
 2006لسنة ) 11(قانون رقم 
 في شأن العالمات التجارية

  
 .نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين 

     بعد اإلطالع على الدستور،
م               انون رق صادر بالمرسوم بق سنة  ) 12(وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ال ل

  والقوانين المعدلة له ،1971
ى المر م     وعل انون رق سنة ) 1(سوم بق ع 1987ل ة ببي ام المتعلق شأن بعض األحك  ب

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

 المعدلة له، 
  في شأن العالمات التجارية ،1991لسنة  ) 10(    وعلى المرسوم بقانون رقم 

ة         1994لسنة  ) 7(رسوم بقانون رقم        وعلى الم  ة تأسيس منظم  بالتصديق على وثيق
 التجارة الدوليـة ، 

م                  انون رق صادر بالمرسـوم بق ة ال ة والتجاري     وعلى قانون اإلثبات في المواد المدني
  ،2005لسنة ) 13( والمعدل بالقانون رقم 1996لسنة ) 14(

ة       1996لسنة  ) 31(    وعلى المرسوم بقانون رقم      بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقي
 باريس لحماية الملكية الصناعية ، 

  ،2001لسنة ) 19(    وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
  ،2002لسنة ) 24(    وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

سنة   ) 46(رسوم بقانون رقم        وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالم       2002ل
  ،2005لسنة ) 41(، والمعدل بالقانون رقم 

ى             2004لسنة  ) 13(    وعلى القانون رقم     ة البحرين إل ى انضمام مملك ة عل  بالموافق
 اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات،

ى             بالموا 2005لسنة  ) 18(    وعلى القانون رقم     ة البحرين إل ى انضمام مملك ة عل فق
 بروتوآول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات ،

م  وم رق ى المرس سنة ) 1(    وعل ة 1995ل ى اتفاقي ة البحرين إل ضمام مملك شأن ان  ب
 ،) الويبو(إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

ي ن        انون اآلت واب الق س الن شورى ومجل س ال ر مجل ه       أق دقنا علي د ص صه ، وق
 :وأصدرناه 

  
  
  
  
  



 الفصل األول
 أحكام عامة

  )1(مادة  
ة      اني المبين ة المع ارات التالي انون ، يكون للكلمات والعب ذا الق ام ه ق أحك في تطبي

 :قرين آل منها، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك 
 .مملكة البحرين : المملكة 

 .تصة بالملكية الصناعية  الجهة اإلدارية المخ: الجهة المختصة 
 .الوزير الذي يتولى اإلشراف على الجهة المختصة : الوزير 
 .من هذا القانون ) 7(سجل العالمات التجارية المنصوص عليه في المادة : السجل

يس  صنيف ن سلع  : ت دولي لل صنيف ال شأن الت يس ب اق ن شأ بموجب اتف صنيف المن الت
 .والخدمات ألغراض تسجيل العالمات 

 .بروتوآول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات :  روتوآول مدريد ب
ة األطراف            : اتحاد مدريد    االتحاد الذي يضم في عضويته الدول والمنظمات الحكومي

 .في بروتوآول مدريد 
دان       : اتحاد باريس    اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية الذي يضم في عضويته البل

 .ية باريس لحماية الملكية الصناعية األعضاء في اتفاق
 ) .الويبو(المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية : المكتب الدولي 

دولي  سجيل ال ام    : الت ًا ألحك دولي طبق ب ال جل المكت ي س ة ف ة التجاري سجيل العالم ت
 .بروتوآول مدريد

  .طلب تسجيل دولي لعالمة تجارية : الطلب الدولي 
  

  )2(مادة  
يقصد بالعالمة التجارية آل ما يأخذ شكًال مميزًا من أسماء أو آلمات أو توقيعات             

ح أو                        ام أو رسوم أو أصوات أو روائ اوين أو أخت ام أو عن أو حروف أو رموز أو أرق
ن    ة م ون أو مجموع كال أو ل صويرية أو أش ف أو عناصر ت وش أو تغلي صور أو نق

ة         دم ، أو أي ستعمل       األلوان ، أو مزيج مما تق إشارة أو مجموعة إشارات ، إذا آانت ت
شآت        دمات المن لع أو خ ن س ا ع شأة م دمات من لع أو خ ز س تعمالها لتميي راد اس أو ي
سلع أو الخدمات           ز أي من ال األخرى أو للداللة على تأدية خدمة من الخدمات أو تميي

ا                  ا أو ذاتيته ة   من حيث مصدرها أو عناصر ترآيبها أو طريقة صنعها أو جودته أو أي
 .خاصية أخرى 

  
  )3(مادة 

ة أو      ة تجاري سجيله آعالم ب ت ل طل ة وال يقب ة تجاري ي عالم ا يل د أي مم ال يع
 :آعنصر من عناصرها

ات ليست إال             -أ ة من عالمات أو بيان   العالمة الخالية من أية صفة مميزة ، أو المكون
سلع أو الخدمات ، أو       ى ال ة من الرسوم    مجرد التسمية التي يطلقها  العرف عل  المكون

 .المألوفة والصور العادية للسلع 



ة                     -ب   ة أو مخالف اآلداب العام ة ب دين أو ُمخل  آل تعبير أو رسم أو عالمة فيها إساءة لل
 .للنظام العام 

ـن الرموز الخاصة        -ج ـا مـ  الشارات الشرفية واألعالم والشعــارات العامــة وغيرهـ
ذلك             بالمملكة  أو بالمنظمات اإلقليمية       ة أو بإحدى مؤسساتها ، وآ أو العربية أو الدولي

 .آل تقليد ألي من تلك الشارات أو األعالم أو الشعارات أو الرموز 
أي                 -د ا من الرموز الخاصة ب ة وغيره شعارات العام  الشارات الشرفية واألعالم وال

شارات أو       ك ال ن تل د ألي م ل تقلي ذلك آ اريس وآ اد ب ي اتح ضاء ف دان األع ن البل م
ادة       ا ام الم اً 6(ألعالم أو الشعارات أو الرموز ، على أن يراعى في ذلك أحك من  )  ثالث

 .اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 
شابهة              -هـ    رموز الهالل األحمر أو الصليب األحمر وغيرها من الرموز األخرى الم

 .، وآذلك العالمات التي تكون تقليدًا ألي منها 
 .اثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة   العالمات المم-و 
ه ، -ز  بس لدي داث ل ور أو إح ضليل الجمه تعمالها ت أن اس ن ش ي م ات الت   العالم

 .وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة 
ة أو                       -ح   سلعة أو الخدم شأ أو مصدر  ال ة عن من ات آاذب   العالمات التي تتضمن بيان

د              عن صفاتها   األخرى، وآذلك العالمات التي تحتوي على إسم تجــاري وهمي أو مقل
 .أو مزور 

ى                         -ط   سبقًا عل ه م م يوافق هو أو ورثت   إسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ، ما ل
 .ذلك 
ب    -ي   ـثبت طال ي ال يـُ ة الت درجات العلمي شرف أو ال درجات ال ات الخاصة ب  البيان

 .ونا التسجيل استحقاقه لها قان
ك الستعمالها في            -ك    العالمات المماثلة أو المشابهة لعالمة سبق للغير تسجيلها ، وذل

تمييز آل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العالمة ، والعالمات المشابهة              
ور،       دى الجمه بس ل داث ل ى إح ؤدي إل د ي و  ق ى نح سجيلها عل ر ت بق للغي ة س لعالم

 الحـُّط   - بالنسبــة لبعــض السلع أو الخدمات        -ـن تسجيـــلها   والعالمات الــتي ينشأ عـ   
 .من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العالمة التي سبق للغير تسجيلها 

ة                     -ل   ة مشهورة مملوآ ة تجاري ة لعالم دًا أو ترجم سخًا أو تقلي شكل ن  العالمات التي ت
ة أو      دمات مماثل لع أو خ ز س ي تميي تعمالها ف ر الس ستعمل   للغي ي ت ك الت شابهة لتل م

 .العالمة المشهورة لتمييزها 
ة                   -م   ة تجاري  العالمات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لجزء جوهري من عالم

ك                 شابهة لتل ة أو م ز سلع أو خدمات مماثل ر الستعمالها في تميي مشهورة مملوآة للغي
 .التي تستعمل العالمة المشهورة لتمييزها 

ة                   العالمات   -ن   ة مشهورة  مملوآ ة تجاري ة لعالم دًا أو ترجم التي تشكل نسخًا أو تقلي
ة أو                     ر مماثل للغير ، أو لجزء جوهري منها ، الستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غي
غير مشابهة لتلك التي تميزها العالمة المشهورة ، إذا آان من شأن هذا االستعمال أن               

دمات  سلع أو الخ ك ال ين تل ى صلة ب دل عل ن ي ون م شهورة وأن يك ة الم ين العالم  وب



 .المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العالمة المشهورة  
  

  )4(مادة 
انون ، يكون لكل شخص طبيعي             ) 34(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة           من هذا الق

ة وأن                        ة تجاري سجيل عالم ة المختصة بطلب ت ى الجه دم إل أو اعتباري الحق في التق
واطني                يكتسب ما يترتب ع    ان من م انون، إذا آ لى ذلك من حقوق طبقًا ألحكام هذا الق

اريس أو       المملكة أو من األجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان األعضاء في اتحاد ب
ات           ة بموجب أي من االتفاقي إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطني

ك              الثنائية أو الدولية المعمول بها في المم       يم ذل لكة أو إذا آان لدى هذا الشخص في إقل
 . البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة 

  
  )5(مادة 

اريس                    إذا قدم طلب لتسجيل عالمة تجارية لدى أي من البلدان األعضاء في اتحاد ب
ات            ة بموجب أي من االتفاقي ة الوطني ا بالمعامل ع مواطنوه أو أي من البلدان التي يتمت

ه              الدو دم الطلب أو لمن آلت إلي لية أو الثنائية المعمول بها في المملكة ، فإنه يجوز لمق
ى          اثًال إل ًا مم دم طلب ذا الطلب ، أن يق ديم ه حقوقه ، خالل الستة أشهر التالية لتاريخ تق
ه           الجهة المختصة عن ذات العالمة ويتعلق بذات السلع أو الخدمات التي تضمنها طلب

ًا   ك وفق سابق، وذل ذا     ال ي ه ا ف صوص عليه راءات المن شروط واإلج اع وبال لألوض
دم                     ع مق ة يتمت ذه الحال ه ، وفي ه القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا ل
ة                الطلب أو من آلت إليه حقوقه بحق األولوية طبقًا ألحكام اتفاقية باريس لحماية الملكي

 .من تلك االتفاقية ) د(قرة ف) 4(الصناعية بشرط االلتزام بأحكام المادة 
  

  )6(مادة 
ا ، وال تجوز المنازعة        -1 ًا له ة مالك  يعتبر من قام بتسجيل العالمة التجارية بحسن ني

ل                ى األق في ملكية العالمة متى اقترن تسجيل العالمة باستعمالها مدة خمس سنوات عل
 .دون وجود نزاع قضائي بشأنها

عالمة التجارية ممن سجلت باسمه أن يطلب            يجوز لمن آان أسبق إلى استعمال ال       -2
من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خالل خمس سنوات من تاريخ التسجيل ، ما      

 .لم يثبت رضاء األول صراحة أو ضمنًا باستعمال العالمة من قبل من سجلت باسمه 
 الفصل الثاني

 تسجيل العالمة التجارية
  
  

  
  )7(مادة 

ة   ( جال يسمى  تعد الجهة المختصة س  -1 ه العالمات    ) سجل العالمات التجاري د في تقي
التجارية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد             



 .عليها طبقًا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية  والقرارات الصادرة تنفيذًا له 
سجل         يدمج سجل العالمات التجارية الموجود وق      -2 ت العمل بأحكام هذا القانون في ال

 .المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه 
  

  )8(مادة 
ة                    ى الجه يقدم طلب تسجيل العالمة التجارية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إل

ا في      المختصة على األنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقا لألحكام المنصوص عليه
  .ا القانون وبالشروط واألوضاع واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيــذية هذ

  )9(مادة 
 . يعمل في شأن تسجيل العالمات التجارية والنشر عنه بتصنيف نيس -1
سلع أو              -2 ات ال ر من فئ  يجـــوز تسجيـــل العالمـــة التجاريــة عـن فئة واحدة أو أآث

 .الخدمات المدرجة في تصنيف نيس 
 ال تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد آونها مدرجة في نفس          -3

بعض       ضها ال ن بع ة ع دمات مختلف سلع أو الخ ر ال يس، وال تعتب صنيف ن ن ت ة م الفئ
 .لمجرد آونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف 

  
  )10(مادة 

ات ا      ن العالم ة م سجيل مجموع د لت ب واح ديم طل ن يجوز تق ة م ة المتطابق لتجاري
ا         س ذاتيته ـر ال تم ـق بعناصـ ـا يتعلـ ان اختالفهـ ة، إذا آ رها الجوهري ث عناص حي
ذه                        ا ه سلع أو الخدمات التي تميزه ات ال ون العالمات أو بيان مساسًا جوهريًا ،  مثل ل
ة من تصنيف                سلع أو الخدمات مدرجة في ذات الفئ ذه ال العالمات ، على أن تكون ه

  .نيس 
 

  )11(مادة 
شابهة                       ة أو عالمات مت سجيل ذات العالم ر في وقت واحد ت إذا طلب شخصان أو أآث
يس ، وجب وقف إجراءات               عن سلع أو خدمات مدرجة في فئة واحدة من تصنيف ن
اقي           ن ب ا م صلحته موقع ازال لم دهم تن دم أح ى أن يق ات إل ع الطلب سجيل جمي ت

ائي     المتنازعــين ومصــدقا عليه من جهة رسمية مختصة ، أ      م نه ى أن يصدر حك و إل
  .لمصلحة أحدهم 

 
  
  
  )12(مادة  

ن       -1 ق م ه للتحق ة ومرفقات ة التجاري سجيل العالم ب ت صة طل ة المخت  تفحص الجه
ًا من                       ين يوم ا أن تكلف الطالب ، خالل ثالث ا  ، وله استيفاء الشروط الواجب توافره

تيفاء    تاريخ تسلم الطلب، بإجراء التعديالت التي ترى وجوب إدخالها عل          ى الطلب واس
 .ما تراه الزمًا للبت فيه ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب



ر                    ذلك ، اعتب وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما آلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد ل
 .الطلب آأن لم يكن

ة خال              - 2 ة التجاري ين    يجب على الجهة المختصة البت في طلب تسجيل العالم ل ثالث
ديالت      راء التع اريخ إج ن ت ة أو م شروط المطلوب ستوفيًا لل ه م اريخ تقديم ن ت ًا م يوم

 .واستيفاء ما يلزم للبت فيه 
  

  )13(مادة 
سجيل                     ل ت ا قب إذا قبلت الجهة المختصة طلب تسجيل العالمة التجارية ، وجب عليه

 .لالئحة التنفيذيةالعالمة اإلعالن عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها ا
سير في إجراءات               ى ال يجوز لكل ذي شأن أن يعترض آتابة لدى الجهة المختصة عل
ب ،     ول الطل ن قب اريخ اإلعالن ع ن ت ًا م تين يوم ة خالل س ة التجاري سجيل العالم ت

 .ويجب أن يكون االعتراض مسببًا 
 .  وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في االعتراض -2
ول طلب  -3 شأن قب راض ب ديم أي اعت راض دون تق ددة لالعت دة المح إذا انقضت الم

شأن ، وجب                ذا ال تسجيل العالمة التجارية أو إذا تم رفض االعتراضات المقدمة في ه
دة                 ور انقضاء الم ة ف على الجهة المختصة إصدار قرار بقبول تسجيل العالمة التجاري

ذه الجهة من اعتراضات ، بحسب األحوال       المحددة لالعتراض أو البت فيما قدم إلى ه       
 .، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 

ة                 -4 ى استعمال العالم ود عل ًا من قي راه الزم ا ت  يجوز للجهة المختصة أن تفرض م
 .  التجارية التي تقرر قبول تسجيلها 

وداً                     - 5 ه ، أو إذا فرضت قي سبب ارتأت ة ل سجيل عالم ة المختصة ت   إذا رفضت الجه
التين                      ا في الح سجيلها ، وجب عليه ول ت رر قب على استعمال العالمة التجارية التي تق

  .إخطار طالب التسجيل أومن ينيبه آتابة بأسباب قرارها وبالوقائع التي استندت إليها 
 

 )14(مادة 
  

إذا سجلت العالمة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب ،  وتمنح 
ة صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية ، وفقًا لألنموذج الذي الجهة المختص

 .تعده لهذا الغرض ، تفيد تسجيل العالمة 
 )15(مادة 

  
ـع                 لمالك العالمة التجارية المسجلة حـــق استئثاري فـــي استعمال العالمة وفي منـ

ه           ـن استعمال عالمت ه ، مـ ة    الغــير ، الذي لم يحصل على موافقة من  ومن استعمال أي
ا  شابهة له ة أو م ارة مماثل ي -إش ك أي مؤشر جغراف ي ذل ا ف ارة - بم ياق التج ي س  ف

ك إذا             ة وذل ة التجاري ا العالم ك التي سجلت عنه لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتل
دى الجمهور ، ويفترض                   بس ل آان من المحتمل أن يؤدي هذا االستعمال إلى إحداث ل



ز سلع أو             حدوث هذا اللبس في حا     لة استعمال العالمة ذاتها أو عالمة مشابهة لها لتميي
  .خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العالمة 
 
  )16(مادة 

ة         -1 ن الجه ت ، م ي أي وق ب ، ف سجلة أن يطل ة الم ة التجاري ك العالم وز لمال  يج
ا مس        ا ال يمس ذاتيته ة بم اسًا المختصة إدخال أي تعديل أو إضافة إلى عالمته التجاري

 .جوهريًا 
ان                        ة المختصة إضافة أي بي ويجوز لكل ذي شأن ، في أي وقت ، أن يطلب من الجه
إلى السجل أغفل تدوينه به أو حذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير        

 .     وجه حق 
 .وذلك آله طبقًا للقواعد واإلجراءات وبالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية 

ا               -2 تسري بشأن البت في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة واالعتراض على م
ي  ا ف د المنصوص عليه رارات ، القواعد واإلجراءات والمواعي شأنها من ق يصدر ب

 .من هذا القانون) 13(و ) 12(المادتين 
سببًا    -3 رارًا م صدر ق ت ، أن ت ي أي وق ا ، ف اء ذاته ن تلق صة م ة المخت وز للجه  يج
ابق       بإ ر مط ه غي ان من ذف أي بي ه أو بح ه ب ل تدوين سجل أغف ى ال ان إل افة أي بي ض

ة التي                      ًا للقواعد واإلجراءات وبالكيفي للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق ،  وذلك طبق
 .تحددها الالئحة التنفيذية 

  
 الفصل الثالث

 مدة الحماية وإلغاء وشطب التسجيل
 )17(مادة 

  
اريخ                  مدة الحماية المترتبة ع    -1 دأ من ت ة عشر سنوات تب ة التجاري سجيل العالم لى ت

دم                   ة إذا ق دد أخرى مماثل دة أو لم دها لم تقديم طلب تسجيلها في المملكة ، ويجوز تجدي
ة                          دة الحماي رة من م سنة األخي ة المختصة خالل ال ى الجه ذلك إل ا ب ة طلب مالك العالم

نون وبالشروط واألوضاع    السارية ، وذلك وفقا لألحكام المنصوص عليها في هذا القا         
 .واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية 

 .ويتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأي اعتراض من الغير 
 تخطر الجهة المختصة مالك العالمة التجارية أو من ينيبه بموعد انتهاء مدة حماية            -2

ل عن ستة أشه                رة ال تق ا بفت ذي          العالمة وذلك قبل انتهائه ًا لألنموذج ال ك وفق ر ، وذل
 .تعده الجهة المختصة لهذا الغرض

ة إذا                       -3   ة التجاري سجيل العالم ا شطب ت اء ذاته ة المختصة من تلق ى الجه  يجب عل
ا                 دم مالكه ة دون أن يتق ذه العالم ة ه دة حماي اء م اريخ انته ة لت انقضت ستة أشهر تالي

دة تسجيلها في أي وقت ما لم تكن         بطلب التجديد ، ويجوز لمالك العالمة أن يطلب إعا        
 .من هذا القانون ) 22(قد سجلت باسم غيره ، وذلك دون إخالل بأحكام المادة

  



  
  )18(مادة 

سببًا بشطب                             رارًا م ى طلب أي ذي شأن ، أن تصدر ق اء عل للجهة المختصة ، بن
ة من                  دة خمس سنوات متتالي  تسجيل عالمة تجارية ثبت عدم استعمالها بصفة جدية م

سوِّغ عدم                      ا ُي ة م ك العالم دم مال ك، إال إذا ق ة المال ر بموافق ل الغي قبل مالكها أو من قب
 .استعمالها 

 .    وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه 
  

  )19(مادة 
ة                       ذه العالم سجيل ه ة المختصة شطب ت لمالك العالمة التجارية أن يطلب من الجه

 .ل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها عن آ
 . وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه 

وإذا آان مالك العالمة التجارية قد رخص للغير باستعمال العالمة ، فال يجوز شطب                
ك ،  ى ذل ة عل رخيص آتاب ستفيد من الت ة الم د موافق ة إال بع ذه العالم سجيل ه م ت ا ل م

 . يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص 
  

  )20(مادة 
ادة            ام الم ة المختصة ولكل ذي                ) 6(مع مراعاة أحك انون ، يجوز للجه ذا الق من ه

 : شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بما يلي 
سجيلها               -أ ك ت ة    إلغاء تسجيل عالمة تجارية سجلت دون وجه حق ، بما في ذل  بالمخالف

من هذا القانون ،  عن آل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت                ) 3(ألحكام المادة   
 .عنها العالمة 

صوص     -ب ات المن ا لاللتزام ة مالكه ة مخالف ي حال صادقة ف ة م سجيل عالم اء ت  إلغ
 .من هذا القانون )  4(فقرة ) 30(عليها في المادة 

  
  )21(مادة 

صاد     رار ال اء أو شطب  يجب إعالن الق ة أو إلغ ة التجاري سجيل العالم د ت ر بتجدي
 .تسجيلها بالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية  

  
  )22(مادة 

ر عن                         صالح الغي سجيلها ل ادة ت إذا تم شطب تسجيل العالمة التجارية فال يجوز إع
د مضي ثال        شابهة إال بع ة أو م ث ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مماثل

 .سنوات من تاريخ الشطب 
  

 الفصل الرابع
 انتقال ملكية العالمة التجارية ورهنها والحجز عليها 

  )23(مادة 



ك                     -1 ا في ذل ر عوض بم  تنتقل ملكية العالمة التجارية آليًا أو جزئيًا ، بعوض أو بغي
اري أو   .  اإلرث  ع المحل التج واء م ا  س ز عليه ة أو الحج ذه العالم ن ه وز ره ويج
دونهما         مشروع ه ، أو ب .   االستغالل ، الذي يستعمل العالمة في تمييز سلعه  أو خدمات

 .ويشترط لالعتداد بالتصرف الناقل للملكية أن يكون مكتوبا
ل                       -2 ا ، ال يكون نق ة ورهنه ع المحال التجاري ة ببي ام المتعلق  مع عدم اإلخالل باألحك

ر إال   ى الغي ة عل ا  حج ة أو رهنه ة التجاري ة العالم سجل   ملكي ي ال ه ف ير ب د التأش  بع
 .والنشر عنه بالكيفية التي تحـددها الالئحة التنفيذية

ل   -3 از لناق ة ، ج ة التجاري ة العالم ل ملكي اري دون نق ة المحل التج ل ملكي م نق  إذا ت
ا                سلع أو الخدمات التي سجلت عنه ز ال ة لتميي الملكية االستمرار في استعمال العالم

 .لى غير ذلك العالمة ، مـــا لم يتفق ع
ى       -4 ز عل د الحج ًا لقواع ة وفق ة التجاري ى العالم ز عل ع الحج دائن أن يوق وز لل  يج

ة   . المنقول تحـت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب األحوال     وتعفى الجه
ه       ي ذمت ا ف اجز بم دائن الح ه لل وز لدي إقرار المحج ة ب ام المتعلق ن األحك صة م المخت

زاد                 .  للمدين المحجوز عليه   ن الحجز ومحضر مرسى الم دائن أن يعل ى ال ويجب عل
د  ر إال بع ى الغي ا حجة عل سجل، وال يكون أيهم ي ال ا ف صة للتأشير بهم ة المخت للجه

  .التأشير بذلك والنشر عنه بالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية 
  

 الفصل الخامس
 الترخيص باستعمال العالمة التجارية

  )24(مادة 
ر لمال      شخص أو أآث رخص ل ة أن ي ة التجاري اري -ك العالم ي أو اعتب   -  طبيع

ة ،                   ا العالم باستعمال العالمة لتمييز آل أو بعض السلع أو الخدمات  التي سجلت عنه
ى                    م يتفق عل ا ل وال يحول هذا الترخيص دون حق مالك العالمة في استعمالها بنفسه م

 . غير ذلك 
 .ن مدة الحماية المقررة للعالمةوال يجوز أن تزيد مدة الترخيص ع

  
  
  
  
 )25(مادة  

ود       ة قي ة فرض أي ة التجاري تعمال العالم رخيص باس د الت ضمن عق ال يجوز أن يت
ى                ة عل وق المترتب على المستفيد من الترخيص ال تكون ضرورية للمحافظة على الحق

 .تسجيل العالمة
 :ويجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود اآلتية 

 .حدود استعمال  العالمة والنطاق الجغرافي والمدى الزمني الستعمالها  بيان -أ
 . تحديد الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات -ب



اءة                    -ج ه اإلس تج عن د ين ا ق اع عم شأن االمتن رخيص ب  تحديد التزامات المستفيد من الت
  .إلى العالمة 

 
  )26(مادة 

ا ، وال                  يجب لال      ة أن يكون مكتوب ة التجاري رخيص باستعمال العالم د الت عتداد بعق
  .يشترط لالعتداد بهذا الترخيص التأشير به في السجل 

 
 الفصل السادس
 العالمة المشهورة

  )27(مادة 
ة التي                           ة التجاري انون ، العالم ذا الق ام ه ة المشهورة في تطبيق أحك يقصد بالعالم

ا أي من األشخاص ادة يملكه ي الم يهم ف شار إل ع ) 4( الم ي تتمت انون والت ذا الق من ه
ذي يتعامل        بشهرة تتجاوز البلد األصلي الذي سجلت فيه واآتسبت شهرة في القطاع ال

 .عادة مع السلع أو الخدمات التي تستعمل هذه العالمة لتمييزها
سجيلها أو     رة ت ول فت اص ، ط ه خ شهورة ، بوج ة الم د العالم ي تحدي ى ف ويراع

ا           ا ة ومدى تأثيره ة العالم ستعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيم
  .في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العالمة لتمييزها 

 
  )28(مادة 

ة   - 1 تعمال عالم ن اس ر م ع الغي صة من ة المخت ن المحكم ب م أن أن يطل ل ذي ش  لك
ة تجا  ة لعالم دًا أو ترجم سخًا أو تقلي شكل ن ا ،  ت وهري منه زء ج شهورة أو لج ة م ري

ود               ا في البن ادة     ) ن(و  ) م(و) ل(وذلك في األحوال المنصوص عليه من  ) 3(من الم
 . هذا القانون 

ة بموجب                    -2 ذه العالم ررة له ة المق ة المشهورة بالحماي   ال يشترط لتمتع مالك العالم
 . أحكام هذا القانون تسجيل هذه العالمة في المملكة 

ادة       استثناء -3 انون ، يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من                   ) 6( من حكم الم ذا الق من ه
ة               دا أو ترجم سخا أو تقلي شكل ن ة ت ة عالم سجيل أي م بشطب ت المحكمة المختصة الحك
اريخ                     ك خالل سبع سنوات من ت لعالمة تجارية مشهورة  أو لجزء جوهري منها وذل

سجيل        التسجيل ، وإذا آان هذا التسجيل قد تم بسوء نية فيجوز           م بشطب الت  طلب الحك
 .أو بمنع استعمال العالمة في أي وقت 

  
 الفصل السابع

 العالمات الجماعية وعالمات المصادقة والعالمات المخصصة ألغراض غير تجارية 
  )29(مادة 

 يجوز تسجيل العالمة الجماعية التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات مجموعة من           -1
ي        ان مع ى آي ه               األشخاص ينتمون إل ك بذات ان ال يمل و آ ة ول ع بشخصية اعتباري ن يتمت

 .منشأة صناعية أو تجارية 



خاص        ستعملها األش ان لي ذا الكي ل ه ن ممث ة م ة الجماعي سجيل العالم ب ت دم طل ويق
 .المنتمون إليه طبقًا للشروط التي يحددها 

ه                        -2 ى أن سجيل إل شير في طلب الت ة أن ي ة الجماعي سجيل العالم  يتعين على طالب ت
ة   يخ تعمال العالم روط اس ن ش سخة م ب ن ق بالطل ة، وأن يرف ة جماعي ص عالم

 .  المطلوب تسجيلها
ة المختصة                    ة المسجلة بإخطار الجه ة الجماعي ك العالم زم مال وفي جميع األحوال يلت
بما يطرأ من تعديل على الشروط المشار إليها ، وال يكون التعديل نافذًا إال بعد موافقة                

 .الجهة المختصة عليه 
 ال يجوز في حالة شطب العالمة الجماعية إعادة تسجيلها لصالح الغير عن سلع أو               -3

 .خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت عنها هذه العالمة 
شطب         -4 سببًا ب رارًا م صدر ق أن أن ت ب أي ذي ش ى طل اًء عل صة بن ة المخت  للجه

رده دون األشخاص    تسجيل عالمة جماعية إذا ثبت أن مالك هذه العالمة يستعمل          ها بمف
شروط استعمالها ، أو                    ة ل سمح باستعمالها بالمخالف المنتمين إليه ، أو أنه يستعملها أو ي
ة                       سلعة أو أي شأ ال دى الجمهور من حيث من بس ل يستعملها بطريقة من شأنها إحداث ل

 .صفة مشترآة للسلع أو الخدمات التي سجلت عنها العالمة الجماعية
ة       وتحدد الالئحة التن   ذه العالم سجيل ه فيذية إجراءات ومواعيد البت في طلب شطب ت

 .واالعتراض على القرار الصادر بشأن هذا الطلب
  

  )30(مادة 
ث    -1 ن حي دمات م لع أو خ ز س ستعمل لتميي ي ت صادقة الت ة الم سجيل عالم وز ت  يج

ة خاصية                    ا أو أي ا أو ذاتيته ة صنعها أو جودته ا أو طريق مصدرها أو عناصر ترآيبه
  .أخرى

ي    -2 شير ف ًا وأن ي صًا اعتباري صادقة شخ ة الم سجيل عالم ب ت ون طال  يجب أن يك
سخة من شروط                      ة مصادقة وأن يرفق بالطلب ن ه يخص عالم ى أن سجيل إل طلب الت

 .استعمال العالمة المطلوب تسجيلها 
ن     رأ م ا يط صة بم ة المخت ر الجه سجلة  أن يخط ة الم ك العالم ك تل ى مال ويجب عل

شرو  ى ال ديل عل ة     تع ة الجه د موافق ذا إال بع ديل ناف ون التع ا ، وال يك شار إليه ط الم
 .المختصة عليه 

 . ال يجوز تسجيل عالمة المصادقة أو التصرف فيها إال بعد موافقة الوزير -3
 : يلتزم مالك عالمة المصادقة بما يلي -4
 . أن يقوم بإجراء الرقابة الالزمة على استعمال  العالمة -أ

شأنها            أال يقوم    -ب   ستعمل ب سلع أو الخدمات التي ت سويق أي من ال اج أو ت بنفسه بإنت
 .العالمة

 أن يسمح ، دون تمييز ، باستعمال العالمة لكل من تتوافر بشأنه الشروط المحددة               -ج  
 .لذلك

ًا            -د    أال يسمح باستعمال العالمة بالمخالفة لشروط استعمالها أو ألغراض أخرى خالف
  .للمصادقة



 
  )31(مادة 

ع                           ة ذات نف ذي تتخذه هيئ شعار ال ة آال ر تجاري ة ألغراض غي سجيل عالم يجوز ت
 . عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسالتها أو ليكون شارة ألعضائها 

  
 )32(مادة 

ارة آمؤشرات       ياق التج ي س تعمالها ف ن اس ي يمك ارات ، الت شكل اإلش يجوز أن ت
 . جماعية جغرافية ، عالمة مصادقة أو عالمة 

سجيل العالمات المنصوص               وتحـدد الالئحة التنفيـذية الشـــروط والقواعد الخاصة بت
ائر األمور                 سجيل ، وس عليها في هذا الفصل والمستندات التي يتعين إرفاقها بطلب الت
ار         ة اآلث ات آاف ك العالم ن  تل سجيل أي م ى ت ب عل ا ، ويترت ة به ة المتعلق التنظيمي

  .ا القانون المنصوص عليها في هذ
 

 الفصل الثامن
 التسجيل الدولي للعالمات التجارية

  )33(مادة 
شأن          دم ب ذي يق ب ال وطني ، الطل ب ال صد بالطل صل يق ذا الف ام ه ق أحك ي تطبي ف

من هذا القانون آأساس لطلب     ) 8(تسجيل عالمة تجارية في المملكة طبقًا لحكم المادة         
 .تسجيل دولي لذات العالمة 

سج صد بالت ي   ويق ه ف صوص علي سجل المن ي ال ة ف ة التجاري د العالم وطني ، قي يل ال
ذات              ) 7(المادة   ي ل سجيل دول من هذا القانون ومنحها الحماية الوطنية آأساس لطلب ت

  .العالمة 
 
  )34(مادة 

ى                دم إل يجوز لمن تقدم بطلب وطني أو تم التسجيل الوطني لعالمته التجارية أن يتق
ة أو                 الجهة المختصة بطلب تسج    واطني المملك ان من م ة ، إذا آ ذات العالم يل دولي ل

ة                    شأة صناعية أو تجاري ة من من األجانب المقيمين فيها أو إذا آان لديه في إقليم المملك
  .حقيقية وفعالة 

 
  )35(مادة 

سلع أو الخدمات التي                    د ال ة الطالب وتحدي يجب أن يتضمن الطلب الدولي بيانات هوي
ك          يطلب عنها الحماية وأن      يكون الطلب مشفوعًا بنسخة من العالمة التجارية وغير ذل

 .من المتطلبات المنصوص عليها في بروتوآول مدريد
  

  )36(مادة 
ات               -1 ا تضمنه من بيان ة م دولي للتحقق من مطابق  تفحص الجهة المختصة الطلب ال

ومعلومات لتلك التي تضمنها الطلب الوطني أو التسجيل الوطني ، بحسب األحوال ،               



 .والتحقق آذلك من صحة تلك البيانات والمعلومات 
  تكلف الجهة المختصة طالب التسجيل الدولي ، خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديم               -2

راه               الطلب، بإجراء التعديالت التي ترى وجوب إدخالها على هذا الطلب واستيفاء ما ت
 .به الطالب الزمًا للبت فيه، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر 

ر                    ذلك ، اعتب وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما آلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد ل
 .الطلب الدولي آأن لم يكن

ة             -3  إذا استوفى الطلب الدولي آافة المتطلبات الواجب توافرها فيه ، وجب على الجه
ًا من      المختصة إخطار المكتب الدولي بذلك وأن تحيل إليه هذا الطلب خال           ل ستين يوم

ب     ى المكت ه إل ب دون إحالت ذا الطل ضت ه ات ، وإال رف ك المتطلب تيفائه لتل اريخ اس ت
 .الدولي

سجيل                   -4 شأن طلب الت صادر ب القرار ال  يجب إخطار الطالب ، في جميع األحوال ، ب
  .الدولي خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدوره 
 
  )37(مادة 

سبة            إذا طلب المكتب الدولي من الج          ة بالن يم المملك هة المختصة مد الحماية  إلى إقل
ي         سجيل دول سجيل       -لعالمة تجارية موضوع ت ة موضوع طلب أو ت م تكن العالم  ول

شروط                     -وطني   تيفاء ال ذا الطلب للتحقق من مدى اس  وجب على هذه الجهة فحص ه
  .الواجب توافرها فيه طبقًا ألحكام هذا القانون 
 
 )38(مادة 

  
ت ا-1 ة      إذا قبل ة تجاري سبة لعالم ة بالن يم المملك ى إقل ة إل د الحماي صة م ة المخت لجه

ة         اد وبالكيفي موضوع تسجيل دولي ، وجب على هذه الجهة اإلعالن عن ذلك في الميع
 .التي تحددها الالئحة التنفيذية 

ة   -2 يم المملك ى إقل ة إل د الحماي ول م ى قب ة عل أن أن يعترض آتاب ل ذي ش  يجوز لك
اً     راض                    خالل ستين يوم ول ، ويجب أن يكون االعت ذا القب اريخ اإلعالن عن ه  من ت

 .مسببًا
 .وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في االعتراض 

د       -3 ول م شأن قب راض ب ديم أي اعت راض دون تق ددة لالعت دة المح ضت الم  إذا انق
ذ    ي ه ة ف م رفض االعتراضات المقدم ة، أو إذا ت يم المملك ى إقل ة إل شأن ، الحماي ا ال

ة      اد وبالكيفي وجب على الجهة المختصة إثبات ذلك في السجل واإلعالن عنه في الميع
ة ، موضوع                 د الحماي التي تحددها الالئحة التنفيذية مع إخطار المكتب الدولي بقبول م

 .الطلب الدولي ، إلى إقليم المملكة 
شروط       -4 دولي لل ب ال تيفاء الطل دم اس صة ع ة المخت ين للجه ًا   إذا تب ررة قانون المق

ة ،                         يم المملك ى إقل دولي إل سجيل ال ة الناشئة عن الت د الحماي رارًا برفض م أصدرت ق
اريخ   ًا من ت تين يوم دولي خالل س ذلك آل من الطالب والمكتب ال ى أن تخطر ب عل

  .ورود الطلب الدولي إليها



 
  )39(مادة 

ذات العال-1 سبة ل وطني بالن سجيل ال ل الت دولي مح سجيل ال ل الت ة  يح ة التجاري م
ذا                      ى ه ا ، ويترتب عل ة لتمييزه ذه العالم ستعمل ه ومالكها والسلع أو الخدمات التي ت

 .التسجيل ذات الحقوق المقررة للتسجيل الوطني بموجب أحكام هذا القانون  
 .ويجب التأشير بذلك في السجل واإلعالن عنه بالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية

ة           تسري الحماية الم   -2 قررة للعالمة التجارية بموجب التسجيل الدولي في إقليم المملك
 .اعتبارًا من تاريخ التسجيل الدولي وتنتهي بانتهاء هذا التسجيل 

ادة                -3 ه في الم ة    ) 4( يتمتع آل تسجيل دولي بحق األولوية المنصوص علي من اتفاقي
اذ اإلجراءات                 ذلك اتخ زم ل صناعية وال يل ة ال ا    باريس لحماية الملكي المنصوص عليه

 .من تلك المادة من االتفاقية المشار إليها) د(في الفقرة 
  

  )40(مادة 
سجيل        ذا الت ر ه نوات ، اعتب ن خمس س ر م دولي أآث سجيل ال ى الت ضى عل إذا انق

اة                  ك مع مراع مستقال عن الطلب الوطني أو التسجيل الوطني ، بحسب األحوال ، وذل
 .من بروتوآول مدريد ) 6(دة من الما) 4(و ) 3(أحكام الفقرتين 

  
  )41(مادة 

سلع أو الخدمات                          ي عن آل أو بعض ال سجيل دول إذا قرر المكتب الدولي شطب ت
سجيل                 ذا الت التي سجلت عنها العالمة التجارية ، وجب على الجهة المختصة شطب ه

ة ال               - آليًا أو جزئيًا بحسب األحوال        - ه بالكيفي سجل واإلعالن عن ك في ال د ذل تي   وقي
 .تحددها الالئحة التنفيذية

  
  
  

  )42(مادة 
دولي          سجيل ال شأن الت د ب ول مدري ي بروتوآ ا ف صوص عليه ام المن سري األحك ت

  .للعالمات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل 
 

 الفصل التاسع
 إنفاذ الحقوق المترتبة على تسجيل العالمة التجارية  

  )43(مادة 
صاحب الحق ، -1 ان   يجوز ل اد بإمك ى االعتق ه عل ائغة تحمل باب س ه أس ان لدي إذا آ

ؤدي                استيراد سلع مقلدة أو تحمل عالمة مشابهة لعالمته التجارية المسجلة على نحو ي
اإلفراج              ة المختصة ب ى الجه ًا إل ًا آتابي دم طلب دى الجمهور ، أن يق بس ل ى إحداث ل إل

 .اح بتداولهاالجمرآي لوقف اإلفراج الجمرآي عن هذه السلع وعدم السم
ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي إلقناع الجهة المختصة باإلفراج الجمرآي            



ى                  بوجود تعٍد ، بحسب الظاهر ، على حق الطالب في العالمة ، وأن يشتمل الطلب عل
ة   ين الجه ب لتمك دى الطال ا ل ول توافره ن المعق ون م ي يك ة الت ات الكافي المعلوم

 . رة معقولة على السلع المعنيةالمذآورة من التعرف بصو
ا               -2 ة بقراره اإلفراج الجمرآي أن تخطر الطالب آتاب ة المختصة ب ى الجه  يجب عل

ول                         ة قب رار في حال سري الق ديم الطلب ، وي اريخ تق بشأن طلبه خالل سبعة أيام من ت
ة   ة العالم دة حماي ة من م رة المتبقي ه أو للفت اريخ تقديم دة من ت نة واح دة س الطلب لم

 .ارية أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصرالتج
ة مناسبة أو         -3  يجوز للجهة المختصة باإلفراج الجمرآي أن تكلف الطالب بتقديم آفال

اءة             ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إس
 .استعمال الحق في طلب وقف اإلفراج الجمرآي 

دم ا-4 ع ع اإلفراج  م صة ب ة المخت وز للجه سابقة ، يج رات ال ام الفق الل بأحك إلخ
الجمرآي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو                  
ابرة                  ستوردة أو الع سلع الم من غيره، أن تصدر قرارًا بوقف اإلفراج الجمرآي عن ال

ا     أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنط      ) الترانزيت( قة الجمرآية الخاضعة لواليته
ة  ة آافي وفرت أدل ك إذا ت دة أو تحمل - بحسب الظاهر-، وذل سلع مقل ذه ال ى أن ه  عل

ى إحداث                         ؤدي إل ى نحو ي ة مسجلة وعل ة تجاري شابهة لعالم ة م دون وجه حق عالم
 .لبس لدى الجمهور 

ادة ، وقف      إذا قررت الجهة المختصة باإلفراج الجمرآي ، تطبيقًا ألحكام هذه ال           - 5 م
ا ، وجب                  ة الخاضعة لواليته ة الجمرآي اإلفراج الجمرآي عن سلع وردت إلى المنطق

 :عليها ما يلي 
 أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف اإلفراج الجمرآي      -أ    

 . فور صدوره
اوين مرسل                     -ب   ه ، بأسماء وعن ابي من  أن تخطر صاحب الحق ، بناء على طلب آت
 .ع ومستوردها ومن أرسلت إليه وآمياتهاالسل
ذا              -ج    السماح ألصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقا لإلجراءات الجمرآية المتبعة في ه

 .الشأن
ة المختصة وأن                 ام المحكم ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أم

 أيام عمل    يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة باإلفراج الجمرآي خالل مدة ال تجاوز عشرة           
رار                    ر الق سلع ، وإال اعتب ذه ال من تاريخ إخطاره بقرار وقف اإلفراج الجمرآي عن ه
ة في الحاالت          ذه المهل د  ه ة المختصة م آأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكم
زاع ،                          ام أخرى ،  وإذا رفعت دعوى بأصل الن دة ال تجاوز عشرة أي التي تقدرها لم

 .مر أو تعديله أو إلغاؤه جاز للمحكمة تأييد األ
دة أو تحمل                 -6  إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف اإلفراج الجمرآي عنها مقل

ى إحداث                        ؤدي إل ى نحو  ي ة مسجلة وعل ة تجاري شابهة لعالم دون وجه حق عالمة م
ستوردها ، أو            ة م ى نفق سلع عل ذه ال إتالف ه م ب ب الحك ور ، وج دى الجمه بس ل ل

ر                  التخلص منها خارج      ان من شأن اإلتالف إلحاق ضرر غي ة إذا آ وات التجاري القن
 .معقول بالصحة العامة أو بالبيئة 



ة أو                  -7 وات التجاري ى القن سلع إل  ال يجوز في جميع األحوال اإلفراج الجمرآي عن ال
و     ى نح ي وضعت عل ة الت ة التجاري ة العالم رد إزال صديرها لمج ادة ت صريح بإع الت

 .غير مشروع 
شروط                 يصدر و  - 8 ات وال د البيان رارًا بتحدي زير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير ، ق

ا                  ه وم راج الجمرآي والبت في والضوابط واإلجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف اإلف
ويراعى في تحديد تلك البيانات أال يؤدي ذلك        . يجب إرفاقه بهذا الطلب  من مستـندات      

 .اإلجراء المشار إليهإلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ 
 :آما يصدر وزير المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بشأن ما يلي 

تنادًا                          -أ داعها  اس زم الطالب بإي ا من ضمان التي يل ا يعادله ة أو م دير الكفال  قواعد تق
 .ألحكام هذه المادة 

راج الج   -ب  ف اإلف رر وق ي يتق سلع الت زين ال ى تخ رض عل ي تف وم الت ي  الرس مرآ
 .عنها

دار الرسوم المشار                        ا من ضمان ، أو مق ا يعادله ويجب أال يكون مقدار الكفالة ، أو م
إليها آبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ           

 .اإلجراء المشار إليه
 -غلفة   بما في ذلك األ    -، السلع   < سلع مقلدة   >  ألغراض هذه المادة يقصد بعبارة       - 9

سلع أو      ذه ال ن ه سجلة ع ة م ة تجاري ة لعالم ة مماثل رخيص عالم ل دون ت ي تحم الت
ة المسجلة      ة التجاري عالمة ال يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العالم

. 
  

  )44(مادة 
 : ال تسري أحكام المادة السابقة على ما يلي     
ة           -أ ر التجاري ة             الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غي رد ضمن أمتع سلع التي ت ، من ال

 .المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة
ل صاحب                       -ب   صدِّر من قب د الُم داول في أسواق البل  السلع التي تكون قد طرحت للت

 .الحق في العالمة التجارية أو بموافقته 
  

  )45(مادة 
ررة بموجب               -1 وق المق ذا      عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحق ام ه  أحك

ة       يس المحكم ن رئ ضة م ى عري رًا عل صدر أم ق أن يست صاحب الح إن ل انون، ف الق
ا                المختصة بأصل النزاع التخاذ إجراء أو أآثر من اإلجراءات التحفظية المناسبة ، بم

 :في ذلك ما يلي 
ذا التعدي                        -أ سلع موضوع ه ه وعن ال  إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى ب

واد واألدوا   ك ،     وعن الم ستخدم في أي من ذل دات التي استخدمت وسوف ت ت والمع
 .والحفاظ على األدلة ذات الصلة بالموضوع 

د الناتجة عن                  -ب سابقة، والعوائ رة ال  توقيع الحجز على األشياء ،المشار إليها في الفق
 .التعدي المدعى به 



وات التجا             -ج ع     منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من دخول القن ة ومن ري
 .تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور اإلفراج الجمرآي عنها  

 . وقف التعدي أو منع وقوعه -د
ة                 -2 وافره من األدل  لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقوًال ت

ه   وع ، وأن يكلف ى وشك الوق دي عل ى الحق أو أن التع دي عل وع التع رجح وق ي ت الت
ديم ذ اإلجراء التحفظي من بتق صة بتنفي سلطة المخت ين ال ي لتمك ي تكف ات الت  المعلوم

 .تحديد السلع المعنية 
رة ال                 -3  يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه االستعجال خالل فت

 .   تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحاالت االستثنائية التي يقدرها
دم العريضة ،               لرئيس المحك  -4 مة عند االقتضاء أن يصدر األمر ، بناء على طلب مق

ي       أخير ف ا أن الت رجح فيه ن الم ون م ة يك ة حال ي أي ر ف تدعاء الطرف اآلخ دون اس
ا زوال أو إتالف                    ه أو يخشى فيه ذر تدارآ إصدار األمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتع

األمر           ور صدوره       األدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف اآلخر ب أخير ف  دون ت
 .، ويجوز عند االقتضاء أن يكون اإلخطار بعد تنفيذ األمر مباشرة 

إن                   -5  إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف اآلخر ، ف
ة المختصة خالل عشرة           ام المحكم ه أم تظلم من للمدعى عليه بعد إخطاره باألمر أن ي

 .محكمة في هذه الحالة تأييد األمر أو تعديله أو إلغاؤهأيام من تاريخ إخطاره ، ولل
 لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم آفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان           -6

دار            بما يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، ويجب أن ال يكون مق
ؤدي      ة ت رًا لدرج مان، آبي ن ض ا م ا يعادله ة، أو م ى   الكفال ة إل ر معقول صورة غي  ب

 .العزوف عن طلب اتخاذ اإلجراءات التحفظية المشار إليها 
ًا                   -7 زاع  خالل عشرين يوم شأن أصل الن دعوى ب ع ال  يجــب على صاحب الحق رف

تظلم        من تاريخ صدور األمر باتخاذ اإلجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض ال
ا     ) 5(المنصوص عليه في الفقرة      ذه الم ذا         من ه اء ه م إلغ دة ، بحسب األحوال، وإال ت

 .األمر بناء على طلب المدعى عليه 
  

  )46(مادة 
ى أي من  -1 دي عل ه ضرر مباشر ناشئ عن التع ا لحق صاحب الحق إذا م  يجوز ل

ة المختصة                       ام المحكم ع دعوى أم انون أن يرف ذا الق ام ه ررة بموجب أحك حقوقه المق
ك         طالبًا الحكم له بتعويض آاف لجبر األضر       ار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذل

 .األرباح التي جناها المتعدي 
ادتين        ام الم ًا ألحك ضرر طبق ابرًا لل راه ج ذي ت در ال ويض بالق ة التع دد المحكم وتح

رة ) 162(و ) 161( ه    ) أ(فق ا تراعي ين م ن ب ون م ى أن يك دني ، عل انون الم ن الق م
سلعة أو الخدم ة ال شأن قيم ذا ال ي ه ة ف دي-ة المحكم دده - موضوع التع ا يح ًا لم  وفق

ق                       ه أو عن طري ار آخر مشروع يطلب تطبيق ة أو أي معي المدعي بشأن سعر التجزئ
 .الخبرة 

ك                    - 2 ا في ذل   يجوز لصاحب الحق ، بدًال من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بم



ل   األرباح التي جناها المتعدي طبقًا ألحكام الفقرة السابقة ، أن يطلب في أي    وقت وقب
ى               د عل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض      ال يقل عن خمسمائة دينار ، وال يزي
د عمدي                      ة في تقلي ة التجاري ستة آالف دينار إذا ثبت أن التعدي آان باستعمال  العالم

 .للسلعة أو ثالثة آالف دينار إذا ثبت أن التعدي آان بأية صورة أخرى 
ة ا      - 3 ة المدني ررة               يجوز للمحكم الحقوق المق ة ب دعاوى المتعلق دى نظر ال لمختصة ل

 :بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر باآلتي 
ا صلة                           - أ   واد أو أدوات له ة م د ، وأي ى تع ا تنطوي عل شتبه في أنه   ضبط السلع الم

 .بذلك وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي
ع تصد     - ب   ك من سلع التي تنطوي     إلزام  المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذل ير ال

ول           ع دخ انون ومن ذا الق ام ه ب أحك ررة بموج وق المق ن الحق ى أي م ٍد عل ى تع عل
 .المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب اإلفراج الجمرآي عنها مباشرة 

ه من معلومات                        - ج   ا يكون لدي ى صاحب الحق م ا أو إل  إلزام المتعدي بأن يقدم إليه
شأن               بشأن أي شخص أو أشخاص أو          ات ساهمت في أي من جوانب التعدي وب آيان

ة آل من        ان هوي طرق اإلنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بي
 . شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به

ب صاحب الحق أن تقضي ، دون  - 4 ى طل اء عل صة بن ة المخت ى المحكم  يجب عل
دة                 ت ا مقل ا    .  عويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتالف السلع التي ثبت أنه ويجوز له

 المواد واألدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع - دون تأخير-أن تقضي بإتالف  
درها      -وللمحكمة في الحاالت االستثنائية     . المقلدة، دون تعويض من أي نوع       - التي تق
س  ذه ال ن ه التخلص م ضي ب ول دون   أن تق و يح ى نح ة عل وات التجاري ارج القن لع خ

 . احتمال حدوث تعديات أخرى
وات               ويجوز بدًال من إتالف السلع والمواد واألدوات ، الحكم بالتخلص منها خارج القن

 . التجارية إال إذا ترتب على اإلتالف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة
ة الت      - 5 سلع          ال يكون مجرد إزالة العالم ى ال ة التي وضعت دون وجه حق عل جاري

 .المقلدة مسوغًا  آافيًا لإلفراج عنها إلى القنوات التجارية 
ة                - 6   يجب على المحكمة المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أي

ة               ى نحو يتناسب مع  حجم وطبيع راء والمختصين عل مأمورية في الدعوى من الخب
ذه             المأمورية المكلفين  ل ه ى مث ة دون اللجوء إل ر معقول  بها وبما ال يحول بصورة غي

  .اإلجراءات
 
  )47(مادة 

دة                 -1 الحبس م  مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب ب
ار                     سمائة دين ل عن خم ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تق

 :ر أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من وال تجاوز أربعة آالف دينا
ة                      -أ ضليل الجمهور ، أو استعمل أي ى ت دعو إل ة ت  زّور عالمة مسجلة أو قلدها بطريق

 .عالمة مزّورة أو مقلـدة مع علمه بذلك
ه    -ب ق بخدمات ا يتعل تعمل فيم لعه أو اس ى س صد عل سوء ق ه حق وب  وضع دون وج



 .     عالمة مسجلة مملوآة لغيره 
رض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو استورد أو صدَّر سلعًا عليها               باع أو ع   -ج

 . عالمة مزورة أو مقلدة أو تحمل دون وجه حق عالمة مسجلة ، مع علمه بذلك 
ي أي من  -د تعمل  ف دة ، أو اس زورة أو مقل ة م ا عالم دم أو عرض خدمات تميزه  ق

 .ذلك دون وجه حق عالمة مسجلة ، مع علمه بذلك  
ة          - هـ ة عالم ر مسجلة      -  استعمل  بسوء ني ا في           - غي  في األحوال المنصوص عليه

 .من هذا القانون ) 3(من المادة ) ن(إلى    ) ب(البنود من 
ستعمل أو                     -و   ذلك ، ت ه ب   تداول بطاقات أو أوراقًا أو أغلفة مزورة أو مقلدة ، مع علم

ررة  وق المق ن الحق ى أي م دي عل ي التع ستعمل ف ذا مصممة ألن ت ام ه  بموجب أحك
 .القانون ، حتى وإن لم يقع التعدي على أي من تلك الحقوق 

وتضاعف العقوبة بحديها األدنى واألقصى في حالة العود مع  إغالق المحل التجاري             
ًا          - بحسب األحوال      -أو المشروع أو وقف النشاط       ل عن خمسة عشر يوم دة ال تق  لم

ة   وال تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في ص     ى نفق حيفة يومية مرة واحدة أو أآثر عل
 .المحكوم عليه 

اب    -2 ن ارتك ردع ع ق ال ة لتحقي ة آافي درها المحكم ي تق ة الت ون العقوب  يجب أن تك
 .أفعال التعدي في المستقبل وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي

ا من                  -3 دة وغيره ا مقل واد   للمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه في آونه الم
شاط                  ى ن ذات الصلة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة وأية أصول ُتعزى إل

د آل             . التعدي وأية أدلة مستندية تتصل  بالجريمة       زم لصدور أمر الضبط تحدي وال يل
 .من هذه األشياء على حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدَّون في هذا األمر 

وت التعدي ،-4 ة ثب دة   في حال سلع المقل ة ال ة بمصادرة وإتالف آاف  تقضي المحكم
سلع                        ذه ال تخلص من ه وع ، أو ال ه من أي ن ه ودون تعويض ل على نفقة المحكوم علي
ة أو        خارج القنوات التجارية إذا ترتب على اإلتالف ضرر غير معقول بالصحة العام

 . دي وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أية أصول تـُعزى إلى نشاط التع. البيئة 
  

  )48(مادة 
 :مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر     
ار آل           -أ  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر أو بالغرامة التي ال تجاوز ثالثمائة دين

ادة    ) 3(من الفقرة   ) ج(من خالف امرًا أصدرته المحكمة طبقًا لحكم البند          ) 46(من الم
 .من هذا القانون

دعوى أو           يع -ب اقب بالغرامة التي ال تجاوز ألفي دينار آل من خالف من أطراف ال
ة المعلومات                  شأن حماي ة ب رًا أصدرته المحكم رهم أم أعوان القضاة أو الخبراء أو غي

  .السرية التي تم الكشف عنها أو تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية 
 

 الفصل العاشر
 أحكام متفرقة

  )49(مادة 



ع      ارض      تتمت ي المع ة ف لع معروض ى س وعة عل ات الموض ة العالم ة مؤقت بحماي
دة                       ك خالل م ة ، وذل ام داخل المملك الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تق

وتحدد  . عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون         
  .هذه الحماية المؤقتةالالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات الخاصة بمنح 

 
  )50(مادة 

يجوز ألي شخص اإلطالع على السجل والحصول على مستخرجات أو صور أو                 
 . بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية 

  
  )51( مادة

ن هذا م) 13(مع مراعاة األحكام المتعلقة باالعتراض المنصوص عليها في المادة        
ائي  يصدر            رار نه وزير من أي ق ى ال القانون، يكون لكل ذي شأن الحق في التظلم إل
القرار ، ويبت                 ه ب استنادا ألحكام هذا القانون ، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ علم
ًا              اب مسجل خالل ستين يوم شأن بكت ه صاحب ال في التظلم بقرار مسبب ، ويخطر ب

 . من تاريخ تقديم التظلم 
ًا من                         ة المختصة خالل ستين يوم ام المحكم رفض أم رار ال وللمتظلم أن يطعن في ق

  .تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو فوات الميعاد المحدد للبت فيه دون إخطار 
  )52(مادة 

اح للجمهور ،                       ة تت ات إلكتروني ًا وقاعدة بيان ًا إلكتروني تنشئ الجهة المختصة نظام
سجيل العالمات            بما في ذلك قاعدة بيانات على      ات ت  شبكة اإلنترنت ، وذلك لتقديم طلب

  .التجارية والبت فيها وتسجيل العالمات التجارية واإلبقاء على هذا التسجيل 
 
  )53(مادة 

د المسجل أو                    ق البري توجه اإلخطارات المنصوص عليها في هذا القانون عن طري
شخص المع ى ال رة إل سلَّم مباش ي أو ُت د اإللكترون ه البري ى توقيع ع الحصول عل ي م ن

  .باالستالم 
 
  )54(مادة 

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات              
 . الصادرة تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة 

أموري         فة م وزير ص ع ال اق م دل باالتف ر الع ولهم وزي ذين يخ وظفين ال ون للم ويك
ضبط الق ون     ال صاصاتهم وتك ر اخت ي دوائ ع ف ي تق رائم الت سبة للج ك بالن ضائي وذل

 . متعلقة بأعمال وظائفهم 
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن               

 .الوزير أو من يفوضه
  

  )55(مادة 



رارات واألنظمة السارية   يعتد بما تم تسجيله من عالمات طبقًا ألحكام القوانين والق             
قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتمتع هذه العالمات بالحماية المقررة فيه ، على              
انون ،            ذا الق ا في ه أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليه

 .وذلك وفقًا لإلجــراءات وبالكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية 
  

  )56(مادة 
سجيل العالمات              ات ت ه من طلب تم البت في م ي ا ل ى م انون عل ذا الق ام ه سري أحك ت

ذه                       ديل ه تم تع ى أن ي انون ، عل ذا الق ام ه اريخ العمل بأحك التجارية التي قدمت، قبل ت
  .الطلبات بما يتفق وأحكـــام هذا القانون 

 
  )57(مادة 

 : تفرض رسوم على ما يلي     
ات -أ سجيل العالم ات ت د  طلب ات تجدي انون ، وطلب ذا الق ي ه ا ف صوص عليه المن

 .وشطب التسجيل 
 . طلبات التعديل أو اإلضافة إلى العالمة التجارية المسجلة -ب
ة      -ج دولي للعالمات التجاري سجيل ال شأن الت ة المختصة ب ى الجه ة إل ات المقدم  الطلب

ًا ألحك            رر طبق دولي المق ك دون إخالل بالرسم ال ام بروتوآول  وتجديد التسجيل ، وذل
 .مدريد 

ذا   -د ام ه ًا ألحك صادرة طبق رارات ال ن الق أي م ة ب ات المتعلق  االعتراضات والتظلم
 .القانون 

ة            -هـ   ة التجاري ة العالم ل ملكي د نق ا يفي سجل بم شأن التأشير في ال ة ب  الطلبات المقدم
رهن أو         شطب ال تعمالها أو ب رخيص باس ا أو الت ز عليه ا أو الحج سجلة أو رهنه الم

 .حجز أو الترخيص ال
ى    -و  سجل أو الحصول عل ى ال ان إل ذف أو إضافة أي بي شأن ح ة ب ات المقدم  الطلب

 .مستخرجات أو صور أو بيانات منه أو اإلطالع عليه 
ا                    ا وتخفيضها وحاالت رده ذه الرسوم وقواعد ونسب زيادته ويصدر بتحديد فئات ه

 .ء واإلعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزرا
  

  )58(مادة 
ات          ا في االتفاقي ال تخل أحكام هذا القانون بالضوابط وااللتزامات المنصوص عليه

 .الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة
  

  )59(مادة 
يصدر الوزير الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لـتـنفيذ أحكام هذا القانون ،     

 .ية وينشر آل ذلك في الجريدة الرسم
  

  )60(مادة 



سنة     ) 10(ُيلغى المرسوم بقانون رقم          ا            1991ل ة ، آم  في شأن العالمات التجاري
  . يلغى آل نص يخالف أحكام هذا القانون 

 
  )61(مادة 

 تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم - آل فيما يخصه -على الوزراء     
  .التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 
 ملك مملكة البحرين                    

 حمد بن عيسى آل خليفة
  

 :صدر في قصر الرفاع 
 هـ1427 جمادى األولى 1: خ ـبتاري

 م2006ـو  مــــايـ28: الموافق 
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