،وت�سري هذه الأحكام على جميع
عالمات االعتماد مبا فيها تلك اململوكة جلهات حكومية .
 - 2يكـ ــون ا�ستخ ــدام عالمـ ــة االعتمـ ــاد قا�ص ــرا على ال�سل ــع �أو اخلدم ــات ال�صادرة
ب�ش�أنها .
 - 3للم�سجل وللمدعي العام ولكل ذي م�صلحة ومناف�سي املالك ومنتجي ال�سل ــع �أو
اخلدم ــات املعتم ـ ــدة وكـ ـ ــذلك االحتـ ـ ــادات واملنظمـ ــات التي متثل ب�صورة م�شروعة
امل�ستهلكني املعنيني � ،أن يطلبوا من املحكمة �إبطال عالمات االعتم ــاد  ،وللمحكم ــة
�أن تق�ضي ب�إبطال ت�سجيل ه ــذه العالم ــات �إذا ثبت لديها �أن مالك عالمة االعتماد
ي�ستخدمها �أو �أنه ي�سمح با�ستخدامها باملخالفة لأحكام هذا القانون �أو ي�سمح
با�ستخـ ــدامه ـ ــا بطريق ــة من �ش�أنهـ ــا �أن ت�ض ــلل الأو�س ــاط التجاريـ ــة �أو اجلمه ــور
فيما يتعلـ ــق مبن�شـ ـ�أ �أو �أية خ�صـ ــائ ــ�ص خا�ص ــة بال�س ـ ـل ــع �أو اخلدمات املعنية .
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املــادة ( ) 45
 - 1يج ــب �أن ين ــ�ص عقد ترخيــ�ص العالمـ ــة على حـ ــق مـ ــالك ال ـع ــالم ــة املرخ�ص
مبراقبة جودة ال�سلع �أو اخلدمات التي ت�ستخدم ب�ش�أنها العالمة بوا�سطة املرخ�ص
له  ،ف�إذا مل ين�ص عقد الرتخي�ص على تلك الرقابة �أو �إذا مل تنفذ تلك الرقابة
ب�صورة فعالة �أ�صبح العقد غري نافذ  ،وفـي هذه احلالة يجوز للمحكمة �أن تق�ضي
باعتبار �أن مالك العالمة قد تخلى عنها  ،ويعترب التخلي عن ملكية العالمة
نافذ املفعول ابتداء من التاريخ الذي دخل فيه عقد الرتخي�ص حيز النفاذ  ،ويتم
قيد ذلك وين�شر تنويه به فـي اجلريدة الر�سمية .
 - 2ال يج ــوز �أن يك ــون ت�سـ ـج ـيــل العالمــة اجلماعية � ،أو طلب ت�سجيلها  ،مو�ضوعا
لعقد ترخي�ص عالمة اعتماد .
 - 3يكـ ــون ملالك العالم ــة امل�سجلــة حق التنــازل عنهــا دون حتويـل امل�شـروع التجاري
الذي تعود �إليه العالمة وال ينطبق هذا احلكم على عالمات االعتماد .
املــادة ( ) 46
يك ـ ـ ــون لأي �شخ ــ�ص ا�ستوف ـ ــى ال�ش ـ ــروط واملعاي ـي ــر الفني ــة بت�سجيــل عالم ــة اعتمــاد ح ــق
ا�ستخدامها بنف�س ال�شروط واملعايري املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 47
 - 1ال يجـ ــوز ا�ستخــدام ا�ســم �أو لق ــب ممــيز كا�سـم جتاري �إذا كان بطبيعته �أو فـي
ا�ستخدامه ما يتعار�ض مع النظام العام �أو الآداب �أو �إذا كان من �ش�أنه �أن ي�ضلل
الأو�ساط التجارية �أو اجلمهور فيما يتعلق بطبيعة املن�ش�أة التي يحدد ذلك اال�سم
هويتها .
� - 2أ  -حتمى الأ�سمـ ــاء التجارية من �أي اعت ــداء يقــع عليها حتى ولو مل يتم ت�سجيلها .
ب  -يعتـ ــرب عمال غ ــري قانوين �أي ا�ستخـ ــدام الح ــق لال�ســم التجـ ــاري �أو العالمة
التجارية �أو العالمة اجلماعية بوا�سطة الغري  ،ي�ؤدي �إىل احتمال ت�ضليل
اجلمهور .
الف�صل الثاين
امل�ؤ�شرات اجلغرافية
املــادة ( ) 48
لأغرا�ض هذا الف�صل  ،تعني كلمة " �سلعة " كـ ــل منتـ ــج طبيعي �أو زراعـ ــي �أو �أي منتج
حرفـي يدوي �أو �صناعي  ،كما تعني كلمة " منتج " ال�شخ�ص الذي ينتج �أو ي�ستغل منتجات
زراعية �أو طبيعية � ،أو ي�صنع منتجات حرفية يدوية �أو �صناعية � ،أو يتاجر فـي هذه املنتجات .
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املــادة ( ) 49
 - 1توف ــر احلماي ــة �ض ــد امل�ؤ�ش ــرات اجلغرافي ــة التي بالرغ ــم من �صحته ــا حرفيا
فيما يتعلق ب�إقليــم �أو منطقــة �أو مك ــان من�شـ ـ�أ ال�سلع ــة تــ�صور كذب ــا للجمهــور �أن
ال�سلعة ن�ش�أت فـي �إقليم �آخر .
 - 2توفر احلماية �ضد امل�ؤ�شرات اجلغرافيــة التي تكــون مطابقــة �أو مماثلــة لعالمــة
جتارية  ،ل�سلع �أو خدمات مرتبطة � ،إذا كان ا�ستخدام امل�ؤ�شر اجلغرافـي ي�سبب
لب�سا �أو خط�أ �أو ي�ضلل اجلمهور بربط امل�ؤ�شر اجلغرافـي مبالك العالمة التجارية ،
�أو ي�شكل ا�ستغالال غري عادل ل�سمعة العالمة التجارية .
املــادة ( ) 50
فـي حـ ــال امل�ؤ�ش ــرات اجلغرافيـ ــة املتماثل ــة اال�س ـ ــم امل�سجل ــة لل�سل ــع مت ـن ــح احلماية لكل
م�ؤ�شر مع مراعاة املادة ال�سابقة يحدد امل�سجل فـي حاالت اال�ستخدام املتزامن امل�سموح
به لتلك امل�ؤ�شرات الأحوال العملية التي يتم فيها التفريق بني امل�ؤ�شرات املتماثلة املعنية
بع�ضها البعــ�ض  ،مع الأخــذ فـي االعتبــار احلاجــة �إىل �ضمــان معامل ــة من�صفــة للمنتجني
املعنيني وعدم ت�ضليل امل�ستهلكني .
املــادة ( ) 51
ال يتمتع �أي مما يلي باحلماية كم�ؤ�شرات جغرافية :
�أ  -امل�ؤ�شرات التي ال ينطبق عليها التعريف الوارد فـي املــادة (  ) 1من هذا القانون .
ب  -امل�ؤ�شرات التـي تتعار�ض مع النظام العام �أو الآداب .
ج  -امل�ؤ�شــرات غري املحمية �أو التي انتهت حمايتها فـي بلد املن�ش ـ�أ � ،أو التي مل تعد
ت�ستخدم فـي ذلك البلد .
د  -امل�ؤ�ش ــرات املتعلقــة ب�سلـع مطابقة للفظ م�ألوف فـي اللغة العامة كا�سم �شائع لتلك
ال�سلع فـي ال�سلطنة .
هـ  -امل�ؤ�ش ــرات التي ق ــد تك ــون مت�شابه ــة بدرج ــة تدع ــو للب ــ�س مع عالم ــة م�سجلة
حاليا �أو فـي طور الت�سجيل بح�سن نية .
و  -امل�ؤ�ش ــرات التي قد تكون م�شابه ــة بدرجــة كبرية لعالمة داخل ال�سلطنة اكت�سبت
لها حقوقا طبقا للقانون الوطني .
املــادة ( ) 52
 - 1يـ ــودع طلـ ــب ت�سجـي ــل املـ ـ�ؤ�ش ــر اجل ـ ـغــرافـ ــي لـ ــدى امل�س ـ ـج ـ ــل مــن قـ ـبــل الأ�شخا�ص
الطبيعيني �أو االعتباريني �أو �أية جهة خمت�صة ممن يبا�شرون ن�شاطا كمنتجني
فـي املنطقة اجلغرافية املحددة فـي الطلب فيما يتعلق بال�سلع املذكورة فـي هذا
الطلب .
- 37 -

 - 2يجــوز للم�سجــل �أو بنــاء على طلـب �أي من املذكورين فـي البند ال�سابق �أن يودع
طلبــا لت�سجي ــل م�ؤ�شـر جغرافـي يتعلــق ب�سلــع يكــون منتجوها غري منظميــن �أو
متحدين ر�سميا  ،وفـي هذه احلالة ال يجوز له�ؤالء املنتجني �أن يطلبوا �أو يح�صلوا
على ت�سجيل امل�ؤ�شر اجلغرافـي .
ويتمتع امل�ؤ�شر اجلغرافـي امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة باحلماية املقررة مبوجب
�أحكام هذا القانون ويكون امل�سجل هو القيم على تلك امل�ؤ�شرات اجلغرافية حتى
يثبت لديه �أو لدى املحكمة ب�أن املنتجني لل�سلع املخولني بامتالك و�إنفاذ حقوق
امل�ؤ�شرات اجلغرافية مت تنظيمهم �أو �إحتادهـم وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 3ال تخ ــل احلق ــوق املمنوح ــة بوا�سط ــة ت�سـج ـيــل امل�ؤ�شـرات اجلغرافيــة  ،باحلمايـ ــة
املم ـنــوحـ ــة للمـ ـ�ؤ�ش ــرات اجلـ ـغـرافي ــة ك ـعــالم ــات جت ــاري ــة �أو عالمات جماعية �أو
عالمات اعتماد �أو مبوجب الأحكام املتعلقة مبنع املناف�سة غري امل�شروعة الواردة
فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 53
� -1إذا ق ــام امل�سج ــل بفح ــ�ص طلـب ت�سجيل امل�ؤ�شر اجلغرافـي ومت قبوله  ،وجب عليه
الن�شر عن ذلك فـي اجلريدة الر�سمية بعد �سداد الر�سوم املقررة .
� -2أ  -يجــوز لأي �شخ�ص ذي م�صلحة �أو جهــة خمت�صة االعرتا�ض لدى امل�سج ــل
مبوجـ ــب �إخطـ ــار كت ـ ــابي على ت�سجـ ــيل م�ؤ�شـ ــر جغ ــراف ــي خالل (� )60ستني
يوما من تاريخ الن�شر فـي اجلريدة الر�سمية .
ب  -يق ــوم امل�سج ــل ب�إخطــار مــودع الطلــب باالعرتا�ض  ،وللأخري الرد على االعرتا�ض
ببيان كتابي ير�سله �إىل امل�سجل خالل ( )90ت�سعني يوما من ا�ستالمه للإخطار ،
و�إال اعترب متنازال عن طلب الت�سجيل .
ج  -يج ــب على امل�سج ــل �أن يخ ــطر املعـ ــرت�ض بن�سخ ــة من ال ــرد على االع ــرتا�ض ،
وبعـ ــد ا�ستماع ــه للـ ـطــرفــني � ،إذا ك ـ ـ ــان �أي منـ ـهـم ــا �أو كالهما يرغبان فـي ذلك ،
ودرا�سة حيثيات احلالة � ،أن يقرر ما �إذا كان ينبغي ت�سجيل امل�ؤ�شر اجلغرافـي من
عدمه .
� - 3إذا تبني للم�سج ــل �أن طلب امل�ؤ�ش ــر اجلغــرافـي م�ست ــوف لل�شـروط ومل يعرت�ض
عليه �أحد خالل املدة املذكورة فـي البند (�/2أ) من هذه املادة �أو قدم اعرتا�ضا
عليه وف�صــل فيه ل�صالــح مــودع الطلـب  ،تعيــن عليه ت�سجيــل امل�ؤ�شر اجلغرافـي
والن�شر عنه و�إ�صدار �شهادة ت�سجيل ملودع الطلب .
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 - 4يج ـ ــوز لكل ذي م�صلح ـ ــة الط ـعـ ــن �أم ــام املحكم ـ ــة املخت�ص ــة على قـ ــرار امل�سج ــل
برف�ض �أو قبول طلب ت�سجيل امل�ؤ�شر اجلغرافـي طبقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 54
 - 1يجوز للمنتجني الذين يبا�شرون ن�شاطا فـي منطقة جغرافية حمددة �أن مينعوا
الآخرين من �أن ي�ستخدموا فـي جمال التجارة عالمات مطابقة �أو م�شابهة ل�سلع
�أو خدمات تكون مطابقة �أو م�شابهة لتلك التي �سجل امل�ؤ�شر اجلغرافـي ب�ش�أنها .
 - 2ت�سري �أحكام املــادة (  ) 39من هذا القانون على امل�ؤ�شرات اجلغرافية مع �إجراء ما
يلزم من تعديالت .
املــادة ( ) 55
 -1يجوز لأي �شخ�ص ذي م�صلحة �أو جهة خمت�صة �أن تطلب من املحكمة :
�أ � -إبطال ت�سجيل م�ؤ�شر جغرافـي على �أ�سا�س �أنه غري �صالح للحماية فـي ذاته .
ب  -ت�صحـ ـي ــح ت�سـ ـج ـي ــل م�ؤ�ش ــر جـ ـغـرافـ ــي على �أ�سـ ـ ــا�س �أن املنـ ـطـ ـقــة اجلغرافية
املحددة فـي الت�سجيل ال تطابق امل�ؤ�شر اجلغرافـي �أو �أن بيان املنتجات امل�ستخدم
ب�ش�أنهــا امل�ؤ�شــر اجلغرافــي �أو بيــان النوعـيــة �أو ال�شه ــرة �أو خ�صائ ــ�ص �أخرى
خا�صة بتلك ال�سلع غري موجودة �أو غري كافية .
 - 2يعلـ ـ ــن ب�شخ ــ�صــه مـ ـ ــودع طلـ ــب ت�سج ـي ــل امل�ؤ�ش ــر اجلـ ـغــرافـ ــي �أو بطل ــب الإبط ــال
�أو الت�صحيح املقدم �إىل املحكمة وفقا لأحكام البند ال�سابق من هذه املادة  ،كما
يخطر بذلك الأ�شخا�ص الذين لديهم احلق فـي ا�ستخدام امل�ؤ�شر اجلغرافـي وفقا
حلكم املــادة (  ) 54من هذا القانون  ،بوا�سطة الن�شر فـي اجلريدة الر�سمية ،
ويجوز له�ؤالء الأ�شخا�ص ولكل ذي م�صلحة التدخل فـي الدعوى بطلب يقدم
خالل مدة ( ) 30ثالثني يوما من تاريخ �إخطارهم .
املــادة ( ) 56
للمحكمـ ــة بــناء على طلـ ــب من ذي م�صلحــة � ،أن تقــ�ضــي برفــ�ض �أو �إبط ــال ت�سجي ــل �أي ــة
عالمـ ــة جتارية ت�شتمـ ــل على م�ؤ�شر جغراف ــي يتعل ــق ب�سلـ ــع مل تن�ش�أ فـي الإقليم امل�شار �إليه
فـي طلب الت�سجيل � ،إذا كان ا�ستخدام امل�ؤ�شر فـي العالمة التجارية بالن�سبة لتلك ال�سلع
فـي ال�سلطنة من �ش�أنه �أن ي�ضلل اجلمهور فيما يتعلق مبكان املن�ش�أ احلقيقي .
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املــادة ( ) 57
ي�ستثنى من �أحكام هذا القانون :
� - 1إذا كان قد مت تقدمي طلب لعالمة مميزة �أو مت ت�سجيلها بح�سن نية فـي ال�سلطنة
�أو �إذا كان قد مت اكت�ساب حقوق فـي عالمة مميزة من خالل اال�ستعمال بح�سن
نية �أو من خالل كونها �أ�صبحت م�شهورة فـي ال�سلطنة قبل التا�سع من نوفمرب
عام 2000م � ،أو قبل �أن يكون امل�ؤ�شر اجلغرافـي حمميا فـي دولة املن�ش�أ  .وال يخل
هذا القانون بقابلية �أية عالم ـ ـ ـ ــة مميزة على �أ�سا�س �أن مثل تلك العالمة املميزة
مطابقة مل�ؤ�شر جغرافـي �أو م�شابهة له .
 - 2امل ـ�ؤ�شر اجلغرافـي لأية دولة يتعلق ب�سلع �أو خدمات حال كونه مطابقا للعب ــارة
امل�ألوفـ ـ ــة فـي اللغـ ـ ــة على �أنه ـ ــا اال�س ــم الـ ـ ــدارج لـ ـهــذه ال�سـ ـل ــع �أو اخلدمات فـي
ال�سلطنــة �أو فيمــا يتعل ـ ــق مب�ؤ�شـ ــر جغ ـ ــرافـي لأيـ ـ ــة دول ــة �أخرى فيمــا يتعلـ ــق
مبنتجـ ــات الك ــرم ــة التي يك ــون امل�ؤ�ش ــر ذو ال�ص ــلة مطابقا لال�سـم الدارج لنوع
م ــن الأعن ــاب امل ــوجـ ــودة فـي ال�سلطن ــة اعتبـارا من  1ينايـ ــر 1995م ( تاريـخ نفاذ
اتفاق منظمة التجارة العاملية ) .
� - 3أي طلب للإن�صــاف  ،مبــوجب الب ــاب الرابــع مــن هــذا القانون  ،فيـمـا يتعلق
با�ستخـدام �أو ت�سجـيل عـالمـة مميزة يجب �أن يقدم خالل خم�س �سن ـ ــوات بع ــد
ذيـ ــوع �أمـ ــر اال�ستخ ــدام املخــالف للمـ ـ�ؤ�شـ ــر املحم ــي فـي ال�سلطنة � ،أو بعد تاريخ
ت�سجيل العالمة التجارية فـي ال�سلطنة  ،ب�ش ــرط �أن تكـ ــون العالم ــة التجاري ــة ق ــد
ت ــم ن�شرهـ ــا فـي �أو قب ــل ذل ــك التاريخ � ،إذا كان �سابقا لتاريخ ذيوع �أمر اال�ستخدام
املخالف فـي ال�سلطنة وب�شرط �أال ي�ستخدم امل�ؤ�شر اجلغرافـي �أو ي�سجل ب�سوء نية .
 - 4احل ــق املق ــرر لأي �شخـ�ص فـي �أن ي�ستخ ـ ــدم ا�سمـ ــه �أو ا�س ـ ــم خلف ـ ـ ــه فـي جمـ ــال
التجارة � ،إال �إذا كان من �ش�أن ذلك اال�ستخدام ت�ضليل اجلمهور .
املــادة ( ) 58
مع مراعاة �أحكام الباب الرابع من هذا القانون  ،يجوز لأي �شخ�ص �أو �أية جمموعة من
املنتجني �أو امل�ستهلكني ذوي امل�صلحة � ،أن يطلب من املحكمة املخت�صة منع :
�أ -ا�ستخــدام �أيــة و�سيلــة فـي ت�سميــة �أو عــر�ض �سلعة ما توحي ب�أن ال�سلعة املعنية
ن�ش�أت فـي منطقة جغرافية غري املن�ش�أ احلقيقي  ،ب�أ�سلوب ي�ضلل اجلمهور ب�ش�أن
املن�ش�أ اجلغرافـي لل�سلعة .
ب� -أي ا�ستخـ ــدام ي�شك ــل عمـ ــال مـ ــن �أعمـ ــال املنــاف�سة غري امل�شروعة وفقا حلكم املــادة
(  ) 10ثانيا من اتفاقية باري�س .
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الباب الثالث
احلماية من املناف�سة غري امل�شروعة
املــادة ( ) 59
 -1ت�سـ ــري �أحكــام هـ ــذا البـ ـ ــاب على �أعمـ ـ ــال املناف�س ــة غري امل�شروعـ ــة بالإ�ضاف ــة �إىل
�أيـ ــة �أحك ـ ــام ت�شـ ــريعي ـ ـ ــة حتمـ ـ ــي االخ ــرتاعـ ـ ــات ومنـ ــاذج املنفعـ ــة والت�صميمات
ال�صناعي ــة والت�صميمـ ــات التخطيطيـ ــة والعالم ــات املمي ــزة وامل�صنف ــات الأدبيـ ــة
والفني ــة ومو�ضوعات امللكية الفكرية الأخرى .
� - 2أ � -أي عمـل �أو ممـار�سة  ،فـي جمـال الأن�شطـة ال�صنـاعية �أو التجاريــة  ،يتنافــى
م ــع املمار�س ــات امل�شـ ــروعة  ،يع ـ ــد مـ ــن �أعمـ ــال املنـ ــاف�س ـ ــة غري امل�شروعة .
ب  -يع ــد من قبي ـ ــل الأعمـ ــال �أو املمـار�س ـ ــات غــري امل�شــروع ـ ــة الإخــالل بالعقد
وبالثقــة والإغــراء بالإخـ ــالل  ،واكت�س ــاب معلومــات غي ــر معلن ــة بوا�سط ــة
�أطراف �آخرين كانوا على علم �أو لديهم القدرة على �أن يعلموا � ،أن تلك
املمار�سات كانت متعلقة بعملية اكت�ساب املعلومات غري املعلنة  ،وكذلك
الإخالل بااللتزامات القانونية مبا ي�ؤدي �إىل احل�صول على ميزات غري
م�ش ــروعة على غــريهم م ــن املنـ ــاف�س ــني مث ــل الإخ ــالل بقــوانني البيئة
�أو العمل .
ج � -أي �شخ ــ�ص طبيعــي �أو اعتب ـ ــاري �أ�ضي ــر �أو م ــن املحتم ـ ــل �أن ي�ضـ ــار بفع ـ ــل
مناف�سـ ــة غ ـيـ ــر م�شروع ـ ـ ــة يكــون م�ستحقـ ــا للتعوي�ض ــات امل�شـ ــار �إليهـ ــا فـي
الباب الرابع .
املــادة ( ) 60
 - 1يعد من �أعمال املناف�سة غري امل�شروع ــة �أي عم ــل �أو ممار�ســة  ،فـي جم ــال �أن�شطــة
�صناعية �أو جتارية  ،ي�سبب �أو من املحتمل �أن ي�سبب التبا�سا فيما يتعلق مبن�ش�أة
مناف�س �آخر �أو �أن�شطتها  ،وب�صفة خا�صة  ،املنتجات �أو اخلدمات التي تعر�ضها
تلك املن�ش�أة .
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 -2ميكن �أن يحدث االلتبا�س فيما يتعلق مبا يلي :
�أ  -عالمة جتارية م�سجلة �أو غري م�سجلة �أو ا�سم جتاري .
ب  -عالمة مميزة بخالف العالمة التجارية �أو اال�سم التجاري .
ج � -شك ـ ــل �أي منتـ ــج �أو ع ــر�ض املنتجــات �أو اخلــدمات ومكان الأعمال التجارية .
املــادة ( ) 61
يعـد مــن �أعمال املنــاف�سـة غري امل�شــروعة �أي عمل �أو ممار�سة  ،ت�ضر �أو من املحتمــل �أن ت�ضــر
بال�سمعــة التجــاريـ ــة �أو �شه ــرة مـنافــ�س �آخــر مب ــا ي ـ�ؤدي  -وعل ــى وج ــه اخل�ص ــو�ص � -إىل
�إ�ضع ــاف ال�سمع ــة التجــارية � ،أو ال�شهرة � ،أو يــقلل ال�صفــة املمــيزة � ،أو القيمــة الإعالني ــة
لعالمة جتاري ــة �أو ا�س ــم جت ــاري � ،أو �أي ــة ع ــالم ــة ممي ــزة بخ ــالف الع ــالم ــة التج ــاري ــة
�أو اال�سـ ــم التج ــاري � ،أو ب�شك ــل �أي منتج � ،أو عر�ض املنتجات �أو اخلدمات ومكان الأعمـ ــال
التجـ ــاريـ ــة �أو ل�شخ�صـية م�شهـ ــورة حقيقيـ ــة �أو خي ــاليــة  ،ب�صرف النظر عما �إذا كان هذا
العمل �أو تلك املمار�س ــة ت�سبب �أو ال ت�سبب لب�سا .
املــادة ( ) 62
 -1يعد من �أعمال املناف�سة غري امل�شروعة �أي عمل �أو ممار�سة  ،فـي جمال الأن�شطة
ال�صناعي ــة �أو التجاري ــة  ،ي�ضــلل �أو من املحتم ــل �أن ي�ضــلل اجلمهــور فيما يتعلق
مبن�ش�أة �أو �أن�شطتها  ،خا�صة املنتجات �أو اخلدمات التي تقدمها تلك املن�ش�أة .
 -2ميكــن �أن يحــدث الت�ضليل عن طريق الإعالن �أو الرتويج فيما يتعلق مبا يلي :
�أ  -العملية ال�صناعية للمنتج .
ب  -مالءمة املنتج �أو اخلدمة لغر�ض معني .
جـ -نوعية �أو كمية �أو خ�صائ�ص �أخرى للمنتجات �أو اخلدمات .
د  -املن�ش�أ اجلغرافـي لل�سلع �أو اخلدمات .
هـ -ال�شروط التي تعر�ض �أو تقدم بها املنتجات �أو اخلدمات .
و � -سعر املنتجات �أو اخلدمات �أو الطريقة التي يح�سب بها .
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املــادة ( ) 63
 -1يع ــد من �أعم ــال املناف�س ــة غ ــري امل�ش ــروع ــة �أي ادعـ ــاء غري حقيقــي فـي جمال
الأن�شطــة ال�صناعيــة �أو التجاري ــة  ،يقلل �أو يحتم ــل �أن يقــلل من مكانــة من�شـ ـ�أة
مناف�س �آخر �أو �أن�شطتها  ،خا�صة املنتجات �أو اخلدمات التي تقدمها تلك املن�ش�أة .
 -2ميكــن �أن يح ــدث التقلي ــل مــن مكانــة املن�ش ـ�أة عن �إعالن �أو تروي ــج  ،وعلى وجه
اخل�صو�ص  ،فيما يتعلق مبا يلي :
�أ  -عملية ت�صنيع منتج .
ب  -مالءمة منتج �أو خدمة لغر�ض معني .
جـ  -نوعية �أو كمية �أو خ�صائ�ص �أخرى للمنتجات �أو اخلدمات .
د  -ال�شروط التي تعر�ض �أو تقدم بها املنتجات �أو اخلدمات .
هـ � -سعر املنتجات �أو اخلدمات �أو الطريقة التي يحت�سب بها .
املــادة ( ) 64
 -1يعــد مــن �أعمـال املنـاف�سـة غـري امل�شروعة �أي عمـل �أو ممـار�سـة فـي جمال الأن�شطة
ال�صناعية �أو التجارية  ،ي�ؤدي �إىل الك�شف عن معلومات غري معلنة � ،أو اكت�سابها
�أو ا�ستخدامها بوا�سطة �أطراف �آخرين بدون موافقة ال�شخــ�ص املتحكم قانونا فـي
تــلك املعلومات " املالك ال�شرعي " وبطريقـ ــة خمالف ــة للمم ــار�سـ ــات التجاري ـ ــة
النزيهـ ــة  ،كالإخالل بالعقد وبالثقة  ،والإغراء بالإخالل  ،واكت�ساب معلومات
غري معلنة بوا�سطة �أطراف �آخرين كانوا على علم �أو لديهم القدرة على �أن يعلموا
�أن تلك املمار�سات كانت متعلقة بعملية اكت�ساب املعلومات غري املعلنة .
 -2تعتــرب املعـ ـلـوم ـ ـ ــات ب�أنهـا غ ــري معلنـ ـ ــة �إذا كـ ــانت �سـ ــري ـ ــة ومل تك ــن فـي جمموعها
�أو فـي تكوينها �أو تركيب مكوناتها الدقيقة �شائعة بني �أ�شخ ــا�ص متخ�ص�صـ ــني
عادة ما يتعامل ــون فـي مــثل هذه املعلــومـ ــات � ،أو لها قيمة جتارية � ،أو خا�ضعة
خلطــوات معقول ــة فـي هــذه احلالــة بوا�سطــة ال�شخــ�ص املتحكــم قانون ــا فـي تلك
املعلومات .
� -3أ  -يعـ ــد مــن �أع ـم ـ ــال املـ ـنــاف ــ�ســة غ ــري امل�شروع ــة �أي عـمــل �أو مم ــار�س ــة فـي جمال
الأن�شطة ال�صناعية �أو التجارية � ،إذا كان ي�ؤدي �إىل :
 - 1ا�ستخـ ــدام جت ـ ــاري غ ـ ــري م�شـ ــروع ب ــوا�سطـ ــة ج ـ ـهـ ــة حكـوم ـيــة لبيانات
اختبار غري معلنة �أو �أية بيانات �أخرى تتعلق ب�سالمة وكفاءة املنتج قدمت
�إىل اجلهة ك�إحدى �شروط احل�صول على موافقة لت�سويق منتجات دوائية
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ملدة (  ) 5خم�س �سنوات على الأقـ ـ ــل �أو منتج ـ ـ ـ ــات كيمـ ـ ـ ــاويـ ـ ــة زراعيـ ـ ـ ــة
جـ ـ ـ ــديــدة ملـ ـ ــدة ( )10ع�شـ ـ ــر �سن ـ ــوات على الأق ـ ــل  ،ول ــم حت�صـ ــل اجلهـ ـ ـ ــة
احلكـ ــومي ــة على م ــوافقـ ــة م ــالك البي ــانات على ا�ستخدامها جتاريا .
 - 2الك�ش ــف ع ــن تلك البيــان ــات � ،إال عن ــدم ــا يك ــون ذلك �ضـ ــروريـا حلماية
اجلمهور � ،أو مل تتخذ ب�ش�أنها خطوات ل�ضمان �أن تكون البيانات حممية
�ضد اال�ستخدام التجاري غري امل�شروع .
ب  -يعترب املنت ــج الدوائي جديدا �إذا ك ــان يحتوي على مكون كيماوي مل يكن جمازا
من قبل فـي ال�سلطنــة لال�ستخــدام فـي منتــج دوائ ــي  ،وتعتبـر امل ــادة الكيماويـ ــة
الزراعية جديدة �إذا كانت حتتوي على مكــون كيماوي مل يكن جمازا من قبل فـي
ال�سلطنة لال�ستخدام فـي منتج كيماوي زراعي .
� - 4أ  -ت�ســري �أحك ــام البند (  ) 3مـ ــن هـ ــذه امل ــادة � ،إذا اعتم ـ ــدت ال�سلطنــة نظ ــام من ــح
موافق ــة الت�سويق على �أ�سـ ــا�س �إثبات موافقة الت�سويق املمنوحة فـي بلد �آخر  ،مع
�إجراء ما يلزم من تعديل .
ب � -إذا طلبـ ــت اجله ــة املخت�صـ ــة ف ــي ال�سلطن ـ ــة تقــدي ــم معلومــات حتليليــة جديــدة
تكون �ضرورية لإجازة منتج دوائي  ،بخالف املعلومات املتعلقة بالتكاف�ؤ الإحيائي
ك�شرط ملن ــح موافق ــة ت�سويـ ــق منت ــج دوائ ــي يحت ــوي على مك ــون كيم ــاوي متــت
�إجــازتــه �سابقـا للت�سويق فـي منتج دوائي �آخر  ،فـ ـ�إنـه ال يجـوز لتلك اجلــهة -
بــدون مـ ــوافق ــة املـ ــالك � -أن ت�صـ ــرح لآخر بت�سويق منتج مطابق �أو منتج مماثل
اعتمادا على املعلومات التحليلية (الإكلينيكية) اجلديدة املقدمة �أو على دليل
املوافـق ــة على الت�س ــويق املبــني على ه ــذه املع ــلوم ــات مل ــدة (  ) 3ثالث �سنوات على
الأقل من تاريخ املوافقة على الت�سويق فـي ال�سلطنة .
ج  -ت�سـري �أحكـام الفقـرة ال�ســابقـة مــن هذه املـادة � ،إذا اعتمــدت ال�سلطـنة نظـ ــام منـ ــح
موافق ــة الت�سوي ــق على �أ�س ــا�س دلـ ـيــل يتعلــق مبعلومــات حتليلية جديدة ملنتج
�أجيز من قبل بناء على تلك املعلومات فـي بلد �آخر مع �إجراء ما يلزم من تعديـل .
د � -إذا ك ــان املنتج حمميــا برباءة اخرتاع �س ــاريــة املفع ــول فـي ال�سلطنـة  ،يتعني على
اجلهة املخت�صة ع ــدم املوافقة ملنتج �آخر دون موافقة مالك الرباءة  .وعلى اجلهة
املخت�صة �إبالغ مالك الرباءة بالطلب املقدم من �شخ�ص �آخر خالل مدة الرباءة
للموافقة على ت�سويق ذات املنتج اعتمادا على البيانات املقدمة من مالك الرباءة .
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الباب الرابع
�إنفاذ حقوق امللكية ال�صناعية
الف�صل الأول
التعدي والتعوي�ضات
املــادة ( ) 65
 -1مـع مـراعـاة �أحكام املــواد ( )11و ( )13و ( )17مـن هذا القـانون  ،يعد �أي عمل م�شار
�إليه فـي املادة ( )2/11من هذا القانون مت فـي ال�سلطنة بوا�سطة �شخ�ص غري
مالك الرباءة وبدون موافقته  ،تعديا على براءة اخرتاع �أو منوذج منفعة .
 -2للمحكمـة بنـاء على طلب مالك الرباءة �أو منوذج املنفعة �أو املرخ�ص له احل�صري ،
�أو غري احل�صري �أو الإجباري � ،إذا كان قد طلب �أي منهم م ــن م ــالك الرباءة �أن
يقيم دعوى ق�ضائية �ضد املتعدي على الرباءة �أو من ــوذج املنفعـ ــة  ،ومل ي�ش ــرع �أو
ف�ش ــل املـ ــالك فـي رفــع الدعوى خالل (  ) 90ت�سعني يوما � ،أن ت�صدر �أمرا ق�ضائيا
مبنع التعدي القائم �أو الو�شيك  ،وبالتعوي�ض عن الأ�ضرار �إذا كان املتعدي قد
ت�صرف وهو يعلــم �أو كانت لــديه �أ�سباب معقولـة ليعل ــم ب�أن ت�صرف ــه غري م�ش ــروع
وفقا لأحكام هذا القانون .
 -3التعوي�ضــات القــانونيــة امل�ستحقــة ملالكـي براءات االخرتاع فـي ال�سلطنة تكون
متاحة متى كان ذلك مالئما ملالكي الرباءات الأجنبية التي �صدر ب�ش�أنها ترخي�ص
�إجباري لأغرا�ض تزويد �سوق ال�سلطنة باملنتجات الدوائية وفقا لقرار املجل�س
العام ملنظمة التجارة العاملية  ،لأجل منع �أو تعويـ ــ�ض اال�سترياد غري امل�صـ ــرح به
وكذلك عن ــد �إع ــادة الت�صـ ــدير �أو حتويل م�سار املنتجات املعنية .
ول�سلط ــات اجلم ــارك اتخ ــاذ التــدابي ــر احلدودي ــة الالزمــة لتنفي ــذ �أحكــام هــذه
املادة  ،وعليها �أن تخطر مالك احلق فـي الرباءة بتعليق الإفراج اجلمركي عن
املنتجـات املحجــوزة ومنحــه مهلة قدرها ( )10ع�شرة �أيام ليتقدم بالدليل الكافـي
ب�أن املنتجات املحتجزة توافق من حيث الظاهر ادعاءات الرباءة املمنوحة له .
 -4مع مراعــاة �أحك ـ ــام البنــد ( )3من هــذه امل ــادة  ،ت�سري التدابيــر ال ــواردة فـي هذا
القانون بالن�سبة لتعليق �سلطات اجلمارك الإفراج اجلمركي للتداول احلر عن
ال�سلع التي حتمل عالمات جتارية مقلدة �أو �سلع متعدية على حقوق امل�ؤلف ،
وذلك ملنع اال�سترياد �أو �إعادة الت�صدير غ ــري امل�ص ــرح ب ــه للمنتج ــات التي مت
ا�سترياده ــا فعل ـيــا �إىل الـ�س ـل ــطن ــة مبوجب القرار امل�شار �إليه فـي البند (  ) 3من
هذه املادة .
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 -5للمحكم ــة �أن ت ــرف�ض من ــح �أمر وقت ــي �أو نه ــائي  -دون الإخـالل بدفـع تعوي�ض
عن الأ�ضرار  -فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا انق ــ�ضت مــدة ( � ) 4أرب ــع �سنـوات من تاريــخ �إي ــداع طلــب البــراءة �أو ()3
ثالث �سن ــوات مـ ــن تاريـ ــخ منـ ــح الرباءة ومل يقـ ــم املدعـ ــي �أو �شخ�ص مفو�ض
بتجهيــزات جــادة �أو لي�ســت لدي ــه نية جــادة ليبــد�أ ا�ستغالل االخرتاع جتاريا
بطريقة تفي بطلبات ال�سوق من حيث الكمية � ،أو كان االخرتاع م�ستغال فـي
�أي وقت بطريقة ال تفي بطلبات ال�سوق املتعلقة بالنوعية .
ب � -إذا ك ــان الأمر الق�ضائي ي�سبب �ضررا خطريا بال�صالح العام .
ج � -إذا كانت املنتج ـ ــات املحميــة برباءات اخـرتاع �أو املنتجات امل�صنوعة عن طري ــق
عملي ــة �صناعية حمميـ ــة برباءة تباع بوا�سطة املدعي �أو الغري مبوافقة املدعي
ب�أ�سعار تعترب عالية مع الأخذ فـي االعتبار متو�سـ ــط ال ـ ـقــوة ال�ش ــرائ ـي ــة
للم�سـ ـت ـهــلكــني والطبيـ ـع ــة املحـ ــددة لالحتياجات التي تهدف املنتجات �إىل
الوفاء بها  ،وال يوجد منتج مناف�س فـي ال�سوق .
د � -إذا ك ـ ـ ــان م ــالك ال ــرباءة ق ــد ق ـ ـ ـ ــام ب�أعـ ـم ـ ــال �أو مم ــار�س ـ ـ ــات غـ ــري تن ــاف�سي ــة
ح�سبما تقرره املحكمة �أو اجلهة الإدارية املخت�صة .
هـ � -إذا تبــني �أن م ـ ــالك ال ــرباءة ق ـ ــد اتخ ــذ �سلــوكــا غري م�شـ ـ ــروع �أثناء �سعيـ ــه
للح�ص ــول على بـ ــراءة االخـ ــرتاع  ،م ــع م ــراع ــاة �أحكـام املــادة (  ) 14من هذا
القانون .
� - 6أ  -ال ت�ســري �أحكـ ــام ه ــذا الب ــاب على مم ــار�س ــة الأطبــاء لن�شاط طبي ي�شكـ ــل
تع ــديا على براءة اخ ــرتاع خا�صــة ب�أ�سالي ــب ت�شخي�صي ــة وعالجية وجراحية
لعالج الب�شر �أو احليوانات  ،كما ال ت�سري هذه الأحكام على امل�ؤ�س�سات ال�صحية
ذات ال�صلة بالن�شاط الطبي .
ب  -فـي تطبيــق �أحكــام هذه املـادة تك ــون للعب ــارات التـالية املعنى املبني قرين كل
منها :
 " - 1ن�ش ــاط طبـ ــي "  :مب ــا�ش ــرة �إجــراء طب ـ ــي �أو جـ ــراحـ ــي على اجل�سم ،
دون �أن ي�شمل :
�أ  -ا�ستخـ ــدام ج ـهــاز حمـ ـمـ ــي ب ـ ــرباءة اخـ ــرتاع �أو �صـ ــناع ــة �أو تركيب
مادة انتهاكا لتلك الرباءة .
ب  -مم ــار�ســة ا�ستخـدام جهـ ــاز حممـ ــي برباءة ل ـ ــرتكيب مـادة انتهاكا
لتلك الرباءة .
ج  -ممار�سة عملية انتهاكا لرباءة تكنولوجيا �إحيائية .
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 " -2ممــار�س طبــي " :ال�شخ�ص الطبيعي املـرخ�ص له بوا�سطة �أية دولة
لتقدمي الن�شاط الطبي �أو الذي يعمل حتت توجيه ذلك ال�شخ�ص فـي
�أداء الن�شاط الطبي .
 " -3كيـ ــان رعـ ــاية �صحيـ ــة ذو �صلة " � :أي كيـ ــان يك ــون للممار�س الطبي
انتماء مهني �إليه ي�ؤدي مبوجبه الن�شاط الطبي وي�شـ ـمـ ــل دون ح ــ�ص ــر
دار التمريــ�ض �أو م�ست�شف ـ ــى �أو جامعـ ــة �أو كلي ــة ط ــب �أو منظمــة للت�أهيـ ــل
ال�صحي �أو للممار�سة الطبية اجلماعية �أو عيادة طبية .
املــادة ( ) 66
 - 1م ــع مـ ــراعاة �أحك ــام املادة ( )3/40مــن هذا القانون يكـون التعـدي على عالم ــة
م�سجلــة � ،أو عالمة جماعيــة م�سجلة � ،أو عالمة اعتماد م�سجلة � ،أو ا�سم جتاري ،
بالقيام ب�أي عمل من املواد امل�شار �إليها فـي املادتني ( )1/40و ( )46من هذا
القانون فـي ال�سلطنة بوا�سطة �شخ�ص غيـر مالك العالمة �أو اال�سم التجاري
وبدون موافقته .
 - 2يكون التعدي على عالمة م�شهورة من خالل ا�ستخدام عالمة مميزة مماثلة
�أو م�شابهة على نحو مثري للب�س للعالمة امل�شهورة � ،سواء �أكانت م�سجلة �أو غري
م�سجلة فـي ال�سلطنة  ،بدون موافقة مالك العالمة امل�شهورة  ،ب�شرط �إذا كان
ا�ستخدام العالمة املميــزة :
�أ  -يتعلق ب�سلع �أو خـدمــات مماثلة �أو م�شابهة لتلك التـي تـم ت�سجيـل العالمة
امل�شهورة ب�ش�أنها .
ب -يتعلق ب�سلــع �أو خ ــدم ــات غري مم ــاثلــة �أو م�شابهـ ــة لتلك الت ــي مت ت�سجيل
العالم ــة امل�شه ــورة لها �إذا كان ا�ستخــدام العالمــة املميــزة فيمــا يتعلــق بتلك
ال�سلع �أو اخلدمات ي�شري �إىل �صلة بينها وبني مالك العالمة امل�شهورة و�أن
من املحتمل �أن ت�ضار م�صالح مالك العالمة امل�شهورة ب�سبب هذا اال�ستخدام .
 - 3يج ــوز للمحكم ــة بن ــاء على طلب م ــالك عالمـ ــة م�سجـ ـل ــة �أو عــالمة م�شهـورة
و�إن مل تكن م�سجلة � ،أو مرخ�ص له ح�صري �أو غري ح�صري �إذا كان �أيا منهما
قد طلب من مالك العالمة �أن يقيم دعوى ق�ضائية �ضد املتعـ ــدي  ،ورف�ض �أو
ف�ش ــل م ــالك الع ــالمة فـي القيام بذلك خالل (  ) 90ت�سعني يوما � ،أن ت�صدر
�أمرا ق�ضائيا مبنع التعدي القائم �أو الو�شيك  ،و�أن حتكم بالتعوي�ض املنا�سب عن
الأ�ضرار الناجمة عن هذا التعدي .
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وي�س ــري ه ــذا احلكــم �إذا كـانت الدعوى املقامة �أمام املحكمة بناء على طلب �أية
جهة خمت�صة �أو �أي �شخ�ص �أو جمموعة �أو احتاد �أو نقابة ذات م�صلحة  ،مبا فـي
ذلك املنتجون �أو �أ�صحاب امل�صانع �أو التجار .
املــادة ( ) 67
 - 1يك ــون التعـ ــدي على ت�صمــيم �صن ــاعي م�سجل  ،بالقي ــام ب�أي عمـل مـن الأعمـ ــال
امل�شــار �إليهــا فـي املـ ــادة ( )2/24مــن ه ــذا الق ــانـ ــون ب ــوا�سطـة �شخ�ص غري مالك
الت�صميم ال�صناعي وبدون موافقته .
 - 2يجــوز للمحكمــة بناء على طلب مالك الت�صميم ال�صناعي �أو مرخ�ص له ح�صري
�أو غري ح�صري � ،إذا كان �أي منهما قد طلب من مالك الت�صميم �أن يقيم دعوى
ق�ضائية �ضد املتعدي على الت�صميم ورفـ�ض املالك �أو ف�شل فـي القيام بذلك خالل
(  ) 90ت�سعني يوما � ،أن ت�صدر �أمرا ق�ضائيا مبنع التعدي القائم �أو الو�شيك  ،و�أن
حتكم بالتعوي�ض املنا�سب عن الأ�ضرار الناجمة عن هذا التعدي .
املــادة ( ) 68
 - 1يك ــون التعدي على امل ـ�ؤ�شر اجلغرافـي املحمـي مبوجب هذا القانون  ،بالقيام ب�أي
عمل من الأعمال امل�شار �إليها فـي املــادة (  ) 54من هذا القانون � ،أو با�ستخدام
م�ؤ�شر جغرافـي دون موافقة مالكه .
 - 2يج ـ ـ ـ ــوز للمحكم ـ ــة بنــاء على طل ــب �أي �شخ�ص ذي م�صلحـ ــة �أو �أيـ ــة جمموعة
منتجني �أو م�ستهلكني ذوي م�صلحة � ،أو �أية جهة خمت�صة مبقت�ضى املــادة ( ) 52
من هذا القانون � ،أن ت�صدر �أمرا ق�ضائيا مبنع التعدي على امل�ؤ�شر اجلغرافـي و�أن
حتكم بالتعوي�ض املنا�سب عن الأ�ضرار الناجمة عن هذا التعدي .
املــادة ( ) 69
 -1يكون التع ــدي على ت�صميـم تخطيطي لدائــرة متكاملـ ــة حمميـ ــة مبوجب ه ــذا
القان ــون  ،بالقـ ـيــام ب�أي عـ ـمــل من الأع ـ ـمــال امل ــ�ش ــار �إليـ ـهــا فـي املادة ( )1/31من
هذا القانون بوا�سطة �شخ�ص غري مالك الت�صميم التخطيطي وبدون موافقته .
 - 2يج ــوز للمحكم ــة بنـ ــاء على طلب مالك الت�صميم التخطيطي لدائرة متكاملة
�أو مرخ�ص له ح�صري � ،أو غري ح�صري �أو مرخ�ص �إجباري �إذا كان �أيا منهم قد
طلب من مالك الت�صميم �أن يقيم دعوى ق�ضائية ملنع التعدي على الت�صميم
ورفـ�ض املالك �أو ف�شل فـي القيام بذلك خالل ( )90ت�سعني يوما � ،أن ت�صدر �أمرا
ق�ضائيا مبنع التعدي القائم �أو الو�شيك  ،و�أن حتكم بالتعوي�ض املنا�سب عن
الأ�ضرار الناجمة عن هذا التعدي .
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املــادة ( ) 70
�إذا ر�أت املحكم ـ ــة �أن عمـ ــال مـ ــن الأعمــال الـ ــواردة باملــادة (  ) 64م ـ ــن ه ــذا الق ــان ــون  ،ي�شك ــل
مناف�سة غري م�شروعة  ،تعني عليها �أن ت�أمر اجلهة احلكومية ب�إلغاء املوافقة على الت�سويق ،
كما ت�أمر مناف�س مالك البيانات غري املعلنة والتي �شكل ت�سجيلها عمال من �أعمال املناف�سة
غري امل�شروعة بعدم الت�سويق �أو التوقف عن ت�سويق املنتجات  ،لقيام الت�سجيل على اعتماد
غري م�صرح به على بيانات اختبار غري معلنة �أو بيانات �أخرى .
ويج ــب على املحكم ــة �أن تق�ضــي ب�إل ــزام اجله ــة احلك ــومي ـ ــة ب�أن تــدف ــع التعوي�ض املنا�سب
عن �إعالن البيانات غري امل�صرح بالإعالن عنها  ،وب�إلزام مناف�س مالك البيانات غري املعلنة
ب�أن يدفع التعوي�ض املنا�سب عن ت�سويق املنتجات التي نتج عن ت�سجيلها عمل من �أعمال
املناف�سة غري امل�شروعة .
املــادة ( ) 71
تتخــذ االجــراءات القـانونــية امل�شــار �إليها فـي املواد (� )65إىل ( )70من هذا القانون خالل
( )5خم�س �سنوات من التاريخ الذي علم فيه مالك احلق �أو كانـت لــديـ ــه �أ�سب ــاب ليعلــم
ب�أعمــال التعدي  ،وي�ستثنى مــن ه ــذا امليع ــاد التـ ـعــدي على ال ـع ــالمات املميــزة ب�سـوء نـ ـيـة ،
حـ ـيــث يـجــوز اتخ ــاذ هذه الإجراءات ب�ش�أنها فـي �أي وقت .
الف�صل الثاين
التدابري امل�ؤقتة
املــادة ( ) 72
 - 1يتعـني على املحكمة  ،طبقا لأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية امل�شار �إليه
�أو �أي قانون �آخر � ،أن ت�أمر على وجه ال�سرعة بتدابري م�ؤقتــة ملنع حدوث تعــد �أو
ا�ستخدام غري م�شروع حلق حممي مبوجب �أحكام هذا القانون �أو للمحافظة على
دليل ذي �صلة يتعلق بالتعدي املدعى به .
 - 2يتع ـيـ ــن على املحكم ـ ــة �أن ت�أم ـ ــر بتدابيـ ــر مـ ـ�ؤقتـ ـ ــة بـدون �إعطــاء الطــرف الآخـ ــر
فر�صة لال�ستماع �إليه �إذا كان من املحتمل �أن ي�سبب �أي ت�أخري �ضررا ال ميكن
تداركه ملالك احلق �أو عندما يكون هناك خطر وا�ضح على �إتالف الدليل  ،على �أن
يكون مقدم الطلب قد قدم :
�أ � -أي دلي ــل يقنــع املحكمة ب�أن مقـ ــدم الطلب هـ ــو مــالك احلـ ــق و�أن التعدي على
هذا احلق واقع �أو و�شيك الوقوع .
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ب � -أي �ضم ــان �أو تـ ـ�أميـ ــن كـ ــاف تطل ـبـ ــه املحكم ــة حلمـ ــاي ـ ــة املدع ـ ــى علي ــه وملنـ ـ ـ ــع
التع�سف  ،على �أن يكون ذلك ال�ضمان �أو الت�أمني منا�سبا بحيث ال يعوق اللجوء
�إىل تلك الإجراءات .
� - 3أ � -إذا �أمرت املحكمة بتدبري م�ؤقت دون �إعطاء الطرف الآخر فر�صة اال�ستماع
�إليه  ،يتعني عليها �أن تخطــر الأطــراف املعنيــة ب�أمــر التدبيــر  ،فـي �أ�سرع وقت
بعد �إ�صداره .
ب  -يتم تنفي ـ ــذ التـ ــدابري املـ ـ�ؤقتـ ــة امل�ش ــار �إليها فـي البند ال�سابق فور �صدورها ،
�أو خالل ( )10ع�شرة �أيام على الأكرث فـي احلاالت اال�ستثنائية .
 - 4يج ــوز للم ــدعى عليـ ــه �أن يـ ــودع طلـب ــا لـ ـ ــدى املحكمـ ــة لإع ــادة النظـ ــر فـي الأمر
ال�صادر بالتدبري امل�ؤقت خالل �أ�سبوعني من تاريخ �إبالغه بالأمر  ،وعلى املحكمة
�أن متنح الأطراف املعنية فر�صة لال�ستماع �إليهم والبت فـي الطلب .
 - 5على املحكمــة �أن تلغي �أمر التدبري امل�ؤقت بناء على طلب املدعى علي ــه � ،إذا مل يقم
املدعي برفع الدعوى ب�ش�أن مو�ضوع �أمر التدبري امل�ؤقت خــالل ( )20يوم عمل �أو
( )31يوما � -أيهما �أبعد  -من تاريخ �صدوره � ،أو خالل املدة التي حتددها املحكمة
فـي �أمر التدبري امل�ؤقت .
� - 6إذا قــررت املحكمة �إلغاء التدبري امل�ؤقت �أو ق�ضت فـي مو�ضوع الدعوى برف�ضها
ا�ستنادا �إىل �أنه ال يوجد تعد قائم �أو حمتمل  ،تعني عليها �أن تق�ضي ب�إلزام املدعي
بتعوي�ض املدعى عليه مبا يتنا�سب وال�ضـرر الــذي حل ــق بــه ب�سبــب تنفيــذ �أمــر
التدبري امل�ؤقت .
 - 7للمحكـم ــة �أن ت�أمــر بالــتدابي ـ ــر املـ ـ�ؤقتــة امل�شار �إليها �آنفا فـي هذه املادة � ،إذا طلب
منها ذلك للمحافظة على الدليل ذي ال�صلة ولو مل يبت فـي طلب ت�سجي ــل
مو�ضـوع طــلب التع ــدي � ،إذا ر�أت �أن ذلك �ضـ ــروريا خالل ( )20يوم عمل �أو ()31
يوما � -أيهما �أبعد  -من تاريخ ن�شر منح الت�سجيل الذي مل يبت فيه .
الف�صل الثالث
عبء الإثبات
املــادة ( ) 73
 -1يجــوز للمحكمــة �إذا قدم �أحد الأطراف دليال كافيا لدعم االدعاءات ثم حدد دليال
�آخر ذا �صلة  ،يكون فـي حوزة الطرف الآخر � ،أن ت�أمر هذا الطرف بتقدمي هذا
الدليل  ،مع مراعاة حماية املعلومات ال�سرية .
 - 2فـي احلاالت التي ميتنـع فيه ــا �أحــد �أط ــراف ال ــدعــوى  -دون �ســبب معق ــول -
عن تقدي ــم املعلوم ــات التي بح ــوزته خ ــالل مدة معق ــولة � ،أو يعـ ــوق بدرج ــة
جوهري ــة �إجراء يتعلق بدعوى �إنفاذ  ،يجوز للمحكمة  ،بعد �سماع الأطراف � ،أن
ت�صدر حكمها بناء على املعلومات املقدمة �إليها .
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� - 3أ  -للمحكمة فـي الدع ــاوى املدني ــة املتعلق ــة بالتع ــدي على حقــوق مالك براءة
االخرتاع � ،إذا كان مو�ضوع الرباءة عملية �صناعية للح�صول على منتج � ،أن
ت�أمر املدعى عليه ب�إثبات �أن العملية ال�صناعيـ ــة امل�ستخدم ــة للح�صـ ــول على
منت ــج مماث ــل تختل ــف عن العملية املحمية برباءة اخرتاع .
ب � -إذا مت �إنت ــاج منتج مم ــاثل ب ــدون م ــوافقة مالك براءة االخرتاع  ،يعتـ ــرب ذلك
املنت ــج قـ ــد مت احل�ص ــول علي ــه بالعمليــة ال�صناعــية املحمية برباءة االخرتاع
فـي �أي من احلالتني التاليتني ما مل يوجد دليل على عك�س ذلك :
� -1إذا كان املنتج املماثل جديدا .
� -2إذا ك ــان هن ــاك احتم ــال ج ــوهـري ب�أن املنتج املماثـل مت �صنعه بالعملية
ال�صناعية وكان مالك الرباءة غري قـ ــادر بجهـود معقول ــة على �أن يح ــدد
العملية امل�ستخدمة .
 -4للمحكم ــة فـي ال ــدع ــاوى امل ــدنيــة املتعلق ــة بتقليد العــالمات التجارية �أن ت�أمر
ب�ضبط ال�سلع امل�شتبه فـي �أنها متعدية �أو �أية مواد �أو معدات �أو دليل م�ستندي ذي
�صلة بالتعدي .
 - 5يجب على املحكم ــة امل ــدنيـ ــة املخت�ص ـ ــة �أن تق ـ ــدر م�ص ــاريف و�أتعاب من تندبهم
ملبا�شرة �أية م�أمورية فـي الدعوى من اخلرباء واملخت�صني مبا يتنا�سب مع حجم
وطبيعة امل�أمورية املكلفني بها ومبا ال يحول دون اللجوء �إىل مثل هذه االجراءات .
الف�صل الرابع
تعوي�ضات الأ�ضرار
املــادة ( ) 74
� - 1أ � -إذا ق�ضت املحكمة بتعويــ�ض عن الأ�ضــرار طبقا للمواد ( 65وحتى  )70من هذا
القانون تعني �أن ي�شمل حكمها تعوي�ضا منا�سبا ملالك احلق عن التعدي على
حق ملكيته الفكرية .
ب  - 1 -دون الإخالل ب�أية تعوي�ضات �أخرى من�ص ــو�ص عليه ــا فـي �أي قانون �آخر
تق�ضي املحكمة ب�إلزام �أي �شخ�ص يثبت تعديه على العالمات التجارية �أو
براءات االخرتاع ب�أن ي�ؤدي ل�صاحب احلق ما ي�أتي :
�أ  -تعوي�ضات تكفي جلرب ال�ضرر الذي �أ�صاب �صاحب احلق نتيجة التعدي .
ب  -قيمــة ما حقق ــه املتعــدي من �أربــاح من ج ـ ــراء التع ــدي والتــي مل
ت�ؤخــذ فـي االعتبار عند تقدير قيمة التعوي�ضات امل�شار �إليها فـي
البند ال�سابق .
ج  -على املحكمـة عن ـ ـ ــد حت ــديـ ـ ــد تع ــوي ــ�ض الأ�ض ــرار عـ ــن التعــدي على
احلقوق املقررة بهذا القانون � ،أن تراعي قيمة ال�سلعة �أو اخلدمة
املت ـع ــدى عليـ ـهــا  ،مـقـا�ســة ب�س ـعــر التج ــزئــة املقـرتح �أو �أي مقيا�س
قانوين �آخر للقيمة يقدمه مالك احلق .
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د  -يجــوز للمحكم ـ ـ ــة فـي حال ـ ــة التعـ ـ ـ ــدي على بـراءات االخـتــراع �أن تزيد قيمة
التعوي�ض عن الأ�ضرار �إىل ثالثة �أ�ضعاف القيمة املقدرة .
 - 2يجب على املحكمة �أن تق�ضي ل�صاحب احلق بناء على طلبه بدال عن التعوي�ض
املن�صو�ص عليه بالبندين (  ) 2 ، 1من هذه املادة بالتعوي�ض املقدر �سلفا مبا
ال يجاوز ع�شرة �آالف ريال عماين عن كل فعل من �أفعال التعدي  ،ومبا يكفي
جلرب ما �أ�صابه من �أ�ضرار .
 - 3ت�أخذ املحكمة فـي االعتبار عند تقدير قيمة التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي
هذه املادة قيمة ما تكبده �صاحب احلق من م�صروفات ق�ضائية و�أتعاب
حماماة الذي يطالب بـه �إال فـي احلاالت اال�ستثنائية التي تقدرها املحكمة
بالنظر �إىل التعوي�ض الذي يطالب به �صاحب احلق .
 - 2يج ــوز للمحكمة �أن تق�ضي ب�إلـزام املتعـدي بــدفع التعــوي�ض عـن الأ�ضرار املتعلقة
ب�أعمال التعدي التي مور�ست فـي التاريخ �أو تاليا للتاريخ الذي �صدر فيه قبول
طلب الت�سجيـل � -إن وجد  -بالن�شر فـي اجلــريــدة الر�ســمي ــة � ،أو الذي �أخ ـطــر
في ــه مقـدم طل ــب الت�س ــجيــل  ،املتعدي مبحتويات الطلب � ،أو الذي علم فيه
املتعدي مبحتويات هذا الطلب .
وال يج ــوز �إقــامة الدعوى فـي احلاالت املذكورة �إال بعد منح �صاح ــب احلق �سند
امللكية ال�صناعية .
املــادة ( ) 75
 -1يتعني على املحكم ــة �أن ت ـ�أم ــر ب�إتالف ال�س ــلع املتع ــدية �إال فـي ظروف ا�ستثنائية ،
دون �أن تق�ضي ب�أي نوع من �أنواع التعوي�ض .
� -2إزالة العالم ــات التجــارية املقـلدة ال تكفي لل�سماح بالإفراج عن ال�سلع للتداول فـي
قنوات التجارة .
 -3يتعني على املحكمة �أن ت�أمر مب�صادرة �أي من الأ�صول التي نتجت عن ن�شاط
التعدي واملواد الأ�صلية امل�ستخدمة فـي التعدي  ،كما يتعني عليها �أن ت�أمر � -إال
فـي حاالت ا�ستثنائية  -مب�صادرة و�إتالف كل ال�سلع املتعدية واملواد والأجهزة التي
ا�ستخدمت فـي �صنع �أو �إنتاج ال�سلع املتعدية  ،دون �أن تق�ضي ب�أي نوع من �أنواع
التعوي�ض للمدعى عليه .
وللمحكمة �صالحية االحتفاظ بقائمة ال�سلع واملواد الأخرى املراد �إتالفها  ،و�أن
ت�ستثني م�ؤقتا تلك املواد من �أمر الإتالف لت�سهيل االحتفاظ بالدليل بنــاء على
طل ــب من �صاحــب احلــق برغبتــه فـي رفــع دعــوى مدنيــة �أو �إداريــة بالتعوي�ض .
املــادة ( ) 76
للمحكمــة فـي الــدعاوى املتعلقة ب�إنفاذ احلقوق املحميــة بهـذا القانون � ،أن ت�أمـ ــر املتعـ ــدي
بتقدمي �أية معلومـ ــات بحوزته تتعلق بهوية �أي �شخ ــ�ص �أو �أ�شخ ــا�ص ذوي �صـلــة بالتع ــدي
على �إنتــاج �أو توزيــع ال�سلـع �أو اخلدمات املتعدية  ،و�أن يقدم هذه املعلومات �إىل مالك احلق .
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املــادة ( ) 77
عل ــى املحكم ــة �أن تق�ضــي ب�إل ــزام مــن �صــدر ل�صـاحلــه �أمــر التــدبري امل�ؤقت و�أ�ساء ا�ستخدام
�إجراءات �إنفاذه  ،بتعوي�ض املدعى عليه تعوي�ضا منا�سبا عن الأ�ضرار التي حلقت به ب�سبب
ذلك اال�ستخدام ال�سيء .
الف�صل اخلام�س
التدابري احلدودية
املــادة ( ) 78
� - 1أ  -يجوز ملالك احلق �أن يطلب من �إدارة اجلمارك �أن توقف �إجراءات التخلي�ص
اجلمركي والإفراج عن �سلع متعدية حتمـل عالم ــات جتاري ــة مقل ــدة  ،على
�أن يتقدم ب�أدلة ظاهــرة وكافي ــة على �أن ا�ستيــراد ال�سلـ ــع قائ ــم وقــت تقديــم
الطلب �أو �أنه و�شيك احلدوث  ،و�أن هناك تعديا ظاهرا على حقه فـي امللكية
الفكرية  ،و�أن يوفر كافة املعلومات املعروفة لديه عن هذه ال�سلع للتعرف
عليها بطريق ــة منا�سب ــة بوا�سط ــة ال�سلط ــات املخت�ص ــة فـي ك ــل دولـ ــة  ،وال
يحول دون اللجوء �إىل هذه الإجراءات عدم تقدمي املعلومات الكافية بدرجة
معقولة عن ال�سلع املتعدية .
ب  -يظ ــل طلب �إيق ــاف الإف ــراج ع ــن ال�سلع  ،ن ــافذ املفع ــول مل ــدة �سنة واحدة من
تاريخ تقدميه � ،أو للمدة التي تكون فيها ال�سلعـة حممية بت�سجيل العالمة
التجارية ذات ال�صلة � ،أيهما �أق�صر .
� - 2إذا �أوقفت �إدارة اجلمــارك الإف ــراج عن ال�سل ــع املتع ــدية للتداول احلر من تلقاء
نف�سها  ،ف�إنه يتعني عليها �أن تخطر مالك احلق بذلك  ،ولها �أن تطلب منه �أن
يقدم �ضمانا وفقا لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية خالل (  ) 3ثالثة �أيام
عمل من تاريخ ا�ستالم الإخطار  ،و�إال قامت بالإفراج عن ال�سلع للتداول احلر .
� - 3إذا طلب م ــالك احلــق مــن �إدارة اجلمـارك اتخـاذ الإجـراء املذكور �آنفا فـي البند
( )1من هذه املادة ف�إنه يتعني عليه �أن يلتزم بالإجراءات املن�ص ــو�ص علــيهــا فـي
ه ــذا القان ــون والئحت ــه التنفيذي ــة مع �إجراء ما يلزم من تعديل .
املــادة ( ) 79
�إذا �أوقفت �إدارة اجلمارك التخلي�ص اجلمرك ــي طبقا للمادة (  ) 78من هــذا القان ــون م ــن
تلقاء نف�سها ف�إنه يتعني عليها �أن تخطر امل�ستورد ومالك احلق � -إذا كان معروفا  -بالتعدي
املدعى به وبالإيقاف .
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املــادة ( ) 80
يتعي ــن على �إدارة اجلمـ ــارك �أن ت�سمــح ملالك احلــق وامل�ستورد بفح�ص ال�سلع التي �أوق ــف
تخلي�صها  ،و�أخذ عينات للفح�ص واالختبار والتحليل  ،لأجل �إثبات ادعاءات كل منهما
ب�ش�أن التعدي املدعى به  ،وذلك دون الإخالل بحماية املعلومات ال�سرية .
املــادة ( ) 81
� - 1إذا �أوقف ـ ـ ــت �إدارة اجلمـ ـ ـ ــارك التخليـ ـ ـ ــ�ص اجلمـ ـ ــرك ـ ـ ــي لل�سلــع مب ـ ــوجب امل ـ ـ ــادة
(  ) 78من هذا القانون  ،ف�إنه يتعني عليها �أن تبلغ مالك احلق ب�أ�سم ــاء وع ــناوين
امل�س ــتورد والـرا�سـ ــل واملر�س ــل �إليــه وبكمي ــة ال�سلـع املذكورة و�أية معلومات �أخرى
يطلبها املالك .
 - 2على �إدارة اجلمـارك عنـد الطلب  ،وبـدون الإخالل بحماية املعلومات ال�سرية � ،أن تزود
مالك احلق بن�سخ من الوثائق املودعــة فيما يتعلــق بتلك ال�سلــع �أو ب�أية معلومات
�أو وثائ ــق تتعلـ ــق ب�أي ا�سترياد �سابق ل�سل ـ ــع مماثلة �أو مت�شابه ـ ــة ا�ش ـ ــرتك فيه
نفـ ــ�س امل�ست ـ ــورد �أو الرا�س ـ ــل �أو املر�سل �إليه .
املــادة ( ) 82
للمحكمــة �أن ت�أمـر بتدابري حدوديـة ملنــع ا�سترياد �سلع متعدية على حقوق امللكية الفكرية
�أو كان �إنتاجها �أو الإجتار فيها فـي ال�سلطنة عمال من �أعمال املناف�سة غري امل�شروعة  ،وفقا
لأحكام هذا القانون � ،إذا توافرت ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل .
املــادة ( ) 83
يجوز ملالك حق امللكية الفكرية  ،الذي لديه �أ�سباب �صحيحة لل�شك فـي �أن ا�سترياد �سلع
تتع ــدى على حقوق ــه قد يح ــدث � ،أن يطل ــب من املحكمــة �أن ت�أمــر �إدارة اجلمــارك ب�إيق ــاف
الإفراج اجلمركي لتلك ال�سلع .
املــادة ( ) 84
م ــع م ــراعاة حكم املـ ــادة ( )83مــن هــذا القــانون يجــوز للمحكمة بناء على طلب مالك
احلق � ،أن ت�صدر قرارا ب�إيقاف الإفراج للتداول احلر عن ال�سلع املدعى ب�أنها �سلع متعدية
بدون �إعطاء الطرف الآخر فر�صة اال�ستماع �إليه  ،وحتدد املحكمة فـي قرار الإيقاف املدة
التي يتعني فيها على �إدارة اجلمارك اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار بعد
�إخطارها به مبا�شرة من قبل املحكمة .
يبقــى طلب �إيـق ـ ــاف الإفـ ــراج اجلم ـ ــرك ــي ع ـ ــن ال�سل ــع نافذ املفعـ ــول ملـ ــدة �سنة واحدة من
تاريخ تقدميه � ،أو للمدة التي تكون فيها ال�سلعة حممية بت�سجيل العالمة التجارية ذات
ال�صلة � ،أيهما �أق�صر .
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املــادة ( ) 85
يجوز للمحكمة �أن تق�ضي ب�إلزام مقدم طلب الإيقاف ب�أن يدفع للم�ستورد واملر�سل �إليه
ومالك ال�سلع تعوي�ضا منا�سبا عن �أي �ضرر يلحق بهم ب�سبب احتجاز ال�سلع ب�سوء نية �أو
ب�سبب احتجاز ال�سلع املفرج عنها نتيجة للف�شل فـي �إقامة الإجراءات القانونية التي ت�ؤدي
�إىل الف�صل فـي املو�ضوع على النحو املذكور فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 86
�إذا انق�ضت م ــدة ( )10ع�ش ــرة �أي ــام عم ــل بعد �إخطار مقدم الطلب ب�إيقاف الإفراج اجلمركي
للتداول احلر لل�سلع ومل يتخذ �أي طرف غري املدعى عليه �إج ـ ــراءات �إقام ــة الدع ــوى
املو�ض ــوعيــة  ،يتـ ــم الإف ــراج ع ــن ال�سلـ ــع � ،إذا توافرت �شروط اال�سترياد .
ويجوز لإدارة اجلمارك  ،متديد مدة الإيقاف امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة ملدة ال تتجاوز
ع�شرة �أيام عمل �أخرى  ،كما يجوز للمحكمة متديد ه ــذه املدة لأي ــة مــدة تراه ــا مـنـا�س ـبــة ،
ح�ســبمــا يرتاءى له ـمــا من ظـروف الواقعة .
ويكون للمالك �أو امل�ستورد �أو املر�سل �إليه حق الإفراج عن ال�سلع عند �إر�سال �ضمان  ،مببلغ
يكفي حلماية مالك احلق  ،وكانت املدة امل�شار �إليها قد انق�ضت دون �أن ت�أمر املحكمة
بالإفراج عن ال�سلع  ،وامتثل لكافة �شروط اال�سترياد الأخرى .
املــادة ( ) 87
� - 1إذا �أقيمت الدعوى امل�شار �إليها فـي املادة ال�سابقة  ،على املحكمة �أو �إدارة اجلمارك ،
�أيهما اتخذ قرار الإيقاف �أن تعيد النظر فـي هذا القرار بتعديله �أو �إلغائه �أو
ت�أييده  ،وذلك بناء على طلب يتقدم به املدعى عليه .
� - 2إذا ا�ستم ــر �إيق ــاف الإف ــراج ع ــن ال�سل ــع وفقـ ــا لت ــدبري م�ؤقت �أمرت به املحكمة ،
يتم حتديد مدة الإيقاف الإ�ضافـي بوا�سطة املحكمة  .و�إذا مل تقم بذلك  ،وجب
�أال تتعدى املدة املذكورة ( )20ع�شرين يوم عمل �أو ( )31واحدا وثالثني يوما ،
�أيهما �أبعد .
املــادة ( ) 88
ال يج ــوز �إعـ ــادة ت�صـدير ال�سلـع املتع ــدية � ،أو و�ضعهـ ــا حتت �إجـ ــراء جمركي خمتلف .
املــادة ( ) 89
يج ــوز ا�ستثــناء الكميـ ــات ال�ص ــغرية من ال�سلع الواردة �ضمن �أمتعة امل�سافر ال�شخ�صية �أو
املر�سلة فـي �إر�ساليات �صغرية لأغرا�ض غري جتارية  ،من �أحكام التدابري احلدودية .
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املــادة ( ) 90
ت�سـ ـ ــري �أحك ـ ــام التدابـ ـي ــر احلــدودي ــة ال ـ ــواردة فـي هــذا القــانون على ال�سل ــع امل�ست ــوردة �أو
امل�صدرة �أو العابرة ( حتت العبور اجلمركي ) �أو امل�سافنة (التحويل من �سفينة �إىل �أخرى) .
املــادة ( ) 91
لـ ــذوي ال�شـ ـ�أن احلـ ــق فـي التظل ــم �أمـ ــام املحكمــة املخت�صــة من القــرار ال�ص ــادر عن �إدارة
اجلمارك ب�إيقاف الإفراج اجلمركي للتداول احلر عن �سلع متعدية  ،خالل (� )60ستني
يوما من الإخطار بالقرار .
الف�صل ال�ساد�س
العقوبات اجلزائية
املــادة ( ) 92
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر :
�أ -يع ــاقـب بال�سج ـ ــن م ــدة ال تق ــل ع ــن ثالث ــة �أ�شه ــر وال تزي ــد على ث ــالث �سنــوات
وبغرامة ال تقل عن �ألفي ريال عماين وال تزيد على ع�شرة �آالف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من تعدى عمدا على نطاق جتاري على حق من
حقــوق ملكي ــة �صناعي ــة  .وت�ضاعــف العقوبــة بحديها الأدنى والأق�صى فـي حالة
التكرار .
ب  -يعاقــب بال�سجــن م ــدة ال تق ــل ع ــن �سبعــة �أيـام وال تــزيد على �شه ــر وبغرامة
ال تقــل عن مائــة ريــال عمانــي وال تزي ــد عن �ألف ريال عماين �أو ب�إحــدى هاتني
العقوبتي ـ ــن كــل من خال ــف من اخل�ص ــوم �أمــرا �صــدر من املحكمـ ــة ب�شـ ـ�أن �إجـ ــراء
يتعلق بتطبيق هذا القانون .
ج -يعاقب بغ ــرامة ال تقــل عن مائة ريال عماين وال تزيد على �ألف ريال عماين كل
من خالف من اخل�صوم �أو حماميهم �أو اخلرباء وغريهم من �أع ــوان الق�ضــاة
�أم ــرا �ص ــدر مــن املحكمــة ب�ش ـ�أن حمايــة املعلومــات ال�سرية املقدمة �أو املتبادلة فـي
الدعوى .
الباب اخلام�س
�أحكام ختامية وانتقالية
املــادة ( ) 93
 -1يبا�شــر االدعــاء العــام التحقي ــق اجلنائــي فيما ي�صل �إىل علمــه من جرائ ــم تقع
باملخالف ــة لأحك ــام هذا القان ــون دون حاجة �إىل �شك ــوى من �صاحــب احلــق �أو من
ميثله �أو بناء على طلب من اجلهات احلكومية املعنية .
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� -2أي تغي ـ ـي ــر فـي ملكي ــة ح ــق من احلق ــوق املحمي ــة مبوجب هذا القانـون � ،أو فـي
ملكية طلب للح�صول عليها  ،يجب �أن يكون مكتوبا ويقدم �إىل امل�سجل لت�سجيل ــه
ون�شره  ،وال يكون لذلك التغيري �أي ت�أثري �ضد الغري بالن�سبة للعالمات التجارية
حتى يتم الت�سجيل .
� - 3أي تغيري فـي ملكي ــة اال�ســم التج ـ ــاري يجــب �أن يك ــون مع ــرفا بـ ــذلك اال�سم
فـي حالة حتويل املن�ش�أة �أو جزء منها  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن يقدم طلب
التغيري مكتوبا .
� - 4أي تغيري فـي ملكيــة ت�سجــيل ع ــالمـ ــة �أو ع ــالمــة جماعية  ،ال يكون �صحيحا �إذا
كان من املحتمل �أن ي�ضلل �أو ي�سبب لب�سا للجمهور .
� - 5أي عقد ترخي�ص بحق حممـي مبوجب �أحكام هذا القانون  ،يقدم �إىل امل�سجل
حلفظ حمتوياته مبا ي�ضمن �سريته ويتم ت�سجيله ون�شر �إ�شارة �إليه بوا�سطة
امل�سج ــل  ،وال يك ــون لعق ــد الرتخيــ�ص �أي ت�أثيــر �ضد الغيــر بالن�سبــة للعـالمــات
التجارية حتى يتم الت�سجيل .
 - 6يجب على امل�سج ــل �أن يــرف�ض ت�سجيل �أي عقد لنقل ملكية �أو تنازل �أو �أي عقد
ترخي�ص �إذا ت�ضمن �شرط ــا �أو �شــروطا تع�سفي ـ ــة �أو غري تناف�سيـ ـ ـ ــة �أو قيد التجارة
ب�أية طريقة �أو من املحتمل �أن يكون لها �أي من هذه الت�أثريات .
وعلى امل�سجـ ــل �أن يف�صل فـي االعرتا�ض �ض ــد قرار رف�ض الت�سجي ــل بع ــد �سم ــاع
الطرفني �أو �أحدهما �إذا طلبا ذلك  ،وي�صدر امل�سجل قرارا برف�ض الإعرتا�ض �أو
قبول الت�سجيل  ،ويجوز لأي من طرفـي العقد التظلم من قرار امل�سجل لدى
املحكمة املخت�صة خالل (� ) 60ستني يوما من تاريخ الإخطار بالقرار .
� - 7أ � -أي ــة قي ــود تفـر�ض على املتنازل ل ــه �أو امل ــرخ�ص لـ ـ ــه ال ت�ستمـ ـ ـ ــد من احلقـ ـ ــوق
املمنوحة بوا�سطة ت�سجيل احلق املتنازل عنه �أو املرخ�ص به  ،وغري �ضروري ــة
حلمايـ ــة ذلك احلــق  ،تعت ــرب ق ــيودا تع�سفي ــة �أو غري تناف�سية .
ب  -ا�ستثناء م ــن �أحكام الفقـ ــرة ال�ســابقة  ،يج ــوز �أن يت�ض ــمن عق ــد الرتخي�ص ،
القيود التالية :
 - 1حتديد نطاق اال�ستخدام ومنطقته اجلغرافية ومدته .
� - 2شـروط الرقابة على ج ــودة ال�سلع واخلدمات  ،مع مراعاة �أحكام املادة ( ) 45
من هذا القانون .
 -3التزام املرخ�ص له باالمتناع عن الأعمال التي قد ت�سبب �ضررا ب�سمعة
مالك احلق �أو مو�ضوع احلق .
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 - 8ينق�ض ــي �أث ــر عق ــد التنـ ــازل �أو ال ــرتخي�ص �إذا ق�ض ــى بب ـطــالن احلـ ــق مو�ضوع
التنازل �أو الرتخي�ص  ،وال يحول ذلك دون �أن يقوم �أي طرف با�سرتداد ما دفعه
للآخـ ــر من مبال ــغ �أو فوائ ــد ا�ستحقــت لــه مبوجــب العقــد � ،إال �إذا كــان الطرف
امل�ستفيد ح�سن النية .
 - 9يبا�شــر االدعــاء العــام فـي الدعــاوى املدنيــة املتعلقـة بتزويـر العالمات التجارية
�سلطــة الأمــر ب�ضبــط ال�سلــع املدعــى ب�أنهــا متعديــة واملــواد والأجهــزة ذات ال�صلـة
والوثائق التي تثبت التعدي .
املــادة ( ) 94
� -1إذا كان مقدم طلب الإيداع مقيما �أو مقر عمله الر�سمي خارج ال�سلطنة  ،يتعني
�أن يقــوم بتمثيلــه وكيــل قانوين يقيم وميار�س عمله فـي ال�سلطنة  ،ومرخ�ص له
مبزاولــة ن�شــاط امللكيــة الفكريــة  ،وتكــون لــه ال�صالحية فـي اتخاذ �أي �إجراء وفقا
لأحكام هذا القانــون  .وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة ال�شروط والر�سوم املقررة .
 - 2يج ـ ــوز لكل ذي م�صلحـة �أن ميثل بنف�سه �أمام امل�سجل التخاذ �أي �إجراء يتعلق ب�أي
طلب يتقدم به وفقا لأحكام هذا القانون .
 -3يجـ ــوز دف ـ ــع �أية ر�سوم مقررة مبوجب �أحكام هذا القانون بوا�سطة �أي �شخ�ص .
املــادة ( ) 95
 -1يحتفـظ امل�سج ـ ـ ــل ب�سجـ ـ ــالت منف�صلـ ــة لكـ ــل حـ ــق مـ ـ ــن حقـ ــوق امللكيـ ــة ال�صناعية
امل�شار �إليها فـي هذا القانون وما يطر�أ عليها من تغيريات  ،على �أن يتم ت�سجيل
العالمـات اجلماعية وعالمات االعتماد فـي �سجل خا�ص .
 -2يج ـ ــوز لأ�صح ــاب احلق ــوق الإ�شـ ــارة �إىل ملكيــة مو�ضــوع احلمايــة املمنوحة وفقا
لأحكام هـذا القانون  ،بوا�سطة عالمات مميزة حمددة .
 -3يجـوز لأي �شخ ــ�ص االط ــالع على ال�سجــالت واحل�صــول على م�ستخــرج ر�سمــي
منهـا بعد �سداد الر�سوم املقررة وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية .
املــادة ( ) 96
 -1يجوز للم�سجل �أن ي�صحح �أي خط�أ غري جوهري فـي �أي طلب �أو وثيقة �أو �أي
ت�سجيــل يتم وفقا لأحكام هذا القانون  ،ويجوز ت�صحيح الأخطاء اجلوهري ــة التي
ت�ؤثـ ــر على احلـ ـق ــوق املم ـنــوحـ ـ ــة  ،بوا�سط ــة املحكم ــة املخت�صة .
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 -2للم�سج ــل �إذا ر�أى �ضـرورة التخاذ �إجراء ت�صحيح الأخطاء امل�شار �إليها فـي الفقرة
ال�سابقة �أن ميدد زمن تنفيذ �أي �إجراء  ،وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من
ذوي ال�ش�أن .
املــادة ( ) 97
يج ــوز لك ــل ذي م�صلح ــة التظــلم مـن �أي قــرار ي�صــدره ال ــوزير �أو امل�سجــل �أو �أيــة جـ ـهــة
معن ـي ــة �أخرى بــ�ش ـ�أن ح ـ ــق م ــن ح ـقــوق امللكي ــة ال�صناعيــة �أمــام املحكمــة املخت ــ�صة وذلك
خالل ( � ) 60ستني يوما من تاريخ علمه بالقرار .
املــادة ( ) 98
يكــون ن�شــر الأحكــام الق�ضـائيــة النهائية والقرارات الإدارية املتعلقة ب�إنفاذ حقوق امللكية
ال�صناعية وفقا ملقت�ضيات امل�صلحــة العامــة على النحــو الذي تبينــه الالئح ــة التنفيذي ــة ،
ويعد ن�شرا لها �إتاحتها على �شبكة املعلومات الدولية .
املــادة ( ) 99
-1ال يرتتب على نف ــاذ �أحكـ ــام هذا القـ ــانون الإخ ــالل ب�أحكــام املعــاهدات واالتفاقيات
الدولية املتعددة الأطراف والثنائية ذات ال�صلة بحقوق امللكية ال�صناعية  ،والتي
تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف فيها ومن فـي حكمهم وتكون ال�سلطنة
طرفا فيها �أو ت�صبح طرفا فيها فيما بعد .
 -2مـا مل يــرد ن�ص بخالف ذلك  ،تكون �أحكام هذا القانون نافذة املفعول ابتداء من
تاريخ �سريانه  ،كما ي�سري على الطلبات التي مل يبت فيها  ،با�ستثناء الطلبات
التي �صدرت ب�ش�أنها قرارات نهائية من امل�سجل  ،وكانت لها نتائج تتعلق بالطلبات
التي مل يبت فيها مثل الفح�ص النهائي للطلبات  ،فيتم الإبقاء عليها  .كما ت�سري
هذه الأحكام على كل قرارات املحكمة النهائية �أو غري النهائية التي �أحدثت نتائج
ب�ش�أن طلبات حقوق امللكية ال�صناعية التي مل يتم البت فيها .
 -3ت�ستفيد الطلبات امل�سجلة من �أي حق �أو ميزة ن�ش�أت من تطبيق �أحكام هذا القانون ،
وال تت�أثر تلك الطلبات ب�أي خف�ض �أو حذف حق من احلقوق املكت�سبة قبل العمل
ب�أحكام هذا القانون  ،با�ستثناء �أحكام الإنفاذ الواردة فـي هذا القانون .
� -4إذا ن�ص هـ ــذا الـق ــانون على نظ ــم ت�صن ــيف ج ـ ــديـ ــدة  ،يعـ ــاد ت�صنيف الت�سجيالت
القائمة فقط فـي وقت جتديدها � -إن وجد  -على �أن حتدد �إجراءات ور�سوم �إعادة
ت�صنيف الت�سجيالت القائمة فـي الالئحة التنفيذية .
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