
 2006لسنة ) 5(قانون رقم 
 بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة

 
  

 . نحن حمد بن عيسى آل خليفة                  ملك مملكة البحرين 
      بعد اإلطالع على الدستور ، 

 المعدلة  1955وعلى الئحة اإلمتيازات الصناعية والتصميمات والعالمات التجارية لسنة         
  ، 1977لسنة ) 22(بالمرسوم بقانون رقم 

م     انون رق وم بق صادر بالمرس ة ال ة والتجاري ات المدني انون المرافع ى ق سنة ) 12(وعل ل
  والقوانين المعدلة له ،1971

م             انون رق صادر بالمرسوم بق سنة   ) 7(وعلى قانون التجارة ال ة     1987ل وانين المعدل  والق
 له، 

م     انون رق وم بق ى المرس سنة ) 7(وعل ى وثيق  1994ل صـديق عل ة   بالت يس منظم ة تأس
 التجارة الدولية، 

م     انون رق وم بق ى المرس سنة ) 31(وعل ة     1996ل ى اتفاقي ضمام إل ى اإلن ة عل  بالموافق
 باريس لحماية الملكية الصناعية ، 

  ،2001لسنة ) 19(وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 ،2002لسنة ) 46(رقم وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون 

م   وم رق ى المرس سنة ) 1(وعل شاء    1995ل ة إن ى إتفاقي رين إل ة البح ضمام دول شأن إن  ب
 ،) الويبو(المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 :أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 
 
  

 الفصل األول
 أحكام عامة 

   )1( مــادة 
ة أو                        ه النهائي تج في هيئت في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالدائرة المتكاملة آل من

ه العناصر  شط -الوسيطة تكون في ل عنصر ن ى األق ع الوصالت أو - أحدها عل   وجمي
تج أداء       ذا المن ن ه رض م ون الغ ادة ، ويك ن م ة م ى قطع ة ضمن أو عل ضها مدمج بع

 . وظيفة إلكترونية
ه ، لعناصر                        ويقصد بالت  ر عن ة التعبي ًا آانت طريق اد، أي صميم آل ترتيب ثالثي األبع

ة ، أو أي                          رة متكامل بعض أو آل وصالت دائ شطًا ول صرًا ن ل عن ى األق يكون أحدها عل
  .  ترتيب ثالثي األبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع

  
   )2( مــادة 

 . سجيله وفقا ألحكام هذا القانون يتمتع بالحماية آل تصميم يتسم باألصالة يتم ت    
د    ن عن م يك ره ، ول ـه مبتك ري بذل د فك اج جه ان نت سمًا باألصالة إذا آ صميم مت د الت ويع



 .ابتكاره مألوفًا لدى مبتكري ومصنعي الدوائر المتكاملة 
دى مصنعي           ة ل و آانت عناصره ووصالته مألوف آما يعد التصميم متسمًا باألصالة ، ول

دوائر  بعض ومبتكري ال ذه العناصر والوصالت بعضها ب ران ه ان اقت ة ، إذا آ المتكامل
 . جديدًا في حد ذاته 

              
  )3(مــادة 

سجل تصميمات   > تعد اإلدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، سجال يسمى               
ع   تقيد فيه تصميمات الدوائر المتكاملة التي تقرر قبول تسجيله        < الدوائر المتكاملة    ا وجمي

انون       ذا الق ام ه ًا ألحك ك وفق ا ، وذل رد عليه ي ت صرفات الت ا ، والت ة به ات المتعلق البيان
 . والئحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له 

  
  )4(مــادة 

ة البحرين ، يكون                          ا في مملك ة المعمول به ات الدولي مع عدم اإلخالل بأحكام اإلتفاقي
ًا     لكل شخص طبيعي أو اعتب     ة وفق رة متكامل اري الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم دائ

ى      ون إل ذين ينتم ب ال ن األجان ة أو م واطنى المملك ن م ان م انون ، إذا آ ذا الق ام ه ألحك
ه                  ان لدي ل ، أو إذا آ ة المث ة معامل عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملك

شأة               ة من ك الدول ك العضو أو تل دوائر          في أراضي ذل ار تصميمات ال ة البتك ة وفعال حقيقي
 .المتكاملة أو إنتاج هذه الدوائر

  
  )5(مــادة 

ة أو                ة التجارة العالمي إذا قدم طلب لتسجيل تصميم دائرة متكاملة لدى عضو في منظم
ه                     ه حقوق دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إلي

دم طلب    شروط واألوضاع واإلجراءات المنصوص    أن يق صميم بال سجيل عن ذات الت ت
ذه                     عليها في هـذا القانــون وذلك خالل سنة من تاريـخ تقديـم الطلب في الخارج ، وفي ه

 .الحالة يعتبر تاريخ اإليداع األول أساسًا لحق األولوية
ديم     وال يحول دون تسجيل التصميم مجرد نشر وصف التصميم أو استغالله تجار             ًا أو تق ي

 .طلب آخر عنه خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
  

  )6(مــادة 
ان                             ه ، وإذا آ ه حقوق ة للمبتكر أو لمن آلت إلي دائرة المتكامل يكون الحق في تصميم ال

ًا                      م جميع ان الحق في التصميم له االبتكار  نتيجة عمل مشترك بين عدد من األشخاص آ
هم ما لم يتفقـوا على خالف ذلك ، وال يعتبر مشترآا في ابتكار التصميم       بالتساوى فيما بين  

 .من اقتصرت جهوده على مجـرد التنفيذ
نهم عن اآلخر ،                        ستقل آل م ر من شخص ي ى ذات التصميم أآث إما إذا آان قد توصل إل

 . فيكون الحق في التصميم لألسبق إلى تقديم طلب التسجيل
 
  



  )7(مــادة 
من القانون المدني ، يكون الحق في التصميم     )  631(الل بأحكام المادة مع عدم اإلخ     

ى                لصاحب العمل متى آان االبتكار ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إل
  .االبتكار

 
  )8(مــادة 

د العمل             -إذا ابتكر العامل           تصميمًا    - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عق
لة ائق أو أدوات ذا ص رات أو وث ك خب ي ذل ستخدمًا ف ل م احب العم شاط ص ال ن  بمج

ه                صاحب العمل أو مواده األولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل ، وجب علي
اب مسجل مصحوب                   ذلك بكت فور شهر قرار تسجيل التصميم أن يخطر صاحب العمل ب

الل ثالث     ل خ صاحب العم ون ل روف، ويك دون مظ م الوصول ب اريخ  بعل ن ت هر م ة أش
ل             اء مقاب إخطاره الخيار بين استغالل التصميم أوشراء الحق المترتب عليه ، وذلك آله لق

 .عادل يدفع للعامل
سابقة          رة ال ا في الفق ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليه

 .دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف
ادة        ادة وفي الم ذه الم ى     ) 7(وتسري األحكام المنصوص عليها في ه انون عل ذا الق من ه

 . الموظفين العموميين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم
  

  )9(مادة 
ه العمل                          اريخ ترآ سجيل تصميم خالل سنة من ت دم من المبتكر لت يعتبر الطلب المق

دم أثن ه ق ة أو الخاصة آأن شأة العام ر وصاحب بالمن ن المبتك ل م ون لك ة ، ويك اء الخدم
ادتين            ا في الم وق المنصوص عليه انون بحسب     ) 8(و ) 7(العمل جميع الحق ذا الق من ه

 . األحوال
  

  )10(مادة 
ام أي شخص                       ال يجوز بغير تصريح آتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم قي

 -:طبيعي أو اعتباري بأي من األعمال اآلتية 
ك بإدماجه في                  استن)  1( م ذل ه ، سواء ت د من ه أو أي جزء جدي ساخ تصميم محمي بكامل

 . دائرة متكاملة أو بأية طريقة أخرى 
رة         )  2( ة دائ ي أو أي صميم محم ع ت ع أو توزي تيراد أو بي ة باس راض تجاري ام ألغ القي

ان                            ا آ دائرة طالم ذه ال ل ه ى مث وي عل تج يحت ذا التصميم، أو أي من ا ه متكاملة أدمج فيه
 . تضمنا لهام
  

  )11(مــادة 
ادة     ) 2(يعتبر مشروعا آل عمل من األعمال المنصوص عليها في البند                ) 10(من الم

ر مشروعة أو                 ة غي من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميمًا منسوخًا بطريق
ها ال أي منتج يتضمن مثل هذه الدائرة، إذا آان الشخص الذي باشر تلك األعمال أو أمر ب         



ر                  ة غي ساخه بطريق م استن ه ت يعلم ولم يكن من شأنه أن يعلم عند حصوله على التصميم أن
ر مشروعة أو أن                   ة غي سوخًا بطريق مشروعة أو أن الدائرة المتكاملة تتضمن تصميمًا من

 . المنتج يحتوي على هذه الدائرة
 بعلم  ومع ذلك إذا قام صاحب الحق بإخطار هذا الشخص بموجب آتاب مسجل مصحوب            

ر           ة غي ساخه بطريق م استن ه ت ي حوزت ذي ف صميم ال أن الت روف ب دون مظ ول ب الوص
ة                 ساخه بطريق م استن مشروعة أو بأن الدائرة المتكاملة أو المنتج يتضمن تصميمًا محميًا ت
ه من مخزون وفي                    ا لدي غير مشروعة، فإنه في هذه الحالة يجوز للشخص التصرف فيم

رائه  ى ش د عل ي تعاق ات الت دفع    المنتج أن ي ًا ب ون ملزم ه ويك ار إلي ل وصول اإلخط ا قب
ذلك                          رخيص ب م الت و ت ا ل ستحقه ، فيم ذي ي ول ال ل المعق ادل المقاب ًا يع لصاحب الحق مبلغ

  .بإرادة الطرفين
 
  )12(مــادة 

ادة          م الم تثناء من حك وق صاحب         ) 10(اس ى حق ديًا عل ر تع انون ، ال يعتب ذا الق من ه
ال           الحق في التصميم قيام أي ش      خص طبيعي أو اعتباري دون تصريح منه بأي من األعم

 :اآلتية 
ه لغرض شخصي أو ألغراض مقصورة       )  1( استنساخ تصميم محمي أو جزء جديد من

ار       ن ابتك ك ع فر ذل إذا أس ا  ، ف يم دون غيره ل أو البحث أو التعل يم أو التحلي ى التقي عل
انون      ) 2(المادة  تصميم آخر يتوافر بشأنه شرط األصالة المنصوص عليه في           ذا الق من ه

ال            شأنه األعم ـر ب ـاملة أو أن يباشـ ـرة متكـ جاز لمن ابتكر هذا التصميم أن يدمجه في دائ
ادة       وق                  ) 10(المنصوص عليهــا في الم ى حق ديًا عل ك تع ر ذل انون ، وال يعتب ذا الق من ه

 . صاحب الحق في التصميم األول
ان    )  2( ي ، إذا آ صميم محم ن ت زء م ساخ ج رط     استن شأنه ش وافر ب زء ال يت ذا الج  ه

 . األصالة
 .ابتكار تصميم جديد مطابق لتصميم آخر محمي ، وذلك نتيجة جهود مستقلة)  3(
د          )  4( ا في البن ادة     ) 2(القيام باألعمال المنصوص عليه انون ،       ) 10(من الم ذا الق من ه

ذا التصميم       متى تم السماح بتداول التصميم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي أد           ا ه مج فيه
ل                            ة أو في الخارج ، من قب دائرة في األسواق المحلي ذه ال ل ه أو المنتج الذي يتضمن مث

  . صاحب الحق أو بموافقته
  

  
 )13(مــادة 

ديم طلب                      اريخ تق تكون مدة حماية تصميمات الدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من ت
اريخ أو           ة أو في              تسجيلها في مملكة البحرين ، أو من ت ا في المملك ل استغالل تجاري له

 .الخارج أي التاريخين أسبق
اريخ           وتنقضي مـدة حمـاية التصميمات في جميع األحـوال بمضي خمس عشرة سنة من ت

  .ابتكارها



 
  )14(مــادة 

درج             نوي يت م س ستحق رس ا ي صميم ، آم سجيل الت ب ت ديم طل د تق م عن ستحق رس ي
ة ا        ارًا من بداي دة المحددة                  بالزيادة اعتب اء الم سجيل حتى انته رار الت شهر ق ة ل سنة الثاني ل

 . قانونًا لحماية التصميم
 . ويؤدى رسم إضافي في حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة  تزيد على ستة أشهر

  
 الفصل الثاني

 تسجيل التصميم 
  )15(مــادة 

ه حق                ى اإلدارة المختصة       يقدم طلب تسجيل التصميم من المبتكر أو ممن آلت إلي ه إل وق
ام      ًا لألحك ذا الغرض ، وفق ده له ذي تع وذج ال ى األنم ارة عل صناعة والتج ي وزارة ال ف
ددها          ي تح راءات الت اع واإلج شروط واألوض انون وبال ذا الق ي ه ا ف صوص عليه المن

 .الالئحة التنفيذية ، وال يجوز أن يتضمن الطلب أآثر من تصميم واحد
ا ه خ ب ، بوج ق بالطل ة  ويرف ات الالزم ـومات والمعلوم صـور والرس ات وال ص ، البيان

لتحديد التصميم ، وبيان الوظيفة اإللكترونية للدائرة المتكاملة المزمع إدماج التصميم فيها            
 .، وعينة من الدائرة المتكاملة إذا آان التصميم  قد تم استغالله تجاريًا

ر من الصورة أ       ستبعد جزءًا أو أآث ة صنع   ويجوز للطالب أن ي ق بطريق و الرسم المتعل
ة  ان الوظيف صميم وبي د الت ـة لتحدي ه آافي ة من ـزاء المقدم ة إذا آانت األج دائرة المتكامل ال

 .اإللكترونية للدائرة المتكاملة
ي    دمها ف بق أن ق ي س ات الت ات عن الطلب ديم بيان وال بتق ع األح ي جمي ب ف زم الطال ويلت

 .ا ، ونتائج البت في هذه الطلباتالخارج عن ذات التصميم وما يتصل بموضوعه
اريخ أول استغالل تجاري للتصميم في                       نتين من ت وال يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء س

 .المملكة أو في الخارج من قبل صاحب الحق أو بموافقته
شروط      سائر ال ستوفيًا ل صميم م سجيل الت ب ت صة لطل سلم اإلدارة المخت اريخ ت ر ت ويعتب

  .تاريخًا إليداعه
 

  )16(ـادة مـ
ول الطلب ،                            شأن قب رار ب ل صدور ق يجوز لطالب تسجيل التصميم ، في أي وقت قب

شرط أال                      ات التصميم ورسوماته ب ى بيان ديالت عل راه من تع ا ي ه أو إدخال م سحب طلب
ًا لإلجراءات التي تحددها الالئحة                   يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية التصميم ، وذلك وفق

 .التنفيذية
  

  )17(ة مــاد
ه      )  أ( سجيل ومرفقات ب الت ارة طل صناعة والتج ي وزارة ال صة ف تفحص اإلدارة المخت

للتحقق من استيفاء الشــروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديالت التي               
ه  ًا للبت في راه الزم ا ت تيفاء م ى الطلب واس ا عل رى وجوب إدخاله ي . ت وافرت ف وإذا ت



شروط المط ب ال ي     الطل ة الت اد وبالكيفي ي الميع ك ف ه وذل ن قبول اإلعالن ع ت ب ة قام لوب
 . تحددها الالئحة التنفيــذية

يجوز لكل شخص ، بعد اإلعالن عن قبول الطلب ، االطالع عليه وعلى المستندات              ) ب(
د          ًا للقواع ة ، وفق دوائر المتكامل صميمات ال جل ت ي س ه ف ا دون عن ه وم ة ب المرفق

 .التي تحددها الالئحة التنفيذية وبعد سداد الرسم المقرر لذلكواإلجراءات وبالكيفية 
ي    ) ج( سير ف ى ال ة عل صة آتاب دى اإلدارة المخت رض ل أن أن يعت ل ذي ش وز لك يج

ب ،    ول الطل ـالن عن قب اريخ اإلع ن ت ًا م ـتين  يوم صميم خالل س سجيل الت راءات ت إج
 . ويجب أن يكون االعتراض مسببًا

 . تراضويفرض رسم على تقديم االع
 . وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد االعتراض وإجراءات البت فيه

  
  )18(مــادة 

يصدر قرار من اإلدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بشأن تسجيل التصميم       
شأنه                 فور مضي ستين يومًا من تاريخ اإلعالن عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض ب

اد             ، ويشهر هذا القرار بالك     يفية التي تحددها الالئحة التنفيذية ، فإذا قدم اعتراض ففي ميع
 . أقصاه ستون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإلعتراض

اتم                 ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل التصميم وتختم بخ
  . لمختصة لهذا الغرضوزارة الصناعة والتجارة وفقًا لألنموذج الذي تعده االدارة ا

  
 )19(مــادة 

يجب على اإلدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، إذا ما قررت رفض طلب                  
ذلك ،     ة ب ائع المتعلق ان الوق ع بي ا م باب قراره ب بأس صميم ، أن تخطر الطال سجيل الت ت
ًا          ين يوم ك خالل ثالث بموجب آتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، وذل

 .من تاريخ صدوره
  

  )20(مــادة 
سها              اء نف يجوز لإلدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلق

ى سجل   ـان إل سـببًا بإضافة أي بي رارًا م صـدر ق أن ، أن ت ب أي ذي ش ى طل اء عل أو بن
ر                     ان غي ديل أي بي ه ، أو بحذف أو بتع مطابق  تصميمات الدوائر المتكاملة أغفل تدوينه ب

للحقيقة أو دوِّن بغير وجه حق ، وُينشر هذا القرار ، وذلك آله وفقًا للقواعد واإلجراءات                  
 .وبالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية

 .ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا ألحكام هذه المادة



  
 الفصل الثالث

 انتقال ملكية التصميم والترخيص 
 باالنتفاع به ورهنه والحجز عليه

  )21(مــادة 
ك اإلرث ،                           ا في ذل ر عوض بم تـنتقل ملكية التصميم ، آليًا أو جزئيًا ، بعوض أو بغي

 .ويجوز الترخيص باستغالله ، آما يجوز رهنه أو تقرير حق االنتفاع عليه
د   وال يكون نقل ملكية التصميم أو رهنه أو تقرير حق انتفاع عليه حجة عل               ر إال بع ى الغي

ي        ة الت ك بالكيفي ن ذل شر ع ة والن دوائر المتكامل صميمات ال ـجل ت ي سـ ذلك ف ير ب التأش
  . تحددها الالئحة التنفيذية

 
  )22(مــادة 

ًا لقواعد الحجز                        ه وفق يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية التصميم الخاص بمدين
 .دى الغير بحسب األحوالعلى المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين ل

إقرار                    ة ب ام المتعلق صناعة والتجارة من األحك      وتعفى اإلدارة المختصة في وزارة ال
 . المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه

ـر   إلدارة المختصة للتأشي زاد ل ن الحجز ومحضر مرسى الم دائن أن يعل ى ال ويجب عل
د                    بهما في سجل تصميـما     ـر إال بع ى الغي ا حجة عل ة ، وال يكون أيهم دوائر المتكامل ت ال

 .التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية
 .ويستحق رسم عن التأشير في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة

 
  

 الفصل الرابع
 الترخيص اإلجباري باستغالل التصميم

  )23(مــادة 
 إصدار ترخيص إجباري غير استئثاري باستغالل التصميم          لوزير الصناعة والتجارة      

 :في أي من الحاالت اآلتية  
ر                 )  1( ة غي ة العام الطوارىء القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو ألغراض المنفع

ا   رخيص ، حالم صميم بإصدار الت ي الت تم إخطار صاحب الحق ف ى أن ي ة،  عل التجاري
 .  ليةيكون ذلك ممكنًا من الناحية العم

سوق            )  2( عدم قيام صاحب الحق باستغالل التصميم المحمي استغالًال يفي باحتياجات ال
دول األخرى   -المحلية في المملكة بأسعار معقولة   ك  - بمراعاة األسعار السائدة في ال  وذل

صناعة والتجارة                وزارة ال خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار اإلدارة المختصة ب
 .  أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل أي المدتين أطولبتسجيل التصميم

ه في                   اد المنصوص علي ومع ذلك إذا ارتأت وزارة الصناعة والتجارة ، رغم فوات الميع
هذا البند ، أن عدم استغالل التصميم يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب الحق ،          

 .ل التصميم على الوجه المذآورجاز لها أن تمنحه مهلة ال تجاوز سنتين الستغال



 .إذا آان صاحب الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة)  3(
  

  )24(مــادة 
  -: يراعى في شأن الترخيص االجباري اآلتي     

رخيص ) 1( ي طلب إصدار الت رر عن الطلب -أن يبت ف م المق داد الرس د س ًا - بع  وفق
 .دةلظروف آل حالة على ح

 . أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية) 2(
شأة              ) 3( أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغالل التصميم بصفة جدية من خالل من

 .قائمة في مملكة البحرين
ن      ) 4( اري م رخيص اختي ى ت صول عل ودًا للح ذل جه د ب رخيص ق ب الت ون طال أن يك

رة            صاحب الحق في ا    لتصميم بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خالل فت
د                من  ) 1(زمنية معقولة ، وال يسـري هذا الشـرط على الحالة المنصـوص عليهـا في البن

 .من هذا القانون) 23(المادة 
رخيص من          ) 5( نح الت ذي م أن يتعهد طالب الترخيص باستغالل التصميم  في الغرض ال

 .بالشروط وخالل المدة التي يحددها قرار الترخيصأجله، وفي النطاق و
نح إال ألغراض             ) 6( باه الموصالت ، فال يم ة أش ة بتقني إذا آان طلب الترخيص ذا عالق

 .المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة
صلة       عدم جواز تنازل المرخص له عن الترخيص باإلستغالل إ        ) 7( شأة ذات ال ال مع المن

صناعة           ر ال ة وزي د موافق ق باستغالل التصميم  وبع ذا اإلستغالل أو مع الجزء المتعل به
 .والتجارة

ديره                   ) 8( ل عادل يراعي في تق ى مقاب أن يكون لصاحب الحق في التصميم الحصول عل
ـار ضـرورة تصحيـح الممار               ـات  القيمة االقتصادية للترخيـص ، آما ُيؤخذ في اإلعتب سـ

 . عند تقدير هذا المقابل- إن وجدت -غــير التنافســية 
دين  ) 9( ي البن ا ف شرطان المنصوص عليهم سري ال ي  ) 4(و ) 2(ال ي ادة ف ذه الم ن ه م

 .حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة
ديل         لوزير الصناعة والتجارة ، من تلقاء نفسه أو بناًء          )  10( شأن ، تع على طلب ذوي ال

 .شروط الترخيص إذا تغيرت األوضاع التي على أساسها صدر الترخيص
  

  )25(مادة 
د      ي البن ا ف ة المنصوص عليه دا الحال ا ع ادة ) 1(فيم انون ، ) 23(من الم ذا الق من ه

ـن صاحب الحق في                  ـارة أن تعل صناعة والتج يجب على اإلدارة المختصـة في وزارة ال
ى الطلب ،             التصمي ًا عل الدارة ردًا آتابي دم ل ه أن يق ـب الترخيــص ، ول م بصورة من طل

ول الطلب أو رفضه أو                        رارًا بقب صناعة والتجارة ق ر ال ع األحوال يصدر وزي وفي جمي
ًا للقواعد واإلجراءات             ـد ووفق بتعليق القبول على شروط يحددها ، وذلك آله في المواعيـ

وعلى اإلدارة المختصة إخطار صاحب الحق في التصميم      . ةالتي تحددها الالئحة التنفيذي   
م                  اب مسجل مصحوب بعل وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب بموجب آت
رار                 ذا الق الوصول بدون مظروف خالل ثالثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير به



ة      رار بالكيفي شر الق ة ، وين دوائر المتكامل صميمات ال جل ت ي س ة  ف ددها الالئح ي تح الت
 . التنفيذية

  
  )26(مــادة 

ي            ق ف احب الح ب ص ى طل اء عل سه أو بن اء نف ن تلق ارة ، م صناعة والتج وزير ال ل
  -: التصميم ، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في أي من الحاالت اآلتية 

ذه األ                      ) 1( ام ه ًا قي م يكن مرجح رخيص إذا ل نح الت ى م سباب  زوال األسباب التي أدت إل
ه                  مرة أخرى ، ويشترط في هذه الحالة منح حماية آافية للمصالح المشروعة للمرخص ل

 .، وذلك آله وفقًا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية
 . عدم قيام المرخص له باستغالل الترخيص خالل سنتين من تاريخ منحه)  2(
ه            إخالل المرخص له بأحد الشروط التي على      ) 3( رخيص أو عدم قيام  أساسها صدر الت

 .بتـنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون
  

 الفصل الخامس
 انقضاء الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم 

 واعتبار قرار التسجيل آأن لم يكن
  )27(مادة 

 -:تنقضي الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم في أي من الحاالت اآلتية )  أ (
 . من هذا القانون) 13(انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة ) 1(
ك المساس                        )  2( ى ذل ى أال يترتب عل ه ، عل تخلي صاحب الحق في التصميم عن حقوق

 . بحق الغير
ادة  ) 3( ام الم ة ألحك ستحقة بالمخالف داد الرسوم الم نة عن س ى س د عل دة تزي اع لم اإلمتن
ذار   ) 14( م الوصول        من هذا القانون رغم إن اب مسجل مصحوب بعل  صاحب الحق بكت

 . بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده الالئحة التنفيذية
سجيل              )  ب( في حالة صدور حكم نهائي ببطالن تسجيل تصميم أو صدور قرار بشطب ت

 . من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل آأن لم يكن) 28(تصميم طبقًا لحكم المادة 
ضت         )    ج ( ي انق صميمات الت ن الت ة ع دوائر المتكامل صميمات ال جل ت ي س ر ف يؤش

الحقــوق المترتبة على تسجيلها وآذلك تلك التي قضي ببطالن تسجيلها أو تقرر شطبها ،              
 . وينشر عن ذلك بالكيفيـة التي تحددها الالئحة التنفيذية

  
  )28(مادة 

سها       يجوز لإلدارة المختصة في وزارة الصناعة       اء نف  والتجارة ، في أي وقت من تلق
دائرة                           سجيل تصميم ل سببًا بشطب ت رارًا م ى طلب أي ذي شأن ، أن تصدر ق أو بناء عل
د       ًا للقواع ه وفق ك آل ـون ، وذل ذا القان ام ه ة ألحك م بالمخالف ه ت ديها أن ت ل ة إذا ثب متكامل

 . واإلجراءات وبالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية
 . تحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا ألحكام هذه المادة     ويس

  



 الفصل السادس
 أحكام متفرقة

  )29(مادة 
سجيل       ا شروط الت وافر فيه ي تت ة الت دوائر المتكامل صميمات ال ة ت ة مؤقت ع بحماي تتمت

ام                           دة عرضها في المعارض التي تق ك خالل م انون ، وذل ذا الق ا في ه المنصوص عليه
 .  خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارةداخل المملكة أو

 . وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية
  

  )30(مادة 
ة والحصول       دوائر المتكامل صميمات ال ى سجل ت ل شخص أن يطلب االطالع عل لك

ًا للقوا  ك وفق ه ، وذل ات من ستخرجات أو صور أو بيان ى م ة عل راءات وبالكيفي د واإلج ع
 . التي تحددها الالئحة التنفيذية

ويستحق رسم عن االطالع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو                
 .صور أو بيانات منه

  
  )31(مادة 

رة                 ا في الفق ادة   ) ج(مع مراعاة األحكام المتعلقة باالعتراض المنصوص عليه من الم
صناعة والتجارة من أي                  من هذا القانون  ) 17( ر ال  ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزي

ه        اريخ علم ن ت ًا م ين يوم الل ثالث ك خ انون ، وذل ذا الق ام ه تنادًا ألحك صدر اس رار ي ق
 . بالقرار

ًا                 ويبت في التظلم ويخطر المتظلم آتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خالل ستين يوم
 . من تاريخ تقديمه

ًا من                   وللمتظلم أ  ة خالل ستين يوم رى المدني ن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكب
سابقة دون            رة ال ه في الفق تاريخ إخطاره برفض تظلمه ، أو فوات الميعاد المنصوص علي

 . إخطار
تظلم أو                   رار برفض ال وال يجوز الطعن أمام المحكمة إال بعد التظلم من القرار وصدور ق

 .  دون إخطارفوات الميعاد المشار إليه
  

  )32(مادة 
ا                    يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادته

ة مجلس                     د موافق صناعة والتجارة بع ر ال رار من وزي وتخفيضها وحاالت اإلعفاء منها ق
 .الوزراء

   
  )33(مادة 

ق     ارة للتحق صناعة والتج ر ال نهم وزي ذين يعي وظفين ال ذا يكون للم ام ه ذ أحك  من تنفي
 .القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة

ارة       صناعة والتج ر ال ع وزي اق م دل باالتف ر الع ولهم وزي ذين يخ وظفين ال ون للم ويك



ر اختصاصاتهم                ع في دوائ صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تق
 . ال وظائفهموتكون متعلقة بأعم

ر     ن وزي رار م ة بق ة العام ى النياب رائم إل ذه الج سبة له ررة بالن ال المحاضر المح   وتح
 .الصناعة والتجارة أو من يفوضه

  
  )34(مــادة 

ذا     )  أ (  ي ه ا ف صوص عليه وق المن ن الحق ى أي م ـّد  عل وقي أي تع دي أو لت د التع عن
ى عر  رًا عل صدر أم ق أن يست صاحب الح إن ل انون ، ف ة الق يس المحكم ن رئ ضة م ي

ـا               ـة ، بم ـظية المناسب المختصة بأصل النزاع التخاذ إجراء  أو أآثر من اإلجراءات التحف
 : في ذلك اآلتي 

ر وروده -إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات  )  1( ا إث ستورد منه ك الم ا في ذل   - بم
د استخدمت في الت          ستخدم ، أو تكون ق اظ   والمواد واآلالت واألدوات التي ت عدي ، والحف

 . على األدلة ذات الصلة بالموضوع 
 .من هذه الفقرة) 1( في البند توقيع الحجز التحفظي على األشياء المشار إليها)  2(
 .وقف التعدي )  3(
دم الطلب هو صاحب الحق                      )  ب  (  ى أن مق ة عل ة الكافي يجب أن يرفق بالعريضة األدل

 .تعرض لهوأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك ال
سلطة         ساعدة ال ة لم ات الالزم ديم المعلوم ب بتق دم الطل ف مق ة أن يكل رئيس المحكم ول
واد واآلالت واألدوات  ات والم د المنتج ى تحدي ي عل راء التحفظ ذ اإلج صة بتنفي المخت

 .المعنية
لرئيس المحكمة عند االقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه االستعجال ،  )  ج  ( 

د يلحق                   دون استدعا  ء الطرف اآلخر ،  وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار األمر ق
ة ، ويخطر الطرف اآلخر   الف األدل ه إت ب علي ه أو يترت ذر تدارآ دعي ضررًا يتع بالم

 . باألمر فور صدوره
ي    )  د(  ا ف صوص عليه راءات المن ن اإلج اذ أي م صادر بإتخ ر ال شمل األم وز أن ي يج

ة               من هذه الماد  ) أ(الفقرة   داع آفال ة ندب خبير أو أآثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إي
 . مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على اإلجراء من ضرر دون وجه حق

ة المختصة خالل العشرة      )  هـ  (  يجوز لمن صدر ضده األمر أن يتظلم منه أمام المحكم
ه  أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره  ة    - بحسب األحوال   - ب ذه الحال  وفي ه
 .يكون للمحكمة تأييد األمر أو إلغاؤه آليًا أو جزئيًا

اريخ              )  و  (   ًا من ت زاع  خالل خمسة عشر يوم يجــب أن ترفع الدعوى بشأن أصل الن
 .صدور األمر،  وإال زال آل أثر لإلجراء الذي تم اتخاذه

  
  )35(مــادة 

دة ال                  مع عدم اإلخالل بأية عقو         الحبس م انون آخر ، يعاقب ب ا أي ق بة أشد ينص عليه
ار وال تجاوز                         سمائة دين ل عن خم ة ال تق ى سنة وبغرام تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عل
ذلك                   ه ب دون وجه حق مع علم وبتين ، آل من ارتكب ب ألفي دينار أو بإحـدى هاتين العق



دين   ي البن ا ف ال المنصوص عليه ن األعم ًال  م ادة ) 2(و ) 1(عم ن الم ذا ) 10(م ن ه م
 . القانون

ى                      ر عل رة واحدة أو أآث ة م ة محلي ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومي
 .نفقة المحكوم عليه

ى                             د عل ه عن ستة أشهر وال تزي ل مدت ذي ال تق ة الحبس ال ود تكون العقوب وفي حالة الع
اتين  سنتين والغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز أ       ربعة آالف دينار أو بإحدى ه

شاط                    - بحسب األحوال      -العقوبتين مع إغالق المحل التجاري أو المشروع أو وقف الن
ي صحيفة   م ف شر الحك تة أشهر ون ى س د عل ًا وال تزي سة عشر يوم ل عن خم دة ال تق لم

 .يومية محلية مرة واحدة أو أآثر على نفقة المحكوم عليه
م با        ة الحك ياء المتحصلة من                وللمحكمة في حال أمر بمصادرة أو إتالف األش ة أن  ت إلدان

 .الجريمة ، واآلالت واألدوات التي استخدمت فيها
ياء واآلالت واألدوات      الف األش صادرة أو إت أمر بم البراءة أن ت م ب ة الحك ي حال ا ف وله
ن    ى أي م دي عل تعملت للتع ا ألحقت ضررًا أو اس سابقة إذا م رة ال ي الفق ا ف شار إليه الم

 . لحقوق المنصوص عليها في هذا القانونا
  

  )36(مادة 
ذا                   ام ه ذ أحك ُيصدر وزير الصناعة والتجارة الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفي

 .    القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
  

  )37(مادة 
قانون ، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم  تنفيذ أحكام هذا ال- آل فيما يخصه -على الوزراء      

 .التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 
  

 ملك مملكة البحرين                 
 حمد بن عيسى آل خليفة  

  
  

 :صدر في قصر الرفاع 
 هـ 1427  ربيع اآلخر1: بتاريـخ
  م2006ـل   أبـري29: الموافـق
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