
 

٢٠٠٤لسنة ) ١(قانون رقم   
 بشأن براءات االختراع ومناذج املنفعة

 
 . حنن محد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين 

  ،بعد االطالع على الدستور
 املعدلـة   ١٩٥٥وعلى الئحة االمتيازات الصناعية والتصميمات والعالمات التجاريـة لسـنة           

 ، ١٩٧٧لسنة ) ٢٢(باملرسوم بقانون رقم 
 ١٩٧١لسـنة  ) ١٢(وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقـانون رقـم           

 والقوانني املعدلة له،
 بشأن بعض األحكام املتعلقة ببيع وتأجري احملـال         ١٩٨٧لسنة  ) ١(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 التجاريـة، 
  والقوانني املعدلة له، ١٩٨٧لسنة ) ٧(وعلى قانون التجارة الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمـة التجـارة         ١٩٩٤لسنة  ) ٧(وعلى املرسوم بقانون رقم     
 الدولية، 

 لسنة) ١٤(وعلى قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 
١٩٩٦ ، 

) ٨( املعدل باملرسوم بقانون رقم  بشأن البيئة١٩٩٦لسنة ) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقم 
 ،١٩٩٧لسنة 

 باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية باريس حلماية        ١٩٩٦لسنة  ) ٣١(وعلى املرسوم بقانون رقم     
 امللكية الصناعية، 

 ،٢٠٠١لسنة ) ١٩(رسوم بقانون رقم وعلى القانون املدين الصادر بامل
 ،٢٠٠٢ لسنة )٤٦(م بقانون رقم وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسو

 بشأن انضمام دولة البحرين إىل اتفاقية إنشـاء املنظمـة           ١٩٩٥لسنة  ) ١(وعلى املرسوم رقم    
 ،)الويبو(العاملية للملكية الفكرية 

 :القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناهالنواب جملس  جملس الشورى وأقر



 
 الباب األول

 براءات االختراع
 ولالفصل األ

 أحكام عامة
 )١(مادة 

م هذا القانون عن كل اختراع جديد، يشتمل علـى خطـوة      متنح براءة االختراع وفقاً ألحكا    
 – جديـدة     متعلقاً مبنتجات صناعية   ع، سواء كان االخترا   إبداعية، ويكون قابال للتطبيق الصناعي    

 . عية معروفة، أو بطرق صناعية، أو بتطبيق جديد لطرق صنا-مستوردة أو منتجة حمليا 
منحت  كما متنح الرباءة استقالالً عن كل تعديل أو حتسني أو إضافة ترد على اختراع سبق أن               

 . القانون سني أو اإلضافة وفقاً ألحكام هذا، ويكون منحها لصاحب التعديل أو التحعنه براءة
 )٢(مادة 

ل ما  كية السابقة اليت تشمل     تقنية الصناع ـيعترب االختراع جديًدا إذا مل يكن ضمن حالة ال           -أ    
أعلن عنه للجمهور يف مملكة البحرين أو يف اخلارج بالوصـف الكتـايب أو الشـفوي أو                 
باالستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق هبا العلم مبضمون االختراع قبل تاريخ تقدمي طلب              

 .الرباءة
، لوطنية أو الدوليـة   ع يف املعارض ا   وال يعد إعالًنا يف حكم هذا البند الكشف عن االخترا         

ـًا للقواعد واألوضاع     عشر  ىن، خالل األشهر االث    اليت حتددها الالئحة التنفيذية    وذلك وفق
 .دم بطلب الرباءةقـالسابقة على تاريخ الت

ـًا الكشف عن االختراع للجمهور إذا حدث خالل املدة املشار إليهـا                كما ال يعد إعالن
لرباءة أو سلفه، أو بسبب تعسـف واضـح أو          إذا كان ذلك نتيجة تصرف قام به طالب ا        

 .عمل غري مشروع من الغري
 ويعترب االختراع مشتمالً على خطوة إبداعية إذا مل يكن التوصل إليه بديهيا لرجـل املهنـة                 -ب  

 .العادي املطلع على حالة التقنية الصناعية املتعلقة مبوضوع االختراع



اعي إذا أمكن تطبيقه يف الزراعة أو صـيد األمسـاك أو             ويعترب االختراع قابالً للتطبيق الصن      - ج
 .اخلدمات أو احلرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها

 )٣(مادة 
 -:ال متنح براءة االختراع عما يأيت

االختراعات اليت يكون من شأن استغالهلا جتاريا يف مملكة البحرين ، اإلخالل بالنظام العام أو                 - أ
آلداب أو املساس حبماية احلياة أو الصحة البشرية أو احليوانية أو النباتية أو اإلضرار اجلسيم               ا

 .بالبيئة
 . االكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية- ب
 والطرق الـيت تكـون يف أساسـها         – فيما عدا الكائنات الدقيقة      –، واحليوانات    النباتات - ج

 .واحليواناتبيولوجية إلنتاج النباتات 
، ويسـتثىن مـن ذلـك        الالزمة لعالج اإلنسان واحليوان     طرق التشخيص والعالج واجلراحة    - د

 .املنتجات اليت تستعمل يف أي من تلك الطرق
 )٤(مادة 

تقيد فيه طلبات  "سجل براءات االختراع" يسمى  سجالًّإلدارة املختصة يف وزارة التجارةتعد ا
، والتصرفات اليت ترد عليها ات املتعلقة هبا وما مت بشأهنا، وباستغالهلاانبراءات االختراع ومجيع البي

ـًا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات اليت تصدر تنفيذًا له  .وفق
 )٥(مادة 

 مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية املعمول هبا يف مملكة البحرين، يكون لكل شخص 
من مواطين اململكة أو من األجانب الذين ينتمون إىل عضو يف منظمة التجارة طبيعي أو اعتباري 

ـًا  العاملية أو دولة تعامل اململكة معاملة املثل، احلق يف التقدم بطلب تسجيل براءة اختراع، وفق
 .ألحكام هذا القانون

 )٦(مادة 
املية أو يف دولـة      إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع لدى عضو يف منظمة التجارة الع            

تعامل مملكة البحرين معاملة املثل، فإنه جيوز لذي الشأن أو ملن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلـب                  
تسجيل عن ذات االختراع، باألوضاع والشروط واإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف هــذا               



تـاريخ  القانــون، وذلك خالل سنة من تاريخ تقدمي الطلب يف اخلارج، ويف هذه احلالة يعترب               
 .اإليداع األول أساًسا حلق األولوية

من هذا القانون، ال يؤثر يف طلب الرباءة نشر وصف االختراع أو            ) ٢(واستثناًء من حكم املادة     
 .دمي طلب آخر عنه خالل املدة املنصوص عليها يف الفقرة السابقةـتعماله أو تقـاس

 )٧(مادة 
نتيجـة عمـل     وإذا كان االختـراع     .ه حقوقه يكون احلق يف الرباءة للمخترع أو ملن آلت إلي        

مشترك بني عدد من األشخاص، كان احلق يف الرباءة هلم مجيًعا بالتساوي فيما بينهم، مامل يتفقـوا   
ـًا يف االختراع من اقتصرت جهوده على  .التنفيذ على خالف ذلك، وال يعترب مشترك

منهم عن اآلخر، فيكون احلق     أما إذا كان قد توصل إىل االختراع أكثر من شخص يستقل كل             
 .يف الرباءة لألسبق إىل تقدمي الطلب

 )٨(مادة 
تكون ملكية الرباءة لصاحب العمل      من القانون املدين،  ) ٦٣١(مع عدم اإلخالل بأحكام املادة      

مىت كان االختراع ناجتًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ اجلهد للتوصل إىل االختراع، على أن يذكر                
 .يف الرباءةاسم املخترع 

 )٩(مادة 
 إىل اختراع ذي    - غري املكلف مبوجب عقد العمل بالقيام بنشاط ابتكاري          -إذا توصل العامل    

عالقة مبجال نشاط صاحب العمل مستخدًما يف ذلك خربات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل               
 صاحب العمـل    أو مواده األولية املوضوعة حتت تصرف العامل، فعليه فور منحه الرباءة أن خيطر            

بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف، ويكون لصاحب العمل اخليار بني             
شراء الرباءة، وذلك كله مقابل تعويض عادل يدفع للعامل، علـى أن يـتم               استغالل االختراع أو  

 .اخليار خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار مبنح الرباءة
انقضاء املدة املشار إليها دون أن يبدي رغبتـه للعامـل   ويسقط حق صاحب العمل يف اخليار ب     

 .بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف
وتسري األحكام املنصوص عليها يف هذه املادة ويف املادة السابقة على العـاملني املـدنيني يف                

 .الدولة ومن يف حكمهم



 )١٠(مادة 
اختراع خالل سنة من تاريخ تركه العمل       يعترب الطلب املقدم من املخترع للحصول على براءة         

  ويكون لكل من املخترع وصاحب العمل مجيع         .دم أثناء اخلدمة  باملنشأة العامة أو اخلاصة، كأنه قُ     
 .احلقوق املنصوص عليها يف املادتني السابقتني حبسب األحوال

 )١١(مادة 
 .امسه غبته يف عدم ذكريذكر اسم املخترع يف براءة االختراع، ما مل يعلن كتابة عن ر  -  أ
 : ختول الرباءة مالكها احلق يف منع الغري، الذي مل حيصل على موافقته، من اآليت - ب

و استغالله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استرياده           أصنع املنتج موضوع الرباءة      -١
  ٠تًجا ـإذا كان موضوع الرباءة من

ملنتج املصنوع مباشرة هبذه الطريقة أو عرضه للبيـع         و استعمال ا  أاستخدام طريقة الصنع     -٢
أو بيعه أو استرياده ألي غرض من هذه األغراض، إذا كان موضوع الـرباءة طــريقة                

 .صنع
 )١٢(مادة 

مع مراعاة حق املدعى عليه يف محاية أسراره الصناعية والتجارية، جيوز للمحكمة املدنية نقـل               
 –ى متعلقة باستخدام طريقة عمل منتج حممية برباءة اختراع عبء اإلثبات إىل املدعى عليه يف دعو 

ـ  يف عمل منتج مطابق، وذلك إذا تعذر على املدعي رغم ب           –دون موافقة من مالك الرباءة       ه ذلـ
جهوًدا معقولة حتديد الطريقة املستخدمة بالفعل ورجح لدى احملكمة أن املنتج املطـابق موضـوع         

 .يقة احملميةزاع قد مت عمله وفق هذه الطرـنـال
 )١٣(مادة 

 :ال تسري احلقوق اليت ختوهلا براءة االختراع للمالك على ما يلي
 . استعمال االختراع ألغراض شخصية غري جتارية أو صناعية أو ألغراض البحث العلمي  - أ
ة قيام الغري يف مملكة البحرين، حبسن نية، باستغالل االختراع صناعيا أو باختاذ ترتيبات جدي              - ب

لذلك قبل تقدمي طلب الرباءة، فيكون له رغم صدور الرباءة حق استغالل االختراع حلاجات              
 .منشأته فقط دون التوسع يف ذلك، وال جيوز التنازل عن هذا احلق مستقالً عن املنشأة ذاهتا



استعمال االختراع يف وسائل النقل الربي أو البحري أو اجلوي التابعة ألحد أعضاء االحتـاد                - ج
الدويل حلماية امللكية الصناعية، وذلك يف حالة وجود أي من هذه الوسائل يف مملكة البحرين               

 .بصفة وقتية أو عارضة
قيام الغري بصنع أو تركيب منتج كيميائي صيديل أثناء فترة محايته هبدف احلصـول علـى                  - د

 .ترخيص حكومي بالتسويق، على أال يتم التسويق إال بعد انتهاء هذه الفترة
 )١٤(مادة 

تكون مدة محاية براءة االختراع عشرين سنة تبدأ من تاريخ تقدمي طلب احلصول على الرباءة يف                
 .مملكة البحرين

 )١٥(مادة 
يستحق رسم عند تقدمي طلب احلصول على براءة اختراع، كما يستحق رسم سنوي عن الرباءة   

 . رباءة حىت انتهاء املدة احملددة قانوًنا حلمايتهايتدرج بالزيادة اعتباًرا من بداية السنة الثانية ملنح ال
شهر يؤدى رسـم إضـايف عـن      أويف حالة التأخر يف سداد الرسم السنوي ملدة أقصاها ستة           

 .التأخري
 

 الفصل الثاين
 إجراءات طلب الرباءة

 )١٦(مادة 
ارة التجـارة   يقدم طلب الرباءة من املخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إىل اإلدارة املختصة يف وز              

على األمنوذج الذي تعده هلذا الغرض، وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون وبالشـروط               
واألوضاع واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية، وال جيوز أن يتضمن الطلـب أكثـر مـن                

رة إبداعية  االختراعات اليت تشكل فك    اختراع واحـد، ويعترب يف حكم االختراع الواحد جمموعة       
 . متكاملة

موضوعه وعـن    ويرفق بالطلب بوجه خاص وصف تفصيلي لالختراع يتضمن بياناً كامالً عن          
وجيب أن يشتمل الوصف على العناصر اجلديدة اليت          .أفضل أسلوب ميكّن ذوي اخلربة من تنفيذه      

 . يطلب صاحب الشأن محايتها، وأن يرفق بالطلب رسم لالختراع إن كان له مقتض



تزم الطالب يف مجيع األحوال بتقدمي بيانات عن الطلبات اليت سبق أن قدمها يف اخلارج عن                ويل
 .ذات االختراع أو ما يتصل مبوضوعه ونتائج البت يف هذه الطلبات

 

 )١٧(مادة 
 .جيوز لطالب الرباءة أن يقوم باستغالل اختراعه من تاريخ تقدمي الطلب

 )١٨(مادة 
 سحب طلبه أو إدخال ما      – وقت قبل اإلعالن عن قبول الطلب         يف أي  –جيوز لطالب الرباءة    

يراه من تعديالت على وصف االختراع أو رسوماته، بشرط أال يؤدي التعديل إىل املساس بذاتيـة                
 .االختراع

 )١٩(مادة 
تفحص اإلدارة املختصة يف وزارة التجارة طلب الرباءة ومرفقاته للتحقق مـن الشـــروط              

 وهلا أن تطلب إجراء التعديالت اليت ترى وجوب إدخاهلـا علـى الطلـب               الواجب توافرها فيه،  
 . واستيفاء ما تراه الزماً للبت فيه

وإذا توافرت يف الطلب الشروط املشار إليها، قامت باإلعالن عن قبولـه، وذلك كله يف امليعاد               
 . وبالطريقة والكيفية اليت حتددها الالئحة التنفيــذية

إلعالن عن قبول الطلب االطالع عليه وعلى املستندات املرفقة به وما           وجيوز لكل شخص بعد ا    
 .دّون عنه يف سجل براءات االختراع

وجيوز لكل ذي شأن أن يعترض لدى اإلدارة املختصة كتابة على السري يف إجـراءات مـنح                 
ض الرباءة، وذلك خالل ستني يوماً من تاريخ اإلعالن عن قبول الطلب، وجيب أن يكون االعتـرا               

 . مسبباً
 . ويفرض رسم على تقدمي االعتراض

 .وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد االعتراض وإجراءات البت فيه
 

 )٢٠(مادة 



إذا تبني لإلدارة املختصة يف وزارة التجارة أن االختراع يتعلق بشأن هام من شئون الـدفاع أو                 
ألحوال اب  ـ حبس -ارة الداخلية   ن العام، فعليها أن تطلع بصورة سرية وزارة الدفاع أو وز          ـاألم
 .  فوراً على طلب الرباءة ومرفقاته-

 أن يعترض على قبول طلب الرباءة خالل        - حبسب األحوال    -ولوزير الدفاع أو وزير الداخلية      
تسعني يوماً من تاريخ إرسال األوراق إليه، وذلك يف مقابل شراء االختراع، أو االتفـاق علـى                 

 .ونـحكام الترخيص اإلجباري وفقاً ألحكام هذا القاناستغالله، أو طلب تطبيق أ
 )٢١(مادة 

يصدر قرار من اإلدارة املختصة يف وزارة التجارة بشأن منح براءة االختراع بعد مضي سـتني                
يوماً من تاريخ اإلعالن عن قبول الطلب دون تقدمي أي اعتراض بشأنه، وإال ففي ميعـاد أقصـاه         

 .  االعتراضثالثون يوماً من تاريخ البت يف
ويف حالة صدور قرار مبنح الرباءة يتم قيد الرباءة يف سجل براءات االختراع، ويشهر هذا القرار                

 . بالكيفية اليت حتددها الالئحة التنفيذية
ومينح صاحب الشأن وثيقة رمسية خمتومة خبامت وزارة التجارة موضحاً هبا بيانات الرباءة وذلـك               

 .وزارة هلذا الغرضوفقاً لألمنوذج الذي تعده ال
 

 الفصل الثالث
 انتقال ملكية الرباءة والترخيص باستغالهلا ورهنها واحلجز عليها

 )٢٢(مادة 
 جيـوز تنتقل ملكية براءة االختراع كلها أو بعضها بعوض، أو بغري عوض مبا يف ذلك اإلرث، و          

 .الترخيص باستغالهلا، كما جيوز رهنها أو تقرير حق االنتفاع عليها
 اإلخالل باألحكام املتعلقة ببيع احملال التجارية ورهنها ال يكون نقل ملكية الرباءة أو              ومع عدم 

رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغري إال بعد التأشري بذلك يف سجل براءات االختراع                 
 .والنشر عن ذلك بالكيفية اليت حتددها الالئحة التنفيذية

 
 )٢٣(مادة 



ع احلجز على براءة االختراع اخلاصة مبدينه وفقاً لقواعد احلجز على املنقول            جيوز للدائن أن يوق   
وتعفى اإلدارة املختصة يف وزارة       .حتت يد املدين أو حجز ما للمدين لدى الغري حبسب األحوال          

 . التجارة من األحكام املتعلقة بإقرار احملجوز لديه للدائن احلاجز مبا يف ذمته للمدين احملجوز عليه
جيب على الدائن أن يعلن احلجز وحمضر مرسى املزاد لإلدارة املختصة للتأشري هبما يف سـجل                و

براءات االختراع، وال يكون أيهما حجة على الغري إال بعد التأشري بذلك بالكيفية الـيت حتـددها                 
 .الالئحة التنفيذية

 .ويستحق رسم عن التأشري يف سجل براءات االختراع
 

 الفصل الرابع
 ص اإلجباري باستغالل براءة االختراعالترخي

 )٢٤(مادة 
لوزير التجارة إصدار تراخيص إجبارية غري استئثارية باستغالل بـراءة االختـراع وذلـك يف               

 :احلاالت اآلتية
  الطوارىء القومية أو الضرورة امللحة القصوى أو ألغراض املنفعة العامة غري التجارية على أن                -أ

 . بعد إعطاء الترخيص- عندما يكون  ذلك ممكناً -يتم إخطار مالك الرباءة بذلك 
 عدم قيام مالك الرباءة باستغالل الرباءة استغالالً يفي باحتياجات األسواق احمللية يف مملكـة               -ب

 وذلك خالل ثـالث     – مبراعاة األسعار السائدة يف الدول األخرى        –البحرين بأسعار معقولة    
 .سنوات من تاريخ منح الرباءة أو أربع سنوات من تاريخ تقدمي طلب الرباءة أي املدتني أطول

فإذا رأت وزارة التجارة، رغم فوات امليعاد املنصوص عليه يف هذا البند، أن عـدم اسـتغالل                 
 يرجع إىل أسباب خارجة عن إرادة مالك الرباءة، جاز هلا أن متنحه مهلـة ال تتجـاوز                  الرباءة

سنتني الستغالل الرباءة على الوجه األكمل، وإال كان هلا إصـدار تـرخيص إجبـاري ألي                
 .شخص رفض مالك الرباءة الترخيص له باالستغالل أو علق ذلك على شروط جتارية جمحفة

راءة تنطوي على تقدم تقين ذي شأن وله أمهية كـربى للصـناعة إال               إذا مل يتأت استغالل ب     -ج  
باستغالل براءة أخرى، جاز منح مالك الرباءة األوىل ترخيًصا إجباريا باسـتغالل الـرباءة              



 وال جيـــوز التنازل عن االستغالل املرخص به يف هذه احلالة إال بالتنازل عن               .األخرى
 .الرباءة األوىل

 احلصول على ترخيص إجباري باستغالل الرباءة       – يف املقابل    -اءة األخرى   وحيق ملالك الرب  
 . األوىل بشروط معقولة

 . إذا كان مالك الرباءة ميارس حقوقه على حنو مينع الغري من املنافسة املشروعة-د 
 )٢٥(مادة 
 : يراعى يف شأن الترخيص اإلجباري ما يلي

ـًا  – سداد الرسم املقرر عـن الطلـب          بعد – يبت يف طلب إصدار الترخيص          أن    - أ   وفقـ
 .لظروف كل حالة على حدة

 . أن يستهدف مبنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق احمللية  - ب
أن يكون طالب الترخيص قادًرا على استغالل الرباءة بصفة جدية من خالل منشأة قائمـة                 - ج

 .يف مملكة البحرين
خيص قد بذل جهوداً للحصول على ترخيص اختياري من مالك الرباءة           أن يكون طالب التر      - د

بأسعار وشروط جتارية معقولة دون جدوى وذلك خالل فترة زمنية معقولة، وال يسـري              
 . املادة السابقة من) أ(هذا الشرط على احلالة املنصوص عليها يف البند 

ويف  ذي منح الترخيص من أجله،     أن يتعهد طالب الترخيص باستغالل الرباءة يف الغرض ال         -ـ  ه
 .النطاق وبالشروط وخالل املدة اليت حيددها قرار الترخيص

إذا كان طلب الترخيص له عالقة بتقنية أشباه املوصالت، فال مينح إال ألغـراض املنفعـة                   -  و
 .العامة غري التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أهنا مقيدة للمنافسة املشروعة

ازل املرخص له عن الترخيص باالستغالل إال مع املنشأة ذات الصلة هبذا االستغالل             أال يتن     - ز
 .أو مع اجلزء املتعلق باستغالل الرباءة وبعد موافقة وزارة التجارة

 أن يكون ملالك الرباءة احلق يف احلصول على تعويض عادل يراعـى يف تقـديره القيمـة                    - ح
 .  االقتصادية للترخيص

 عنـد  – إن وجـدت  –ؤخذ يف االعتبار ضرورة تصحيح املمارسات غري التنافسية    كما ي         
 .تقدير قيمة التعويض



من هـذه املـادة يف حالـة        ) د(و  ) ب( ال يسري الشرطان املنصوص عليهما يف البندين           - ط
 .الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أهنا مقيدة للمنافسة املشروعة

تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن سلطة تعديل شروط الترخيص  لوزير التجارة من       - ي
 .إذا تغريت األوضاع اليت على أساسها صدر الترخيص

 )٢٦(مادة 
 –ص  ـلب الترخي ـعلى اإلدارة املختصة يف وزارة التجارة أن تعلن مالك الرباءة بصورة من ط            

 وله أن يقدم    -من هذا القانون    ) ٢٤(دة  من املا ) أ(وذلك فيما عدا احلالة املنصوص عليها يف البند         
على الطلب، وذلك كله يف املواعيد ووفقاً لإلجراءات الـيت حتـددها            ا   كتابي ا املختصة رد  لإلدارة

الالئحة التنفيذية، ويف مجيع األحوال يصدر الوزير قراراً بقبول الطلب أو رفضه، أو بتعليق القبول               
 مجيع األحوال بإخطار مالك الرباءة وطالـب التـرخيص          على شروط حيددها، وتلتزم الوزارة يف     

بالقرار الصادر يف شأن الطلب خالل ثالثني يوماً من تاريخ إصداره، ويتم التأشري هبذا القـرار يف                 
 . وينشر القرار بالكيفية اليت حتددها الالئحة التنفيذية .سجل براءات االختراع

 )٢٧(مادة 
بناء على طلب من مالك الرباءة، إهناء الترخيص قبـل هنايـة      لوزير التجارة، من تلقاء نفسه أو       

 : مدته يف احلاالت اآلتية
زوال األسباب اليت أدت إىل منحه ومل يكن مرجًحا قيام هذه األسباب مرة أخرى، ويشترط                 - أ

ـًا لألوضاع               يف هذه احلالة منح محاية كافية للمصاحل املشروعة للمرخص له، وذلك كله وفق
 . اليت حتددها الالئحة التنفيذيةواإلجراءات

 . عدم قيام املرخص له باستغالل الترخيص خالل سنتني من تاريخ منحه -ب
بتـنفيذ  قيامه   إخالل املرخص له بأحد الشروط اليت على أساسها صدر الترخيص أو عدم             - ج

 .ا لهالتزاماته املنصوص عليها يف هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذً
 اخلامسالفصل 

 انقضاء احلقوق املترتبة على براءة االختراع وبطالهنا
 )٢٨(مادة 

 :تنقضي احلقوق املترتبة على براءة االختراع يف األحوال اآلتية



 . من هذا القانون) ١٤( انقضاء مدة احلماية املنصوص عليها يف املادة   -أ 
 . ب على ذلك املساس حبق الغري على أال يترت، ختلي صاحب براءة االختراع عن حقوقه عليها- ب
من هذا  ) ١٥( االمتناع ملدة تزيد على سنة عن دفع الرسوم املستحقة باملخالفة ألحكام املادة              - ج

رغم إنذاره بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد يف امليعاد            ،  القانون
 . الذي حتدده الالئحة التنفيذية

 . لرباءة  صدور حكم هنائي ببطالن ا- د
ويؤشر يف سجل براءات االختراع عن الرباءات اليت انقضت احلقوق املترتبة عليها، وينشر ذلك              

 .بالكيفية اليت حتددها الالئحة التنفيذية
 )٢٩(مادة 

لوزارة التجارة ولكل ذي شأن، يف أي وقت، أن يطلب من احملكمة الكربى املدنيـة احلكـم                 
 .قد منحت بغري حقببطالن براءات االختراع اليت تكون 

 
 الباب الثاين

 براءات مناذج املنفعة
 )٣٠(مادة 

متنح براءة منوذج املنفعة طبقاً ألحكام هذا القانون عن كل إضافة فنية جديـدة يف الشـكل أو                  
التكوين لوسائل أو أدوات أو معدات أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل                

 .م يف اجملال التجاريما تقدم، وغري ذلك مما يستخد
ولصاحب الشأن حتويل طلب احلصول على براءة منوذج املنفعة إىل طلب براءة اختـراع مـىت                

 . توافرت شروطه، كما حيق لطالب براءة االختراع حتويل طلبه إىل طلب براءة منوذج منفعة
 .ويرتد القيد يف احلالتني إىل تاريخ تقدمي الطلب األصلي



 )٣١(مادة 
تقيد فيـه   " سجل براءات مناذج املنفعة     " رة املختصة يف وزارة التجارة سجالً يسمى        تعد اإلدا 

طلبات براءات مناذج املنفعة ومجيع البيانات املتعلقة هبا، وباستغالهلا، والتصرفات اليت ترد عليهـا              
 .وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات اليت تصدر تنفيذاً له

 )٣٢(مادة 
تكون مدة محاية براءة منوذج املنفعة عشر سنوات تبـدأ من تاريخ تقـدمي طلب احلصول على               

 .الرباءة يف مملكة البحرين
 )٣٣(مادة 

، واملواد مـن    )٣(و  ) ٢(تسرى األحكام اخلاصة برباءات االختراع املنصوص عليها يف املادتني          
  .لقانون على براءات مناذج املنفعةمن هذا ا) ٢٩(حىت ) ١٥(واملواد من ) ١٣(و ) ١١(حىت ) ٥(
 

 الباب الثالث
 أحكام عامة

 )٣٤(مادة 
تتمتع حبماية مؤقتة االختراعات ومناذج املنفعة، اليت تتوافر فيها شروط التسجيل املنصوص عليها             
يف هذا القانون، خالل مدة عرضها يف املعارض اليت تقام داخل مملكة البحرين أو خارجها والـيت                 

 . دها قرار من وزير التجارةيصدر بتحدي
 .وحتدد الالئحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك احلماية

 )٣٥(مادة 
لكل شخص أن يطلب االطالع على سجلي براءات االختراع ومناذج املنفعة املنصوص عليهما             

ـ    ) ٣١(و) ٤(يف املادتني    هما، من هذا القانون، واحلصول على مستخرجات أو صور أو بيانات من
وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات وبالكيفية اليت حتددها الالئحة التنفيذية، وبعد سداد الرسم املقرر             

 .لذلك



 )٣٦(مادة 
مـن هـذا    ) ٢٠(و  ) ١٩(مع مراعاة األحكام املتعلقة باالعتراض املنصوص عليها يف املادتني          

أن أن يتظلم إىل وزير التجـارة       منه، فإن لكل ذي ش    ) ٢٩(القانون، وعدم اإلخالل بأحكام املادة      
. من أي قرار يصدر استناداً ألحكام هذا القانون، وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ البت فيـه                

ويبت يف التظلم خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميه، وخيطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصـادر         
 .بشأن تظلمه خالل ثالثني يوماً من تاريخ البت فيه

 رفض تظلمه أن يطعن يف قرار الرفض أمام احملكمة الكربى املدنية خالل ستني يوماً مـن                 وملن
 . تاريخ إخطاره برفض تظلمه

وال جيوز الطعن أمام احملكمة إال بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض الـتظلم أو فـوات                  
 .ميعاد البت فيه دون إخطار

 )٣٧(مادة 
ص عليها يف هذا القانون وقواعد ونسب زيادهتا وختفيضها         يصدر بتحديد فئات الرسوم املنصو    

 .وحاالت اإلعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة جملس الوزراء
 )٣٨(مادة 

يكون لوزارة التجارة ولكل ذي شأن اللجوء إىل احملكمة الكربى املدنية بطلب إضافة أي بيان               
ل تدوينه هبما، أو حذف أو تعديل أي بيـان دّون           إىل سجلي براءات االختراع ومناذج املنفعة أغف      

 .فيهما دون وجه حق، أو كان غري مطابق للحقيقة
 )٣٩(مادة 

يكون للموظفني الذين يعينهم وزير العدل باالتفاق مع وزير التجارة صفة مـأموري الضـبط               
 .فهمالقضائي بالنسبة للجرائم اليت تقع يف دوائر اختصاصاهتم، وتكون متعلقة بأعمال وظائ

وحتال احملاضر احملررة بالنسبة هلذه اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار من وزيـر التجـارة أو مـن                  
 .يفوضه



 )٤٠(مادة 
 عند التعدي أو لتوقي أي تعٍد على أي من احلقوق املنصوص عليها يف هذا القانون، فإن ملالك                  -أ

ئيس احملكمـة املختصـة بأصـل       الرباءة أو منوذج املنفعة أن يستصدر أمراً على عريضة من ر          
 :ليـزاع الختاذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات التحفظية املناسبة، مبا يف ذلك ما يـالن
 واملـواد   -إثـر وروده      مبا يف ذلك املستورد منها     – إجراء وصف تفصيلي عن املنتجات       -١

 األدلة  واآلالت واألدوات اليت تستخدم، أو تكون قد استخدمت يف التعدي، واحلفاظ على           
 . ذات الصلة باملوضوع

 . توقيع احلجز التحفظي على األشياء املشار إليها يف الفقرة السابقة-٢
 . وقف التعدي-٣

وأن هذا احلق     يتعني أن يرفق بالعريضة األدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب احلق             -ب  
 .متعرض للتعدي أو على وشك التعرض

السلطة املختصة   ب من مقدم الطلب تقدمي املعلومات الالزمة ملساعدة        ولرئيس احملكمة أن يطل        
 .واآلالت واألدوات املعنيةواملواد بتنفيذ اإلجراء التحفظي على حتديد املنتجات 

 دون  - لرئيس احملكمة، عند االقتضاء، أن يصدر أمره املشار إليه على وجـه االسـتعجال                -ج  
رجح أن التأخري يف إصدار األمر قد يلحق باملـدعي       وذلك إذا ما ت    -استدعاء الطرف اآلخر    

 على أن خيطر الطرف اآلخر باألمر فور        -ضرًرا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتالف األدلة         
 . صدوره

وجيوز أن يشمل األمر الصادر باختاذ أي إجراء من هذه اإلجراءات ندب خبري أو أكثر للمعاونة                
ا قد يترتب على اإلجـراء      ممحماية  لمصرفية أو نقدية مناسبة ل    يف التنفيذ، وأن يفرض إيداع كفالة       

من ضرر دون وجه حق، وجيوز ملن صدر ضده األمر أن يتظلم منه أمام احملكمة املختصة خـالل                  
 ويف هذه احلالة    -ب األحوال   ـ حبس –العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به           

 ٠غائه كليا أو جزئيا يكون للمحكمة تأييد األمر أو إل
زاع خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ صـدور         ـوجيــب أن ترفع الدعوى بشأن أصل الن      
 .األمر، وإال زال كل أثر لإلجراء الذي مت اختاذه



 )٤١(مادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن                  

 على سنة وبغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار وال جتاوز ألفي دينار أو بإحدى               ثالثة أشهر وال تزيد   
 :  هاتني العقوبتني كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك فعالً من األفعال اآلتية

 . منوذج منفعة منحت عنه براءة وفقاً ألحكام هذا القانون قلد اختراعاً أو - أ
أو غـري ذلـك    ات أو العالمات أو أدوات التعبئة أو األغلفةوضع على املنتجات أو اإلعالن  - ب

صـنع أو بـاع أو       - منفعة بيانات تؤدي إىل االعتقاد حبصوله على براءة اختراع أو منوذج         
االجتار منتًجا حمميا يف مملكـة       عرض للبيع أو التداول أو استورد من اخلارج أو حاز بقصد          

 . منفعةالبحرين برباءة اختراع أو برباءة منوذج
وجيوز للمحكمة أن تأمر بنشر احلكم يف صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة احملكـوم                 

 .عليه
ويف حالة العود تكون العقوبة احلبس الذي ال تقل مدته عن ستة أشهر وال تزيد على سـنتني                  

لعقوبتني مـع   والغرامة اليت ال تقل عن ألف دينار وال جتاوز أربعة آالف دينار أو بإحدى هاتني ا               
 ملدة ال تقل عن مخسـة       - حبسب األحوال    -إغالق احملل التجاري أو املشروع أو وقف النشاط         

عشر يوماً وال تزيد على ستة أشهر ونشر احلكم يف صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقـة                   
 .احملكوم عليه

ء املتحصلة من اجلرمية مبـا      وللمحكمة يف حالة احلكم باإلدانة أن تأمر مبصادرة أو إتالف األشيا          
 .فيها يف ذلك البضائع املستوردة من اخلارج إثر ورودها، واآلالت واألدوات اليت استخدمت

وهلا يف حالة احلكم بالرباءة أن تأمر مبصادرة أو إتالف األشياء املشار إليها يف الفقرة السابقة إذا                 
 .اءةما أحلقت ضرًرا أو استعملت للتعدي على حقوق مالك الرب

 )٤٢(مادة 
مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات املعمول هبا يف اململكة، تتمتع االمتيازات الصناعية الـيت              
منحت وفقاً للقوانني واألنظمة السارية قبل تاريخ العمل هبذا القانون باحلماية اليت يقررها وتعتـرب               

 من مدة احلمايـة املنصـوص       وكأهنا سجلت وفقاً ألحكامه، على أن ختصم مدة احلماية املنقضية         
 .عليها يف هذا القانون، وذلك وفقاً لإلجراءات وبالكيفية اليت حتددها الالئحة التنفيذية



 )٤٣(مادة 
تنطبق أحكام هذا القانون على كل طلب مت تقدميه قبل تاريخ العمل هبذا القانون، ومل يصـدر                 

 .ق وأحكام هذا القانونبشأنه امتياز صناعي، وجيوز للطالب أن يعدل طلبه مبا يتف
 )٤٤(مادة 

ُيلغى كل ما ورد من أحكام بشأن االمتيـازات الصـناعية بالئحـة االمتيـازات الصـناعية          
 .١٩٧٧لسنة ) ٢٢( املعدلة باملرسوم بقانون رقم ١٩٥٥والتصميمات والعالمات التجارية لسنة 

 )٤٥(مادة 
 . لتنفيذ أحكام هذا القانونيصدر وزير التجارة الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة

 )٤٦(مادة 
 تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التايل لتـاريخ            – كل فيما خيصه     –على الوزراء   

 .نشره يف اجلريدة الرمسية
 

 
 

 ملك مملكة البحرين
 حمد بن عيسى آل خليفة

 
 :صدر في قصر الرفاع

 هـ١٤٢٤ ذي الحجة ٤: بتاريـخ
 م ٢٠٠٤ر  يناي٢٤: الموافق
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