ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1204

مر�ســــو �سـلطانـــــ
رقــم 2017/33
ب إا ســ ار قانـــو ن ــا ال المــات ال اريـة
لــــ ال او لـــ و ا ليـــ ال ربيــــــة
لـــ و
ن ـ قابـو� بـ �س يـ

�سلطـا عمـا

بعد االطالع على النظام االأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم ، 96/101
وعلى قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم ، 2008/67
وعلى قرار املجل�س االأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر فـي الدورة ()33
الثالثة والثال ني املنعقدة فـي لكة البحرين يومي  24و  25من دي�سمرب 2012م باعتماد
قانون ( نظام ) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وبعد العر�س على جمل�س عمان
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا ـــو ات
ا ــاد ا أولـــــ
يعم ـ ـ ــل باأحكـ ـ ــام قانـ ــون ( نظ ـ ـ ــام ) العالمـ ــات التجاري ــة لـ ــدول جملـ ــ�س التعـ ـ ـ ـ ــاون ل ـ ـ ـ ــدول
اخللي ــج العربي ــة املرف ــق .
ا ــاد ال انيــــة
ين�س ــر هـ ـ ا املر�س ــوم ف ــي اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة .
سـ ر ـ
ا ـوا ــــ

ال ــــ �سنـــة  1438ـ
 1مـ
 25مـ يوليــــــــــــــــو �سنـــة 2017
قابـو� بـ �س يـ
�ســـلطــــا عـمــــا
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قانــو ن ــا ال المــات ال اريــة
لـــ ال ــاو لــ و ا ليــ ال ربيـــة
لــ و
ال ـــا ا أو
اريــــــ
ا ــاد 1
فـي تطبيق اأحكام ه ا القانون ( النظام ) يكون لكل من امل�سطلحات االتية املعنى املو�سح
قرين كل منها ما يقت�س �سياق الن�س معنى اخر
 1دو الـم ـلـ
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
سة
 2ا ـ ـة ا
الوزارة التي تكون �سوون التجارة من اخت�سا�سها فـي كل دولة من دول املجل�س
وهي امل ت�سة بتنفـي ه ا القانون ( النظام ) .
 3الوزيــــــر
الوزير املعني بتطبيق اأحكام ه ا القانون ( النظام ) .
 4الال ـة ال ن ـي يـة
الالئحة التي ت�سعها جلنة التعاون التجاري تنفـي ا له ا القانون ( النظام ) .
 5ال س ـــ
�سجل العالمات التجارية .
 6ال المـــة ال اريـــة
كــل م ــا ياأخـ ـ �سك ــال يزا من اأ�سمـ ــاء اأو كلم ــات اأو اإم�س ــاءات اأو ح ــرو اأو رم ــوز
اأو اأرقام اأو عناوين اأو اأختام اأو ر�سوم اأو �سور اأو نقو�س اأو ت ليف اأو عنا�سر ت�سويرية
اأو اأ�سكال اأو لون اأو جمموعات األوان اأو مزيج من ذلك اأو اأي اإ�سارة اأو جمموعة
اإ�سارات اإذا كانت ت�ست دم اأو يراد ا�ست دامها ف ــي يي ــز �سل اأو خدم ــات من�ساأة ما
عــن �سل ـ اأو خدمات املن�سات االأخر اأو للدالل ــة على تاأديـة خدم ــة من اخلدم ــات ،
اأو على اإجراء املراقبة اأو الفح�س لل�سل اأو اخلدمات .
و كن اعتبار العالمة اخلا�سة بال�سوت اأو الرائحة عالمة ارية .
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 7ال سلـــ ا لـــ
ال�سل مبا فـي ذلك االأ لفة التي مل دون ترخي�س عالمة ا لة لعالمة
ارية م�سجل ــة عن ه ال�سل اأو عالمة ال كن ييزها من حيـ ـ عنا�سره ــا
اجلوهرية عن العالمة التجارية امل�سجلة .
ال ــــا ال انــــ
ا إ ـــــرا ات
ال ســــ ا أو
اإ ـــرا ات س يـــ ال المـــة ال اريـــة
ا ــاد

2

ال تعد عالمة ارية اأو جزءا منها وال يجوز اأن ي�سجل به ا الو�سف ما ياأتي
 1العالمة اخلالية من اأي �سفــة ي ــزة اأو العالمـ ــات املكونـ ــة مـ ــن بيانـ ــات لي�ست
اإال الت�سميــة التي يطلقه ــا الع ــر على ال�سل واخلدمـ ــات اأو الر�سـ ــوم املاألوفـ ــة
وال�سور العادية لل�سل .
 2التعبريات اأو الر�سوم اأو العالمات التي ت ل باالدا العامة اأو ت الف النظام
العام .
 3ال�سع ــارات العام ــة واالأع ــالم وال�سارات الع�سكرية وال�سرفـيــة واالأو�سم ــة الوطني ــة
واالأجنبية والعمالت املعدنية والورقية و ريها من الرموز اخلا�سة باأي من دول
الـمجل�س اأو اأي دولة أاخــر اأو باملنظمات العربية اأو الدولية اأو اإحد مو�س�ساتها ،
اأو اأي تقليد الأي من ذلك .
 4رموز الهالل االأحمر اأو ال�سليب االأحمر و ريها من الرموز االأخر امل�سابهة
وك لك العالمات التي تكون تقليدا لها .
 5العالمات املطابقة اأو امل�سابهة للرموز ذات ال�سب ة الدينية املح�سة .
 6االأ�سماء والبيانات اجل رافـية اإذا كان من �ساأن ا�ستعمالها اأن يحد لب�سا فـيما
يتعلق مب�سدر اأو اأ�سل ال�سل اأو اخلدمات .
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7
8
9

10
11

12
13

14

15

ا�س ــم ال ي ــر اأو لقبــه اأو �سورت ــه اأو �سع ــار م ــا لـ ــم يوافـ ــق هـ ــو اأو ور ـ ــته مقدمـ ــا
على ا�ستعماله .
البيانات اخلا�سة بدرج ــات ال�س ــر اأو الدرجات العلمي ــة الت ــي ال يثبـ ــت طالـ ــب
الت�سجيل ا�ستحقاقه لها قانونا .
العالم ــات الت ــي من �ساأنها اأن ت�سلل اجلمه ــور اأو التي تت�سمـ ــن بيانـ ــات كاذب ــة
عن من�ساأ اأو م�سدر ال�سلـ ـ اأو اخلدمات اأو عن �سفاتها االأخ ــر وكـ لك العالمات
التي توي على ا�سم اري وهمي اأو مقلد اأو مزور .
العالمات اململوكة الأ�س ا�س طبيعيني اأو معنويني يكون التعامل معهم ظورا
وفقا لقرار �سادر فـي ه ا ال�ساأن من اجلهة امل ت�سة .
اأي عالمـ ــة اري ــة مطابقـ ــة اأو م�سابهة لعالم ــة �سب ــق اإيداعه ــا اأو ت�سجيله ــا
من قبل االخرين عن ال�سل ذاتها اأو اخلدمات اأو عن �سل ـ اأو خدمات ذات �سلة
اإذا كان من �ساأن ا�ستعمال العالمة املطلو ت�سجيلها اأن يولد انطباعا بالربط
بينها وبني �سل اأو خدمات مالك العالمة امل�سجلة اأو اأن يودي اإ االإ�سرار
مب�ساحله .
العالم ــات الت ــي ين�س أا عن ت�سجيلها بالن�سبة لبع�س ال�سل ـ ـ اأو اخلدم ــات الــحط
من قيمة ال�سل اأو اخلدمات التي يزها العالمة ال�سابقة .
العالمات التي ت�سكل ن�س ا اأو تقليدا اأو ترجمة لعالمة ارية م�سهورة اأو جلزء
منها لوكة لل ري ال�ستعمالها فـي ييز �سل اأو خدمات ا لة اأو م�سابهة لتلك
التي ت�ستعمل العالمة امل�سهورة لتمييزها .
العالمات التي ت�سكل ن�س ا اأو تقليدا اأو ترجمة لعالمة ارية م�سهورة لوكة
لل ري اأو جلزء جوهري منها ال�ستعمالها فـي ييز �سل اأو خدمات ري ا لة
اأو ري م�سابهة لتــلك التي يزها العالم ــة امل�سه ــورة اإذا كان من �سـ ـاأن هـ ـ ا
اال�ستعمال اأن يدل على �سلة بني تلك ال�سل اأو اخلدمات وبني العالمة امل�سهورة ،
واأن يكون من املرجح اإحلاق �سرر مب�سالح مالك العالمة امل�سهورة .
العالمات التي ت�سمل االألفا اأو العبارات االتية امتيـ ــاز " ذو امت ــياز" م�سجــل
اأو "ر�سم م�سجل" اأو حقوق الطب اأو ما �سابه ذلك من االألفا والعبارات .
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ا ــاد

3

 1ال يجوز ت�سجيل العالمة التجارية امل�سهورة التي اوزت �سهرتها حدود البلد ال ي
�سجلت فـيه اإ البالد االأخر عن �سل اأو خدمات مطابقة اأو م�سابهة اإال اإذا قدم طلب
ب لك من مالك العالمة امل�سهورة اأو مبوافقة �سريحة منه .
 2لتحديد ما اإذا كانت العالمة التجارية م�سهورة يراعى مد معرفتها لد اجلمهور
املعني نتيجة ترويجها اأو طول فرتة ت�سجيلها اأو ا�ستعمالها اأو عدد البلدان التي �سجلت
اأو ا�سته ــرت فـيه ــا اأو قيمة العالمة وم ــد تاأ ريه ــا فـي تروي ــج ال�سلـ ـ اأو اخلدمـ ــات
التي ت�ستعمل العالمة لتمييزها .
 3ال يج ــوز ت�سجيـ ــل العالمة التجارية امل�سهـ ــورة لتمييز �سل اأو خدمـ ــات يـ ــر مطابقــة
اأو م�سابهة لتلك التي يزها ه العالمة اإذا
أا كان ا�ست ــدام العالمــة يدل على �سلة بني ال�سل اأو اخلدمات املطلو
و�سل اأو خدمات �ساحب العالمة امل�سهورة .

ييزها

اأد ا�ست دام العالمة اإ احتمالية االإ�سرار مب�سالح �ساحب العالمة امل�سهورة .
ا ــاد

4

للف ات االتية احلق فـي ت�سجيل عالماتهم التجارية
 1كل �س �س طبيعي اأو معنوي يتمت بجن�سية اأي من دول املجل�س �سواء كان �ساحب
م�سن اأو منتجا اأو تاجرا اأو حرفـيا اأو �ساحب م�سروع خا�س باخلدمات .
 2االأجانب ال ين يقيمون فـي اأي من دول املجل�س ويكون م�سرحا لهم مبزاولة
عمل من االأعمال التجارية اأو ال�سناعية اأو احلرفـية اأو اخلدمية .
 3االأجانب املنتمني إا دولة ع�سو فـي اتفاقية دولية متعددة االأطرا تكون الدولة
من دول املجل�س طرفا فـيها اأو املقيمني فـي تلك الدولة .
 4اجلهات احلكومية .
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ا ــاد 5
 1يعد �سجل فـي اجلهة امل ت�سة ي�سمى �سجل العالمات التجارية تدون فـيه جمي
العالمات واأ�سماء اأ�سحابها وعناوينهم واأو�سا �سلعهم اأو خدماتهم وما يطراأ على
العالمـ ــات من نقـ ــل امللكية اأو التنازل اأو الرتخي ــ�س باال�ستعمال اأو الرهن اأو التجديد
اأو ال�سطب اأو اأي تعديالت اأخر ولكل ذي م�سلحة حق االطالع على ه ا ال�سجل
واأخ م�ست رج م�سدق منه .
 2يدمج �سجل العالمات التجارية املوجود وق ــت العمل باأحكام ه ا القان ــون ( النظام )
فـي ال�سجل املن�سو�س عليه فـي البند ( )1من ه املـادة ويعترب جزءا ال يتجزاأ منه .
ا ــاد 6
 1يعتبـ ــر م ــن قام بت�سجي ــل العالم ــة التجاري ــة بح�ســن نية مالكا لها وال وز املنازعة
فـي ملكية العالمة متــى اقتــرن ت�سجيل العالمة با�ستعمالها مدة ( )5خم ــ�س �سن ــوات
على االأقل دون وجود نزاع ق�سائي ب�ساأنها .
 2يجوز ملن كان اأ�سبق اإ ا�ستعمال العالمة التجارية ن �سجلت با�سمه اأن يطلب
من املحكمة امل ت�سة اإل اء ه ا الت�سجيل خالل ( )5خم�س �سنوات من تاري الت�سجيل
ما يثبت ر�سا االأول �سراحة اأو �سمنا با�ستعمال العالمة من قبل من �سجلت با�سمه .
ا ــاد 7
يقدم طلب ت�سجيل العالمة التجارية اإ اجلهة امل ت�سة بت�سجيل العالمات التجارية
علــى اال�ستمــارة املعــدة لـ ـ لك م ــن �ساح ــب ال�س ـ ـاأن اأو من ين ــو عنـ ــه وفق ــا لل�س ــرو
التي ددها الالئحة التنفـي ية .
ا ــاد 8
 1يجوز ت�سجيل العالمة التجارية عن ف ة واحدة اأو اأك من ف ات ال�سل اأو اخلدمات
وفقا ملــا دد الالئحة التنفـي ية .
 2ال تعترب ال�سل اأو اخلدمات م�سابهة لبع�سها بع�سا ملجرد كونها مدرجة فـي الف ة
نف�سه ــا وال تعتب ــر ال�سل اأو اخلدمات خمتلفة عن بع�سها بع�سا ملجرد كونها مدرجة
فـي ف ات خمتلفة من الت�سنيف ذاته .
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ا ــاد

9

اإذا طلب �س �سان اأو اأك فـي وقت واحد ت�سجيل العالمة التجارية ذاتها اأو عالمات
ارية متقاربة اأو مت�سابهة عن ف ة واحدة من املنتجات اأو اخلدمات وجب وقف جمي
الطلبات إا اأن يقدم تنازل موق من املتنازعني وم�سدق عليه من اجلهة امل ت�سة
مل�سلحة اأحدهم اأو إا اأن ي�سدر حكم نهائي فـي النزاع .
ا ــاد

10

اإذا ر ــب طال ــب ت�سجيل عالم ــة اريـ ــة اأو خلفه فـي التمت بح ــق االأولوي ــة ا�ستنــادا
إا طلب �سابق مودع فـي دولة ع�سو فـي اتفاقيـ ــة دولية متعددة االأطرا تك ــون الدولــة
من دول املجل�س طرفا فـيها فعليه اأن يرفق بطلبه �سورة من الطلب ال�سابق واإقرارا يبني
فـيه تاري الطلب ال�ساب ــق ورقم ــه والدولة التي اأودع فـيها وذلك خـ ــالل (� )6ستة اأ�سه ــر
من تاري طلب الت�سجيل ال ي ي�ستند اإليه فـي حق االأولوية واإال �سقط حقه فـي املطالبة
به ا احلق .
ا ــاد
1

2
3

4

11

يجوز للجهة امل ت�سة اأن تفر�س ما ترا الزما من القيود والتعديالت لتحديد العالمة
التجاري ــة وتو�سيحه ــا على وجه ن التبا�سها بعالمة ارية اأخر �سبق ت�سجيلها
اأو �سبـق اإيداع طلب ت�سجيلها اأو الأي �سبب اخر ترت يه .
اإذا يق ــم طالب الت�سجي ــل بالـ ــرد على اجلهة امل ت�س ــة خـ ــالل ( )90ت�سعي ــن يومــا
من تاري اإخطار ب لك اعترب متنازال عن طلبه .
اإذا رف�ست اجلهة امل ت�سة ت�سجيل العالمة التجارية ل�سبب ارتاأته اأو علقت الت�سجيل
على قيود اأو تعديالت وجب عليها اأن ت طر طالب الت�سجيل اأو من ينو عنه كتابة
باأ�سبا قرارها .
وفـي جمي االأحوال يتعني على اجلهة امل ت�سـة اأن تبت فـي طلب الت�سجيل خالل
( )90ت�سع ــني يوم ــا من تاري تقد ه متى كان م�ستوفـيا لل�سرو املن�ســو�س عليهــا
فـي ه ا القانون ( النظام ) والئحته التنفـي ية .
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ا ــاد

12

 1يجـ ــوز لطال ــب الت�سجي ــل اأو من ينيب ــه التظل ــم من ق ــرار اجلهة امل ت�س ــة برف�س
الت�سجيل اأو تعليقه على �س ــر خ ــالل (� )60ستني يوما من تاري اإبال ه ب ــه
اأمام جلنة ددها الالئح ــة التنفـي ي ــة ويجوز له الطعن فـي ق ــرار اللجــنة اأمـ ــام
املحكمة امل ت�سة خالل (� )60ستني يوما من تاري اإبال ه به .
 2اإذا ل ــم يتظلم طال ــب الت�سجي ــل من القـ ــرار ال ــ�سادر برفـ ــ�س الت�سجيـ ــل اأو تعليقـ ــه
على �س ــر فـ ــي امليعـ ــاد املقـ ــرر اأو يقـم بتنفـيـ ـ م ــا طلبتـ ــه اجلهـ ــة امل ت�س ــة خ ـ ــالل
ه ا امليعاد اعترب متنازال عن طلبه .
ا ــاد 13
 1اإذا قبلت اجلهة امل ت�سة العالمة التجارية وجب عليها قبل ت�سجيلها اأن تعلن عنها
فـي و�سيلة الن�سر التي ددها الالئحة التنفـي ية ويلزم طالب الت�سجيل بتكاليف
الن�سر .
 2لكل ذي �ساأن خالل (� )60ستني يوما من تاري الن�سر اأن يقدم للجهة امل ت�سة
اعرتا�سا مكتوبا على طلب ت�سجيل العالمة التجارية .
وعلــى اجلهــة امل ت�ســة اأن تبل ـ طالــب الت�سجــيل ب�ســورة من االعتــرا�س خــالل ()30
ال ــني يوما من تاريـ ـ تقد ـ ــه وعلى طالـ ــب الت�سجي ــل اأن يق ــدم للجهــة امل ت�ســة
ردا مكتوبا على االعرتا�س خالل (� )60ستني يوما من تاري اإبال ه به واإال اعترب
متنازال عن طلب الت�سجيل .
ا ــاد 14
 1تف�ســل اجله ــة امل تــ�سة ف ــي االعرتا�س املق ــدم اإليه ــا بعــد اال�ستمــاع اإل ــى املعتــر�س
وطالب الت�سجيل اأو إا اأحدهما اإذا اقت�سى االأمر .
 2ت�سدر اجلهة امل ت�سة قرارا بقبول ت�سجيل العالمة التجارية اأو برف�س ت�سجيلها
وفـي حالة القبول يجوز اأن تقرر ما ترا الزما من القيود .
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 3ولكل ذي �ساأن الطعن فـي قرار اجلهة امل ت�سة اأمام املحكمة امل ت�سة خالل (� )60ستني
يوما من تاري اإخطار به وال يرتتب على الطعن فـي القرار ال�سادر بقبول ت�سجيل
العالمة التجارية وقف اإجراءات الت�سجيل ما تقرر املحكمة امل ت�سة خال ذلك .
ا ــاد 15
اإذا انق�ست املـدة املحددة لالعرتا�س دون تقد اأي اعرتا�س ب�ساأن قبول طلب ت�سجيل
العالم ــة التجاريـ ــة وجب على اجلهة امل ت�سة ت�سجيل العالمــة التجارية فــور انق�ســاء
املــدة املحددة لالعرتا�س .
ا ــاد

16

 1اإذا �سجلـ ـ ــت العالمـ ــة التجاريـ ــة ان�سح ــب اأ ــر الت�سجي ــل اإل ـ ــى تاري تقديـ ــم الطل ــب
وتعطى ملالك العالمة مبجرد إا ام ت�سجيلها �سهادة ت�ستمل على البيانات االتية
أا رقم ت�سجيل العالمة .
رقم وتاري االأولوية والدولة التي اأودع فـيها الطلب اإن وجدت .
ج تاري تقد الطلب وتاري ت�سجيل العالمة وتاري انتهاء مدة احلماية .
د ا�سم مالك العالمة ولقبه و ل اإقامته وجن�سيته .
هـ �سورة مطابقة للعالمة .
و بيان بال�سل اأو اخلدمات امل �س�سة لها العالمة وبيان ف تها .
 2ملالك العالمة التجارية امل�سجلة ح ــق ا�ست ثاري فـي ا�ستعمال العالمة وفـي من ـ ال ــري
ال ـ ـ ي ل ــم يح�س ــل على موافقة منه مــن ا�ستعمالها ومن ا�ستعم ــال اأي اإ�س ــارة ا ل ــة
اأو م�سابهة لها مبـ ــا فـي ذلك اأي مو�سـ ــر ج رافـ ــي فـي �سياق التجارة لتميي ــز �سلـ ـ
اأو خدمـ ــات ذات �سلـ ــة بتـ ـ ــلك التي �سجل ــت عنهـ ــا العالم ــة التجاريـ ــة وذلك اإذا ك ــان
من املحتمل اأن يودي ه ا اال�ستعمال اإ اإحدا لب�س لد اجلمهور ويفرت�س حدو
ه ـ ا اللبـ ــ�س فـي حالـ ــة ا�ستعمـ ــال العالمة ذاتها اأو عالمـ ــة م�سابهة له ــا لتمييز �سلـ ـ
اأو خدمات ا لة لتلك التي �سجلت عنها العالمة .
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ا ــاد 17
يجوز ملالك عالمة ارية �سبق ت�سجيلها اأن يقدم فـي اأي وقت طلبا اإ اجلهة امل ت�سة
�س ذلك ب اتية العالمة م�سا�سا جوهريا وت�سدر
الإدخال اأي تعديل على عالمته ما
اجلهــة امل ت�ســة قــرارا فــي هـ ا الطلـب وفقـا لل�سـرو واالإجـراءات املعمـول بهـا فــي �سـاأن
طلبات الت�سجيل االأ�سلية ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فـيه بالطرق املقررة
ذاتها بالن�سبة للقرارات ال�سادرة فـي ه الطلبات .
ا ــاد 18
يج ــوز للجهة امل ت�س ــة اإ�سافة اأي بيان لل�سجل يكون قد اأ فل تدوينه ويجوز لها تعديل
اأو ح اأي بيان تدوينه فـي ال�سج ــل بدون وجه حق اأو كان ي ــر مطابق للحقيق ــة
على اأن ي طر ذوو ال�ساأن ب لك .
كما يجوز لكل ذي �ساأن الطعن لد املحكمة امل ت�سة فـي كل اإجراء تت اجلهة امل ت�سة
فـي ه ا ال�ساأن .
ال ســ ال انــ
مايــة ال المــة ال اريــة
مـ
ا ــاد 19
 1مدة احلماية املرتتبة على ت�سجيل العالمة التجارية ( )10ع�سر �سنـوات من تاري
تقد طلب الت�سجيل وملالك العالمة التجارية اإذا ر ــب فـ ــي ا�ستمرار احلماي ــة مل ــدد
ا ل ــة اأن يقــدم طلبا بالتجديــد خــالل ال�سن ــة االأخرية بال�سـرو املن�سـو�س عليهـا
فـي ه ا القانون ( النظام ) والئحته التنفـي ية .
 2ملالك العالمـة التجارية احلق فـي ديد ت�سجيل العالمـة امل�سجلـة خـالل االأ�سهـر ()6
ال�ستة التالية من تاري انتهاء مدة احلماية .
 3اإذا انق�ست االأ�سهر ( )6ال�ستة التالية لتاري انتهاء مدة احلماية دون اأن يقدم مالك
العالمة التجارية طلب التجديد قامت اجلهة امل ت�سة ب�سطب العالمة من ال�سجل .
 4يتم التجديد دون اأي فح�س جديـد ويعلن عنه بو�سيلـة الن�سـر التـي ددها الالئحة
التنفـي ية ودون االعتداد باأي اعرتا�س من ال ري .
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ا ــاد

20

تتمت بحماية موقتة العالمة التجارية املو�سوعة على �سل معرو�سة فـي املعار�س الدولية
الر�سمي ــة اأو املعتـ ــر بها ر�سميا والتي تقام داخـ ــل الدولة وذلك خالل مدة عر�سها
متى توافرت فـيها �سرو الت�سجيل املن�سو�س عليها فـي ه ا القانون ( النظام ) .
و دد الالئحة التنفـي ية القواعد واالإجراءات اخلا�سة مبنح احلماية املوقتة .
ال ســ ال الـــ
سطــ

س يـــ ال المـــة ال اريـــة
ا ــاد

21

م عدم االإخالل باأحكام املــادة ( )6من ه ا القانون ( النظام ) يكون للجهة امل ت�سة
ولك ــل ذي �س ـ ـاأن اللج ــوء إا املحكم ــة امل ت�س ــة بطلب احلكم ب�سطب العالم ــة التجاريـ ــة
التي تكون قد �سجل ــت ب ري وجه حق وتقوم اجلهة امل ت�سة ب�سطب الت�سجيــل متــى قـ ــدم
لها حكم نهائي ب لك .
ا ــاد

22

لـمال ــك العالم ــة التجاريــة اأن يطلــب من اجلهة امل ت�سة �سطــب العالمــة مــن ال�سجــل
�س ــواء ع ــن ك ــل ال�سل اأو اخلدم ــات التي �سجلــت عنهــا العالمــة اأو ع ــن جــزء منهــا فقـط
ويقدم طلب ال�سطب وفقا لل�سرو واالإجراءات التي ددها الالئحة التنفـي ية .
واإذا كان ــت العالمــة مرخ�سا با�ستعمالها وفقا لعقد مقيد فـي ال�سجل فال يجوز �سطبها
اإال بنـ ــاء عل ــى موافقـ ــة كتابي ــة م ــن امل�ستفـي ــد من الرتخيـ ــ�س مـ ــا لـ ــم يتن ــازل امل�ستفـي ــد
من الرتخي�س عن ه ا احلق �سراحة .
ا ــاد

23

للمحكمة امل ت�سة بناء على طلب من كل ذي �ساأن اأن تق�سي ب�سطب العالمة التجارية
مـن ال�سجـل اإذا بـت لديهـا اأن العالمـة لـم ت�ستعمـل ب�سفـة جديـة ملـدة ( )5خــم�س �سنــوات
متتالية اإال اإذا قدم مالك العالمة ما ي�سو له عدم ا�ستعمالها .
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ا ــاد 24
اإذا �سطب العالمة التجارية من ال�سجل فال يجـ ــوز اأن يع ــاد ت�سجيلها ل�سال ــح ال ي ــر
عن ال�سل ذاتها اأو اخلدمات اأو عن �سل اأو خدمات م�سابهة اإال بعد م�سي ( )3ال �سنوات
مـ ــن تاري ـ ـ ال�سط ــب ما يكن ال�سطب قد بناء على حكم من املحكم ــة امل ت�س ــة
ويكون ه ا احلكم قد حدد مدة اأقل الإعادة ت�سجيل العالمة .
ا ــاد 25
يج ــب ن�س ــر �سط ــب العالمـ ــة التجاريـ ــة م ــن ال�سج ــل فـ ــي و�سيل ــة الن�سـ ــر الت ــي ددهـ ــا
الالئحة التنفـي ية .
ال ســـ الرابـــ
ن ــ مل يـــة ال المــة ال اريـــة ور ن ـــا وا ــ علي ـــا
ا ــاد 26
 1يج ــوز نقل ملكية العالمة التجارية كلي ــا اأو جزئي ــا بعو�س اأو ب ي ــر عـ ــو�س اأو رهنه ــا
اأو احلج ــز عليه ــا م املحـ ــل التج ــاري اأو م�سروع اال�ست ــالل ال ي ت�ست ــدم العالم ــة
فـي ييز �سلعه اأو خدماته ما يتفق على خال ذلك .
 2يجوز نقل ملكية العالمة التجارية باالإر اأو بالو�سية اأو بالهبة .
 3وفـي جمي االأحوال ال يكون نقل ملكية العالمة التجارية اأو رهنها اأو احلجز عليها
حجة على ال ري اإال بعد قيد فـي ال�سجل ون�سر فـي اأي و�سيلة ن�سر ددها الالئحة
التنفـي ية .
ا ــاد 27
 1يت�سمن نقل ملكية املحل التجاري اأو م�سروع اال�ست الل العالمة التجارية امل�سجلة
با�سم ناقل امللكية والتي كن اعتبارها ذات ارتبا و يق باملحل التجاري اأو امل�سروع
ما يتفق على خال ذلك .
 2اإذا نقلت ملكية املحل التجاري اأو م�سروع اال�ست الل دون نقل ملكية العالمة التجارية
ذاتها جاز لناقل امللكية اال�ستمرار فـي �سناعة ال�سل ذاتها اأو تقد اخلدمات ذاتها
التي �سجلت عنها العالمة اأو اال ار فـيها ما يتفق على خال ذلك .
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ال ـــا ال الــــ
ع ــــ ال
ا ــاد

يــــ
28

يج ــوز ملال ــك العالم ــة التجاري ــة اأن يرخ ــ�س الأي �س ــ�س طبيع ــي اأو معن ــوي با�ستعماله ــا
عن كــل اأو بعــ�س ال�سل اأو اخلدمات امل�سجلة عنها العالمة ويكون ملال ــك العالم ــة احل ــق
فـ ــي اأن يرخ ــ�س الأ�س ــا�س اخري ــن با�ستعم ــال العالمـ ــة التجاري ــة ذاته ــا كمــا يك ــون ل ــه
اأن ي�ستعملها بنف�سه ما يتفق على خال ذلك .
وال يجوز اأن تزيد مـدة عقد الرتخي�س على املــدة املقررة حلماية العالمة .
ا ــاد

29

ال يجـ ــوز اأن تف ــر�س علـ ــى امل�ستفـيـ ــد من الرتخي ــ�س قي ــود ي ــر مرتتب ــة على احلق ــوق
التي ي ولها ت�سجيل العالمة التجارية اأو ري �سرورية للمحافظة على ه احلقوق .
وم ذلك يجوز اأن يت�سمن الرتخي�س القيود االتية
 1ديد نطاق املنطقة اأو فرتة ا�ست دام العالمة التجارية .
 2ال�سرو التي ت�ستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة جلودة ال�سل اأو اخلدمات .
 3االلتزامـ ــات املفرو�سـ ــة على امل�ستفـيـ ــد من الرتخي ــ�س باالمتنـ ــاع عن كافـ ــة
االأعمـ ــال التي قد ينتج عنها االإ�ساءة اإ العالمة التجارية .
ا ــاد

30

ال يعتد بعقد الرتخي�س با�ستعمال العالمة التجارية اإال اإذا كان مكتوبا ومقيدا فـي ال�سجل ،
على اأن دد الالئحة التنفـي ية الكيفـية التي يتم بها القيد والن�سر .
ا ــاد

31

ال يجوز للم�ستفـيد من الرتخي�س التنازل عن ــه ل ي ــر اأو من ــح تراخي ــ�س م ــن الباط ــن
ما يتفق على خال ذلك .
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ا ــاد

32

ي�سط ــب قي ـ ــد عقـ ــد الرتخيـ ــ�س من ال�سجل بن ــاء عل ــى طلـ ــب مالك العالم ــة التجاريـ ــة
اأو امل�ستفـيد من الرتخي�س بعد تقد ما يثبت انتهاء اأو ف�س عقد الرتخي�س .
وعلى اجلهة امل ت�سة اأن ت طر الطر االخر بطلب �سطب قيد عقد الرتخي�س وال يتم
ال�سطب اإال بعد اأن ت طر اجلهة امل ت�سة الطر االخر بطلب �سطب عقد الرتخي�س
وله فـي ه احلالـة االعرتا�س على ذلك وفقا لالإجراءات املن�سو�س عليها فـي الالئحة
التنفـي ية .
ال ـــا الرابـــ
ال المـــة ا ماعيــة وعالمــة ا راق ــة
وعالمــة ال ي ـــات ات الن ـــ ال ــا وا و�س ســات ا نيـــة
ا ــاد

33

 1يجـ ــوز ت�سجيل العالمة اجلماعية التي ت�ست دم لتمييز �سل ـ ـ اأو خدمـ ــات من�سـ ــات
تع ـ ــود اإ اأع�ساء ينتمون إا كيان معني يتمت ب�س �سية قانونية .
ويق ــدم طلب ت�سجيل العالمة اجلماعيــة م ــن ث ــل ه ـ ا الكي ــان لي�ست دم ــه االأع�س ــاء
فـيه وفقا لل�سرو واالأو�ساع التي يحددها على اأن يعتمد ذلك من اجلهة امل ت�سة .
 2يتعني على طالب ت�سجيل العالمة اجلماعية اأن ي كر فـي طلب الت�سجيل اأنه يتعلق
بعالمة جماعية واأن يرفق بالطلب ن�س ة من ا�سرتاطات ا�ستعمال العالمة املطلو
ت�سجيلها .
وفـي جمي االأحوال يلتزم مالك العالمة اجلماعية امل�سجلة باإخطار اجلهة امل ت�سة
باأي تعديالت على تلك اال�سرتاطات وال تكون ه التعديالت ناف ة اإال بعد موافقة
اجلهة امل ت�سة .
 3فـي حالة �سطب العالمة اجلماعية ال يجوز اإعادة ت�سجيلها ل�سالح ال ري بالن�سبة
ل�سل اأو خدمات متطابقة اأو م�سابهة .
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 4للمحكمة امل ت�سة بناء على طلب من ذوي ال�ساأن اأن تاأمر ب�سطب ت�سجيل عالمة
جماعية اإذا بت لديها اأن املالك امل�سجل ي�ستعمل العالمة اجلماعية مبفرد اأو اأنه
ي�ستعملها اأو ي�سمح با�ستعمالها ب�سكل خمالف لال�سرتاطات امل�سار لها فـي البند ()2
من ه املــادة اأو ي�ستعملها بطريقة من �ساأنها اأن ت�سلل اجلمهور من حي من�ساأ
ال�سلعة اأو اأي �سفة م�سرتكة لل�سل اأو اخلدمات امل�سجلة ب�ساأنها العالمة اجلماعية .
ا ــاد

34

 1يج ــوز لالأ�س ــا�س االعتباريـ ــني ال يـ ــن يتول ـ ــون مراقب ــة اأو فح ــ�س بعــ�س ال�سل ـ ـ
اأو اخلدم ـ ــات مــن ح ــي م�سدره ــا اأو عنا�سـ ــر تركيبهـ ــا اأو طريق ــة �سنعه ــا اأو جودته ــا
اأو ذاتيته ــا اأو اأي خا�سي ــة اأخ ــر اأن يطلب ــوا مـن اجله ــة امل ت�س ــة بت�سجيـ ــل عالم ــة
تكــون خم�س�سة لهم للداللة على اإجراء املراقبة اأو الفح�س .
وفـ ــي جمي االأحـ ــوال ال يجوز ت�سجيل ه العالم ــة اأو نقل ملكيتهــا اإال مبوافقــة
اجلهة امل ت�سة .
 2يتعني على طالب ت�سجيل عالمة املراقبة اأن ي كر فـي طلب الت�سجيل اأنه يتعلق بعالمة
مراقبة واأن يرفق بالطلب ن�س ة من ا�سرتاطات ا�ستعمال العالمة املطلو ت�سجيلها .
وفـي جميـ ـ االأح ــوال يلت ــزم مالك عالمة املراقبة امل�سجلة باإخطار اجلهــة امل ت�ســة
بـ ـاأي تعدي ـ ــالت على تـ ــلك اال�سرتاط ــات وال تكــون هـ ـ التعدي ــالت ناف ـ ـ ـ ة اإال بعــد
موافق ــة اجلهــة امل ت�ســة .
ا ــاد 35
يجوز ت�سجيل عالمة ل ايات ري ارية كال�سعارات التي تت ها الهي ات ذات النف
العام اأو التي ت�ستعملها املو�س�سات املهنية لتمييز مرا�سالتها اأو لتكون مبثابة �سارات
الأع�سائها .
ا ــاد

36

 1يج ــوز اأن ت�سك ــل االإ�س ــارات الت ــي ك ــن ا�ستعماله ــا ف ــي �سي ــاق التجـ ــارة كمو�س ــرات
ج رافـية عالمة م�سادقة اأو عالمة جماعية .
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 2دد الالئحة التنفـي ية ال�سرو والقواعد اخلا�سة بت�سجيل العالمات املن�سو�س
عليه ـ ـ ــا فـ ــي املـ ــواد ( )33و ( )34و ( )35م ــن هـ ـ ـ ـ ا القانـ ــون ( النظـ ــام ) وامل�ستن ـ ـ ــدات
التي يتعني تقد ها ل ر�س الت�سجيل و�سائر االأمور التنظيمية املتعلقة بها ويرتتب
على ت�سجيل اأي من تلك العالمات جمي اال ار املن�سو�س عليها فـي ه ا القانون ( النظام ) .
ال ـــا ا امــــ
اإن ـــا ا
ا ــاد
1

2

3

4

ـــو
37

ل�ساحب احلق اإذا كانت لديه اأ�سبا �سائ ة مله على االعتقاد باإمكان ا�سترياد �سل
مقلدة اأو مزورة اأو مل عالمة م�سابهة لعالمته التجارية امل�سجلة على نحو يودي
اإ اإحدا لب�س لد اجلمهور اأن يقدم طلبا كتابيا اإ اجلهة امل ت�سة باالإفراج
اجلمركي لوقف االإفراج اجلمركي عن ه ال�سل وعدم ال�سماح بتداولها .
ويجب اأن يكون الطلب م�سفوعا باأدلة تكفـي الإقناع اجلهة امل ت�سة باالإفراج اجلمركي
بوجود تعد بح�سب الظاهر على حق الطالب فـي العالمة التجارية واأن ي�ستمل
الطلب على املعلومات الكافـية التي يكون من املعقول توافرها لد الطالب لتمكني
اجلهة امل كورة من التعر ب�سورة معقولة على ال�سل املعنية .
يجب على اجلهة امل ت�سة باالإفراج اجلمركي اأن ت طر الطالب كتابة بقرارها ب�ساأن
طلبه خالل (� )7سبعة اأيام من تاري تقد الطلب وي�سري القرار فـي حالة قبول
الطــلب ملــدة (� )1سنــة واحــدة مــن تاري ـ تقد ــه اأو للفتــرة املتبقيــة مــن مــدة حمايــة
العالمة التجارية اأيهما اأقر ما يطلب مقدم الطلب فرتة اأق�سر .
للجهـ ــة امل ت�س ـ ــة باالإفـ ــراج اجلمركـ ــي اأن تكلـ ــف الطال ـ ــب بتقديـ ــم كفال ـ ــة منا�سب ـ ـ ــة
اأو ما يعادلهـ ــا من �سم ــان مبـ ــا يكفـ ــي حلماي ــة املدعـ ــى علي ــه وال�سلطـ ــات امل ت�س ــة
وملن اإ�ساءة ا�ستعمال احلق فـي طلب وقف االإفراج اجلمركي .
م عدم االإخالل باأحكام البنود ( )3 ، 2 ، 1من ه املــادة يجوز للجهة امل ت�سة باالإفراج
اجلمركـ ــي من تلقـ ــاء نف�سها دون حاجة إا تقد �سكو اأو طلب من �ساحب احلـ ــق
اأو م ــن ال ي ــر اأن ت�سـ ـ ـ ــدر قـ ــرارا بوقـ ــف االإفـ ــراج اجلمركـ ــي عـ ــن ال�سل ـ ـ امل�ستـ ــوردة
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اأو العاب ـ ــرة (الرتانزي ـ ــت) اأو املع ـ ــدة للت�سديـ ــر اإ ــر وروده ـ ــا اإ املنطقـ ــة اجلمركية
اخلا�سعة لواليتها وذلك اإذا توفرت اأدلة كافـية بح�سب الظاهر على اأن ه ال�سل
مقلدة اأو مل دون وجه حق عالمة ارية م�سابهة لعالمة ارية م�سجلة
وعلى نحو يودي إا اإحدا لب�س لد اجلمهور .
 5اإذا قررت اجلهة امل ت�سة باالإفراج اجلمركي تطبيقا الأحكام ه املــادة وقف االإفراج
عن �سل وردت إا املنطقة اجلمركية اخلا�سعة لواليتها وجب عليها ما ياأتي
اأ اإخطار م�ستورد ال�سل و�ساحب احلق بالقرار ال�سادر بوقف االإفراج اجلمركي
فور �سدور .
اإخطار �ساحب احلق بناء على طلب كتابي منه باأ�سماء وعناوين مر�سل ال�سل
وم�ستوردها ومن اأر�سلت اإليه وكمياتها .
ج ال�سمـ ــاح الأ�سحـ ــا ال�ساأن مبعاينة ال�سل ـ وفق ــا لالإجراءات اجلمركيـ ــة املتبعـ ــة
فـي ه ا ال�ساأن .
ول�ساحب احلق اأن يرف دعو باأ�سل النزاع اأم ــام املحكم ــة امل ت�س ــة واأن يبلـ ـ
ذلك إا اجلهة امل ت�سة باالإفراج اجلمركي خالل مدة ال اوز ( )10ع�سرة اأيام
عمل من تاري اإخطار بقــرار وقف االإفراج اجلمركي عن ه ـ ال�سل ـ واإذا
يرف ـ هـ ـ الدع ــو اأو يق ــم باالإبـال اعتب ــر القرار كاأن يكن ما تقـ ــرر
ه ـ اجلهــة اأو املحكمة امل ت�سة مد ه املهلة فـي احل ــاالت الت ــي تقدرها مل ــدة
ال اوز ( )10ع�س ــرة اأيام أاخــر واإذا رفعت دعو باأ�سل النزاع جاز للمحكمة
تاأييد االأمر اأو تعديله اأو اإل او .
 6فـيما عدا احلاالت التي تقدرها املحكمة اإذا بت لها اأن ال�سل التي تقرر وقف االإفراج
اجلمركي عنها مقلدة اأو مزورة اأو مل دون وجه حق عالمة ارية م�سابهة
لعالمة ارية م�سجلة وعلى نحو يودي إا اإحدا لب�س لد اجلمهور وجب احلكم
باإتال ه ال�سل على نفقة م�ستورده ــا اأو الت ل�س منهـ ــا خارج القنوات التجاري ــة
اإذا كان من �ساأن االإتال اإحلاق �سرر ري مقبول بال�سحة العامة اأو بالبي ة .
 7ال يجـ ــوز فـي جمي االأحـ ــوال االإفراج اجلمركي عن ال�سل اإ القنـ ــوات التجاري ــة
اأو الت�سريـ ــح باإع ــادة ت�سديرهــا ملج ــرد اإزالة العالمة التجارية التي و�سعت على نحو
ري م�سروع .
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 8ي�سـ ــدر الوزيـ ــر امل�سـ ــوول ع ــن ال�سـ ــوون املاليـ ــة بعد التن�سيق م الوزير امل ت ــ�س
قرارا بتحديد البيانات وال�سرو وال�سوابط واالإجراءات املتعلقة بتقد طلب وقف
االإفراج اجلمركي والبت فـيه وما يجب اإرفاقه به ا الطلب من م�ستـندات  .ويراعى
فـي ديد تلك البيانات اأال يودي ذلك اإ العزو عن اللجوء اإ طلب ات اذ االإجراء
امل�سار اإليه .
ا ــاد 38
ال ت�سري اأحكام املــادة ( )37من ه ا القانون ( النظام ) على ما ياأتي
 1الكميات ال�س يلة ذات ال�سب ة ري التجارية من ال�سل التي ترد �سمن اأمتعة
امل�سافرين ال�س �سية اأو تر�سل فـي طرود �س رية .
 2ال�سل التي تكون قد طرحت للتداول فـي اأ�سواق البلد امل�سدر من قبل �ساحب
احلق فـي العالمة التجارية اأو مبوافقته .
ا ــاد 39
 1عنـ ــد التع ــدي اأو لتوقـ ــي تع ــد و�سيـ ــك علـ ــى اأي من احلقـ ــوق املق ــررة مبوج ــب اأحكـ ــام
ه ا القانون ( النظام ) يكون ل�ساحب احلق اأن ي�ست�سدر اأمرا على عري�سة من املحكمة
امل ت�سـ ــة باأ�س ــل النـ ــزاع الت ـ ــاذ اإجـ ــراء اأو اأكث ــر من االإجراءات التحفظيــة املنا�سبــة
مبا فـي ذلك ما ياأتي
اأ اإجــراء و�ســف تف�سيلــي عن التعدي املدع ــى ب ــه وال�سل ـ مو�ســوع ه ـ ا التعــدي
واملواد واالأدوات واملعدات التي ا�ست دمت اأو التي �سو ت�ست دم فـي اأي من ذلك ،
واحلفا على االأدلة ذات ال�سلة باملو�سوع .
توقيـ ـ ـ ـ احلجـ ـ ــز عل ـ ـ ــى االأ�سي ــاء امل�س ــار اإليهـ ــا فـ ـ ــي البنـ ــد (اأ) م ـ ــن ه ـ ـ املـ ـ ــادة
والعوائــد النا ــة عــن التع ــدي املدع ــى ب ــه .
ج من ال�سل التي تنطوي على التعدي املدعى به من الدخول إا القنوات التجارية ،
ومن ت�سديرها وي�سمل ذلك ال�سل امل�ستوردة فور االإفراج اجلمركي عنها .
د وقف التعدي اأو من وقوعه .
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 2للمحكمة اأن تكلف مقدم العري�سة بتقد ما فـي حوزته من االأدلة التي ترجح وقوع
التع ــدي عل ــى احلق اأو اأن التعدي على و�س ــك الوق ــوع واأن تكلف ــه بتقد املعلومـ ــات
التي تكفـي لتمكني ال�سلطــة امل ت�س ــة بتنفـيـ ـ االإج ــراء التحفظي من دي ــد ال�سل ـ ـ
املعنية .
 3على املحكمــة البــت فـي العري�ســة خ ــالل فت ــرة ال ــاوز ( )10ع�س ــرة اأيام م ــن ت ــاري
تقد ها فـيما عدا احلاالت اال�ستثنائية التي تقدرها .
 4للمحكمة عند االقت�ساء اأن ت�سدر االأمر بناء على طلب مقدم العري�سة دون ا�ستدعاء
الطر االخر اإذا كان من املرجح اأن التاأخري فـي اإ�سدار االأمر قد يلحق باملدعي �سررا
يتع ر تداركه اأو كانت هنا خ�سية من زوال اأو اإتال االأدلة ويجب فـي ه احلالة
اإخطار الطر االخر باالأمر دون تاأخري فور �سدور ويجوز عند االقت�ساء اأن يكون
االإخطار بعد تنفـي االأمر مبا�سرة .
 5اإذا اأمرت املحكمة بات اذ اإجراء فظي دون ا�ستدعاء الطر االخر فاإن للمدعى
عليـ ــه بع ــد اإخطــار باالأم ــر اأن يتظلم منه اأمام املحكمة امل ت�ســة خـ ــالل ()20
ع�سرين يوما من تاري اإخطار وللمحكمة فـي ه احلالة تاأييد االأمر اأو تعديله
اأو اإل او .
 6للمحكمة تكليف مقدم العري�سة بتقد كفالة منا�سبة اأو ما يعادلها من �سمان
يكفـي حلماية املدعى عليه ومن اإ�ساءة ا�ستعمال احلق ويجب اأال يكون مقدار الكفالة ،
اأو م ـ ــا يعادلهـ ــا من �سمان كبي ــرا لدرج ــة ت ــودي ب�سـ ــورة ري معقولة اإلـ ــى الع ــزو
عن طلب ات اذ االإجراءات التحفظية امل�سار اإليها .
 7ل�ساحب احلق رف ـ الدعـو ب�س ـاأن اأ�سل النزاع خالل ( )20ع�سرين يومــا م ــن تاري ـ ـ
�سدور االأمر بات اذ االإجراء التحفظي اأو من تاري اإخطار برف�س التظلم املن�سو�س
علي ــه فـي البنـ ــد ( )5من هـ ـ املـ ــادة بح�س ــب االأحــوال واإال ت ــم اإل اء ه ـ ا االأمــر بنــاء
على طلب املدعى عليه .
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ا ــاد

40

 1يجوز ل�ساحب احلق اإذا حلقه �سرر مبا�سر نا�س عن التعدي على اأي من حقوقه
املقررة مبوجب اأحكام ه ا القانون ( النظام ) اأن يرف دعو اأمام املحكمة امل ت�سة
طالبـ ــا احلك ــم ل ـ ــه بتعوي�س ك ـ ــا جلبـ ــر االأ�س ــرار التي حلق ــت بـ ــه نتيج ــة التع ـ ــدي
مبا فـي ذلك االأرباح التي جناها املدعى عليه .
و ــدد املحكم ــة التعويــ�س بالق ــدر ال ي ترا جابرا لل�سرر علــى اأن يكــون م ــن بـ ــني
م ــا تراعي ــه املحكمة فـي ه ا ال�ساأن قيمة ال�سلعة اأو اخلدمة مو�سوع التعــدي وفقــا
ملـا يحـدد املدعــي ب�س ـ ـاأن �سعر التجزئـة اأو اأي معي ــار اخــر م�س ــروع يطل ــب تطبيقـ ــه
اأو عن طريق اخلربة .
 2يجوز ل�ساحب احلق بدال من املطالبة بالتعوي�س اجلابر لل�سرر مبا فـي ذلك االأرباح
التـي جناه ــا املتع ــدي طبق ــا الأحكــام البن ــد ( )1مــن هـ ـ املـ ــادة اأن يطل ــب فـي اأي
وق ــت وقبــل الف�س ــل فـي الدعــو احلكــم لــه بتعويــ�س منا�ســب اإذا بــت اأن التعــدي
كان با�ستعمال العالمة التجارية فـي تقليد عمدي لل�سلعة اأو كان باأي �سورة اأخر .
 3يجـ ــوز للمحكمــة امل ت�س ــة لد نظر الدعاو املتعلقة باحلقــوق املق ــررة مبوجـ ــب
اأحكام ه ا القانون ( النظام ) اأن تاأمر باالتي
اأ �سبط ال�سل امل�ستبه فـي اأنها تنطوي على تعد و�سبط اأي مواد اأو اأدوات لها �سلة
ب لك واأي اأدلة م�ستندية تت�سل بالتعدي .
اإلزام املتعدي بوقف ه ا التعدي مبا فـي ذلك من ت�سدير ال�سل التي تنطوي
على تعد على اأي من احلقوق املقررة مبوجب اأحكام ه ا القانون ( النظام ) ومن
دخول امل�ستورد منها إا القنوات التجارية عقب االإفراج اجلمركي عنها مبا�سرة .
ج اإلزام املتعدي باأن يقدم إا املحكمة امل ت�سة اأو اإ �ساحب احلق ما يكون لديه
من معلومات ب�ساأن كل من �ساهم من اأ�س ا�س اأو كيانات فـي اأي من جوانب
التعدي وب�ساأن طرق اإنتاج وقنوات توزي ه ال�سل اأو اخلدمات مبا فـي ذلك
بيان هوية كل من �سار فـي اإنتاج اأو توزي ال�سل اأو اخلدمات و ديد قنوات
التوزي اخلا�سة به .
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 4علـ ــى املحكمـ ــة امل ت�سـ ــة بنـ ــاء على طلب �ساحــب احلق اأن تق�سي باإت ــال ال�سلـ ـ
التي يثبت اأنها مقلدة اإال فـي حاالت ا�ستثنائية دون تعوي�س من اأي نوع للمدعى
علي ــه ويجــوز لهــا اأن تق�س ــي دون تاأخ ــري باإتال املـ ـ ــواد واالأدوات امل�ست دمـ ـ ــة
فـي ت�سني اأو اإنتاج ال�سل ـ املقلــدة دون تعوي�س من اأي نوع للمدع ــى عليــه وللمحكمة
فـي احلــاالت اال�ستثنائيــة التــي تقدرهــا اأن تقــ�سي بالت ل ــ�س من تلك ال�سلـ ـ خ ــارج
القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدو تعديات اأخر .
ويجوز بدال من اإتال ال�سل واملـواد واالأدوات امل�ست دمة فـي ت�سني اأو اإنتاج ال�سل
املقلدة احلكم بالت ل�س منها خارج القنوات التجارية اإذا ترتب على اإتالفها �سرر
ري مقبول بال�سحة العامة اأو بالبي ة .
 5ال يكون جمرد اإزالة العالمة التجارية التي و�سعت دون وجه حق على ال�سل املقلدة
م�سو ا كافـيا لالإفراج عنها إا القنوات التجارية .
 6تقدر املحكمة امل ت�سة م�ساريف واأتعا من تندبهم ملبا�سرة اأي ماأمورية فـي الدعو
من اخلرباء وامل ت�سني على نحو يتنا�سب م حجم وطبيعة املاأمورية املكلفـني بها
ومبا ال يحول ب�سورة ري معقولة دون اللجوء إا مثل ه االإجراءات .
ا ــاد

41

للمدعى عليه اأن يت اإجراءات مطالبة املدعي ال�سي النية بالتعوي�س ال ي قد ي�ستحق
له نتيجة ات اذ لالإجراءات املن�سو�س عليها فـي املــادة ( )39من ه ا القانون ( النظام ) ،
وذلك خـالل ( )90ت�سـعني يوم ــا من تاري ـ انتهاء امليعــاد املن�ســو�س عليه فـي امل ــادة ذاته ــا
اإذا يرف احلاجز دعوا اأو من تاري �سدور احلكم النهائي فـي دعو احلاجز املتعلقة
بالعالمة التجارية وفـي جمي االأحوال ال يجوز �سر ال�سمان املايل للحاجز اإال بعد
�سدور احلكم النهائي فـي دعو املحجوز عليه باإدانته اأو بعد انق�ساء امليعاد املقرر له
دون رفعها ما يت�سمن احلكم ال�سادر فـي دعو احلاجز الف�سل فـي مو�سوع ال�سمان
املال ــي .
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ال ـــا ال ســاد�
ال وبـــــات
ا ــاد 42
 1م عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي قانون اخر يعاقب بال�سجن
مدة ال تقل عن (� )1سهر وال تزيد على ( )3ال �سنوات وب رامة ال تقل عن ()500
خم�سمائة ريال عما وال تزيد على ( )100000مائة األف ريال عما اأو باإحد
هاتني العقوبتني كل من
أا زور عالمة ارية ت�سجيلها طبقا له ا القانون ( النظام ) اأو قلدها بطريقة
تدعــو إا ت�سليــل اجلمهــور وكل من ا�ستعمل وهو �سي النية عالمـة مــزورة
اأو مقلدة .
و�س وهو �سي النية على �سلعة اأو ا�ستعمل فـيما يتعلق ب دماته عالمة ارية
لوكة ل ري .
ج حــاز اأدوات اأو مــواد بق�ســد ا�ستعمالهــا فــي تقليــد اأو تزويـر العالمــات التجاريـة
امل�سجلة اأو امل�سهورة .
 2م عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي قانون اخر يعاقب بال�سجن مدة
ال تقل عن (� )1سهر وال تزيد على (� )1سنة وب رامة ال تقل عن ( )100مائة ريال
عما وال تزيد على ( )10000ع�سرة اال ريال عما اأو باإحد هاتني العقوبتني
كل من
أا باع اأو عر�س للبي اأو للتداول اأو حاز بق�سد البي �سلعا عليها عالمة ارية
مـزورة اأو مقلــدة اأو مو�سوع ــة اأو م�ستعملــة ب ي ــر حق م علمــه بـ ـ لك وك ـ لك
كل من عر�س خدمات فـي ل ه العالمة .
ا�ستعم ــل عالمــة ري م�سجلة فـي االأحوال املن�سو�س عليها فـي البنــود من ()2
اإ ( )11من املــادة ( )2من ه ا القانون ( النظام ) .
ج دون ب ري حق على عالمته اأو اأوراقه اأو م�ستنداته التجارية ما يودي اإ االعتقاد
بح�سول ت�سجيل العالمة .
د تعمـ ــد وهو �س ــي الني ــة اإ ف ــال و�سـ ـ عالمــته التجارية امل�سجلة على ال�سل ـ
اأو اخلدمات التي يزها .
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ا ــاد 43
فـي حالة العود يعاقب العائد بعقوبة ال تزيد على �سعف احلد االأق�سى للعقوبة املقررة
للم الفة م اإ الق املحل التجاري اأو امل�سروع ملدة ال تقل عن ( )15خم�سة ع�سر يوما
وال تزي ــد على (� )6ستـ ــة اأ�سهر م ن�سـ ــر احلكـ ــم عل ــى نفق ــة امل الف وفقـ ــا لالإجـ ــراءات
التي ددها الالئحة التنفـي ية .
ويعترب عائــدا فـي تطبي ــق اأحك ــام هـ ـ ا القان ــون ( النظام ) من حكـ ــم علي ــه ف ـ ــي خمالف ــة
م ــن امل الف ــات املن�س ــو�س عليه ــا فـي ــه وعاد إا ارتك ــا خمالف ــة اأخ ــر ا ل ــة خ ــالل
( )3ال �سنوات من تاري احلكم عليه نهائيا فـي امل الفة ال�سابقة .
ال ـــا ال سابـــ
اأ ــــا اميــــة
ا ــاد 44
يكون للمو فـيــن امل ت�ســني بتنفـي ـ اأحكام ه ا القانون ( النظام ) والقرارات ال�سادرة
تنفـي ا له وال ين ي�سدر بتحديدهم قرار وفق االإجراءات املتبعة فـي كل دولة من دول
املجل�س �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي ولهم به ال�سفة حق الدخول اإ االأماكن
التي يدخل ن�ساطها فـي نطاق اأحكام ه ا القانون ( النظام ) وذلك ل ر�س �سبط احلاالت
امل الفة .
وعلى ال�سلطات املعنية تقد الت�سهيالت الالزمة لهوالء املو فـني لتمكينهم من القيام
بعملهم .
ا ــاد 45
يج ــوز للجهــة امل ت�س ــة اأن تن�سـ ـ نظام ــا اإلكرتوني ــا وقاعـ ــدة بيانــات اإلكرتوني ــة تت ــاح
للجمه ــور مبا فـي ذلك قاعـ ـ ــدة بيانـ ــات علــى �سبكة االإنتـ ــرنت وذلك لتقدي ــم طلبــات
ت�سجيـ ــل و ديـ ــد ت�سجي ــل العالمـ ــات التجاري ــة ومتابع ــة واإ ــام االإج ـ ــراءات الالزم ـ ــة
لت�سجيل ه العالمات .
ا ــاد 46
يعت ــد مب ــا ت�سجيله من عالمات طبقا الأحك ــام القوانني والقرارات واالأنظمــة ال�سارية
قبل تاري العمل باأحكام ه ا القانون ( النظام ) وتتمت ه العالمات باحلماية املقررة
فـيه .
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ا ــاد

47

ت�سري اأحكام ه ا القانون ( النظام ) على ما يتم البت فـيه من طلبات ت�سجيل العالمات
التجارية التي قدمت قبل تاري العمل باأحكامه على اأن يتم تعديل ه الطلبات مبا
يتفق واأحك ــام ه ا القانون ( النظام ) كما ت�سري اأحكام قانون حقوق امللكية ال�سناعية
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم  2008/67فـيما يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي ه ا القانون
( النظام ) .
ا ــاد

48

ال ت ـ ـ ــل اأحكـ ــام ه ـ ـ ـ ا القان ـ ـ ـ ــون ( النظ ــام ) بال�سواب ــط وااللتزامـ ــات املن�سـ ــو�س عليه ـ ــا
فـي االتفاقيات الثنائية والدولية املعمول بها فـي الدولة .
ا ــاد

49

ــدد الالئح ــة التنفـي ي ــة الر�سوم التـ ــي ت�ستوفـ ــى ع ــن االإج ــراءات التي تتـ ــم مبوج ــب
ه ا القان ــون ( النظام ) والئحت ــه التنفـي ية ويجوز لكل دول ــة دي ــد الر�سوم ب ال
ذلك وفق االإجراءات املتبعة لديها .
ا ــاد

50

للجنة التعــاون التجاري حق تف�سري واقت ـ ــراح تعدي ــل هـ ـ ا القانون ( النظ ــام ) والئحتـ ــه
التنفـي يـ ــة .
ا ــاد

51

ت�سـ ــدر اجلهـ ــة امل ت�سـ ــة فـي كـ ـ ــل دولـ ــة الالئح ــة التنفـي ي ــة بعــد اإقرارهــا م ــن جلـ ـ ــنة
التعـ ــاون التجـ ــاري .
ا ــاد

52

يل ى كل ما ي الف ه ا القانون اأو يتعار�س م اأحكامه .
ا ــاد

53

يعمل باأحكام ه ا القانون من اليوم التايل لتاري ن�سر فـي اجلريدة الر�سمية .
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