
 2006لسنة ) 6(قانون رقم 
 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية 

 
  

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

سنة     ة ل ات التجاري صميمات والعالم صناعية والت ازات ال ة االمتي ى الئح  1955وعل
  ، 1977لسنة ) 22(المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 

م             وعلى قان  انون رق صادر بالمرسوم بق سنة  ) 12(ون المرافعات المدنية والتجارية ال ل
  والقوانين المعدلة له ،1971

م  انون رق وم بق صادر بالمرس ارة ال انون التج ى ق سنة ) 7(وعل وانين 1987ل  والق
 المعدلة له، 

م         انون رق ـوم بق سنة   ) 7(وعلى المرس ة           1994ل ة تأسيس منظم ى وثيق  بالتصديق عل
  الدولية ، التجارة

م         انون رق سنة   ) 31(وعلى المرسوم بق ة           1996ل ى اتفاقي ى االنضمام إل ة عل  بالموافق
 باريس لحماية الملكية الصناعية ، 

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

شاء               1995لسنة  ) 1(وعلى المرسوم رقم     ة إن ى اتفاقي ة البحرين إل شأن انضمام دول  ب
 ،) الويبو(المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

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

 الفصل األول
 أحكام عامة 

 
 )1( مــادة 

  
وان ، وآل شكل مجسم           يعتبر رسمًا أو نم         وذجًا صناعيًا آل ترتيب للخطوط واألل

 . بألوان أو بغير ألوان
 )2(مــادة 

انون           )  أ  (  ذا الق يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بعد تسجيله بالحماية المقررة في ه
 -: ، ويكون الرسم أو النموذج الصناعي  قابًال للتسجيل بتوافر الشروط التالية 

 . قد تم إيداعه بصورة مستقلة ، ومتسمًا بالجدة أن يكون)  1(
رًا                   )  2( ة وأن يضفي مظه ال الحرفي صناعة أو األعم أن يكون قابًال لإلستخدام في ال

 . مميزًا لمنتج صناعي أو حرفي 
ة     )  3( ا بأي رين أو خارجه ة البح ل مملك ور داخ ه للجمه شف عن م الك د ت ون ق أال يك



تعماله   ك اس ي ذل ا ف ت، بم ة آان سجيل أو  طريق ب الت داع طل اريخ إي ل ت شره ، قب أو ن
 .تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد 

د                ) ب( ه في البن سابقة ، ال        ) 1(استثناء من شرط الجدة المنصوص علي رة ال من الفق
يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا تم الكشف عنه للجمهور بأية طريقة          

ة عضو في               بعد إيداع طلب تسجيله لدى عضو في         ة ، أو دول ة التجارة العالمي  منظم
ل ، أو إذا                 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، أو دولة تعامل المملكة معاملة المث
ه                  ك آل آان الكشف قد حدث نتيجة تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير، وذل

ة     خالل فترة ال تزيد على ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسج             يل في المملك
 .أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد 

 .     وتحدد الالئحة التنفيذية اجراءات التمتع بحق األولوية 
  

  )3( مادة 
  

 :ال يسجل آرسم أو نموذج صناعي ما يلي 
 .الرسم أو النموذج الذي تستلزمه عادة االعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج)  1(
 .موذج الذي يخل بالنظام العام أو اآلداب الرسـم أو الن)  2(
ًا   ) 3( ًا أو أعالم ة أو أختام وزًا ديني عارات أو رم ضمن ش ذي يت وذج ال م أو النم الرس

 . خاصة بالمملكة أو بالدول األخرى 
ة                     )  4( ة مسجلة أو عالم ة تجاري شابه مع عالم ذي يتطابق أو يت الرسم أو النموذج ال

 .مشهورة
  

 )4(مــادة 
  

صلة                      ال تخل أح   وق أخرى مت ة حق انون بأي ذا الق ا في ه ة المنصوص عليه ام الحماي ك
ات والمعاهدات               انون أو االتفاقي بالرسوم والنماذج الصناعية ، سواء آان مصدرها الق

 . الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها
  

  )5(مــادة 
 

ســمى                  صناعة والتجارة سجًال ي  الرسوم   سجل > تعد اإلدارة المختصة في وزارة ال
سجيلها              <  والنماذج الصناعية    ول ت رر قب صناعية التي تق تقيد فيه الرسوم والنماذج ال

ذا                        ام ه ًا ألحك ك وفق ا ، وذل رد عليه ا ، والتصرفات التي ت وجميع البيانات المتعلقة به
 <. القانون والئحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له

  
 
 
 



 )6(مــادة 
  

ة البحرين ، يكون            مع عدم اإلخالل      ا في مملك ة المعمول به ات الدولي ام االتفاقي بأحك
لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي   
ذين ينتمون            ة أو من األجانب ال طبقًا ألحكام هذا القانون ، إذا آان من مواطني المملك

ى أي    ة أو إل ارة العالمي ة التج ي منظم ى عضو ف ة   إل ي اتفاقي ضاء ف دول األع ن ال م
ة     ة معامل ل المملك ي تعام دول الت ن ال ى أي م صناعية أو إل ة ال ة الملكي اريس لحماي ب
شأة صناعية أو      المثل ، أو إذا آان لهذا الشخص في إقليم ذلك العضو أو تلك الدولة من

 .تجارية حقيقية وفعالة 
  

   )7(مــادة 
 

ة           إذا قدم طلب لتسجيل رسم أو نموذج صناعي        ة التجارة العالمي  لدى عضو في منظم
ة    ل المملك ة تعام صناعية أو دول ة ال ة الملكي اريس لحماي ة ب ي اتفاقي ة عضو ف أو دول
معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن                 

ها ذات الرسم أو النموذج الصناعي بالشروط واألوضاع واإلجراءات المنصوص علي         
ذه                  ديم الطلب في الخارج، وفي ه في هذا القانون وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ تق

 . الحالة يعتبر تاريخ اإليداع األول أساسًا لحق األولوية 
  

   )8( مــادة 
 

صناعي للمبتكر أو لمن آلت                   تكون الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج ال
تيجة عمل مشترك بين عدد من األشخاص آان الحق        إليه حقوقه ، وإذا آان اإلبتكار  ن       

ى     وا عل م يتفق ا ل نهم م ا بي ساوى فيم ًا بالت م جميع صناعي له وذج ال م أو النم ي الرس ف
صناعي من اقتصرت                  خالف ذلك ، وال يعتبر مشترآًا في ابتكار الرسم أو النموذج ال

 .جهوده على مجرد التنفيذ 
ستقل       أما إذا آان قد توصل إلى ذات الرسم أو  ر من شخص ي  النموذج الصناعي أآث

ديم                     ى تق صناعي لألسبق إل آل منهم عن اآلخر، فيكون الحق في الرسم أو النموذج ال
  . طلب التسجيل 

   )9(مادة 
 

ادة          ام الم ة             ) 631(مع عدم اإلخالل بأحك وق المترتب دني ، تكون الحق انون الم من الق
مل متى آان االبتكار ناتجًا عن       على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي  لصاحب الع        
 .  تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى االبتكار

  
 
 



  )10(مادة 
 

مًا أو     - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل           -إذا ابتكر العامل       رس
رات أو   ك خب ي ذل ستخدما ف ل م شاط صاحب العم ال ن ًا صناعيًا ذا صلة بمج نموذج

وات صاحب العمل أو مواده األولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف              وثائق أو أد  
رار          ور شهر ق صناعي أن يخطر             العامل ، وجب عليه ف سجيل الرسم أو النموذج ال ت

دون مظروف ، ويكون                  م الوصول ب صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعل
ين استغالل                   ار ب اريخ إخطاره الخي ة أشهر من ت  الرسم أو    لصاحب العمل خالل ثالث

ل عادل                  اء مقاب النموذج الصناعي المبتكر أو شراء الحق المترتب عليه ، وذلك آله لق
 .يدفع للعامل 

رة    ي الفق ا ف دة المنصوص عليه ضاء الم ار بانق ي الخي ل ف سقط حق صاحب العم وي
دون      م الوصول ب صحوب بعل سجل م اب م ل بكت ه للعام دى رغبت سابقة دون أن يب ال

 .مظروف 
حكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على الموظفين              وتسري اال 

 .العموميين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم 
  

  )11(مادة 
 

صناعي خالل سنة من                يعتبر الطلب المقدم من المبتكر     سجيل الرسم أو النموذج ال لت
ويكون لكل من      . خدمة  تاريخ ترآه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة آأنه قدم أثناء ال          

المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحسب       
  . األحوال 

  )12(مادة 
 

وذج     م أو النم ي الرس انون صاحب الحق ف ذا الق ضى ه ررة بمقت ة المق ول الحماي تخ
ذا ا                 لرسم  الصناعي منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات التي تتخذ شكل ه

ان       أو النموذج أو  ِا ، إذا آ ًا جوهري ه اختالف اه أو ال تختلف عن التي تكون متضمنه إي
 .ذلك ألغراض تجارية 

  
  )13(مادة 

 
ديم طلب                اريخ تق تكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من ت

دم صاحب            . التسجيل في المملكة    الحق   وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا ق
 . طلبًا بالتجديد  خالل السنة األخيرة من المدة 

  ومع ذلك يجوز لصاحب الحق أن يقدم طلبًا بالتجديد خالل الستة أشهر التالية لتاريخ          
 .انتهاء المدة األصلية



 .ويكون تقديم طلب تجديد الحماية بالكيفية التي تبينها الالئحة التنفيذية 
  

 )14(مادة 
  

ستحق رسم                يستحق رسم عند تقدي    ا ي صناعي ، آم م طلب تسجيل الرسم أو النموذج ال
اء                  سجيل حتى انته رار الت سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية لشهر ق

 .المدة المحددة قانونًا لحماية الرسم أو النموذج الصناعي 
ى                           د عل دة تزي سنوي لم أخر في سداد الرسم ال ة الت ستة  ويؤدى رسم إضافي في حال

  .أشهر 
 

 الفصل الثاني
 تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي 

 )15(مادة 
 

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى     
اإلدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة على األنموذج الذي تعده لهذا الغرض            

شروط واألوضاع واإلجراءات         ، وفقًا لألحكام المنصوص عليها في هذ       انون وبال ا الق
 .التي تحددها الالئحة التنفيذية  

شرط                   اذج ال يجاوز الخمسين ب ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النم
 .  أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة 

دمها ف             ي   ويلتزم الطالب في جميع األحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن ق
الخارج عن ذات الرسم أو النموذج الصناعي ، وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت               

 .في هذه الطلبات
  

 )16(مادة 
 

رار                    ل صدور ق يجوز لطالب تسجيل الرسـم أو النمـوذج الصناعي ، في أي وقت قب
ًا                    ك وفق ه ، وذل التسجيل ، سحب طلبه أو تصحيح أية أخطاء مادية في الطلب ومرفقات

 .ءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لإلجرا
  

  )17(مادة 
 
م أو  )  أ( سجيل الرس ارة طلب ت صناعة والتج ي وزارة ال صة ف تفحص اإلدارة المخت

ددها       ي تح شكلية الت ات ال تيفائه للمتطلب ن اس ق م ه للتحق صناعي ومرفقات وذج ال النم
ديالت              رى وجوب      الالئحة التنفيذية ، ويجوز لهذه االدارة أن تطلب إجراء التع التي ت

 .إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه الزمًا للبت فيه 
ب  )  ب( ول طل رارًا بقب ارة ق صناعة والتج ي وزارة ال صة ف صدر اإلدارة المخت ت



ات                     تيفائه للمتطلب اريخ اس ًا من ت صناعي خالل ستين يوم تسجيل الرسم أو النموذج ال
سابقة ، وإذا صدر الق  رة ال ي الفق ا ف شار إليه م أو الم سجيل الرس ب ت رفض طل رار ب

دم الطلب بموجب خطاب                      ه مق سببًا ، ويخطر ب صناعي وجب أن يكون م النموذج ال
 .مسجل بعلم الوصول بدون مظروف خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدوره 

 
  )18(مادة 

 
صناعي بالكي                 سجيل الرسم أو النموذج ال ول طلب ت ة التي    يشهر القرار الصادر بقب في

 . تحددها الالئحة التنفيذية 
سجيل الرسم أو النموذج           د ت ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفي
ذا      ده له ذي تع وذج ال ًا لألنم ارة وفق صناعة والتج اتم وزارة ال تم بخ صناعي ، وتخ ال

  .الغرض 
  )19(مادة 

 
سها          يجوز لإلدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، ف          اء نف ي أي وقت من تلق

ى سجل                    ان إل سببًا بإضافة أي بي رارًا م أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر ق
ر         ان غي ديل أي بي ذف أو بتع ه ، أو بح ه ب ل تدوين صناعية أغف اذج ال وم والنم الرس
ًا للقواعد              ه وفق ك آل رار ، وذل شرهذا الق ر وجه حق ، وين ة أو ُدوِّن بغي مطابق للحقيق

 .ات وبالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية واإلجراء
 . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا ألحكام هذه المادة 

       
 الفصل الثالث

 انتقال ملكية الرسم أو النموذج الصناعي  
 والترخيص باستغالله ورهنه والحجز عليه

 
  )20(مادة 

ر عوض    تنتقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي ، آلياً          أو جزئيًا ، بعوض أو بغي
ر حق   ه أو تقري ا يجوز رهن تغالله ، آم رخيص باس ك اإلرث، ويجوز الت ي ذل ا ف بم

 .االنتفاع عليه 
ه          اع علي ر حق انتف ه أو تقري صناعي أو رهن وال يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج ال

صنا                    اذج ال ذلك في سجل الرسوم والنم د التأشير ب شر   حجة على الغير إال بع عية والن
 . عن ذلك بالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية

 
  )21(مادة 

 
ه               صناعي  الخاص بمدين يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية الرسم أو النموذج ال
ر بحسب                  وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغي



 . األحوال 
صة  ى اإلدارة المخت إقرار  وتعف ة ب ام المتعلق ن األحك ارة م صناعة والتج ي وزارة ال ف

ويجب على الدائن .   المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه    
جل     ي س ا ف ير بهم صة للتأش إلدارة المخت زاد ل ى الم ز ومحضر مرس ن الحج أن يعل

ر إ                 ى الغي ا حجة عل صناعية، وال يكون أيهم اذج ال ذلك       الرسوم والنم د التأشير ب ال بع
 . بالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية

 . ويستحق رسم عن التأشير في سجل الرسوم والنماذج الصناعية  
  

 الفصل الرابع
 انقضاء الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم

 أو النموذج الصناعي واعتبار قرار التسجيل آأن لم يكن
 )22(مادة 

  
ى )  أ( وق عل ذا تنقضي الحق ام ه ررة بموجب أحك صناعي المق وذج ال م أو النم الرس

 -:القانون في أي من الحاالت اآلتية 
 .من هذا القانون ) 13(انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة )   1 (
ى أال       )  2( ه ، عل ن حقوق صناعي ع وذج ال م أو النم ي الرس ق ف احب الح ي ص تخل

 . يترتب على ذلك المساس بحق الغير 
ام    )  3( ة ألحك ستحقة بالمخالف وم الم داد الرس ن س نة ع ى س د عل دة تزي ـاع لم االمتنـ

ادة  سجل         ) 14(الم اب م ب آت سداد بموج وب ال ذار بوج م اإلن انون رغ ذا الق ن ه م
ة       دده الالئح ذي تح اد ال الل الميع ك خ روف وذل دون مظ م الوصول ب صحوب بعل م

 . التنفيذية 
ن تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو في حالة         في حالة صدور حكم نهائي ببطال     )  ب(

ادة               م الم ذا    ) 23(صدور قرار بشطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي طبقًا لحك من ه
 .القانون ، اعتبر قرار التسجيل آأن لم يكن 

يؤشر في سجل الرسوم والنماذج الصناعية عن الرسوم والنماذج الصناعية التي            ) ج(
سجيلها أو              انقضت الحقــوق المترتبة على تسجي     بطالن ت ك التي قضى ب ذلك تل لها  وآ

 . تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية 
  

  )23(مادة 
 

يجوز لإلدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء ذاتها أو               
سـجي   ـم أو نموذج   بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب ت ل رس

ًا                           ه وفق ك آل انون ، وذل ذا الق ام ه ة ألحك م بالمخالف سجيله ت ديها أن ت صناعي إذا ثبت ل
 .للقواعـد واإلجراءات وبالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية 
 .  ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا ألحكام هذه المادة 
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 )24(مادة 
  

سجيل   تتم روط الت ا ش وافر فيه ي تت صناعية الت اذج ال وم والنم ة الرس ة مؤقت ع بحماي ت
ام داخل                      دة عرضها في المعارض التي تق المنصوص عليها في هذا القانون خالل م

 . المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة 
 .  منح تلك الحماية وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات

  
 )25(مادة 

  
صناعية  والحصول      اذج ال ى سجل الرسوم والنم لكل شخص أن يطلب اإلطالع عل
ة            على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات وبالكيفي

 .  التي تحددها الالئحة التنفيذية 
صول عليه من مستخرجات   ويستحق رسم عن االطالع على هذا السجل وعما يتم الح         

 .أو صور أو بيانات منه 
  

  )26(مادة 
  

تنادًا      صدر اس رار ي ن أي ق ارة م صناعة والتج ر ال ى وزي تظلم إل أن أن ي ل ذي ش لك
  0ألحكام هذا القانون، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار 

شأن ت             صادر ب ه خالل ستين         ويبت في التظلم ، ويخطر المتظلم آتابة بالقرار ال ظلم
 . يومًا من تاريخ تقديمه

ًا                     ة خالل ستين يوم رى المدني ة الكب ام المحكم وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أم
رة        ي الفق ه ف صوص علي اد المن وات الميع ه ، أو ف رفض تظلم اره ب اريخ إخط ن ت م

 . السابقة دون إخطار
تظلم      وال يجوز الطعن أمام المحكمة إال بعد التظلم من القرار و           صدور قرار برفض ال

 . أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار 
  

  )27(مادة 
 

يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها 
وتخفيضها وحاالت اإلعفاء منها قرار من وزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس 

 . الوزراء
   
 
 



 )28(مادة 
 

ذا   يكون لل  ام ه ذ أحك ق من تنفي ارة للتحق صناعة والتج ر ال نهم وزي ذين يعي وظفين ال م
 .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
رائم ا      سبة للج ك بالن ضائي وذل ضبط الق أموري ال فة م ر   ص ي دوائ ع ف ي تق لت

 . اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم 
ن       رار م ة بق ة العام ى النياب رائم إل ذه الج سبة له ررة بالن ر المح ال المحاض وتح

 .وزيرالصناعة والتجارة أو من يفوضه 
  

 )29(مــادة 
 
ا عند التعدي ، أو لتوقي أي تعـدٍّ ، على أي من الحقـوق المنصوص عليها في هذ         )  أ( 

ة       يس المحكم ن رئ ضة م ى عري رًا عل صدر أم ق أن يست صاحب الح إن ل انون، ف الق
ـظية المناسبة ،                    ر من اإلجـراءات التحف اذ إجراء أو أآث المختصة بأصل النزاع التخ

 :بما في ذلك مايلي 
ر وروده ،        )  1( إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات ،  بما في ذلك المستورد منها إث

واد واآلالت واأل دي ،     والم ي التع تخدمت ف د اس ون ق ستخدم ، أو تك ي ت دوات الت
 . والحفاظ على األدلة ذات الصلة بالموضوع 

 .من هذه الفقرة ) 1(توقيع الحجز التحفظي على األشياء المشار إليها في البند )  2(
 .وقف التعدي )  3(
و ص    )   ب ( ب ه دم الطل ى أن مق ة عل ة الكافي ضة األدل ق بالعري ين أن يرف احب يتع

 .الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له 
سلطة                     ساعدة ال ة لم ديم المعلومات الالزم دم الطلب بتق ة أن يكلف مق ولرئيس المحكم
واد واآلالت واألدوات      ات والم د المنتج ي تحدي ي ف راء التحفظ ذ اإلج صة بتنفي المخت

 .المعنية 
صدر   )  ج ( ضاء أن ي د االقت ة عن رئيس المحكم ه    ل ى وج ه عل شار إلي ره الم  أم

االستعجال ، دون استدعاء الطرف اآلخر ، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار    
ة ،            الف األدل ه إت ب علي ـدارآه أو يترت ـذر ت ررًا يتع دعي ض ق بالم د يلح ر ق األم

 .ويخطرالطرف اآلخر باألمر فور صدوره 
ا في     يجوز أن يشمل األمر الصادر باتخاذ أي من اإل     )  د  ( جراءات المنصوص عليه

داع               ) أ(الفقرة   ذ ، وأن يفرض إي ة في التنفي ر للمعاون ر أو أآث دب خبي من هذه المادة ن
آفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على اإلجراء من ضرر دون وجه                 

  0حق 
ـ (  صة خالل   )  ه ة المخت ام المحكم ه أم تظلم من ر أن ي ن صدر ضده األم وز لم يج
ه            الع  وفي   - بحسب األحوال      -شرة  أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره ب

 .هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد األمر أو إلغاؤه آليًا أو جزئيًا 



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

  
  )30(مــادة 

 
دة ال                     الحبس م مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب ب

تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تجاوز     
ذلك               ه ب دون وجه حق مع علم ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من ارتكب ب

   -:األفعال اآلتيةفعًال من 
ذا                 )  1( ام ه ًا ألحك سجيله طبق استعمل لغرض تجاري رسمًا أو نموذجًا صناعيًا ، تم ت

 . القانون، أو ال يختلف اختالفًا جوهريًا عنه 
باع أو عرض للبيع أو استورد أو حاز بقصد االتجار منتجات تتخذ شكل رسم                   )  2(

ذا ا     ام ه ًا ألحك سجيله طبق م ت ناعي ت وذج ص م أو   أو نم ذا الرس ضمن ه انون أو تت لق
 . النموذج ، أو ال تختلف اختالفًا جوهريًا عنه 

ر                         رة واحدة أو أآث ة م ة محلي م في صحيفة يومي شر الحك أمر بن ويجوز للمحكمة أن ت
 .على نفقة المحكوم عليه 

ى                     د عل وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي ال تقل مدته عن ستة أشهر وال تزي
ار أو بإحدى                      سنتين وال  ة آالف دين ار وال تجاوز أربع ل عن ألف دين غرامة التي ال تق

شاط                      وبتين مع  إغالق المحل التجاري أو المشروع أو وقف الن  بحسب   -هاتين العق
م                     -األحوال   شر الحك  لمدة ال تقل عن خمسة عشر يومًا    وال تزيد على ستة أشهر ون

 .ى نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أآثر عل
وللمحكمة في حالة الحكم باإلدانة أن  تأمر بمصادرة أو إتالف األشياء المتحصلة من    

 .الجريمة واآلالت واألدوات التي استخدمت فيها 
ياء واآلالت واألدوات                 أمر بمصادرة أو إتالف األش البراءة أن ت ولها في حالة الحكم ب

ى أي من               المشار إليها في الفقرة السابقة إذ      ا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي عل
 . الحقـوق المنصوص عليها في هذا القانون 

  
  )31(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 

     
 

  )32(مادة 
ا يخصه        -زراء  على الو  ارًا من              - آل فيم ه اعتب انون ، وُيعمل ب ذا الق ام ه ذ أحك   تنفي

  . اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 
   



 ملك مملكة البحرين                    
 حمد بن عيسى آل خليفة

  
 

 :صدر في قصر الرفاع 
 هـ 1427 ربيع اآلخر   1:  بتاريـخ
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