نظام تسجيل االصناف النباتية الجديدة وتعديالته رقم 76لسنة 2002
صادر بموجب المادة  30من قانون حماية االصناف النباتية الجديدة رقم  24لسنة 2000

المادة 1
يسمى ىذا النظام ( نظام تسجيل االصناف النباتية الجديدة لسنة  ) 2002ويعمل بو بعد ثالثين

يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا ادناه ما لم تدل

القرينة عمى غير ذلك :

القانون  :قانون حماية االصناف النباتية الجديدة المعمول بو .
المجنة

 :المجنة الفنية المشكمة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة ( )00من القانون .

المكتب  :مكتب مسجل االصناف النباتية الجديدة في الو ازرة .
الطالب  :طالب التسجيل الغراض الحماية .

الوكيل :

وكيل تسجيل الممكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام ىذا النظام او المحامي

المسجل في سجل المحامين المزاولين .

الشيادة  :شيادة التسجيل الممنوحة لمصنف المحمي .
الشخص  :أي شخص طبيعي او اعتباري .

المادة 3
تسري احكام ىذا النظام عمى االنواع النباتية المحددة في الممحق رقم ( )0من ىذا النظام ويعتبر ىذا

الممحق جزءا ال يتج از منو  ،ولموزير ان يقرر اضافة انواع اخرى الييا عمى ان ينشر ىذا القرار في

الجريدة الرسمية .

المادة 4
تستوفي الو ازرة الرسوم والبدالت المنصوص عمييا في الممحق رقم ( )2من ىذا النظام ويعتبر ىذا

الممحق جزءا ال يتج از منو .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بالغاء عبارة (المحددة ازاء كل خدمة من الخدمات )واالستعاضة عنيا بعبارة ( والبدالت) بموجب النظام المعدل رقم  77لسنة .2006

المادة 5
أ  .يصدر الوزير تعميمات يحدد بموجبيا صيغ النماذج المعتمدة في تقديم الطمبات واالعتراضات

واالخطارات والتبميغات والتصريحات والتعيدات واي وثيقة اخرى يتم تقديميا بمقتضى احكام القانون

وىذا النظام وسائر االمور والشروط المتعمقة بيا  .اما االمور التي لم تعتمد ليا أي نماذج فتقدم

خطيا الى المسجل .

ب .تقدم الطمبات واالعتراضات واالخطارات والتبميغات والتصريحات والتعيدات المنصوص عمييا

في الفقرة (أ) من ىذه المادة محررة او مطبوعة بالمغة العربية عمى نسختين ولممسجل ان يطمب

نسخا اضافية منيا .

المادة 6
أ  .0 .تسمم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطمبات والتصاريح واالخطارات واي مستندات
اخرى يجيز او يمزم القانون او ىذا النظام تقديميا او ايداعيا او تسميميا او تبميغيا .

 .2يعتبر تاريخ ووقت تقديم او ايداع او تسميم او تبميغ أي من المستندات المنصوص عمييا في
البند ( )0من ىذه الفقرة ىو تاريخ ووقت تسمميا باليد او تاريخ ووقت تسمميا بالبريد المسجل .

 .7الثبات واقعة االرسال او التسميم عمى المرسل ان يثبت بانو قد قام بتسميم المستند باليد او ارسمو
بالبريد المسجل الى عنوان المكتب او الى العنوان المذكور في الطمب او في الئحة االعتراض او

الى العنوان المعين لمتبميغ وفقا الحكام المادة ( )7من ىذا النظام  ،حسب مقتضى الحال .

ب .تسجل في سجل الوارد او سجل الصادر لدى المكتب وبارقام متسمسمة الطمبات والتصاريح

واالخطارات واي مستندات اخرى يجيز او يقضي القانون او ىذا النظام تقديميا او ايداعيا او
تسميميا او تبميغيا مع بيان تاريخ ووقت التسمم او االرسال حسب مقتضى الحال .

المادة 7
يتوجب عمى كل من كان ممزما بتحديد عنوان لو بمقتضى احكام القانون او احكام ىذا النظام ان

يحدد لدى المكتب عنوانو في المممكة عمى ان يعتمد ىذا العنوان في جميع المعامالت والمراسالت

ذات العالقة .

المادة 8

أ  .يقدم طمب تسجيل الصنف الى المكتب عمى االنموذج المعتمد مرفقا بو الوثائق والبيانات

والمتطمبات المنصوص عمييا في المادة ( )9من ىذا النظام .

ب .يسجل طمب التسجيل في السجل الخاص لدى المكتب تحت رقم متسمسل ووفقا لتاريخ ووقت

تسممو سواء سمم باليد او ارسل بالبريد المسجل .

ج .يزود المكتب الطالب اشعا ار بتسمم الطمب ورقم تسجيمو يحدد فيو تاريخ التسمم ووقتو .

المادة 9
مع مراعاة احكام المادة ( )00من ىذا النظام عمى الطالب ان يرفق بطمب التسجيل الوثائق والبيانات

والمتطمبات التالية :

أ  .وثيقة تتضمن وصفا تفصيميا لعممية استنباط الصنف المطموب تسجيمو مبينا فييا ما يمي :

 .0افصاح كامل عن اصل الصنف وطريقة استنباطو .

 .2وصف دقيق لممراحل المتتابعة لعمميات االختيار واالكثار التي استخدمت في تطوير الصنف .
 .7اثبات التجانس مبينا فيو درجة التباين في أي من الصفات التي يتصف بيا الصنف .

 .4بيان الثبات الوراثي لمصنف مبينا فيو عدد دورات االكثار التي لم تتغير خالليا أي من الصفات
المميزة لمصنف  ،وطبيعة المتغيرات التي تم رصدىا خالل عمميات االكثار وتكرارىا وكذلك بيان
تكرار الخمط الذي تم رصده او المتوقع حدوثو .

ب .ممخص مختصر عن تمييز الصنف يبين فيو بوضوح كيفية تمييز الصنف المطموب تسجيمو

عن غيره من االصناف المنحدرة من النوع نفسو  ،وفي حالة وجود تقارب او تشابو بين الصنف
المطموب تسجيمو والصنف او االصناف االخرى ينبغي عمى الطالب ما يمي :

 .0تحديد ىذه االصناف مع وصف دقيق الوجو االختالف بينيا .

 .2ارفاق البيانات االحصائية الرقمية التي تبين وجود اختالف واضح بين صفات الصنف المطموب
تسجيمو وصفات االصناف االخرى .

 .7تقديم عينات من مواد االكثار او عينات نباتية اخرى من الصنف او تقديم صور فوتوغرافية ليا
اذا كان ذلك يساعد عمى بيان التمييز الخاص بالصنف بوضوح تام .
ج .البيانات والوثائق التالية :

 .0بيان دقيق ومفصل لوصف الصنف كما ىو مبين في االنموذج المعتمد .

 .2البيانات والوثائق الرسمية التي تعرف بطالب التسجيل اذا كان شخصا طبيعيا او شيادة تسجيل
الشركة او المؤسسة او صورة مصدقة عنيا .

 .7الوثيقة الدالة عمى حق الطالب في الصنف اذا كان الطالب غير المستنبط عمى ان تكون ىذه
الوثيقة مصدقة من الجيات الحكومية المختصة .

 .4سند الوكالة اذا تقدم بطمب التسجيل شخص اخر غير المستنبط او غير طالب التسجيل عمى ان
يكون السند مصدقا حسب االصول .

 .5صورة عن الطمب السابق والمستندات المرفقة بو مصحوبة بشيادة تبين تاريخ ورقم ايداعو والدولة
التي اودع فييا  ،وذلك اذا كان الطمب يتضمن ادعاء بحق االولوية في التسجيل لطمب سبق تقديمو
في دولة ترتبط مع المممكة باتفاقية دولية لحماية الممكية الفكرية وفقا لممادة ( )9من القانون .

 .6الرسومات التوضيحية الخاصة بالصنف اذا كانت ضرورية لمتعرف عميو مع وصف مختصر ليا
 ،ان وجدت  ،عمى ان يراعى في ذلك احكام المادة ( )02من ىذا النظام .

د  .التصنيف النباتي لمصنف والتسمية المقترحة لو .

المادة 10
أ  .0 .ال يجوز قبول طمب اذا لم تكن مرفقة بو الوثائق والبيانات المشار الييا في الفقرتين (أ) و
(ب) وفي البند ( )0من الفقرة (ج) من المادة ( )9من ىذا النظام .

 .2اذا لم ترفق مع الطمب أي من البيانات والوثائق والمتطمبات المشار الييا في الفقرة (د) من المادة
( )9من ىذا النظام وفي البنود ( )2و( )7و( )4و( )6من الفقرة (ج) من المادة ( )9فمممجمس ان
يقبل الطمب بعد ان يقدم الطالب تعيدا كتابيا عمى االنموذج المعتمد يمتزم فيو باستكمال البيانات

والوثائق والمتطمبات الالزمة خالل ثالثين يوما من تاريخ الموافقة عمى طمبو .

 .7اذا لم تستكمل البيانات والوثائق والمتطمبات خالل المدة المنصوص عمييا في البند ( )2من ىذه

الفقرة يعتبر الطالب متنازال عن طمب التسجيل ويصدر المسجل ق ار ار بذلك .

 . 4اذا كان المستند المشار اليو في البند ( )5من الفقرة (ج) من المادة ( )9من ىذا النظام من

المستندات المطموبة ولم يتم تقديمو مع الطمب او خالل المدة المشار الييا في البند ( )2من ىذه

الفقرة فيسقط حق الطالب في المطالبة باالولوية  ،ويسجل في السجل بفقدان حق الطالب في الطمب

او سقوط حقو في المطالبة باالولوية حسب مقتضى الحال .

ب .لممسجل ان يكمف الطالب او يسمح لو بتقديم أي بيانات او معمومات او رسومات او أي مواد

او نماذج اضافية اذا راى ذلك ضروريا .

المادة 11
يجب ان تكون المستندات التي يتم تقديميا مع الطمب بمقتضى احكام القانون وىذا النظام محررة

بالمغة العربية واذا كانت محررة بالمغة االنجميزية يجب ان تكون مصحوبة بترجمة محمفة الى المغة

العربية او بترجمة محمفة الى المغتين العربية واالنجميزية اذا كانت محررة باي من المغات االخرى .

المادة 12
أ  .يجب ان تكشف الرسومات التوضيحية المقدمة بمقتضى البند ( )6من الفقرة (ج) من المادة ()9
من ىذا النظام عن الخصائص المميزة لمصنف وان تراعي ما يمي :

 .0ان تكون مرسومة بخطوط ثابتة وبصورة واضحة وعمى نسق واحد .
 .2ان تكون االشكال مرسومة عموديا عمى ورق الرسم .

 .7ان تكون الحروف واالرقام المستخدمة في االشارة الى اجزاء الرسم مكتوبة بشكل واضح  ،وان

تستخدم ذات الحروف واالرقام في االوضاع المختمفة لمرسم  ،وفي حالة كتابة تمك الحروف واالرقام

خارج الشكل يجب وصميا باالجزاء التي تشير الييا بخطوط رفيعة .

 .4ان يترك في حالة رسم اكثر من شكل في الورقة الواحدة مسافة كافية بين كل شكل واخر
واعطاء االشكال ارقاما متسمسمة .

ب .يجوز ان تكون الرسومات التوضيحية صو ار فوتوغرافية كما يجوز ان تكون مرسومة بالحبر

االسود اال انو يجب ان تكون ممونة اذا كان المون من الخصائص المميزة لمصنف .

المادة 13

أ  .عمى الطالب تزويد المسجل بالعينة الممثمة لمصنف المطموب تسجيمو وفقا لمتعميمات التي

يصدرىا الوزير والتي يحدد بموجبيا طبيعة العينة وكميتيا وطريقة تغميفيا وايداعيا في المكتب

وطريقة التخمص منيا سواء باتالفيا او باعادتيا الى الطالب .

ب .لممسجل ان يامر بزراعة العينة قبل اتخاذ قرار نيائي بشان الطمب عمى ان يحدد مسبقا نفقات
عممية الزراعة وان يتم اخطار الطالب بيا لتسديدىا خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما من تاريخ

صدور االخطار وبخالف ذلك يعتبر الطمب متنازال عنو .

المادة 14
أ  .لمطالب الحق بطمب اجراء تعديل عمى طمب التسجيل واي من مرفقاتو قبل نشره في الجريدة

الرسمية .

ب .يقدم الطمب المنصوص عميو في الفقرة (أ) من ىذه المادة عمى االنموذج المعتمد مرفقة بو ،

حسب مقتضى الحال  ،الرسومات التوضيحية الجديدة او العينات الجديدة او التصنيف النباتي او

التسمية الجديدة وما الى ذلك من بيانات يشمميا التعديل  ،ويعتبر تاريخ اجراء التعديل تاريخ االيداع

والتسجيل المعتمد لمطمب .

المادة 15
يتولى المسجل او من يفوضو من موظفي المكتب دراسة الطمب ومرفقاتو من الناحية الشكمية لمتحقق

مما يمي :

أ  .استيفاء الطمب وعينات الصنف ورسوماتو لمشروط المنصوص عمييا في المواد ( )9و()02

و( )07من ىذا النظام .

ب .استيفاء تسمية الصنف المقترحة لمشروط المنصوص عمييا في المادتين ( )26و( )27من

القانون .

المادة 16
اذا تبين نتيجة دراسة الطمب بانو غير مستكمل المتطمبات او يخالف ايا من الشروط المنصوص

عمييا في القانون او في ىذا النظام او غير مستوف لبعضيا فمممسجل ان يوجو اخطا ار الى الطالب

يكمفو فيو باستكمال البيانات او الوثائق او المتطمبات الناقصة في الطمب او اجراء التعديالت الالزمة

عميو ليستوف جميع متطمباتو خالل ستين يوما من تاريخ تبمغو االخطار  ،واذا تخمف او امتنع عن
تنفيذ ذلك خالل ىذه المدة يعتبر الطالب متنازال عن طمبو عمى ان يصدر المسجل ق ار ار بذلك يتم

اخطار الطالب بو  ،ويتم توثيق القرار في السجل .

المادة 17
اذا تبين نتيجة دراسة الطمب بانو مستوف لمشروط والمتطمبات المنصوص عمييا في القانون وفي

ىذا النظام  ،يتم اجراء الفحص الفني لمصنف من قبل الو ازرة وفقا الحكام المادة ( )00من القانون

بعد دفع الرسوم المقررة  ،عمى ان يتم اخطار الطالب بيا ليقوم بتسديدىا خالل ستين يوما من تاريخ
تبمغو االخطار واذا تخمف الطالب عن ذلك يعتبر الطمب متنازال عنو ويتم توثيق ذلك في السجل .

المادة 18
اذا تم االعتماد في اجراء الفحص الفني لمصنف عمى االختبارات والفحوصات التي اجرتيا جية فنية
غير الو ازرة داخل المممكة او خارجيا فعمى الطالب تزويد المكتب بيا خالل مدة ال تتجاوز ستين

يوما من تاريخ تبمغو االخطار بتقديميا  ،وفي حالة تخمفو عن تقديميا خالل ىذه المدة يعتبر الطمب

متنازال عنو عمى ان يصدر المسجل ق ار ار بذلك ويتم اخطار الطالب بذلك .

المادة 19
اذا تبين نتيجة دراسة الطمب عدم توافر الشروط المنصوص عمييا في القانون وىذا النظام يصدر

المسجل ق ار ار مسببا برفض الطمب ويتم اخطار الطالب بذلك .

المادة 20

أ  .0 .اذا تبين نتيجة دراسة الطمب توافر الشروط والمتطمبات الشكمية والموضوعية المنصوص

عمييا في القانون وفي ىذا النظام يصدر المسجل ق ار ار بالموافقة المبدئية عمى الطمب ويتم توثيقو في

السجل .

 .2يتم اخطار الطالب بالموافقة المبدئية عمى طمبو خطيا ويطمب اليو في االخطار تسديد اجور نشر
الموافقة في الجريدة الرسمية خالل ستين يوما من تاريخ تبمغو واذا لم يقم بذلك يعتبر الطمب متنازال

عنو ويصدر المسجل ق ار ار بذلك .

ب .اذا قام الطالب بتسديد اجور النشر ويصدر المسجل شيادة بالموافقة المبدئية عمى حماية

الصنف وتكون ىذه الموافقة سارية المفعول لسنة واحدة من تاريخ اصدارىا  ،ولممسجل تمديدىا لمدة

او مدد ال تزيد عمى سنة اخرى .

ج .ينشر المسجل اعالنا بالموافقة المبدئية عمى حماية الصنف في الجريدة الرسمية شريطة ان

يتضمن ىذا االعالن ما يمي :

 .0اسم المستنبط وجنسيتو وعنوانو .
 .2اسم الوكيل وجنسيتو وعنوانو .
 .7تسمية الصنف .

 .4التصنيف النباتي لمصنف .

المادة 21
تصدر شيادة الموافقة المبدئية لمطالب عمى االنموذج المعتمد بحيث تكفل لو جميع الحقوق

المنصوص عمييا في المادة ( )07من القانون .

المادة 22
أ  .اذا لم يقم اعتراض عمى تسجيل الصنف خالل المدة المحددة في المادة ( )02من القانون او اذا
قدم اعتراض وتم رفضو  ،يصدر المسجل قرار بمنح الشيادة بعد استيفاء الرسوم المقررة ويقوم بقيد

الشيادة في السجل وتسميميا لمطالب او وكيمو حسب االصول .

ب .يجب ان تتضمن الشيادة والقيد في السجل البيانات التالية :

 .0رقم الطمب وتاريخ ايداعو .

 .2اسم المستنبط وجنسيتو وعنوانو .

 .7تسمية الصنف وتصنيفو النباتي .
 .4رقم قيد الشيادة في السجل .
 .5تاريخ اصدار الشيادة .
 .6بيان دفع الرسوم .

 .7مدة الحماية وتاريخ بدئيا ونيايتيا .

 .8رقم وتاريخ طمب االولوية والدولة التي قدم فييا في حالة استناد الشيادة الى ىذه االولوية .

 .9الرسومات المتعمقة بالصنف ان وجدت .

المادة 23
أ  .يقدم االعتراض عمى قبول طمب تسجيل الصنف وفقا لالنموذج المعتمد عمى ان يذكر فيو السبب

او االسباب التي يستند الييا المعترض في اعتراضو وان يقوم بتسديد الرسم المقرر .

ب .يوقع انموذج االعتراض من المعترض او وكيمو وترفق بو الئحة من نسختين تبين بالتفصيل

الحق الذي يدعيو المعترض والوقائع واالسباب التي بنى عمييا اعتراضو .

ج .عمى المسجل اخطار الطالب باالعتراض المتعمق بطمبو وتزويده بنسخة من االعتراض والالئحة

المرفقة بو .

المادة 24
لمطالب اذا تم االعتراض عمى طمبو الحق في الرد عمى االعتراض خالل ثالثين يوما من تاريخ
تسممو الئحة االعتراض وعميو في ىذه الحالة ان يودع لدى المكتب الئحة جوابية من نسختين

يضمنيا تفاصيل رده عمى االعتراض وعمى المسجل تزويد المعترض بنسخة من الالئحة الجوابية

التي يقدميا الطالب .

المادة 25
لممعترض ان يودع لدى المكتب خالل ثالثين يوما من تاريخ تسممو نسخة من الالئحة الجوابية

بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين وباي مبرزات اخرى يرى انيا تؤيد دعواه وعمى المسجل

تزويد الطالب بنسخة منيا .

المادة 26
أ  .لمطالب المعترض عمى طمبو ان يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى
خالل ثالثين يوما من تاريخ تسممو نسخة من البينات والمرفقات المشار الييا في المادة ( )25من

ىذا النظام  ،وعمى المسجل ان يزود المعترض بنسخة منيا .

ب .لممعترض ان يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا عمى ما يقدمو

طالب التسجيل خالل ثالثين يوما من تاريخ تسممو نسخة من التصاريح والمبرزات المشار الييا في

الفقرة (أ) من ىذه المادة  ،وعمى المسجل تزويد طالب التسجيل بنسخة منيا وعمى ان تقتصر

التصاريح والمبرزات التي يودعيا المعترض عمى االمور التي تستدعي الرد عمييا .

المادة 27
أ  .يعين المسجل موعدا لمنظر في القضية عند ختام البينة ويعطى الفريقين مدة ال تقل عن خمسة

عشر يوما من الموعد الذي يعينو لمنظر في القضية .

ب .يصدر المسجل ق ارره في القضية بعد سماع اقوال الفريقين او الفريق الذي يرغب في بسط اقوالو
او تقديم مرافعتو  ،واذا لم يرغب أي منيما في بسط اقوالو يجوز لممسجل بدون سماع االقوال ان

يفصل في القضية ويبمغيما ق ارره في جميع االحوال .

المادة 28

أ  .يجب ان تستيل التصاريح المشفوعة باليمين التي تقتضي احكام ىذا النظام تقديميا او تمك
المستعممة في أي اجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعمق بيا وان تكون

بصيغة المتكمم وان تقسم الى فقرات متتابعة ومرقمة وان تقتصر كل فقرة منيا بقدر االمكان عمى

موضوع واحد وان يكون التصريح مطبوعا .

ب .يجب ان يذكر في التصريح المشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح بو وصفتو ومحل اقامتو
المعتاد وان يذكر فيو كذلك اسم الشخص وعنوانو الذي صرح بالنيابة عنو .

المادة 29
تنظم وتوقع التصاريح المشفوعة باليمين داخل المممكة امام الكاتب العدل او قاضي الصمح اما في

خارج المممكة فتنظم وتوقع امام الكاتب العدل او من يقوم مقامو او امام قاض عمى ان تصدق من

المراجع المختصة حسب االصول .

المادة 30
أ  .يقدم طمب ابطال تسجيل الصنف المحمي حسب االنموذج المعتمد لذلك مع الرسم المقرر عمى

ان يذكر فيو السبب او االسباب التي يستند الييا طالب االبطال عمى التسجيل .

ب .يتم توقيع طمب االبطال من مقدمو او وكيمو ويرفق بالئحة من نسختين تبين بالتفصيل حق

طالب االبطال والوقائع واالسباب التي استند الييا في طمبو ويبمغ المسجل المستنبط نسخة من طمب

االبطال .

المادة 31
تسري عمى طمب االبطال بعد تقديمو وتبميغ نسخة منو الى المستنبط االجراءات المنصوص عمييا

في المادتين ( )24و( )29من ىذا النظام .

المادة 32

أ  .لممسجل في الوقت الذي يراه مناسبا اجراء فحص فني لمصنف المحمي لمتاكد من المحافظة عمى
ثباتو وتجانسو وفقا الحكام الفقرة (ب) من المادة ( )00من القانون .

ب .اذا لم يزود المستنبط المسجل باالختبارات والفحوصات التي اجرتيا جية فنية غير الو ازرة وفقا

الحكام المادة ( )08من ىذا النظام خالل مدة ال تزيد عمى ستين يوما من تاريخ تبمغو اخطا ار بذلك
من المسجل يكون لممسجل الحق في شطب تسجيل الصنف المحمي  ،ويتم تبميغ المستنبط بذلك

كما يقوم المسجل بقيد قرار الشطب في السجل ونشره في الجريدة الرسمية .

ج .اذا تبين نتيجة الفحص الفني لمصنف المحمي عدم تحقق ثبات الصنف او تجانسو فعمى

المسجل اصدار قرار بشطب تسجيل ذلك الصنف  ،ويتم قيد قرار الشطب في السجل ونشره في

الجريدة الرسمية .

المادة 33
أ  .يجوز لممستنبط ان يرخص الي شخص باستعمال او استغالل الصنف المحمي بموجب عقد

خطي يبرم بينيما  ،عمى ان ال تتجاوز مدة ىذا الترخيص مدة الحماية المقررة وفقا الحكام القانون

وعمى ان يتم توثيق العقد في السجل لدى المكتب .

ب .يصدر الوزير التعميمات التي يحدد فييا اجراءات التراخيص التعاقدية وشروطيا .

المادة 34
يتم شطب قيد الترخيص التعاقدي من السجل في أي من الحاالت التالية :

أ  .بناء عمى طمب يقدمو اطراف العقد لممسجل مع المستندات المؤيدة لذلك .

ب .عند انقضاء مدة العقد وعدم اشعار المسجل بتجديده خالل ثالثين يوما من تاريخ انقضائو .
ج .عند فسخ العقد قبل انقضاء مدتو باتفاق الطرفين .

د  .بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية .

المادة 35
أ  .يجوز الي شخص ان يقدم طمبا خطيا لممسجل لمحصول عمى ترخيص اجباري باستغالل

الصنف المحمي وفقا الحكام المادة ( )20من القانون .

ب .لموزير بناء عمى تنسيب المسجل ان يقرر تمبية الطمب اذا راى في ذلك مصمحة عامة عمى ان

يحدد في ق ارره شروط الترخيص ومجالو والتعويض الذي يتوجب عمى طالب الترخيص االجباري

دفعو لممستنبط ويتم تسجيل الترخيص االجباري وكل ما يتعمق بو في السجل بعد اداء الرسم المقرر

من قبل المرخص لو .

ج .يتم اخطار االطراف ذات العالقة بالق اررات التي يتخذىا الوزير بشان الطمب المقدم اليو .

المادة 36
أ  .عمى المستنبط تادية رسم الحماية السنوي المنصوص عميو في الممحق رقم ( )2من ىذا النظام
خالل شير كانون الثاني من كل سنة واذا لم يقم بتسديد الرسم خالل مدة ال تتجاوز نياية شير

نيسان من كل سنة يصدر المسجل ق ار ار بشطب تسجيل الصنف المحمي والغاء الحقوق المترتبة

عمى الشيادة ويتم اخطار المستنبط بذلك .

ب .يتولى المسجل اخطار المستنبط بالقرار الذي اتخذه بموجب الفقرة (أ) من ىذه المادة ويتم نشره

في الجريدة الرسمية .

المادة 37

أ  .اذا ط ار أي تغيير عمى اسم المستنبط او عنوانو او عنوان تبميغو فعميو ان يرسل اشعا ار الى

المسجل عمى االنموذج المعد ليذه الغاية وعمى المسجل ان يدون ذلك التغيير في السجل بعد دفع

الرسوم المقررة وفقا الحكام ىذا النظام ويتم نشر التغيير في الجريدة الرسمية عمى نفقة المستنبط .

ب .0 .اذا تبين لممسجل عن التسمية مخالفة الحكام القانون يكمف المستنبط بتغيير تسمية الصنف
بتسمية اخرى مناسبة خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما من تاريخ تبمغو اشعا ار خطيا بذلك  ،واذا لم

يقم المستنبط بتغيير التسمية يقوم المسجل بشطب تسجيل الصنف وتبميغ المستنبط بذلك وقيد قرار

الشطب في السجل ويتم نشره في الجريدة الرسمية .

 .2تسري احكام البند رقم ( )0من ىذه الفقرة عمى الطمب الذي يتقدم بو المستنبط لتغيير التسمية .

المادة 38
لممسجل من تمقاء نفسو او بناء عمى طمب يقدم اليو تصحيح أي اخطاء مادية وقعت في طمبات

التسجيل المقدمة او في مرفقاتيا او في الشيادة او في أي قيد في السجل عمى االنموذج المعد ليذه

الغاية .

المادة 39
أ  .يقدم طمب لممسجل عمى االنموذج المعد ليذه الغاية لمحصول عمى شيادة تتعمق باي قيد او أي

امر يجيزه القانون او ىذا النظام .

ب .يقدم صاحب العالقة طمبا لممسجل عمى االنموذج المعد ليذه الغاية ودفع الرسوم المقررة

لمحصول عمى نسخة من الشيادة بسبب فقدىا او تمفيا .

ج .يصدر المسجل نسخا مصدقا عن كل قيد من قيود السجل او عن أي شيادة او بيانات او

تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات المحفوظة لديو بناء عمى طمب خطي يقدم من

ذوي العالقة بعد دفع الرسوم المقررة .

المادة 40
يقدم عمى االنموذج المعد ليذه الغاية أي طمب بتسجيل مستند غير منصوص عميو في ىذا النظام

يؤثر في ممكية الشيادة  ،ويرفق بالطمب نسخة طبق االصل من المستند المطموب تسجيمو مصدقا

حسب االصول .

المادة 41
أ  .لممسجل ان يمدد ايا من المدد المنصوص عمييا في ىذا النظام لمقيام باي عمل او اتخاذ أي

اجراءات منصوص عمييا فيو لمدد مماثمة الي منيا اذا راى ذلك مناسبا .

ب .اذا صادف اخر يوم من المدة المعينة في القانون او ىذا النظام لمقيام باي عمل او اتخاذ أي

اجراءات يوم عطمة رسمية فيعتبر اول يوم عمل يمييا اخر يوم من المدة المعينة .

المادة 42
ال يجوز الي شخص ان يزاول مينة وكيل تسجيل اال من كان اسمو مقيدا في سجل وكالء تسجيل

الممكية الصناعية لدى المسجل .

المادة 43
أ  .يعد المسجل سجال لطمبات قيد وكالء تسجيل الممكية الصناعية عمى ان يشتمل ىذا السجل

بصورة خاصة البيانات التالية :

 .0رقم الطمب وتاريخ تقديمو .

 .2اسم مقدم الطمب ومؤىالتو ومحل اقامتو وعنوانو  ،واذا كان مقدم الطمب شركة يذكر اسميا
ونوعيا وغاياتيا ومركزىا الرئيسي وعنوان فروعيا ومكاتبيا المسجمة في المممكة .

 .7القرار الصادر بشان الطمب وتاريخ صدوره وتاريخ االخطار بو .
 .4رقم وتاريخ القيد في سجل وكالء تسجيل الممكية الصناعية .

ب .يشترط لمقيد في سجل وكالء تسجيل الممكية الصناعية ان يكون مقدم الطمب :

 .0اردني الجنسية .

 .2كامل االىمية المدنية .

 .7غير محكوم عميو بجناية او بجنحة مخمة بالشرف او االمانة .

ج .يقيد في جدول وكالء التسجيل لدى المسجل الشركات المتخصصة في مجال حماية الممكية

الصناعية التي يكون ليا مركز في المممكة .

المادة 44
يقدم طمب تسجيل وكالء الممكية الصناعية لممسجل مرفقة بو الوثائق والمستندات التي تثبت توافر

الشروط المنصوص عمييا في ىذا النظام ويتم توثيق الطمب بارقام متسمسمة حسب تاريخ تقديمو في

سجل وكالء تسجيل الممكية الصناعية وتسميم مقدم الطمب ايصاال يتضمن الرقم المتسمسل لمطمب ،

وتاريخ تقديمو  ،وبيان بالمستندات والوثائق المرفقة بو .

المادة 45
أ  .يفحص المسجل طمب التسجيل والمستندات والوثائق المرفقة بو لمتحقق من توافر الشروط

المنصوص عمييا في ىذا النظام  ،ولو ان يكمف مقدم الطمب بتقديم وثائق اخرى وايضاحات اضافية

قبل اصدار ق ارره .

ب .0 .اذا كان الطمب مكتمال وتتوافر في مقدمو الشروط المنصوص عمييا في ىذا النظام يصدر
المسجل ق ار ار بقيد اسم مقدم الطمب في سجل وكالء تسجيل الممكية الصناعية ويتم اخطاره بذلك .

 .2تكون مدة التسجيل سنة واحدة تبدا من تاريخ تسديد مقدم الطمب لرسم التسجيل المنصوص عميو
في ىذا النظام .

 .7يكون التسجيل قابال لمتجديد سنة فسنة اذا تقدم الوكيل بطمب خالل شير من تاريخ انتياء مدة
التسجيل وكانت شروط التسجيل متوافرة فيو .

ج .اذا تبين نتيجة الفحص الذي يقوم بو المسجل ان مقدم الطمب والطمب ال تتوافر باي منيما

الشروط المنصوص عمييا في ىذا النظام يصدر المسجل ق ار ار مسببا برفض الطمب ويتم اخطار
مقدمو بذلك .

د  .بعد تسديد رسم التسجيل يدون اسم مقدم الطمب في سجل وكالء تسجيل الممكية الصناعية بارقام

متسمسمة وفقا لتاريخ سداد الرسم .

ىـ.عمى المسجل ان يبت في طمبات التسجيل خالل مدة ال تزيد عمى ثالثة اشير من تاريخ تقديميا

اليو شريطة ان يكون الطمب مستوفيا لجميع الشروط والمتطمبات .

المادة 46
أ  .لممسجل الغاء تسجيل أي وكيل من وكالء تسجيل الممكية الصناعية اذا فقد أي شرط من

الشروط المنصوص عمييا في ىذا النظام .

ب .يشطب من سجل وكالء تسجيل الممكية الصناعية اسم من توفى او الغي تسجيمو او طمب

شطب اسمو من السجل او تخمف عن دفع الرسوم المتحققة عميو .

المادة 47
أ  .يصدر الوزير التعميمات الالزمة لتنفيذ احكام ىذا النظام .

ب .يتم نشر التعميمات الصادرة عن الوزير في الجريدة الرسمية .

)0( ممحق رقم
االنواع النباتية التي تسري عمييا احكام القانون واحكام ىذا النظام

العممي

االسم

النبات

PLANT

FAMILY

NAME

عائمة

النباتي

النوع

الرقم

لمنبات

SCINETIFIC
PLANT

SPECIES

_____________________________________________________________
Solanaceae

Tomato

Lycopersicon

البندورة

___

0

esculantum

_____________________________________________________________
Solanaceae
Eggplant

Solanum

الباذنجان

____

2

melongeno

_____________________________________________________________

Solanacease
Pepper

Capsicum

الفمفل

____

7

Frutescencs

_____________________________________________________________

Cucurbitaceae
Cucumber

Cuticus

___

الخيار

4

sativus

_____________________________________________________________

Cucurbitacease
Cucumber

Tricosanthes
anguina

____

الفقوس

5

Snake

_____________________________________________________________

Cucurbitacease
Squash

Cucurbita

الكوسا

___

6

Pepo

_____________________________________________________________
Malvaceae
Okra

Abelomashus

البامية

___

7

esculentus

_____________________________________________________________

Amaryllidacease
Onion

Allium

البصل

___

8

cepa

_____________________________________________________________

Graminease
Wheat

Triticum

durum

القاسي

القمح

___

9

Durum

_____________________________________________________________

Gramineae
Wheat

Triticum

Bread

الطري

القمح

___

00

aestivum

_____________________________________________________________

Gramineae
Barley

Hordium

الشعير

___

00

vulgare

_____________________________________________________________
Leguminosae

Vicia

Vetch

___

الكرسنة

02

ervillia

_____________________________________________________________

Leguminosae
Bean

Faba

Vicia

____

الفول

07

Broad

_____________________________________________________________

Leguminosae

Lens

Lentil

العدس

____

04

culinaris

_____________________________________________________________

Leguminosae
Pea

arietinum

Cicer

الحمص

____

05

Chick

_____________________________________________________________

Oleaceae
Olive

Olea

الزيتون

___

06

europea

_____________________________________________________________

Rosaceae
Grape

Vitis

العنب

___

07

vinifera

_____________________________________________________________

Rosaceae
Peach

Prunus

الدراق

____

08

persica

_____________________________________________________________

Rosaceae

Pyrus

التفاح

____

09

Apple

malus

_____________________________________________________________

___

الفراولة

20

spp

Strawberry

Rosacease

Fragaria

_____________________________________________________________

____

 20نخيل

Date

البمح

dactylifera L

Palmaceae

Phoenix

Palm

_____________________________________________________________

____
22

27

برقوق plum
التوت

البري

Prunus

salicina

Rubus idaeeus L.

rosaceae

Roasceae

Raspberry
تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد اضافة البند ( )27بموجب القرار المنشور عمى الصفحة 7025من عدد الجريدة الرسمية رقم  5286تاريخ  2004/5/05وتم اضافة البند ( )27بموجب

القرار المنشور عمى الصفحة  2402من عدد الجريدة الرسمية رقم  5095تاريخ  2000/6/0وتم
اضافة البند ( )20بالنص الحالي الييا بموجب القرار المنشور عمى الصفحة  2007من عدد
الجريدة الرسمية رقم  4760تاريخ  2006/6/0وكان قد تم اضافة البند ( )20بالنص الحالي الييا
بموجب القرار المعدل لسنة . 2007

ممحق رقم ()2
الرسوم المقررة

الرقم الرسم

القيمة
دينار

0

طمب التسجيل

0

2

االرسال بالبريد المسجل الي اخطار داخل المممكة

5

7

االرسال بالبريد المسجل الي اخطار خارج المممكة

00

4

توفير النماذج المعتمدة بموجب النظام ( لكل نموذج )

0

5
6
7
8
9

الفحص الفني لموثائق الخاصة باختبارات النمو واالنبات واالختبارات االخرى
والتي اجرتيا جية غير الو ازرة  /لمصنف الواحد
الفحص الفني ( اختبارات النمو واالنبات واالختبارات االخرى التي تجرييا

الو ازرة ) لمصنف الواحد

فحص فني لمصنف المحمي الذي اجرتو جية غير الو ازرة  /لمصنف الواحد (
فحص فني لموثائق )

فحص فني لمصنف المحمي تجريو الو ازرة  /لمصنف الواحد ( اجراء

االختبارات )

النشر في الجريدة الرسمية

200
2000
200
2000
000

 00التسجيل اولي لمصنف الواحد

25

 00رسم الحماية السنوي لمصنف الواحد

000

 02االبطال  ،االعتراض  ،الترخيص االجباري  ،التغيير

25

 07الشيادة المصدقة

5

 04شيادة بدل فاقد او بدل تالف

5

 05تسجيل وكيل ممكية صناعية

25

 06تجديد تسجيل وكيل ممكية صناعية

00

 07االطالع عمي سجل الطمبات المقدمة وطمبات التسجيل التي منحت الحماية.
 08االطالع عمى الفحص الفني لمصنف (اختبارات النمو واإلنبات).
 09نقل ممکية الصنف بين الشرکات المحمية واألجنبية.
 20توثيق الرىن والحجز عمي الصنف لمشركات المحمية واألجنبية.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذ الجدول بعد تعديمو بموجب النظام المعدل رقم  77لسنة . 2006

25

دينا ار
25

دينا ار
000
دينار
000
دينار

