
 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

1

تصدر
اخلليـج  لدول  التعـاون  جمللس  العـامة  األمـانة  عن 
املشـــرتك العمـــل  قـــرارات  نشـــــــر  هبـــدف  العــــربية 

المشرف العام
سعادة المستشار/ سلطان بن ناصر السويدي
األمـين المسـاعد للشـؤون التشـريعية والقانونية

المشرف التنفيذي
أ. عبدالوهاب عبدالعزيز العنزي
مدير إدارة المعاهدات واألنظمة

اإلشراف الفني واإلخراج
أ. صالح الدين عبدالمولى
أ. ميرغني أحمـد األمين

منسق الجريدة الرسمية
أ. دعاء كحيل

البريد االلكتروني
officialnewspaper@gccsg.org

الموقع االلكتروني
http://www.gcc-sg.org

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصدر عن:
 األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

 :املشرف العام
 املستشارسلطان بن ناصر السويدي 

 األمني املساعد لشؤون التشريعية و القانونية
 
 

 املشرف التنفيذي:
 العامريسليم مبارك سامل . د

 مدير إدارة املعاهدات و األنظمة
 
 

 منسق اجلريدة الرمسية:
 أ. دعاء كحيل

 
 

 اإلشراف الفين و اإلخراج:
 أ. صالح الدين عبد املولي

 أ. مريغين أمحد األمني
 

و العشرون الثالثالعدد  ˇ
ˇالسنة التاسعة
1 - 05 - 2021ˇ
 

officialnewspaper@gccsg.org 
www.gccsg.org 

 اهلدا  -طريق جدة  6725
 3147 - 12324الرياض 

العدد اخلامس والعشرون

السنة التاسعة 

2021 ــ 11 ــ 1



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

2

حمتويات العدد 

• 	6 ـــ   3   ..................................................................................................................:   )149( الوزاري يف دورته   الصادر عن اجمللس  البيان 

• الالئحة التنفيذية لنظام )قانون( براءات االخرتاع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية :.......................................................................  7ـ ــ 16	



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

3

البيان الصادر

عن اجمللس الوزاري يف دورته )149(

اخلميس 09 صفر 1443 هـ املوافق 16 سبتمرب 2021 م 

األمانة العامة  	

عقــد اجمللــس الــوزاري جمللــس التعــاون لــدول 

اخلليــج العربيــة دورته )149( يــوم اخلميس 9 

صفــر 1443هـ املوافق 16 ســبتمرب 2021م، يف 

مقــر األمانة العامة، برئاســة ســعادة الدكتور 

عبداللطيف بن راشــد الزيانــي، وزير خارجية 
ــة  ــدورة احلالي ــس ال ــن، رئي ــة البحري مملك

للمجلس الوزاري جمللس التعاون، ومشــاركة:

معالي/ خليفة شاهني املرر
	وزير دولة باإلمارات العربية املتحدة

 صاحب الســمو األمـــر/ فيصـــل بن فرحـــان 
سعود آل 

	وزير اخلارجية باململكة العربية السعودية

معالــي الســيد/ بــدر بــن محــد بــن محــود 
البوســعيدي

	وزير اخلارجية بسلطنة عمان

سعادة السيد/ سلطان بن سعد املرخيي
	وزير الدولة للشؤون اخلارجية بدولة قطر 

معالــي الشــيخ الدكتــور/ أمحــد ناصــر 
ــاح ــد الصب احملم

	وزيــر اخلارجيــة ووزيــر الدولــة لشــؤون جملس 

ــة الكويت الوزراء بدول

ومعالــي الدكتــور نايــف فــاح مبــارك 
احلجــرف 

ــدول اخلليــج   األمــن العــام جمللــس التعــاون ل
العربيــة.

العربيــة  اململكــة  الــوزاري  اجمللــس  هنــأ 

السعودية بنجاح موسم احلج هلذا العام، وأعرب 

عــن تقديــره للجهــود والتســهيالت الكبــرة 

الــي قدمتها حكومة خادم احلرمن الشــريفن 

امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظه 

اهلل والشــعب الســعودي مــن أجل رعايــة حجاج 

بيت اهلل احلرام واملعتمرين والزائرين لألماكن 

املقدســة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 

والتنظيــم املميــز الــذي تدير بــه هذه الشــعائر، 

ومتكــن ضيوف الرمحــن من أداء املناســك يف 

بيئــة صحيــة آمنــة خاليــة مــن األوبئــة وفــق ما 

تقتضيه الضوابــط واملعاير الصحيــة العاملية، 

منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها خلدمة 

ــريفن. احلرمن الش

وأدان اجمللــس الــوزاري التصعيــد الذي متارســه 

ميليشــيا احلوثــي التابعــة إليــران يف إطــالق 

الصواريــخ والطائــرات بــدون طيــار باجتــاه 

ــك  ــا يف ذل ــعودية، مب ــة الس ــة العربي اململك

اهلجمــات اإلرهابيــة على مطــار أبهــا الدولي يف 

2021، وعلــى األحيــاء  و31 أغســطس   30
ــبتمرب  ــام يف 4 س ــة الدم ــكنية يف مدين الس

2021، مســتهدفة املدنيــن اآلمنــن واملنشــآت 
املدنيــة، ممــا يعــد انتهــاكًا صارخــًا لألعــراف 

والقوانــن الدوليــة، وأكــد اجمللــس علــى أن 

اســتمرار هــذه االعتــداءات اإلرهابيــة الــي تقوم 

بهــا ميلشــيا احلوثي تعكــس حتديها الســافر 

للمجتمــع الدولي وللقوانــن واألعراف الدولية، 

ورفضها جلميع املســاعي اهلادفة إلحالل السالم 

ــل  ــي بتحم ــع الدول ــا اجملتم ــن، مطالب يف اليم

مســؤولياته واختاذ موقف حاســم جتاه ميلشــيا 

احلوثي لوقف هذه األعمال اإلرهابية املتكررة، 

ــة  ــع اململك ــس م ــن دول اجملل ــدًا تضام مؤك

العربيــة الســعودية يف مواجهة هــذه التهديدات 

ــة  ــه لكاف ــس ودعم ــد اجملل ــة، وتأيي اإلرهابي
ــة  ــا اململك ــي تتخذه ــر ال ــراءات والتداب االج

العربيــة الســعودية حلمايــة أمنها واســتقرارها 
ومواطنيهــا  ومقدراتهــا  أراضيهــا  وســالمة 
واملقيمــن فيها، مشــيدًا بكفاءة قــوات الدفاع 
اجلوي امللكي الســعودي، وقــوات حتالف دعم 
الشــرعية يف اليمن يف اعرتاض تلك الصواريخ 

والطائــرات املســرة، والتصــدي هلــا.
واســتعرض اجمللس مستجدات العمل اخلليجي 
املشــرتك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًا 

ودوليًا، وذلك على النحو التالي:

تعزيز العمل اخلليجي املشرتك: 
ــات  ــى املوضوع ــوزاري عل ــس ال ــع اجملل اطل 	  .1
املدرجــة علــى جــدول أعمالــه، وما تقــوم به 
اللجــان العاملــة يف إطــار جملــس التعــاون 
واألمانــة العامــة مــن جهــود لتنفيــذ قــرارات 
مقــام اجمللــس األعلــى جمللــس التعــاون يف 
دورتــه 41 )قمــة الســلطان قابوس والشــيخ 
صبــاح(، ورؤيــة خــادم احلرمــن الشــريفن 
ــعود،  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س املل
ملــك اململكــة العربية الســعودية، بشــأن 
تعزيــز العمل اخلليجي املشــرتك يف مجيع 

اجملاالت.

أشــاد اجمللــس باســتعدادات دولــة اإلمــارات  	  .2
العربية املتحدة الستضافة معرض إكسبو 

2020 دبــي، والذي ســيتم افتتاحه يف األول 
مــن أكتوبــر 2021م، وتثمــن مشــاركة 

دول جملــس التعــاون واألمانة العامة جمللس 

ــذا  ــة يف ه ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل التع

احلدث العاملي، ومشــاركة الدول الشقيقة 

والصديقــة لتعزيــز حــوار الثقافــات وإتاحة 

التواصــل بينها.
3.	  أكــد اجمللس الــوزاري على دعم اســتضافة 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

4

ــر  ــدة للمؤمت ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم دول
الثامــن والعشــرين التفاقيــة األمــم املتحــدة 
 )28 COP( ــاخ ــر املن ــأن تغ ــة بش اإلطاري

.2023 للعــام 
4. 	نــوه اجمللس جبهود جلنــة التعاون الصناعي 
واللجنــة الدائمــة ملكافحــة املمارســات 
الضارة يف التجارة الدولية حلماية األســواق 
ــات الوطنية من اإلغراق  اخلليجية والصناع

وغــره من املمارســات التجاريــة الضارة.
مكافحة اإلرهاب:

أكــد اجمللس الــوزاري علــى مواقف جملس  	  .5
التعــاون الثابتة جتاه اإلرهاب ونبذه لكافة 
أشــكال العنــف والتطــرف، والتــزام الــدول 
األعضــاء مبواصلة جهودها ضمــن التحالف 
الدولــي حملاربــة تنظيــم داعــش اإلرهابــي، 
واجلهــود الدوليــة واإلقليميــة ضــد كافــة 
التنظيمــات اإلرهابيــة املتطرفــة وجتفيــف 

منابــع متويلها. 
6.	  أدان اجمللــس الــوزاري اهلجــوم الذي اســتهدف 
ناقلــة نفط يف امليــاه الدوليــة احملاذية لبحر 
2021، وكذلــك  29 يوليــو  عمــان يف 
 3 يف  أخــرى  ناقلــة  اختطــاف  حماولــة 
إمــارة  قبالــة ســواحل   2021 أغســطس 
الفجرة يف االمارات العربية املتحدة. وطالب 
اجملتمــع الدولــي بتحمــل مســؤولياته جتاه 
مثل هــذه االعتــداءات، اســتنادا إىل القانون 
الدولــي لضمان عــدم تكرارها مبا حيفظ 
حركــة التجــارة واإلمــدادات النفطيــة، 
ــتقرار يف  ــن واالس ــظ األم ــك حيف وكذل
املنطقــة، والتأكيــد علــى موقــف جملــس 
التعــاون الداعــي إىل ســالمة وأمــن النقــل 
البحري الدولي، ورفضه ألية إعاقة حلركة 
الســفن والناقــالت، وضــرورة التــزام كافة 
الدول باالتفاقيات واألعراف الدولية املنظمة 

حلركــة املالحــة وضمــان ســالمتها.
ــة  ــات اإلرهابي ــوزاري اهلجم ــس ال 7.	  أدان اجملل
الي تشــنها ميلشــيا احلوثي على اململكة 
العربيــة الســعودية واجلمهوريــة اليمنية، 
والــي جتــاوزت )380( صاروخــًا باليســتيًا، 
و)700( طائرة مسرة، و)200( لغم حبري، 
و)80( زورقــًا مفخخًا، مدينًا اســتمرار إيران 
يف دعــم اجلماعــات اإلرهابيــة وامليلشــيات 
الطائفيــة يف الــدول العربيــة، والــي تهــدد 
األمــن القومــي العربــي وتزعــزع االســتقرار 

يف املنطقــة، وتهاجــم قــوات التحالف الدولي 
حملاربــة تنظيــم داعش.

االحتــال اإليرانــي للجــزر الثــاث التابعــة 
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة:

أكــد اجمللس الوزاري علــى مواقف وقرارات  	  .8
جملس التعــاون الثابتــة الرافضة الســتمرار 
احتــالل إيران جلــزر دولــة اإلمــارات العربية 
ــب  ــربى وطن ــب الك ــالث طن ــدة الث املتح
الصغــرى وأبــو موســى، مؤكــدًا على دعم 
ســيادة دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة على 
جزرهــا الثالث ومياههــا اإلقليميــة واإلقليم 
اجلوي واجلرف القاري واملنطقة االقتصادية 
اخلالصة باعتبارها جزءا ال يتجزأ من أراضي 
دولــة اإلمارات العربيــة املتحــدة، واعتبار أن 
أيــة ممارســات أو أعمال تقوم بهــا إيران يف 
اجلــزر الثــالث باطلــة والغيــة وليســت ذات 
أثــر على حق ســيادة دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة على جزرهــا الثــالث. ودعا اجمللس 
ــة  ــوزاري إيــران لالســتجابة ملســاعي دول ال
اإلمــارات العربيــة املتحدة حلــل القضية عن 
ــوء إىل  ــرة أو اللج ــات املباش ــق املفاوض طري

حمكمــة العــدل الدولية.
القضية الفلسطينية:

أكــد اجمللــس الــوزاري علــى مواقــف دول  	  .9
اجمللــس الثابتــة مــن القضية الفلســطينية 
باعتبارهــا قضية العرب واملســلمن األوىل، 
ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية املستقلة 
ــو 1967 م،  ــن يوني ــع م ــدود الراب ــن ح ضم
وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق 
الالجئن، وفق مبادرة الســالم العربية وحل 
ــة ذات  ــرعية الدولي ــرارات الش ــن وق الدولت
الصلة، ودعــا اجملتمع الدولي والدول املؤثرة 
ــطيين  ــب الفلس ــرائيل واجلان ــث إس إىل ح

الســتئناف عمليــة الســالم واملفاوضات.
أعمــال  اســتمرار  الــوزاري  اجمللــس  10.أدان 
اإلســرائيلية  واالنتهــاكات  االســتيطان 
ضــد الشــعب الفلســطيين باعتبارهــا خرقــًا 
ــالم  ــدد الس ــي وته ــون الدول ــرًا للقان خط
ــًا  ــة، ومطالب ــتقرار يف املنطق ــن واالس واألم
اجملتمــع الدولــي باختــاذ موقــف حــازم جتاه 
تلــك االنتهاكات. ورحب بتشــكيل جلنة 
ــس  ــرار جمل ــذًا لق ــة تنفي ــق الدولي التحقي
حقوق اإلنسان يف 22 يوليو 2021م، بشأن 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة يف 

األراضــي الفلســطينية احملتلة وإســرائيل، 
والتأكيد على أهمية أن تضع هذه اللجنة 
آليات املســاءلة على االنتهــاكات واجلرائم 

اإلســرائيلية وحتديــد املســؤولن عنهــا.
إيران:

11.أكد اجمللــس الوزاري علــى مواقف جملس 
التعاون وقراراته الثابتة بشــأن العالقات مع 
اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، مؤكدًا 
ضرورة االلتزام باألســس واملبادئ األساســية 
املبنيــة علــى ميثاق األمــم املتحــدة ومواثيق 
القانون الدولي بشــأن العالقــات بن الدول، 
ــيادة  ــرتام س ــوار، واح ــن اجل ــادئ ُحس ومبب
الدول، وعدم التدخل يف الشــؤون الداخلية، 
وحــل اخلالفــات بالطــرق الســلمية، وعــدم 
اســتخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ اإلرهاب 

والطائفية.
12.عــرب اجمللس الــوزاري عن أمله بــأن يكون 
للرئيــس اإليراني اجلديد إبراهيم رئيســي، 
دور إجيابــي يف العمــل علــى مــا مــن شــأنه 
ختفيف حدة التوتــر وبناء الثقة بن جملس 
التعــاون وإيــران، وذلــك وفقــًا لألســس الي 
ســبق أن أقرهــا اجمللــس ومت إبــالغ اجلانــب 

اإليرانــي بها.
ــرورة أن  ــى ض ــوزاري عل ــس ال ــد اجملل 13.أك
تشــتمل مفاوضــات امللف النــووي اإليراني، 
وأيــة مفاوضات مســتقبلية، علــى معاجلة 
ســلوك إيــران املزعــزع الســتقرار املنطقــة، 
ورعايتهــا لإلرهاب وامليليشــيات الطائفية، 
وبرنامــج الصواريــخ اإليرانــي، وســالمة 
املالحــة الدوليــة واملنشــآت النفطية، كما 
أكــد على ضرورة مشــاركة دول اجمللس 
يف تلــك املفاوضــات ومجيــع املباحثــات 
واالجتماعــات اإلقليميــة والدولية املتعلقة 
يف هذا الشأن، نظرًا إىل أن هذا امللف يتعلق 

ــة.  ــتقرار دول املنطق ــالمة واس ــن وس بأم
دول  اســتعداد  الــوزاري  اجمللــس  14.أكــد 
اجمللــس للتعــاون والتعامل بشــكل جدي 
وفعــال مع امللــف النووي اإليراني مبا يســهم 
يف حتقيــق األهــداف واملصــاحل املشــرتكة 
يف إطــار احرتام الســيادة وسياســات حســن 
اجلــوار واحرتام القرارات األممية والشــرعية 
الدوليــة لضمــان تعزيــز األمــن واالســتقرار 

ــي والدولي. اإلقليم

15.اســتنكر اجمللــس الــوزاري اســتمرار إيران 
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ــا يف  ــا وجتاوزاته ــاء بالتزاماته ــدم الوف يف ع

رفع نســب ختصيــب اليورانيوم مبــا يتجاوز 

حاجــة االســتخدامات الســلمية، وطالــب 

إيــران بالرتاجع عن هــذه اخلطــوة والتعاون 

ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــل م الكام

الذرية.
اليمن:

ــاع  ــج االجتم ــوزاري بنتائ ــس ال ــب اجملل 16.رح
الوزاري املشــرتك مــع معالــي الدكتور أمحد 
بــن مبارك بن عوض، وزير اخلارجية وشــؤون 
املغرتبن باجلمهورية اليمنية، الذي ُعقد يف 

16 ســبتمرب 2021م.
ــى مواقف وقرارات  17.أكد اجمللس الوزاري عل
جملس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية 
يف اليمــن ممثلــة بفخامة الرئيــس عبدربه 
منصــور هــادي، وحكومتــه، إلنهــاء األزمة 
اليمنيــة والتوصــل إىل حــل سياســي، وفقًا 
ــة،  ــا التنفيذي ــة وآليته ــادرة اخلليجي للمب
وخمرجــات مؤمتــر احلــوار الوطــين الشــامل، 
ــظ  ــا حيف ــن 2216، مب ــس األم ــرار جمل وق
لليمــن الشــقيق وحدتــه وســالمة أراضيــه 
واحــرتام ســيادته واســتقالله ورفــض أي 
تدخــل يف شــؤونه الداخلية، وجــدد اجمللس 
ــدة يف  ــم املتح ــود األم ــه جله ــوزاري دعم ال
اليمــن، للتوصــل إىل احلــل السياســي وفقًا 
لتلك املرجعيات. مرحبًا بتعين الســيد هانز 
جروندبرج، مبعوثًا خاصًا لألمن العام لألمم 
املتحــدة إىل اليمــن متمنــن لــه التوفيق يف 

مهــام عمله.
18.جــدد اجمللــس الــوزاري دعوته طــريف اتفاق 
الريــاض إىل اســتكمال تنفيــذ مــا تبقــى 
مــن بنــود االتفــاق، وتهيئــة األجــواء لعــودة 

احلكومــة اليمنيــة إىل العاصمــة املؤقتــة 

ــة  ــالق عجل ــا وانط ــة أعماهل ــدن ملمارس ع

التنميــة يف املناطــق احملــررة، لتحقيــق 

تطلعــات الشــعب اليمــين الشــقيق وإعادة 

األمــن واالســتقرار إىل ربــوع اليمــن وتعزيز 

قدرتها على اســتعادة سلطة الدولة اليمنية 

اليمــن  أحنــاء  كافــة  يف  ومؤسســاتها 
الشقيق، مؤكدًا بأن تنفيذ اتفاق الرياض 
ضمانــة لتوحيــد الصفــوف ملختلــف أطياف 
الشــعب اليمــين وحقــن الدمــاء ورأب الصدع 
بــن مكوناتــه، ودعم مســرته الســتعادة 

دولتــه وأمنــه واســتقراره.
ــاع  ــج االجتم ــوزاري بنتائ ــس ال ــب اجملل 19.رح
لتحديــد  املشــرتكة  للجنــة  العشــرين 
االحتياجات التنمويــة للجمهورية اليمنية، 
الــذي ُعقــد افرتاضيًا بتاريخ 23 أغســطس 
2021م، مبشاركة اجلهات املختصة بدول 
اجمللــس واجلمهوريــة اليمنيــة والصناديق 
اإلقليمية، ووجه بتنفيذ ما مت االتفاق عليه 
لتســريع تنفيــذ املشــاريع التنمويــة يف اليمن.

ــي  ــازات ال ــوزاري باإلجن ــس ال ــاد اجملل 20.أش
حققهــا مركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة 
ــه  ــالل فروع ــن خ ــانية م ــال اإلنس واألعم
امليدانية يف احملافظات اليمنية، وباملشاريع 
التنمويــة الــي ينفذهــا الربنامج الســعودي 
لتنميــة وإعمــار اليمــن داخــل احملافظــات 
اليمنيــة، وبالدعــم اإلنســاني الــذي يقدمه 
اإلغاثيــة  املســاعدات  تنســيق  مكتــب 
ــاون  ــس التع ــن جمل ــة م ــانية املقدم واإلنس
للجمهوريــة اليمنيــة، ومبــا تقدمــه كافة 
إنســانية  مســاعدات  مــن  اجمللــس  دول 
وتنمويــة لليمن، بلغت أكثــر من )29.3( 
دوالر  مليــار   )13.7( منهــا  دوالر،  مليــار 
لدعــم اجلانــب التنمــوي منــذ عــام 2006م، 
و )15.6( مليــار دوالر يف اجلانــب اإلغاثــي 
واإلنســاني منذ عــام 2015م، منوهــًا بدعم 
دول اجمللس خلطة األمم املتحدة لالستجابة 
االنســانية يف اليمــن لعــام 2021م، ومثمنًا 
اجلهــود اإلنســانية واإلغاثيــة لتخفيــف 
معانــاة الشــعب اليمــين الشــقيق وحتقيــق 
األمــن واالســتقرار يف اليمــن، كمــا أشــاد 
ــام  ــزع األلغ ــعودي لن ــروع الس ــود املش جبه
)مســام( لتطهر األراضي اليمنية من األلغام 
الذي متكن منذ تدشينه من نزع أكثر من 
)272,770( ألــف لغم وذخرة غر منفجرة 
وعبوة ناســفة زرعتهــا ميليشــيات احلوثي 
ــة.  ــات اليمني ــوائي يف احملافظ ــكل عش بش
عرقلــة  اســتمرار  الــوزاري  اجمللــس  21.أدان 
امليليشــيات احلوثيــة املدعومــة مــن إيــران 
وصــول الفريــق الفــين التابــع لألمــم املتحدة 
إلجــراء الفحــص والصيانــة خلــزان النفــط 
ــة  ــر قبال ــر األمح ــر( يف البح ــم )صاف العائ
ــى  ــوي عل ــذي حيت ــدة، وال ــاحل احلدي س
أكثــر مــن مليون برميــل من النفــط اخلام، 
ممــا قد يتســبب يف حــدوث كارثــة بيئية 

ــى  ــرة تتخط ــانية خط ــة وإنس واقتصادي
آثارهــا اليمن يف حال عدم ممارســة اجملتمع 
ــي ممثــاًل مبجلــس األمــن املزيــد مــن  الدول
الضغط على امليليشــيات احلوثية املدعومة 
ــع  ــدات اجملتم ــاع ملناش ــران لالنصي ــن إي م
الدولــي بالســماح للفريق الفــين املتخصص 
التابــع لألمــم املتحدة مــن الوصــول إىل خزان 
النفط العائم )صافر( وبأســرع وقت ممكن 
للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية يف البحر 

األمحر.
22.عــرب اجمللــس الــوزاري عــن اســتنكاره 
لتمادي مليشــيا احلوثــي املدعومة من إيران 
يف استهدافها للمدنين واألعيان املدنية يف 
حمافظة البيضــاء وحمافظة مأرب وكذلك 
خميمــات النازحــن يف مــأرب  بالصواريــخ 
البالســتية والطائــرات املســرة، مما تســبب 
ــن،  ــانية يف اليم ــاة اإلنس ــادة املعان يف زي
ويدعــو اجمللس الوزاري اجملتمــع الدولي إىل 
التدخل العاجل ملواجهة الكارثة اإلنسانية 
ــؤولياته يف  ــل مس ــن، وبتحم يف احملافظت
مواجهــة هــذه اهلجمــات ورفــع املعانــاة عــن 
الشــعب اليمــين الشــقيق، والدفــع باملســار 

السياســي حلــل األزمــة يف اليمن.
العراق:

ــاع  ــج االجتم ــوزاري بنتائ ــس ال ــب اجملل 23.رح
الــوزاري املشــرتك مع معالــي الدكتور فؤاد 
حممــد حســن، وزيــر اخلارجيــة جبمهورية 
العــراق، يف 16 ســبتمرب 2021، ونــوه مبــا 
قامــت بــه اللجنة املشــرتكة بــن اجلانبن 
وفــرق العمــل املتخصصــة، مؤكــدًا علــى 
األولويــة الــي يوليهــا جملــس التعــاون 
للشــراكة مع العراق، ووجه بتسريع وترة 
العمــل يف تنفيــذ خطــة العمــل املشــرتك 
السياســية  )2019-2024( يف اجملــاالت 
والتعليميــة  واالقتصاديــة  واألمنيــة 
ــة  ــة والطاق ــباب والرياض ــة والش والثقافي

ــي. ــط الكهربائ والرب
24.رحــب اجمللــس الــوزاري مبخرجــات )مؤمتــر 
بغــداد للتعاون والشــراكة( الــذي عقد يف 
28 أغسطس 2021م، وأكد على ضرورة 
دعــم اســتقرار وتنميــة مجهوريــة العــراق 
الشــقيقة يف مجيــع اجملــاالت، ورفــض 
التدخــالت اخلارجيــة يف شــؤونها الداخلية، 
ودعم جهــود احلكومة العراقيــة يف تعزيز 
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مؤسســات الدولــة وتوحيــد اجلهــود إقليميًا 
ودوليــًا مبــا ينعكــس إجيابــًا علــى أمــن 

ــتقرار املنطقة. واس
ــاع  ــج اجتم ــوزاري بنتائ ــس ال ــب اجملل 25.رح
ملتقــى املرجعيــات العراقيــة الــذي عقد يف 
مكــة املكرمــة يف 4 أغســطس 2021م، 
اإلســالمي،  العــامل  رابطــة  مــن  بدعــوة 
والــذي شــدد علــى ضــرورة تعزيــز قنــوات 
احلــوار والتواصــل بــن العلمــاء يف العــراق 
ملعاجلــة القضايا املســتجدة وإشــاعة القيم 
املشــرتكة لبناء بالدهم وحتقيق املواطنة، 
مشيدين بدور اململكة العربية السعودية 
ــلمي  لرعايتها ملبادرات تعزيز التعايش الس

واحلــوار احلضــاري.
ــي  ــتعدادات ال ــوزاري باالس ــس ال ــوه اجملل 26.ن
ــة  ــة للتهيئ ــة العراقي ــا احلكوم ــوم به تق
لالنتخابات التشــريعية املقررة يف أكتوبر 
ــراف  ــة األط ــوة كاف ــل 2021م، ودع املقب
للتعــاون مــع هذه اجلهــود لضمــان جناحها، 
وحتقيق األمن واالستقرار والتنمية والرخاء 

يف العــراق الشــقيق. 
27.جــدد اجمللــس الــوزاري دعمه لقــرار جملس 
ــة  ــأن إحال ــم 2107 )2013(، بش ــن رق األم
ــكات  ــن واملمتل ــرى واملفقودي ــف األس مل
ــة  ــين إىل بعث ــيف الوط ــة واألرش الكويتي
األمــم املتحــدة )UNAMI(، وأعــرب عــن 
التطلع الســتمرار العراق بالتعــاون لضمان 
حتقيق تقدم يف هذه امللفات، ودعوة العراق 
واألمــم املتحــدة لبــذل أقصــى اجلهــود بغية 
التوصــل إىل حل جتــاه هذا امللف، والســيما 
اســتكمال ترســيم احلدود البحرية ملا بعد 

ــة 162. العالم
سوريا:

28.أكــد اجمللس الوزاري على قــرارات اجمللس 
ــلطان  ــة الس ــه )41( »قم ــى يف دورت األعل
قابوس والشــيخ صبــاح« يف يناير 2021م، 
وقرارات اجمللس األعلى واجمللس الوزاري يف 
الدورات الســابقة بشــأن الوضع يف ســوريا، 
وأكد دعمه جلهــود األمم املتحدة للتوصل 
إىل حل سياسي يف ســوريا وفق قرار جملس 

األمــن رقم 2254 ومبــادئ بيان جنيف 1. 
سد النهضة:

29.أكــد اجمللس الــوزاري علــى أن األمن املائي 
جلمهورية السودان ومجهورية مصر العربية 

هــو جزء ال يتجزأ مــن األمن القومــي العربي، 
ورفــض أي عمــل أو إجــراء ميــس حبقوقهما 
يف ميــاه النيل. كما أكد دعم ومســاندة 
دول جملــس التعــاون لكافة املســاعي الي 
من شــأنها أن تسهم يف حل ملف سد النهضة 
مبا يراعي مصاحل كافة األطراف، وأهمية 
استمرار املفاوضات للوصول إىل اتفاق عادل 
وملزم، وفــق القوانن واملعايــر الدولية، يف 

أقرب وقت ممكن.
تونس:

30.أكــد اجمللــس الــوزاري على وقــوف جملس 
التعــاون مــع اجلمهوريــة التونســية وكل 
مــا مــن شــأنه أن يدعــم أمنهــا واســتقرارها، 
والتأكيــد علــى الثقــة يف قيادتهــا لتجاوز 
الظــروف الــي تشــهدها تونــس ومبــا حيقق 
العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره، 
داعيــًا اجملتمــع الدولــي إىل الوقــوف جبانــب 
التحديــات االقتصاديــة  تونــس ملواجهــة 

والصحيــة.
لبنان:

31.عــرب اجمللــس عــن تضامــن جملــس التعاون 
الثابــت مــع الشــعب اللبنانــي الشــقيق 

ــظ  ــأنه أن حيف ــن ش ــا م ــق كل م لتحقي

للبنــان أمنــه واســتقراره، يف ظــل الظــروف 

االســتثنائية الصعبــة الــي ميــر بهــا، ودعــا 

السياسين اللبنانين إىل حتمل املسؤولية 

التارخيية لتحقيق مطالب الشعب اللبناني 

يف اســتعادة األمن واالســتقرار والتنمية يف 

لبنــان، والتعــاون مــع املنظمــات الدولية يف 

تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة املطلوبــة.
ليبيا:

32.أشــاد اجمللــس الــوزاري جبهــود اجمللــس 
الرئاســي وحكومــة الوحــدة والوطنيــة 

ــرتكة )5+5(   ــكرية املش ــة العس واللجن

بفتــح الطريــق الســاحلي الرابط بن شــرق 

ليبيــا وغربهــا، وجهــود ملتقــى احلــوار 

السياسي اللييب يف العمل على تأمن وضع 

ــريعية  ــتورية والتش ــر الدس ــس واألط األس
متهيدًا إلجــراء االنتخابــات الوطنية القادمة 
يف 24 ديســمرب 2021م، ســعيًا لتحقيــق 
األمن واالستقرار والتنمية يف ليبيا وضمان 
سيادتها واســتقالهلا ووحدة أراضيها ووقف 
التدخل يف شؤونها الداخلية، وخروج كافة 

ــي  ــن األراض ــة م ــة واملرتزق ــوات األجنبي الق
. لليبية ا

ــاع  ــج االجتم ــوزاري بنتائ ــس ال ــب اجملل 33.رح
الــوزاري لــدول جــوار ليبيــا، الــذي عقــد يف 
اجلمهورية اجلزائرية بتاريخ 31 أغســطس 
2021م، الــذي أكــد علــى ســحب مجيــع 
القوات األجنبية واملقاتلن األجانب من ليبيا 
وإجــراء انتخابات رئاســية وبرملانية والي من 
ــمرب 2021م،  ــا يف 24 ديس ــرر إجراؤه املق
والــذي يعد خطوة مهمة يف دعم االســتقرار 

ليبيا. يف 
أفغانستان:

34.أشــاد اجمللــس الــوزاري جبهــود دول اجمللس 
يف دعمهــا لعمليــة الســالم يف أفغانســتان 
ــهيل  ــا يف تس ــدد منه ــوري لع ــدور احمل وال
عمليات اإلجالء بالتنسيق مع الدول املعنية 
واألطــراف الفاعلــة يف أفغانســتان وتقديم 
املســاعدات اإلنســانية وتســهيل عمليــات 
اإلغاثــة، كمــا أشــاد مبســاهمة دولة قطر 

يف إعــادة تشــغيل مطــار كابل.
35.أكــد اجمللــس الــوزاري على وقــوف جملس 
التعاون إىل جانب الشــعب األفغاني، ودعوة 
اجملتمــع الدولــي إىل حتمل مســؤولياته يف 

ــاني ألفغانستان. تقديم الدعم اإلنس
36.شــدد اجمللــس الوزاري علــى أن يكون حل 
األزمــة بيد الشــعب األفغانــي، ودعا كافة 
الدول إىل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية 

ألفغانستان. 
37.دعــا اجمللــس كافة األطــراف األفغانية إىل 
احلــوار وتغليــب املصلحــة الوطنيــة، وعــدم 
اللجــوء إىل القــوة أو التهديــد بهــا، مؤكــدًا 
علــى أهميــة اســتمرار املفاوضــات للوصول 

إىل حل سياســي شــامل.
ــم  ــن رق ــس األم ــرار جمل ــس بق ــب اجملل 38.رح
2021م بشــأن  أغســطس   30 2593 يف 

أفغانســتان.
39.أكــد اجمللــس علــى أهميــة ضمــان عــدم 
اســتخدام األراضــي األفغانيــة مــن قبــل أي 
مجاعــات إرهابيــة دوليــة، أو اســتغالل 

ــدرات. ــر املخ ــة لتصدي ــي األفغاني األراض

صدر يف األمانة العامة جمللس التعاون 
يوم اخلميس 09 صفر 1443هـ املوافق 16 

سبتمرب 2021م
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 تنفيــذا لقــرار اجمللــس األعلــى يف دورتــه 
الواحديــة  واألربعــن املنعقــدة يف 21 مجــادي 
2021م  ينايــر   5 املوافــق  1442هـــ  األوىل 
باملوافقــة علــى تعديــل نظــام )قانــون( بــراءات 
االخرتاع جمللس التعاون لــدول اخلليج العربية، 
واســتنادًا إىل املادة الثانيــة والثالثن من النظام 

املذكــور الــي تنــص علــى مايلي:- 
الالئحــة  التجــاري  التعــاون  جلنــة  تصــدر 

النظــام.   التنفيذيــة هلــذا 

يف  التجــاري  التعــاون  جلنــة  وافقــت  فقــد 
اجتماعهــا الســتن املنعقــد بتاريــخ 17 ذو 
القعــدة 1442 هـــ املوافــق  27 يونيــو 2021م، 
علــى الالئحة التنفيذية املعدلــة لنظام )قانون( 
بــراءات االخــرتاع جمللــس التعاون لــدول اخلليج 
العربيــة بالصيغــة املرفقــة، علــى أن يعمل بها 
بعــد ثالثة أشــهر من تاريــخ نشــرها، وذلك بعد 
العمــل بالنظــام وفقًا لإلجراءات الدســتورية يف 

ــة. كل دول

مادة )1( 
تعريفات :

ــد  ــة يقص ــذه الالئح ــكام ه ــق أح يف تطبي
بالعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها 

مــا مل يقتض الســياق خــالف ذلك : 

1/1ـ ــــ  جملــس التعــاون : جملــس التعاون لدول 
اخلليج العربية 

2/1ـ ــــ  النظــام: نظــام ) قانــون ( براءات االخرتاع 
جمللس التعاون . 

3/1 ـــــ  بــراءة االخــرتاع: الوثيقــة الــي مينحهــا 
املكتب ملالك االخرتاع ليتمتع اخرتاعه 

باحلمايــة النظاميــة ) القانونية ( يف أي 

من دول جملــس التعاون طبقًا ألحكام 

النظام )القانــون( والئحته التنفيذية.

4/1 ـــــ  الطلــب : طلــب بــراءة االخــرتاع املــودع 

لــدى املكتــب طبقــا ألحــكام النظــام 
)القانــون( والئحتــه التنفيذيــة.

5/1ـ ــــ جلنــة التعاون التجــاري : الوزراء املعنيون 
بشئون التجارة بدول جملس التعاون  .

6/1 ـــــ اللجنــة: جلنــة التظلمــات املشــكلة من 
قبــل جلنــة التعــاون التجــاري، ملمارســة 
يف  عليهــا  املنصــوص  اختصاصاتهــا 
ــة . ــه التنفيذي ــون( والئحت ــام )القان النظ

ــرتاع  ــراءات االخ ــب ب ــب :مكت 7/1 ـــــ  املكت
ــاون . ــس التع ــة جملل ــة العام باألمان

ــة أو  ــوزارة أو اهليئ ــة : ال ــة املختص 8/1 ـــــ  اجله
املختــص  الوطــين  أو املكتــب  اإلدارة 
بشــؤون بــراءات االخــرتاع يف كل مــن 

ــاون . ــس التع دول جمل

مـادة  )2( 
جيــب أن تكــون مجيــع املراســالت مع  1/2 ـــ	
ــًا  ــب وفق ــة إىل املكت ــب موجه املكت
للعنــوان الربيــدي الــذي حيــدده، أو 
ــا  ــا ويقبله ــرى يعتمده ــيلة أخ أي وس

املكتــب.
جيــب أن تكــون مجيــع املراســالت مع  2/2 ـــ 
املكتب كتابيــًا بالطريقة الي يقبل 
بهــا، وال يلــزم احلضور الشــخصي ملقدم 

الطلــب أو الوكيل.
جيــب أن يشــار يف أي مراســالت مــع  3/2 ـــ	
املكتب بشــأن طلبات بــراءات االخرتاع 
ــب أو  ــم الطل ــرتاع إىل رق ــراءات االخ أو ب
الرباءة، وأي مراســالت ال تلتزم بذلك فإن 

املكتــب غــر ملــزم بالتعامــل معها.
ــأي  ــًا أو ب ــب الكرتوني ــتلم املكت يس 4/2 ـــ	
طريقــة أخــرى يقبلهــا طلبــات بــراءات 
ــق أو  ــتندات أو وثائ ــرتاع، وأي مس االخ

مراســالت تتعلــق بهــا.   
م املكتــب يدويــًا أو الكرتونيــًا  ُيســلِّ 5/2 ـــ	

أو بالربيــد امُلســجل -أو بــأي طريقــة 
أخــرى يقبلهــا - اإلخطــارات واملراســالت 
بشــأن طلبات بــراءات االخــرتاع وبراءات 
ــالت  ــع املراس ــل مجي ــرتاع، وترس االخ
الصــادرة مــن املكتب إىل مقــدم الطلب 
أو الوكيــل علــى العنــوان املســجل 
لــدى املكتــب، وتعــد اإلخطــارات بهــذا 
ــة  ــا النظامي ــة آلثاره ــكل حمقق الش

)القانونيــة(.
ال حُيتســب يوم إرسال اإلخطارات ضمن  6/2 ـــ	
املهلــة املعطاة، ومتدد أي مهلة تنتهي يف 
أيــام اإلجــازات األســبوعية أو اإلجــازات 
الرمسيــة إىل أول يــوم عمــل يلــي تلــك 

اإلجازات.

مـادة  )3( 
أواًل:  جيــب أن يتضمــن طلب بــراءة االخرتاع 

ما يلي: 
1(    وصفــا تفصيليــا لالخرتاع ، يبدأ بذكر 

اسم االخرتاع ، يراعى فيه ما يأتي:
1/1ـــــ  حتديــد اجملــال التقــين الــذي يتعلــق بــه 

االخرتاع.
ــي  ــابقة ال ــة الس ــة التقني ــان خلفي 2/1ـــــ  بي
يكون املخــرتع على علم بهــا والوثائق 
املتعلقــة بهــا والي قــد تعد مفيــدة لفهم 

االخــرتاع وفحصــه وحبثــه . 
3/1ـــــ  الكشــف عــن االخــرتاع بكلمــات 
واضحــة  وبطريقــة  بفهمــه  تســمح 
وكاملة لكي يتمكن أي شخص من 
ذوي املهــارات العادية بالتقنية من تقييم 
ــار  ــر اآلث ــع ذك ــذه ، م ــرتاع وتنفي االخ

املفيــدة لالخــرتاع إن وجــدت .
4/1 ـــــ وصــف األشــكال الواردة يف الرســومات 

ــار إن وجدت . باختص
5/1ـ ــ شــرح افضل الوســائل الي يعرفها املخرتع 

الائحة التنفيذية 

لنظام )قانون( براءات االخرتاع جمللس التعاون 

لدول اخلليج العربية
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لتنفيذ االخرتاع يف تاريخ تقديم الطلب 
ــة  ــب يف حال ــة الطل ــخ أولوي أو يف تاري
ــك  ــم ذل ــى أن يت ــة عل ــة باألولوي املطالب
بســرد األمثلة عنــد االقتضاء وباإلشــارة 

إىل الرســومات إن وجــدت.
6/1 ـــــ  بيــان واضــح لطريقة تطبيــق االخرتاع 
صناعيا ، ولطريقة صنعه واســتعماله 
أو طريقة اســتعماله فقط على حســب 
األحــوال ، والنتائج الــي مت التوصل إليها 
ــة واإلحصائيات كلما  مدعمة باألمثل

أمكن ذلك .
2(     عناصر احلماية ويراعى عند صياغتها 

اآلتي:
1/2ـــــ   حتديــد عناصــر احلماية ســواء كانت 
ــتعمال  ــوز اس ــر وجي ــرًا  أو اكث عنص
الوصــف والرســومات لتفســر عناصــر 

احلمايــة عنــد الضــرورة.
2/2ـــــ   أن تكــون عناصــر احلمايــة واضحــة 
وخمتصــرة وأن تكــون متوافقــة مع ما 

ورد بالوصــف .
3/2ـــــ   أن يكــون عــدد عناصــر احلمايــة 
متناســبًا مــع طبيعــة االخــرتاع ومرقمة 

بأرقــام مسلســلة.
4/2 ـــــ  أن توضــح عناصــر احلماية اخلصائص 

التقنية لالخرتاع .
5/2 ـــ   أن تتضمن العناصر ما يلي:

ــــ       خصائــص االخــرتاع التقنية الضرورية   أـ 
لتعريــف االخــرتاع والي تعــد جزءا من 

السابقة. التقنية 
ــــ     اخلصائــص التقنيــة اجلديدة املطلوب  بـ 
باخلصائــص  مرتبطــة  محايتهــا 
ــبوقة  ــابق مس ــد الس ــورة بالبن املذك
ــز  ــل )يتمي ــارات مث ــات أو عب بكلم
بأنــه( أو )يتميز بكونه( أو )يتضمن 
ــه( أو أي  ــل علي ــذي ادخ ــن ال التحس

عبــارات تفيــد نفــس املعنــى.
التقنيــة  اخلصائــص  إىل  بالنســبة  6/2ـــــ 
ــر  ــتند عناص ــب أال تس ــرتاع،  جي لإلخ
احلمايــة إىل إشــارات إىل الوصف أو إىل 
الرســوم ،  مــا مل تســتدع ذلــك الضــرورة 
ــة  ــتند خباص ــب أال تس ــوى . وجي القص
إىل إشــارات مثــل ) كما هــو موضح يف 
اجلــزء ………… من الوصــف ( أو ) كما 

ــن  ــكل ……… م ــح يف الش ــو موض ه
الرســوم ( .

7/2ـــ     إذا تضمن الطلب رسومات وجب أن تتبع 
اخلصائــص التقنية الــواردة يف عناصر 

ــة  ــة متعلق ــارات مرجعي ــة بإش احلماي

بهــذه اخلصائــص . ويف حالة اســتعمال 

اإلشــارات املرجعيــة توضع بن قوســن ، 

وال تستعمل هذه اإلشارات إذا مل يكن 

من شــأنها تســهيل فهم عناصر احلماية 

بصورة أســرع .

وجيــب  باالخــرتاع  خاصــة  رســومات     )3
تقدميهــا عندمــا تكــون ضروريــة 

إلدراك االخــرتاع ، كما جيوز تقدميها 

ــمح  ــرتاع تس ــة االخ ــت طبيع إذا كان

بإيضاحــه بالرســم حتــى إذا مل يكــن 

ذلــك ضروريــا لفهــم االخــرتاع .

ــن ) 50 (  ــل ع ــرتاع ال يق ــا لالخ 4(         ملخص
كلمــة وال يزيد على ) 200 ( كلمة 

يســتعمل    جملــرد اإلعــالم التقين يبن 
 : فيه 

1/4ـــــ   موجــز ما هو مكشــوف عنه يف الوصف 
وعناصــر احلمايــة  والرســومات وجيــب 

أن يبــن فيه اجملال التقــين الذي ينتمي 

إليــه االخــرتاع وان حيــرر بشــكل 

يســمح بتكويــن فكــرة واضحة عن 

املشــكلة التقنيــة وجوهــر حــل هــذه 

املشــكلة بواسطة االخرتاع ، وكذلك 

أوجــه اســتعمال االخرتاع الرئيســية.

الصيغــة  توضــح  االقتضــاء  وعنــد  2/4ـــــ 
الكيميائيــة الــي متيز االخــرتاع على 

افضــل وجــه باملقارنــة بــكل    الصيــغ 

األخــرى الــواردة يف الطلــب و يرفــق 

ــم توضيحي يقدمه  بامللخص افضل رس

مقــدم الطلــب.

ــح  ــي توض ــروف ال ــام واحل ــع األرق 3/4ـــــ   توض
كل خاصيــة تقنية رئيســية ذكرت 

ــب أن  ــم وجي ــا رس ــص ويوضحه بامللخ

تكــون األرقــام واحلــروف بــن قوســن 

متطابقــة مــع أرقــام وحروف الرســم.

4/4 ـــــ ال يذكــر يف امللخــص فوائد االخرتاع أو 
قيمته الــي يدعيها املخــرتع أو تطبيقه 

النظري.

ــتندات  ــب املس ــق بالطل ــب أن يرف ــًا : جي ثاني
والوثائــق والبيانــات التاليــة:

ــــ      مســتند دال علــى أحقيــة مقــدم الطلــب  أـ 
يف االخــرتاع إذا كان مقــدم الطلــب 

ــرتع. غراملخ
بـ ــ   موافقة صاحب الشأن إذا كانت العناصر 
الضرورية لالخرتاع قد مت احلصول عليها 

من اخرتاع شخص آخر. 
ــ           ســند الوكالة إذا أودع الطلب بواســطة  جـ 

وكيل .
 دـــــ            صــورة مــن الطلب الســابق واملســتندات 
املرفقــة مصحوبة بشــهادة تبــن تاريخ 
ورقم إيداعه والدولة الي أودع فيها ، إذا 
كان الطلــب يتضمن املطالبة بأولوية 

لطلب ســابق يف دولة أخرى . 
وجيــب أن تكــون املســتندات املشــار إليهــا يف 
ثانيــًا أعــاله مصدقــا  عليهــا حســب األصــول، 
وجيــب أن تكون مجيــع املســتندات مصحوبة 
برتمجــة إىل اللغــة العربيــة إذا كانــت حمــررة 
ــن  ــة إىل اللغت ــة أو برتمج ــة اإلجنليزي باللغ
العربيــة واإلجنليزيــة إذا كانــت حمــررة بلغة 

أخرى.
ــا يف  ــار إليه ــتندات املش ــق املس ــن أن ترف ويتع
)ثانيــًا / أ-ب( مــن أصــل وصــورة  بالطلــب عنــد 
تقدميــه ، وجيــب أن يراعــى فيهــا ويف الطلــب 
الشــروط املبينــة  يف املــواد )4 ، 5 (  مــن هــذه 

الالئحــة .
ويف حــال عــدم إرفاقهــا بالطلــب أثنــاء تقديــم 
الطلــب؛ جيــب أن يقــدم مقــدم الطلــب تعهــدًا 
كتابيــا علــى النمــوذج املعــد لذلــك بتقدميها 
خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، 
وإذا مل  يقدمهــا خــالل هــذه املهلــة يعترب الطلب 
كأن مل يكن، وذلك باســتثناء املستند املشار 
إليــه يف البنــد ) ثانيًا/د ( فانــه يرتتب على عدم  
تقدميــه خــالل هــذه املهلــة ســقوط حــق مقــدم 
الطلــب يف املطالبة  باألولوية، ويتم التأشــر يف 
ســجل الطلبات باعتبــار الطلب كأن مل يكن 
أو ســقوط حق مقــدم الطلــب يف األولوية -على 

حســب األحــوال- بناء علــى قرار مــن املكتب .

مـادة )4(
جيب أن يراعى يف الرسومات ما يلي :

ــــ   إعــداد الرســومات بســطور ثابتة ، وكثيفة  أـ 
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وداكنــة مبا فيــه الكفايــة ، ومسيكة 
على نســق واحد وحمددة على أحســن وجه 

ــة إىل تلوينها. دون احلاج
ب ــــ رسم األشكال يف وضع رأسي بالنسبة إىل 

قالب الرسم ما أمكن ذلك.
ــتخدمة يف  ــام املس ــروف و األرق ــة احل ج ـــــ كتاب
اإلشــارة إىل أجــزاء الرســم بشــكل واضح ، 
واســتخدام ذات احلروف واألرقام يف األوضاع 
املختلفــة للرســم ، ويف حالــة كتابــة تلــك 
ــب  ــكل جي ــارج الش ــام خ ــروف واألرق احل
وصلهــا باألجــزاء الــي تشــر إليهــا خبطوط 

رفيعــة .
دـــــ  يف حالــة رســم اكثر من شــكل يف القالب 
الواحد جيب ترك مســافة كافية بن كل 
شــكل وآخــر و إعطــاء األشــكال أرقامــًا 

. متتابعة 
هـــ ـــــ عــدم كتابــة أي بيــان يتعلــق بتســمية 

االخــرتاع أو وصفــه علــى قوالــب الرســم .

مادة  )5(
أ ـــــ  يعتــرب منشــئا حلــق األولويــة كل إيــداع 
ســابق يف مكتــب وطــين لدولــة أخــرى أو 
ــم  ــه حك ــي ، إذا كان ل ــب إقليم مكت
اإليــداع الصحيــح لــدى تلــك الدولــة أو 

ــب. املكت
بـــــ يعتــرب اإليــداع صحيحــًا إذا كان كافيــًا 
لتحديــد التاريخ الــذي أودع فيــه الطلب يف 
الدولــة املعنيــة أو املكتــب اإلقليمي بغض 

النظــر عــن املصر الالحــق للطلب .
ــــ تكــون مواعيــد األولويــة اثنــا عشــر شــهرًا  جـ 
ميالديــًا ، تســري اعتبــارًا مــن تاريــخ إيداع 
ــداع يف  ــوم اإلي ــل ي ــب األول وال يدخ الطل

احتســاب املــدة .
د ـــــ إذا كان اليــوم األخر مــن امليعاد يوم عطلة 
رمسية أو يومًا ال يفتح فيه املكتب  لقبول 
إيــداع الطلبــات فيمتــد امليعــاد إىل أول يوم 

. عمل يليه 
ــــ علــى مقدم الطلــب عند ادعــاء األولوية أن  هــــ 

يبــن ما يلي :ـ
1ـــ  تاريخ الطلب السابق. 

2 ـــــ رقــم الطلــب الســابق وجيــوز ملقــدم الطلــب 
تقدميــه خالل مهلة ال تزيد عن ثالثة أشــهر 

من تاريــخ تقديــم الطلب .

3ـ ــــ رمــز التصنيف الدولي لرباءات االخرتاع الذي 
خصــص للطلــب الســابق ، وإذا مل خيصص 
رمــز التصنيــف عنــد تقديــم الطلــب وجــب  
إبــالغ املكتب بذلــك فور ختصيــص الرمز .

ــا الطلــب الســابق أو  ــي أودع فيه ــة ال 4 ـــــ الدول
املكتــب الــذي أودع فيه الطلب الســابق إذا 

كان الطلــب طلبــا إقليميــا أو دوليــا .

مادة   )6(
مع مراعاة أحــكام املادة )10( إذا رغب صاحب 
الشــأن يف  احلصــول علــى ســند مؤقــت للمنتج 
الذي ميكن أن يكون موضوعًا لرباءة اخرتاع 
ويرغــب يف عرضــه يف أي معــرض رمسي يقام 
داخــل إحــدى دول جملــس التعــاون وفقــا لنص 
املادة )2( فقــرة )2( من النظام )القانون( ، جيب 
عليــه أن يتقــدم إىل املكتــب -قبــل العــرض- 
ــًا  ــك مصحوب ــد لذل ــوذج املع ــى النم ــب عل بطل
ببيــان موجز عن وصف االخــرتاع ورمسه وبيان 
باملنتجــات املتعلقــة بــه وجيــوز للمكتــب أن 
يكلــف مقــدم الطلــب بتقديــم أي بيــان آخــر 
يــراه ضروريًا، أما املنتجــات املعروضة خارج دول 
جملس التعاون فيتعن إحضار شهادة من اجلهة 
الرمسية املختصة توضح ذاتية الشيء املعروض 

وتاريــخ عرضــه وتصدق حســب األصول.

مادة   )7(
يعــد املكتــب ســجاًل للســندات املؤقتــة تقيــد 
فيه الطلبات بأرقام متتابعة وجيب أن يشــتمل 

على البيانــات اآلتية :
1/7ـــ  رقم الطلب.

2/7ـــ  تاريخ تقديم الطلب.
3/7ـــــ اســم مقــدم الطلــب وجنســيته وعنوانــه 
ــي إذا  ــزه الرئيس ــه أو مرك ــل إقامت وحم

ــًا. ــخصًا اعتباري كان ش
4/7ـــ  اسم الوكيل وعنوانه.

5/7ـــــ احملــل املختــار بالدولة املعنية الذي ترســل 
إليه املكاتبات.

6/7ـــ املعرض ومكان إقامته وتاريخ افتتاحه.
7/7ـــ   اسم االخرتاع.

8/7ـــ  بيان املنتجات املتعلقة باالخرتاع.
9/7ـــ   تاريخ إدخال املنتجات إىل املعرض.
10/7ـــ رقم وتاريخ السند املؤقت ومدته .

ــة    ــة يف أي دول ــة املؤقت ــاق احلماي 11/7ـــــ  نط

ــارت  ــي اخت ــاون ال ــس التع ــن دول جمل م
ــب. ــات املكت ــن خدم ــتفادة م االس

مادة  )8(
يعطــي املكتب ملقــدم الطلب الشــهادة املؤقتة 
ــهادة  ــذه الش ــك ، وه ــد لذل ــوذج املع ــى النم عل
صاحلــة ملــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
افتتــاح املعرض رمسيــا ، وذلك طبقــًا ألحكام 

النظــام )القانــون(.

مـادة  )9(
يقــوم املكتــب باســتقبال طلبــات بــراءات 
االخــرتاع نيابة عــن أي من دول جملــس التعاون 
الــي عــرّبت عــن رغبتهــا يف قيام املكتــب بهذه 
ــرتاع  ــراءات االخ ــات ب ــى طلب ــة، وتعط اخلدم
أرقامــًا متتابعــة حســب تاريخ وســاعة تقدميها 

بعــد ســداد الرســم املقرر .
ويــزود مقــدم طلــب بــراءة االخــرتاع بإيصــال 
يتضمــن الرقــم املتتابــع لطلــب الــرباءة وتاريــخ 
وســاعة تقدميــه وبيــان املســتندات املرفقــة بــه 

ورقــم وتاريــخ إيصــال ســداد الرســم املقرر.

مادة )10(
بــراءات  يقــوم املكتــب مبعاجلــة طلبــات 
االخــرتاع بناء علــى اخلدمــات الــي تطلبها دول 

جملــس التعــاون، وذلــك وفــق التالــي:
1/10ـــــ يف حــال اختيــار أي مــن دول جملــس 
التعاون خدمة االســتقبال فقط، يقوم املكتب 
بإســتقبال طلــب بــراءة االخــرتاع وفحصــه 
ــون(  ــام )القان ــكام النظ ــًا ألح ــكليًا وفق ش
والئحتــه التنفيذية، ومن ثم يتــم احالته - خالل 
120 يــوم مــن تاريــخ تســجيل الطلــب – للجهه 
املختصة يف تلك الدولة ملعاجلته وفق تشــريعها 
الوطين، وذلــك وفق آلية معتمــدة بن املكتب 

واجلهــة املختصــة يف تلــك الدولــة.
2/10ـــــ يف حــال اختيــار أي مــن دول جملــس 
التعــاون خدمــة االســتقبال، وخدمــة الفحــص 
املوضوعــي )كليــًا أو جزئيــًا(، يقــوم املكتب 
اجتيــازه  الطلــب شــكليًا وبعــد  بفحــص 
للمتطلبــات الشــكلية وفــق احــكام النظــام 
ــص  ــم فح ــة، يت ــه التنفيذي ــون( والئحت )القان
الطلــب موضوعيا للتحقق من توفر شــروط منح 
الــرباءة املنصــوص عليهــا يف النظــام )القانــون( 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

10

والئحتــه التنفيذيــة، ويف حــال حتقــق شــروط 

ــب  ــوم املكت ــة( يق ــة )القانوني ــح النظامي املن

بإخطــار اجلهــة املختصــة بذلــك، علــى أن تلتزم 

اجلهــة املختصــة بإبــداء املالحظــات -إن وجــدت- 

حيــال قابليــة املنــح خــالل )30( يوم مــن إخطار 

اجلهة املختصــة، ويف حال عدم وجود مالحظات 

أو عــدم رد اجلهــة املختصــة خالل املهلــة احملددة 

يقــوم املكتــب بإحالــة الطلــب -خــالل ثالثــن 

يــوم مــن تاريــخ انتهــاء مرحلــة الفحــص- للجهة 

املختصــة يف تلــك الدولة الســتكمال اجراءات 

إصــدار قرار منح الــرباءة وفق تشــريعها الوطين، 

واختــاذ اإلجــراءات النظاميــة )القانونية( بشــأن 

اســتمرارية الــرباءة وحتصيل الرســوم الســنوية 
  . عليها

3/10ـــــ يف حــال اختيــار أي مــن دول جملــس 
التعــاون كافة اخلدمات )االســتقبال والفحص 

واملنــح( ليقــوم بهــا املكتــب نيابة عنهــا، يقوم 

املكتــب مبعاجلــة طلب الــرباءة وفــق أحكام 

النظام )القانون( والئحتــه التنفيذية، ويف حال 

حتقق شــروط املنح يتم التعامل مع الطلب وفق 

التالي:
أـ ــــ  يقــوم املكتــب بإشــعار اجلهــة املختصة يف 
تلــك الدولــة بتحقق شــروط املنــح يف طلب 
بــراءة االخــرتاع وفق اآلليــة والنمــوذج املعد 

لذلك.
 ب ـــــ جيــب على اجلهة املختصة تزويد املكتب 
مبرئياتهــا حيــال ذلــك خــالل )90( يــوم مــن 

تاريــخ اإلشــعار الصادر مــن املكتب.
ج ـــــ يف حــال موافقــة اجلهــة املختصــة على منح 
بــراءة االخــرتاع؛ يصدر املكتب قــرار مبنح 

الرباءة.
د ـــــ  يف حــال عدم تقديم مرئيات اجلهة املختصة 
خــالل املهلــة املشــار إليهــا؛ فــإن ذلــك يعــد 
موافقــة على منــح الرباءة، ويقــوم املكتب 

ــراءات املنح. ــتكمال إج باس
ــم  ــة بتقدي ــة املختص ــت اجله ــال قام هـــ ـــــ يف ح
مرئياتهــا خالل املهلة املشــار إليهــا، وكانت 
املرئيات تقضي بعدم املوافقة على قرار املنح 
وفــق مــا توضحه من أســباب، يقوم املكتب 

بإصــدار قرار برفــض الطلب. 
وـــــ  يكــون نطاق ســريان براءة االخرتاع يف أي 
من دول جملس التعاون الي اختارت املكتب 

ليقــوم خبدمات االســتقبال والفحص واملنح 
نيابــة عنهــا، ومتــت موافقة اجلهــة املختصة 

يف كل من تلك الــدول على منح الرباءة.
4/10ـــــ يتعن على املكتــب قبل إحالة الطلب 
إىل اجلهــة املختصــة وفــق مــا قضت بــه أحكام 
الفقــرة )1 ، 2( أعــاله توجيــه مقــدم الطلــب 
بتعين وكيل معتمــد يف كل دولة من دول 
جملــس التعــاون الــي ســيتم إحالــة الطلــب إىل 
اجلهــة املختصــة فيها مــامل يكن ملقــدم الطلب 
مقــر إقامة يف تلــك الدولة، وذلك وفق التشــريع 

ــكل دولة. الوطين ل

مـادة )11(
يعد املكتب ســجال لطلبات الرباءات يشــتمل 

البيانات التالية :
أ  ـــ  الرقم املتتابع للطلب. 
ب ـــ تاريخ تقديم الطلب.

ج ـــ  اسم االخرتاع.
د ــــ   اسم مقدم الطلب وجنسيته وعنوانه وحمله 
املختار ومكان إقامته أو مركزه الرئيســي 

إذا كان شخصا اعتباريا .
ه ــــ اسم وعنوان الوكيل )إن وجد(.

و ـــــ  اســم الدولــة الــي قــدم إليهــا الطلب الســابق 
وتارخيــه ورقمــه إذا كان الطلــب يتعلــق 

بأولويــة ســابقة للتســجيل . 
زـــــ   تاريــخ ورقــم القــرار الصادر مبنح الــرباءة أو 

رفــض الطلــب وتاريخ نشــر القرار .
ح ـــ  الدولة أو الدول الي تســري فيها احلماية من 

دول جملس التعاون.

مـادة  )12(
إذا كان طلــب الرباءة يتعلــق باخرتاع يتطلب 

تنفيذه اســتخدام كائن حــي دقيق ليس متاحًا 

للجمهــور قبــل تاريــخ تقديــم الطلــب فــإن مــا 

تضمنه الطلب يعترب كشفًا كافيًا وكاماًل 

بوجه يتيــح لرجل املهنة العادي  تنفيذ االخرتاع 

إذا حتققت الشــروط التالية : 
1/12ــــــ إيــداع مســتنبت للكائــن الدقيق لدى 
إحدى جهات اإليداع املعتمدة يف موعد 

قبــل تاريخ تقديم الطلب .
2/12ــــــ أن يشــر الطلــب عنــد تقدميــه إىل 

ــق . ــن الدقي ــص الكائ خصائ

3/12ــــــ  أن يتضمــن الطلــب اســم جهــة إيــداع 
الكائــن احلــي الدقيــق وتاريــخ ورقــم 

اإليداع.
ــددة يف  ــات احمل ــم املعلوم ــد تقدي 4/12ــــــ  يع
الفقرة )3( مبثابة موافقة مقدم الطلب 
ــة  ــى إتاح ــظ عل ــة ودون حتف النهائي
املســتنبت املــودع ألي شــخص يتقــدم، 
يف تاريخ نشــر قرار منح الرباءة أو بعده 
، بطلــب صحيح بذلــك إىل جهة اإليداع 
لتســلم عّينه من ذلك الكائن الدقيق. 
وال يعترب الطلب صحيحــاً إاّل إذا كان 
مصحوبــًا مبوافقــة املكتــب بتســليم 
العينة لذلك الشــخص بعد سداد الرسم 
املقــرر، وجيــب علــى طالــب املســتنبت 
تقديــم تعهد إىل املكتب بعــدم إتاحة 
املســتنبت ألي شخص آخر حتى سقوط 

ــرباءة أو انتهائها . ال

مـادة   )13(
أ ـــــ علــى مقــدم الطلــب أن يبلــغ املكتــب -بناء 
علــى طلبــه- بالتواريــخ واألرقــام اخلاصــة 
بــأي طلبات براءات أودعهــا مقدم الطلب يف  
مكتــب آخر عــن االخرتاع ذاتــه أو االخرتاع 
ــه يف  ــب ب ــرتاع املطال ــا لالخ ــق أساس املطاب

الطلــب املقــدم إىل املكتــب .
بـ ــــ علــى مقــدم الطلــب أن يقــدم إىل املكتب 
التاليــة  املســتندات  -بنــاء علــى طلبــه- 
واملتعلقة بأحد الطلبات السابقة املشار إليها 

ــرة )أ(: يف الفق
1 ـــــ صــورة عــن كل إبــالغ تســلمه مقــدم 
الطلــب خبصــوص نتائــج أي حبــث أو 

فحــص تعــرض لــه الطلــب الســابق .
2ـ ــــ صــورة عــن أي قرار نهائــي برفض الطلب 
الســابق أو برفــض منــح الــرباءة موضــوع 

الطلب  الســابق.
جـ ــــ علــى مقــدم الطلــب أن يقــدم إىل املكتــب 
-بنــاء على طلبه- صــورة عن أي قــرار نهائي 
بإبطــال الــرباءة املمنوحــة بناء علــى الطلب 

السابق.

مـادة  )14(
ــابقة  ــوال الس ــر األح ــب يف غ ــوز للمكت جي
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تكليف مقدم الطلب بتقديم عينات أو مناذج 
عنــد االقتضــاء وذلــك طبقــًا للشــروط اخلاصة 
الــي يعينهــا ، ويف مجيــع األحــوال إذا كانــت 
العينــات حتتــوي على مواد ســامة أو كاوية أو 
سريعة االشتعال أو قابلة لالنفجار جيب ذكر 

ذلــك يف البيان امللصــق عليها . 

مـادة  )15( 
إذا تبــن للمكتــب أن االخــرتاع يتعلق باألمن 
ــب  ــاون، جي ــس التع ــن دول جمل ــين ألي م الوط
علــى املكتــب ابــالغ اجلهة املختصــة يف كل 
مــن دول جملــس التعــاون الــي اختــارت أن يقوم 
املكتب خبدمة الفحص نيابة عنها بذلك، ويف 
كل األحــوال ال يقــوم املكتــب بالشــروع يف 
فحص الطلــب ويتم التعامل معه بســرية تامة، 
ويتعن على اجلهة املختصة أن حتيط املكتب 
باإلجــراءات اخلاصــة بالتعامل مــع الطلب خالل 
)90( يــوم مــن تاريــخ ابــالغ املكتــب للجهــة 
املختصة، وتــوايف اجلهة املختصة يف كل دولة 
مــن دول جملــس التعــاون الي اختــارت املكتب 
ليقــوم خبدمــة الفحــص املوضوعــي كليــًا أو 
جزئيــًا باجملــاالت الــي تعتــرب متعلقــة باألمــن 

الوطين.
ــوم  ــددة دون أن تق ــة احمل ــاء املهل ــال انته ويف ح
اجلهــة املختصــة يف أي من دول جملــس التعاون 
بإحاطــة املكتب باإلجــراءات اخلاصة بالتعامل 
مع الطلب، فإن ذلك يعد موافقة على استمرارية 

املكتــب يف إجــراءات الفحص للطلب.

مـادة  )16(    
يفحــص املكتــب الطلــب ومرفقاتــه شــكليًا 
ــوص  ــروط املنص ــتيفائه للش ــن اس ــد م للتأك
عليها يف النظام )القانون( والالئحة التنفيذية، 
وإذا تبــن مــن الفحــص عدم اســتيفاء الشــروط 
املقــررة فعلــى املكتــب إخطــار مقــدم الطلــب 
باســتيفاء تلك الشــروط خالل ثالثة أشهر على 
األكثــر مــن تاريــخ اإلخطــار، ويتعــن علــى 
املكتــب إخطــار اجلهة املختصــة يف كل دولة 
مــن دول جملــس التعــاون بذلــك التقريــر، ويف 
حال عدم االســتيفاء خالل املهلــة احملددة يصدر 
املكتــب قــرار بإســقاط الطلــب، ويتــم إخطــار 
مقــدم الطلب بهذا القــرار، ويتــم توثيق ذلك يف 

ســجل الطلبات، ويقوم املكتــب باخطار اجلهه 
املختصة علــى أن يتضمن هــذا االخطار كافة 

بيانــات الطلــب ذات العالقة.

مـادة   )17(  
مــع مراعاة أحكام املادة رقــم )10( جيوز ملقدم 
الطلــب أن يطلــب تصحيح مــا ورد يف الطلب أو 
الوصف مــن أخطاء كتابية أو حســابية كما 
جيــوز له أن يطلب تعديل أو إضافة أي بيان يف 
الطلب مبا يف ذلــك وصف االخرتاع أو رمسه مع 
بيــان ماهيــة التصحيــح أو التعديــل أو اإلضافة 
وأســبابه شــريطة أال يرتتب على ذلك أي تغير 
جوهــري ملــا كان عليــه الوصف أو الرســم وقت 
تقديــم الطلــب، وال يتــم التصحيــح أو التعديل 
أو اإلضافة إال بعد ســداد الرسوم املقررة وموافقة 

املكتــب على ذلك.

مـادة   )18( 
مــع مراعــاة أحــكام املــادة رقــم )10( إذا تبــن 
مــن الفحص الشــكلي أن الطلب مســتوفى من 
الناحيــة الشــكلية، يقــوم املكتــب بتقديــر 
النفقــات الالزمــة للفحص املوضوعــي للطلب، 
ثــم يوجــه املكتــب إخطــارا إىل مقــدم الطلــب 
يكلفه فيه بسداد هذه النفقات خالل 90 يوم  
علــى األكثر مــن تاريــخ اإلخطار، فإن ســددها 
مقــدم الطلب خالل املهلة احملددة يقوم املكتب 
بإحالــة الطلب إىل الفحص املوضوعي، ويف حال 
عدم السداد خالل املهلة احملددة يصدر املكتب 
قرار بإســقاط الطلب، ويتم إخطار مقدم الطلب 
بهذا القرار، ويتم توثيق ذلك يف سجل الطلبات، 
ويقوم املكتب باخطار اجلهه املختصة على أن 
يتضمــن هذا االخطار كافة بيانات الطلب ذات 

العالقة.

مـادة   )19( 
1/19ـــــ  خيطــر املكتــب مقدم الطلــب بنتيجة 
الفحــص املوضوعــي األول، وعلى مقــدم الطلب 
أن يقــدم للمكتــب التعديــالت الالزمــة على 
الطلــب مبا يتفق مع ما تضمنه تقرير الفحص، 
وســداد النفقــات املقــدرة مــن املكتــب لفحص 

الطلــب مــرة ثانية على ضــوء التعديالت.   
2/19ـــــ  بعــد ســداد النفقــات الالزمــة لفحــص 

الطلــب مرة ثانيــة يقوم املكتب باســتكمال 
ــراءات الفحص. إج

3/19ــــ خيطــر املكتــب مقــدم الطلــب بنتيجة 
الفحــص املوضوعي الثاني وعلــى مقدم الطلب 
أن يقــدم للمكتــب التعديــالت الالزمــة على 
الطلــب مبا يتفق مع ما تضمنه تقرير الفحص، 
وســداد النفقــات املقــدرة مــن املكتــب لفحص 

الطلــب مــرة ثالثة على ضــوء التعديالت. 
4/19ــــ  بعــد ســداد النفقــات الالزمــة لفحــص 
الطلــب مــرة ثالثة يقــوم املكتب باســتكمال 

إجــراءات الفحــص.
ــص  ــد الفح ــب بع ــح للمكت 5/19ــــ   إذا اتض
املوضوعــي الثالــث عــدم توافــر شــروط املنح يف 
الطلــب يصــدر املكتــب قــرارا مســببا برفــض 
الطلب، وخيطر به مقــدم الطلب، وملقدم الطلب 
أن يتظلــم من هذا القرار أمام اللجنة خالل ثالثة 
أشهر من تاريخ االخطار، وخيطر املكتب اجلهه 
املختصــة بقــرار الرفــض، علــى أن يتضمن هذا 

االخطــار كافــة بيانــات الطلــب ذات العالقة.
6/19ــــ   كل إخطــار موجــه ملقــدم الطلــب مــن 
املكتب بشأن الفحص املوضوعي يتعن على 
مقــدم الطلــب الــرد عليه خــالل ثالثة أشــهر من 
تاريخ االخطار، وســداد النفقات الالزمة املقدرة 
مــن املكتــب، ويف حالــة عــدم الرد خــالل املهلة 
احملــددة واســتيفاء املطلوب يتم رفــض الطلب .

مـادة   )20(
مــع مراعــاة أحــكام املــادة رقــم )10( الفقــرة 
)3( إذا تبــن مــن الفحــص املوضوعــي للطلــب 
اســتيفاؤه للشــروط املنصوص عليها يف النظام 
)القانــون( والالئحة التنفيذية، يتم التعامل مع 

ــق التالي: الطلب وف
1/20ـــ خيطر املكتب مقدم الطلب بسداد رسم 
النشــر واملنح، وذلك خالل ثالثة أشــهر من تاريخ 

اإلخطار.
2/20ـــــ يف حــال مل يقــم مقــدم الطلــب بســداد 
رســوم النشــر واملنح خــالل املهلة احملــددة يصدر 
املكتــب قــرار باســقاط الطلــب ويتــم اخطــار 
مقدم الطلب بذلك، ويتم توثيق القرار يف سجل 
الطلــب، ويقوم املكتب باخطار اجلهه املختصة 

بهــذا القرار.
3/20ــــ يف حــال قــام مقدم الطلب بســداد رســوم 
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النشر واملنح خالل املهلة احملددة يصدر املكتب 
قــرار مبنــح الــرباءة ويشــهر القــرار، وجيــب أن 
يتضمــن اإلشــهار البيانات الــواردة يف املادة )3( 

أوال.
4/20ــــ جيوز لكل ذي شــأن أن يقدم اعرتاض 
للجنــة على قــرار املكتب مبنح بــراءة االخرتاع 
وذلك خالل ثالثة أشــهر من تاريخ إشــهار القرار، 
ويف حــال مت تقديم اعرتاض للجنــة خالل املهلة 
احملددة ال يتم تسليم الرباءة ملقدم الطلب إىل أن 

تبت اللجنــة يف هذا االعرتاض. 
5/20ــــ إذا مل يقــدم اعــرتاض من كل ذي شــأن 
إىل اللجنة خالل ثالثة أشــهر من تاريخ اإلشــهار، 
ــددة  ــة احمل ــالل املهل ــرتاض خ ــم إع أو مت تقدي
وكان قــرار اللجنــة يقضي برفــض االعرتاض 
علــى قرار املكتب مبنح الرباءة، يقوم املكتب 
بتســليم الــرباءة إىل مقدم الطلــب، ويتم تدوين 

الــرباءة يف ســجل الرباءات.

مـادة   )21(
يصــدر املكتب نشــرة رمسية بشــكل دوري 

تتضمن ما يلي:
1ـــــ أرقام طلبات براءات االخرتاع الصادر بشــأنها 

قرار من املكتب.
ــب،  ــن املكت ــادرة م ــرتاع الص ــراءات االخ 2ـــــ  ب
ُمتضمنة املواصفة بالصيغة الي أودعت بها 

ــث والفحص. وتقارير البح
3ــــ  أمســاء دول جملــس التعــاون واخلدمات الي 
يقدمهــا املكتب نيابة عنهــا وأي حتديثات 

عليها. تطرأ 
4ـــ   أي اشهار مت النص عليه يف النظام )القانون( 

أو الالئحة التنفيذية.

مـادة )22(
ــراءة  ــن ب ــة األوىل م ــتمل الصفح ــب أن تش جي

االخــرتاع علــى مــا يلي:-
1/22 ـــ  رقم الطلب.

2/22 ـــ رقم وتاريخ القرار الصادر مبنح الرباءة .
3/22 ـــ رقم  الرباءة.

4/22 ـــ تاريخ إصدار الرباءة.
5/22 ــــ اسـم املخـرتع ما لـم يكــن قـد أعـلن 

كتابة عدم رغبته يف ذكر امسه.
6/22 ـــ اسم املالك وجنسيته وعنوانه.

7/22 ـــ اسم االخرتاع.
8/22 ـــ التصنيف الدولي .

9/22 ـــ تاريخ بدء احلماية وتاريخ انتهائها.
10/22ـــــ رقــم وتاريخ طلب األولوية والدولة الي 
قــدم فيهــا إذا اســتندت الــرباءة إىل هذه 

األولوية.
11/22ـــ اسم  وكيل مالك الرباءة . 

12/22ـــ رقم وتاريخ النشــرة الي أشــهر فيها قرار 
منح الرباءة .     

13/22ـــــ أرقــام الطلبــات والــرباءات واملراجــع 
ــابقة . ــة الس ــن التقني ــا م ــهد به املستش

14/22ـــ الدولة أو الدول الي تسري فيها احلماية 
من دول جملس التعاون.

وترفــق مــع بــراءة االخــرتاع الوصــف وعناصــر 
احلمايــة والرســومات التوضيحيــة وامللخــص.

مـادة   )23(
يقيــد يف ســجل الــرباءات البيانــات الــواردة يف 
املادة الســابقة مــن )1( إىل )14( و أي تعديالت 

أو تصرفــات تتخذ. 

مـادة  )24( 
1/24 ـــــ يســتحق علــى طلــب الــرباءة ، أو براءة 
االخرتاع رســم ســنوي - طبقــًا للجدول 
املرفــق- جيــب ســداده يف بدايــة كل 
سنة، اعتبارًا من الســنة التالية لتاريخ 
إيــداع الطلــب، وإذا مل يقــم مقــدم 
ــداده يف  ــرباءة بس ــك ال ــب، أو مال الطل
موعــد أقصــاه ثالثــة أشــهر مــن تاريخ 
اســتحقاقه، جيوز ســداد الرســم خالل 
مهلــة إضافيــه مدتهــا ثالثــة أشــهر مــع 

ســداد رســم إضايف.
2/24 ـــ   يعد املكتب ســجال للرســوم السنوية 

للرباءات تقيد فيــه البيانات التالية:
 1/2/24 ـــ اسم مقدم الطلب وعنوانه.

 2/2/24 ـــ اسم الوكيل إن وجد وعنوانه.
 3/2/24 ـــ رقم الطلب وتاريخ تقدميه.

 4/2/24 ـــ رقم ومدة الرباءة.
ــام  ــوم بأرق ــتحقاق الرس ــنوات اس  5/2/24 ـــــ س

ــلة. مسلس
 6/2/24ـ ــ تاريخ نهاية املوعد الســنوي للســداد 

بدون رسم إضايف.

 7/2/24ـ ــ تاريخ نهاية املوعد الســنوي للســداد 
إضايف. برسم 

 8/2/24ـ ــــ رقــم وتاريــخ إيصــال الســداد واملبلغ 
املسدد.

 9/2/24 ـــ تاريخ انتهاء الرباءة.
 3/24 ـــ يقوم املكتب بتحويل الرســم السنوي 
عــن الرباءة الي يقــوم املكتب مبنحها 
الــي اختارتــه  الــدول  أو  الدولــة  إىل 
ليقــوم بكافــة اخلدمات )االســتقبال 

والفحــص واملنــح( نيابــة عنها .
 4/24 ـــــ يف حــال مل تقم أي دولة من دول جملس 
التعــاون باختيــار املكتــب ليقــوم 
بكافة اخلدمات نيابــة عنها فإن هذه 
الدولــة تقــوم وفقــًا لتشــريعها الوطين 
بتحصيــل الرســم الســنوي التالي بعد 
احالــة الطلــب إىل اجلهــة املختصــة يف 
تلــك الدولــة، ويقوم املكتــب بإخطار 
اجلهة املختصة بالرســوم الســنوية الي 
مت حتصليهــا عــن ذلــك الطلب مســبقًا.

مـادة   )25( 
ــرب  ــق وتعت ــدول املرف ــا للج ــوم وفق ــدد الرس حت
املؤسسات الفردية واحملالت التجارية شركات 

يف حكــم هــذه املادة. 

مـادة )26(
ــن  ــة م ــات إىل اللجن ــات أو التظلم ــدم الطلب تق
أصــل مع نســخة مــن املســتندات يتم تســليمها 
إىل أمانــة ســر اللجنة علــى أن تشــمل البيانات 

لتالية: ا
1/26 ـــــ االســم الكامــل للمتظلــم ومهنتــه أو 
وظيفتــه وحمــل إقامتــه ورقــم وتاريخ 
وذات  شــخصيته،  إثبــات  ومصــدر 

املعلومــات ملــن ميثلــه إن وجــد.
2/26 ـــ   بيان موضوع الطلب أو التظلم. 

3/26 ـــــ  ذكــر البيانــات واألدلــة الــي يســتند 
 . ليها إ

مـادة )27(
حتدد اللجنة موعــدا للنظر يف الطلب أو التظلم 
ــب  ــب مبوج ــر املكت ــاعة وخيط ــوم والس بالي
مذكرة تبليــغ على أن يكون موعد احلضور 
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أمام اللجنة بعد مدة ال تقل عن عشرين يوما من 
ــتالم مذكرة التبليغ. تاريخ اس

مـادة )28(
يتــوىل أمــن ســر اللجنــة إخطــار املتظلــم 
واملكتــب مبوعــد اجللســة احملــددة للنظــر يف 
القضيــة باليــوم والســاعة مــع تزويــد املكتب 

ــم. ــة يف التظل ــن األوراق املقدم ــخة م بنس

مـادة )29(
يعــد اخلصــم عاملــا مبوعــد اجللســة الالحقــة 
متــى كان حاضــرًا هو أو من ميثله يف اجللســة 

السابقة.

مـادة )30(
ــام  ــه أم ــور بنفس ــم احلض ــى اخلص ــن عل يتع
ــق  ــه ح ــن ل ــره مم ــوكل غ ــه أن ي ــة ول اللجن
الوكالــة وفقــا لألنظمــة املعمول بهــا يف دولة 
املقر وذلك مبوجب وكالة رمسية ومتى طلبت 
اللجنة حضور اخلصم بنفسه يتعن عليه ذلك.

مـادة )31(
إذا غــاب املتظلــم عــن اجللســة األوىل دون عذر 
مشــروع تقبله اللجنة يشــطب التظلم ، وجيوز 
له متابعة السر مرة أخرى متى طلب ذلك خالل 
ثالثة أشــهر من الشــطب وإذا شــطب التظلم مرة 
أخــرى يعــد كأن مل يكن ما مل يقــدم املتظلم 
عذرا تقبلــه اللجنة ويف كل األحوال إذا مضى 
اكثر من ثالثة اشــهر على شطب التظلم اعترب 
كأن مل يكــن ويتــم جتديــد التظلــم مقابــل 

الرسم املقرر .

مـادة )32(
إذا ختلــف املتظلــم عــن أي جلســة مــن جلســات 
نظر التظلم دون أن يقدم عذرًا مشــروعا تقبله 
اللجنة جاز للجنة أن تشطب التظلم ما مل يطلب 
املكتب يف اجللســة عدم شــطب التظلم والبت 
يف موضوعــه ، على أنــه إذا كان التظلم مهيئا 

للقرار مت الفصل فيــه يف مجيع األحوال.

مـادة )33(
إذا مل حيضــر املكتــب اجللســة األوىل يؤجــل 

النظــر يف التظلــم إىل جلســة ثانيــة ويبلــغ عن 
ميعادهــا مع إشــعاره بــأن القرار ســيصدر حبقه 

وجاهيا.

مـادة )34(
ال جيــوز تثبيــت التخلف عن احلضــور حبق أحد 
اخلصوم إال بعد انقضاء ســاعة على األقل على 

امليعاد املعن للجلسة.

مـادة )35(
ال تســري آثــار التخلــف عــن احلضــور إال علــى 
الطــرف الــذي مل يبعــث بعــذر مشــروع تقبلــه 
اللجنــة قبــل ميعــاد اجللســة، ويف حــال قبوهلــا 
العذر يتم تأجيل اجللسة إىل موعد آخر يبلغ به 

األطــراف .

مـادة )36(
جيــب على اللجنة يف مجيــع األحوال التثبت من 
توافر األهلية وصحة التمثيل بالنسبة للمتظلم 

أو من ميثله.

مـادة )37(
حيق لألطراف ووكالئهــم اإلطالع على ملف 

التظلم ونسخ أي صورة منه يف مقر اللجنة.

مـادة )38(
إذا قــدم األطــراف ورقــة أو مســتندا لالســتدالل 
بــه يف التظلم فــال جيوز هلم ســحبه إال مبوافقة 
اللجنــة وبعد أن حتفظ يف ملــف التظلم صورة 
منه تصــادق عليهــا اللجنــة، ويف كل األحوال 
جيــوز للجنــة أن تكتفي بصور من املســتندات 
بعــد أن تطمئــن إىل مطابقتها لألصــل فيما مل 

يكــن هنــاك ما يوجب إيــداع األصل.

مـادة )39(
يــأذن رئيــس اللجنــة يف املرافعــة للمتظلــم أو 

وكيلــه ثم يــأذن للمكتــب بذلك.

مـادة )40(
جيب علــى األطــراف أن يبينوا مجيــع طلباتهم 
ودفوعهم مرة واحدة وجيــوز للجنة إعطاء مهلة 

للمكتــب للرد على التظلــم على أن ال تعطى 
املهلــة للرد على موضــوع واحد أكثر من مرة ما 

مل تكن هناك أســباب جديــة تقدرها اللجنة.

مـادة )41(
جيــب علــى املكتــب أن جييــب علــى التظلــم 

وإذا سكت أو ختلف للمرة الثانية عن احلضور 

دون عذر فيجوز للجنة أن تتخذ من ســكوته أو 

ختلفــه مســوغا لقبــول التظلــم ، بعــد أن يقدم 

املتظلم مــا يؤيد ادعائه .

مـادة )42(
إذا رأت اللجنــة أن الفصــل يف موضــوع يتوقــف 
على الفصل يف مســألة أخرى خترج عن واليتها 
أمرت بوقف النظر يف التظلم إىل أن يتم الفصل 
يف هــذه املســألة من جهــة االختصــاص، ومبجرد 
زوال ســبب الوقف يكون ألي من األطراف طلب 
االستمرار يف التظلم خالل الثالثن يوما التالية 

لزوال السبب وإال اعترب التظلم كأن مل يكن.

مـادة )43(
ــاة  ــا بوف ــة حكم ــتمرار اخلصوم ــع اس ينقط

املتظلم أو بفقده أهلية اخلصومة أو زوال الصفة 

إال إذا كان التظلــم قد تهيأ للقرار يف موضوعه 

، ويعــد التظلــم مهيئًا للقــرار يف موضوعه متى 

ــة ،  ــم النهائي ــم وطلباته ــراف أقواهل ــدى األط أب

ويســتأنف اســتمرار التظلــم إذا حضــر من حيل 

حمــل املتظلم الــذي انقطعت اخلصومة بســببه 

يف املوعــد الــذي حــدد ســابقًا، كما يســتأنف 

اســتمرار النظر يف التظلم بناء على طلب أي من 

أصحاب الشــأن ويتم تبليغه لألطراف األخرى أو 

من يقــوم مقامهم.

مـادة )44(
للمتظلم أن يقدم من الطلبات ما يلي:-

1/44ـــــ ما يتضمن تصحيــح الطلب األصلي، أو 
تعديل موضوعــه ملواجهة ظروف طرأت 

أو تبينــت بعد تقديم التظلم.
2/44ـ ــــ مــا يكــون مكمال للطلــب األصلي، 
أو مرتتبــًا عليه، أو متصــاًل به بصلة ال 

التجزئة. تقبل 

3/44 ـــــ مــا يتضمــن إضافة أو تغيرًا يف ســبب 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

14

التظلم مع بقاء موضوع الطلب األصلي 
حاله. على 

مـادة )45(
تقــدم الطلبات والدفوع أمــام اللجنة مبذكرات 

مكتوبــة خبط واضح وجيوز للجنة االكتفاء 

مبــا يدلي بــه أي من األطراف شــفاهه وللجنة أن 

تطلــب من األطــراف حتريــر األقــوال والدفوع مبا 

ينفــي اجلهالة أو الغموض.

مـادة )46(
تكون املداولة بن أعضاء اللجنة سرية.

مـادة )47(
تصــدر اللجنــة قراراتهــا بأغلبيــة مطلقــة آلراء 

أعضائها احلاضرين، ويف حالة تساوي األصوات 

يرجــح اجلانــب الــذي فيــه الرئيــس، ويف كل 

األحــوال تكــون القــرارات مســببة وموقعــة من 

ــس واألعضاء. الرئي

مـادة )48(
ــرار  ــع يف الق ــا يق ــح م ــة تصحي ــوىل اللجن تت

مــن أخطــاء ماديــة، كتابيــة أو حســابية بقرار 

تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءًا على طلب أحد 

األطــراف ، ويدون التصحيح على نســخة القرار 

األصليــة ويوقــع عليه مــن الرئيــس واألعضاء.

مـادة )49(
جيــوز لألطــراف أن يطلبــوا مــن اللجنة تفســر 

ما وقــع يف منطوق قرارها من غموض ويعد قرار 

التفســر متمما للقرار الذي يفســره.

مـادة )50(
جيــوز للجنة أن تأمر فور تقديم عريضة التظلم 

باختــاذ الوســائل االحتياطيــة والتحفظية ضد 

املكتــب شــريطة أن يقــدم املتظلــم الضمانات 

الي تراها اللجنة لكفالة حق املكتب يف حالة 

التظلم. عدم ثبوت 

مـادة )51(
إذا قــررت اللجنــة االســتعانة جبهــات اخلربة جاز 

هلــا إلــزام من تــرى من األطــراف بإيداع مــا يقابل 

النفقات التقديرية للخربة وذلك مبوجب شــيك 

مصــدق من بنــك معتمــد يف أجل معــن وإذا مل 

يــودع الطرف املعين املبلغ املكلــف بإيداعه يف 

األجل الذي بينتــه اللجنة جاز للجنة الفصل يف 

التظلــم وفــق املســتندات املقدمة فيهــا ويتحمل 

ــر تكاليف اخلربة. الطرف اخلاس

مـادة )52(
ــا  ــا مب ــراءات عمله ــد وإج ــة قواع ــدر اللجن تص

يكفــل انســيابية ســر أعماهلــا.

مـادة )53(
جيوز للمكتــب إصدار منــاذج وتعديلها وفقا 

ملا يراه مناسبا حلسن سر العمل وتطويره على 

أن ينشر ذلك يف النشرات الدورية للمكتب.

مـادة )54(
ــرباءات  جيــوز االطــالع بــدون مقابــل علــى ال

املســجلة لدى املكتــب و أي بيانات متعلقة 

بها حبضــور املوظــف املختــص باملكتب . و 

حيــق ألي شــخص بعد دفــع الرســوم املقررة 

أن حيصــل علــى صــوره منهــا أو البيانــات 

املتعلقــة بهــا أو علــى شــهادة مبضمونها أو 

مســتخرجات من الســجل اخلــاص بها.

مـادة   )55( 
مع مراعاة أحكام املادة )10(:

ــواء  ــص س ــد الرتخي ــد عق ــب قي    1/55ـــــ  جي

كان موضوعــه التنــازل عــن الرتخيــص أو 

ــتغالله يف  نقل ملكيته أو الرتخيص باس

الســجل املشــار إليه يف الفقرة ) 3 (  من هذه 

املادة وذلك بناء على طلب يقدم للمكتب 

مــن أي  طــرف يف العقد مرفقًا به نســخة من 

العقد مصدقًا على توقيعات الطرفن عليها 

حســب األصول ومرتمجــة إىل اللغة العربية 

إذا كانــت حمــررة بلغة أخــرى وجيب على 

مقدم طلب قيد الرتخيص ســداد رسم القيد 

 . املقرر 

2/55 ـــــ  تعطــى طلبــات قيد عقــود الرتاخيص 
أرقامًا متتابعة حسب تاريخ تقدميها ويؤشر 

على الطلب بالرقم املتتابع له وتاريخ تقدميه 

ــد  ــم القي ــداد رس ــال س ــخ إيص ــم وتاري ورق

ويؤشــر على نســخة العقــد بالرقــم املتتابع 

للطلــب وخيتم الطلب ونســخة العقد خبتم 

املكتــب ويســلم للطالب إيصــااًل يتضمن 

الرقم املتتابع للطلــب وتاريخ تقدميه وبيان 

املســتندات املرفقــة بــه ورقم وتاريــخ إيصال 

سداد رســم القيد . 

3/55 ـــ يعد املكتب سجال لطلبات قيد عقود 
الرتاخيــص وجيــب أن يشــمل هذا الســجل 

على البيانــات اآلتية : 

1/3/55ـــــ الرقــم املتتابع للطلب وتاريخ تقدميه 
.

2/3/55 ـــ اســم وجنسية وعنوان املرخص واسم 
وعنوان وكيله إن وجد . 

3/3/55ـ ــــ اســم وجنســية وعنــوان املرخــص لــه 
واســم وعنــوان وكيلــه إن وجد . 

ــريف  ــن ط ــكل م ــار ل ــل املخت 4/3/55 ـــــ احمل
العقــد . 

5/3/55 ـــ موضوع العقد ومدته . 
6/3/55 ـــــ تاريــخ القــرار الصــادر برفــض القيد 

وتاريــخ إخطار الطرفــن به . 

7/3/55 ـــــ تاريــخ القرار الصــادر باملوافقة على 
 . العقد 

55/ 4 ـــ  يعد املكتب سجال لعقود الرتاخيص 
الي وافق على قيدها وجيب أن يشتمل هذا 

السجل على البيانات اآلتية : 

1/4/55 ـــ رقم قيد العقد وتاريخ القيد . 
2/4/55 ـــــ تاريــخ القرار الصــادر باملوافقة على 

 . القيد 

3/4/55 ـــ الرقم املتتابع للطلب وتاريخ تقدميه. 
ــن  ــوان كل م ــية وعن ــم وجنس 4/4/55 ـــــ اس
طــريف العقد واســم وعنــوان وكيل كل 

ــا إن وجد  منهم

5/4/55 ـــ احملل املختار لكل منهما . 
6/4/55 ـــ موضوع العقد ومدته . 

   وجيــب أن يتم التأشــر يف هذا الســجل بكل 

ــة  ــد موافق ــد بع ــد للعق ــل أو جتدي تعدي

املكتــب عليــه وســداد رســم التعديــل أو 

التجديــد املقــرر .  
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جـدول الرسوم املالية  ) ريال سعودي ( 

شـركـات أفراد بيان الرسم
3,000 1,500 طلب براءات االخرتاع
5,000 2,500  منح و نشر الرباءة

الرسوم السنوية 
4,000 2,000 السنة 2
4,200 2,100 السنة 3
4,400 2,200 السنة 4   
4,600 2,300 السنة 5
4,800 2,400 السنة 6
5,000 2,500 السنة 7
5,200 2,600 السنة 8
5,400 2,700 السنة 9
5,600 2,800 السنة 10
5,800 2,900 السنة 11
6,000 3,000 السنة 12
6,200 3,100 السنة 13
6,400 3,200 السنة 14
6,600 3,300 السنة 15
6,800 3,400 السنة 16 
7,000 3,500 السنة 17
7,200 3,600 السنة 18
7,400 3,700 السنة 19
7,600 3,800 السنة 20

1,000 500 التصحيــح أو التعديــل  أو اإلضافــة إىل طلــب 
الرباءة

1,000 500 ــديد  ــر يف تس ــة التأخ ــايف نتيج ــم اإلض الرس
الرســم الســنوي للــرباءة

1,000 500 نقل احلق يف الطلب أو نقل ملكية الرباءة

200 100 احلصــول على صورة عن الطلب أو عن ســجل 
الطلب أو الرباءة

10,000 5,000 طلب قيد عقد الرتخيص
1,000 500 قيد عقد الرتخيص
6,000 3,000 قيد التظلم أمام اللجنة
2,000 1,000 جتديد التظلم أمام اللجنة
5,000 500  طلب محاية مؤقتة
5,000 500  طلب عينة ملستنبت
2,000 1,000 إجراء البحث 

التكلفة الفعلية التكلفة الفعلية  الفحص املوضوعي 
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تصميم وتنفيذ مطبعة االمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية


