
 

    
    

  
 

                   

     

                  

   

            

             

              

 

         

          

                       

   

            

 
  

                

                 

                

  

          

                 

               

   

 ٢٠٠٣ نةــلس )٧( مـقر ــونقان
 تجـــاريةلا األســـرار أن ــبش

 .البحرين مملكة ملك خليفة آل عيسى بن حمد نحن

 الدستور، على االطالع بعد

 والقѧوانين ١٩٧١ لسѧنة )١٢( رقѧم بقانون بالمرسوم الصادر والتجارية المدنية المرافعات قانون وعلى

 له، المعدلة

 له، المعدلة والقوانين ١٩٨٧ لسنة )٧( رقم بقانون بالمرسوم الصادر التجارة ونقان وعلى

 الدولية، التجارة منظمة تأسيس وثيقة على بالتصديق ١٩٩٤ لسنة ) ٧ ( رقم بقانون المرسوم وعلى

ѧىوعلѧ المرسѧومѧ بقѧانونѧ ѧمرقѧ)لس ) ٣١ѧنةѧبش ١٩٩٦ѧأنѧѧماماإلنضѧ ѧىإلѧ ѧةإتفاقيѧ ѧاريسبѧ ѧةلحمايѧ ѧةالملكيѧ 

 ة،الصناعي

 ،٢٠٠١ لسنة )١٩( رقم بقانون بالمرسوم الصادر المدني القانون وعلى

 ،٢٠٠٢ لسنة )٤٦( رقم بقانون مرسومبال الصادر الجنائية االجراءات قانون وعلى

 العالميѧة المنظمة إنشاء اتفاقية إلى البحرين دولة انضمام بشأن ١٩٩٥ لسنة ) ١ ( رقم المرسوم وعلى

 ،) الويبو ( الفكرية للملكية

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

 ) ١ ( مادة
-:يلي بما اتسمت إذا بحوزته تكون التي المعلومات إفشاء اعتباري أو يعيطب شخص آل على يحظر

 هاداتمفر في أو النهائية صورتها في المعلومات آانت إذا السرية هذه وتتحقق ية،رس انتآ إذا )أ(

 النوع بهذا عادة المشتغلين لدى عليها الحصول السهل من وليس متداولة، غير أو معروفة، غير الدقيقة

 .المعلومات من

 .سرية لكونها ًارظن تجارية قيمة ذات آانت إذا )ب(

 .عليها للحفاظ فعالة تدابير من نيالقانو حائزها اتخذه ما على سريتها في تعتمد آانت إذا )ج(

 البنود في عليها المنصوص السمات فيها تتوافر التي المعلومات تعتبر القانون هذا أحكام يقتطب وفي

 .يةتجار ًارارسأ السابقة



    

             

                

            

              

               

                

               

                 

              

   
   

                

    

                  

  

    
                

    

                 

         

                

         

                   

               

              

    

 ) ٢( مادة
 واإلختبارات البيانات إلى السابقة المادة في يهعل المنصوص التجارية اراألسر إفشاء حظر يمتد

 على وافقةملل طلبها على اءبن صةمختال اتالجه إلى تقدم والتي معتبرة، جهود يجةتن آانت التي السرية

 .جديدة آيميائية آيانات فيها تستخدم التي الكيميائية الزراعية أو يةالصيدل المنتجات تسويق

 تاريخ من وذلك اإلفشاء من بحمايتها واإلختبارات، البيانات هذه تتلقى التي المختصة، الجهات وتلتزم

 وذلك لها المنصف غير رياجلتا اإلستخدام وحظر عنها، يةالسر صفة زوال حتى المعلومات هذه تلقي

 األدوية تلك مثل لتسويق عليها اإلعتماد من مهادمق موافقة على يحصل لم آخر شخص أي بمنع

 .البحرين مملكة في تسويقها على الموافقة لتاريخ يةتال سنوات خمس بعد ّالإ به الخاصة أوالمنتجات

 لضرورة عنها الكشف من مختصةلا الجهات به تقوم ما البيانات هذه مقدم حق على ًايدعت يعتبر وال

 غير التجاري اإلستخدام عدم لضمان الالزمة التـدابير اتخذت ما إذا أو هـورالجم يةماح تقتضيها

 .المنصف

 ) ٣( مادة
 تتعارض التي األفعال من فعل بأي عليها التعدي من الغير منع التجارية األسرار في الحق لصاحب

 .الشريفة يةالتجار الممارسات مع

 أو بعوض للغير التجارية األسرار في يتصرف أن – حقوقه إليه آلت من أو – الحق لصاحب ويجوز

 .عوض بغير

 ) ٤ ( مادة
 أي إتيان-اصخ بوجه- الشريفة يةالتجار للممارسات يعتبرمخالفة ، القانون هذا أحكام يقتطب في

-:اآلتية األفعال من فعل

 .العقد يتضمنها سرية معلومات من علمه إلى صلو ما بإفشاء المتعاقدين أحد بقيام بالعقود اللاإلخ )أ(

 .إفشائها على يضتحروال ؤتمنة،الم المعلومات يةسر إفشاء )ب(

 رقآالط المشروعة، غير رقالطــ من طريقة بأية ، حفظها أماآن من المعلومات على الحصول )ج(

 .غيرها أو لرشوةا أو السرقة أو التجسس أو االحتيالية

 بان يعلم، أن ستطاعتهإ في آان أو يعلم آان إذا آخر، من يةالتجار األسرار على شخص حصول )د(

 .سابقةال البنود في عليها المنصوص األفعال من ًالعف رتكابها نتيجة آان عليها الشخص ذلك حصول

 مخالفة المستقلة يةالذات اإلمكانات أو الجهود بذل نتيجة يةالتجار األسرار إلى التوصل يعتبر وال

 .الشريفة يةتجارال للممارسات



 

   

              

           

                                         

 

    
                  

              

            

                

               

 

           

   

                 

       

             

       

                 

                 

             

                 

                 

                  

                  

     

                

       

 ) ٥( مادة

 ائيضالق الضبط مأموري صفة ارةجلتا وزير مع باالتفاق دلالع وزير يعينهم الذين للموظفين كوني

 .وظائفهم بأعمال متعلقة وتكون هماختصاصات دوائر في تقع التي للجرائم بالنسبة

 ممѧن أو التجѧارة وزيѧر مѧن بقѧرار العامѧة النيابѧة إلѧى الجѧرائم لهѧذه بالنسѧبة المحѧررة ضرالمحا وتحال

 .يفوضـــه

 ) ٦ ( مادة
 فإن ون،نالقا هذا في عليها المنصوص وقالحقـ من أي على اعتداء أي لتوقي أو االعتداء عند )أ(

 اذختال عالنزا بأصل مختصةال مةمحكال رئيس من عريضة علىًارمأ يستصدر أن الحق لصاحب

 :يلي ما ذلك في بما المناسبة، يةالتحفظ اإلجراءات من أآثر أو إجراء

 والمواد – وروده إثر منها المستورد ذلك في بما – المنتجات عن تفصيلي وصف إجراء-١

 الصلة ذات ألدلةا على لحفاظوا ذلك، في خدمتاست قد تكون أو تستخدم، التي واألدوات واآلالت

 .بالموضوع

 .السابقة الفقرة في إليها شارمال األشياء على التحفظي زالحج توقيع-٢

 .التعدي وقف-٣

 الحق هذا وأن الحق صاحب هو الطالب أن على يةالكاف األدلة بالعريضة يرفق أن يتعين )ب(

 .له التعرض وشك على أو للتعدي متعرض

 لمختصةا السلطة عدةالمس الالزمة المعلومات تقديم الطلب مقدم من يطلب أن المحكمة ولرئيس

 .المعنية السلع تحديد على التحفظي جراءاإل بتنفيذ

 استدعاء دون االستعجال وجه على إليه المشار أمره يصدر أن االقتضاء عند المحكمة لرئيس )ج(

 يتعذر ضررا بالمدعي يلحق قد األمر إصدار في التأخير أن ترجح ما إذا وذلك- اآلخر الطرف

 .صدوره فور باألمر يخطر أن على- األدلة إتالف عليه يترتب أو تدارآه

 في للمعاونة أآثر أو خبير ندب اإلجراءات هذه من إجراء يأ باتخاذ الصادر األمر يشمل أن ويجوز

 ضرر من جراءاإل على يترتب قد ما مايةلح مناسبة نقدية أو يةمصرف آفالة إيداع يفرض وأن ،التنفيذ

أيام العشرة خالل المختصة المحكمة أمام منه يتظلم أن األمر ضده صدر لمن ويجوز حق، وجه دون

 األمر تأييد للمحكمة يكون الحالة هذه وفي- ألحوالا بحسب- تبليغه تاريخ من أو صدوره لتاريخ يةالتال

 .جزئيا أو آليا إلغاؤه أو

 وإال األمر، صدور تاريخ من ًاموي عشر مسةخ خالل النزاع أصل بشـأن وىـالدع عـرفت أن يجـبو

 .اتخاذه تم الذي لإلجراء أثر آل زال



 

    
                   

                  

               

             

                 

 

                   

                  

                    

                 

                

               

 

                  

         

   
         

    
                   

   

 

 

 

                                     
                                          

    
     
    

 ) ٧ ( مادة
ثالثة عن تقل ال مدة بسبالح يعاقب آخر، قانون أي عليها ينص أشد عقوبة بأية خاللإلا عدم مع

 نهاتي بإحدى أو دينار ألفي تجاوز وال دينار خمسمائة عن تقل ال وبغرامة سنة على يدتز وال أشهر

 هذا ألحكام ًاقبط محميةال التجارية سراراأل عن بالكشف عةمشرو غير بوسيلة قام من آل العقوبتين

 .الوسيلة تلك عن متحصلة وبأنها بسريتها علمه مع باستخدامها أو بحيازتها أو القانون

 المحكوم نفــقة على أآثر أو واحدة مرة يومية يةمحل صحيفة في الحكم بنشر تأمر أن كمةحللم ويجوز

 .عليه

 والغرامة سنتين على تزيد وال أشهر ستة عن مدته تقل ال الذي بسالح عقوبةال تكون العود حالة وفي

 المحل إغالق مع العقوبتين هاتين بإحدى أو دينار آالف أربعة اوزجت وال دينار ألف عن تقل ال التي

 تزيد وال ًاموي عشر خمسة عن تقل ال لمدة – األحوال بحسب – النشاط وقف أو المشروع أو التجاري

 .عليه كــومالمح نفقة على أآثر أو واحدة مرة يومية محلية يفةحص في الحكم ونشر أشهر تةس على

 من تحصلةمال عسلال أو المنتجات إتالف أو مصادرةبتأمر أن باإلدانة الحكم حالة في وللمحكمة

 تخدمتاس التي واألدواتواآلالت ورودها، إثـر رجالخا من المسـتوردة عالسـل ذلك في بما الجريمة

 .فيها

 ما إذا بقةاسال الفقرة في هاإلي المشار األشياء إتالف أو بمصادرة تأمر أن بالبراءة الحكم حالة في ولها

 .الحق صاحب حقوق على للتعدي استعملت أو ًاررض ألحقت

 ) ٨( مادة
 .القانون هذا أحكام لتنفيذ الالزمة راتاالقر التجارة وزير يصدر

 ) ٩( مادة
 نشره لتاريخ التالي اليوم من ًااعتبار به ويعمل ، القانون هذا تنفيذ – صهيخ فيما آل- الوزراء على

 .الرسمية الجريدة في

 البحرين مملكة ملك

 خليفة آل سىعي بن حمد

 :الرفاع قصر في صدر
 هـ١٤٢٤ خراآل ربيع ١٤ :بتاريــخ
 م٢٠٠٣ يونيـــــــو ١٤ :الموافق
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