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قانون )نظام( العالمات التجارية

دلول جملس التعاون دلول اخلليج العربية

الباب ال ول

تعريفات: 1مادة 

التالية املعىن املوحض قرين لك مهنا ما مل يقيض س ياق النص خالف ذكل:يكون للك من املصطلحات 

دول اجمللس: دول جملس التعاون دلول اخلليج العربية.

الوزارة اليت تكون ش ئون التجارة من اختصاصها يف لك دوةل من دول اجمللس ويه اخملتصة بتنفيذ هذا القانون )النظام(.اجلهة اخملتصة 

: يه اليت تضعها جلنة التعاون التجاري تنفيذا لهذا النظام.الالحئة التنفيذية

السجل: جسل العالمات التجارية

: 2مادة 

مضاءات آ و حروف آ و رموز آ و آ رقام آ و عناوين آ و آ ختام آ و رسوم  آ و صور آ و العالمة التجارية يه لك ما يأ خذ شالًك ممزيًا من آ سامء آ و لكامت آ و اإ

دراك ابلنظرنقوش آ و تغليف آ و عنارص  ذا اكنت  ،تصويرية آ و آ شاكل آ و مجموعات آ لوان آ و مزجي من ذكل آ و آ ي اإشارة آ و مجموعة اإشارات قابةل لالإ اإ

آ و  ،تس تخدم آ و يراد اس تخداهما يف متيزي سلع آ و خدمات مشاة ما عن سلع آ و خدمات املنشأ ت ال خرى آ و لدللةل عىل تأ دية خدمة من اخلدمات

 .و الفحص للسلع آ و اخلدماتعىل اإجراء املراقبة آ  

.وجيوز اعتبار العالمة اخلاصة ابلصوت آ و الراحئة عالمة جتارية

 الباب الثاين

 الإجراءات

الفصل ال ول: اإجراءات تسجيل العالمات التجارية

 3 املادة

ول جيوز آ ن يسجل هبذا الوصف ما ييل :  ،ل تعد عالمة جتارية آ و جزء مهنا

آ و الرسوم ،آ و العالمات املكونة من بياانت ليست اإل التسمية اليت يطلقها العرف عىل السلع واخلدمات ،العالمة اخلالية من آ ي صفة ممزية -1

 .املأ لوفة والصور العادية للسلع



.عالمة ختل ابل داب العامة آ و ختالف النظام العامآ ي تعبري آ و رمس آ و  -2

اصةالشعارات العامة وال عالم والشارات العسكرية والرشفية وال ومسة الوطنية وال جنبية والعمالت املعدنية والورقية وغريها من الرموز اخل -3

.آ و آ ي تقليد ل ي من ذكل ،سساهتاآ و اخلاصة ابملنظامت العربية آ و ادلولية آ و اإحدى مؤ  ،ابدلوةل آ و آ ي دوةل آ خرى

.وكذكل العالمات اليت تكون تقليدًا لها ،وغريها من الرموز ال خرى املشاهبة ،رموز الهالل ال محر آ و الصليب ال محر -4

.العالمات املطابقة آ و املشاهبة للرموز ذات الصبغة ادلينية احملضة -5 

ذا اكن من  -6 .شأ ن اس تعاملها آ ن حيدث لبسًا فامي يتعلق مبصدر آ و آ صل السلع آ و اخلدماتال سامء والبياانت اجلغرافية اإ

.ما مل يوافق هو آ و ورثته مقدمًا عىل اس تعامهل ،امس الغري آ و لقبه آ و صورته آ و شعاره -7

.البياانت اخلاصة بدرجات الرشف آ و ادلرجات العلمية اليت ل يثبت طالب التسجيل اس تحقاقه لها قانوانً  -8

،آ و اليت تتضمن بياانت اكذبة عن منشأ  آ و مصدر املنتجات آ و اخلدمات آ و عن صفاهتا ال خرى ،العالمات اليت من شأ هنا آ ن تضلل امجلهور -9

.وكذكل العالمات اليت حتتوي عىل امس جتاري ومهي آ و مقدل آ و مزور

.العالمات اململوكة ل شخاص طبيعيني آ و معنويني يكون التعامل معهم حمظورًا وفقًا لقرار صادر يف هذا الشأ ن من اجلهة اخملتصة -10

يداعها آ و تسجيلها من قبل ال خرين عن ذات السلع آ و اخلدمات آ و عن سلع آ و خدمات -11 آ ي عالمة جتارية مطابقة آ و مشاهبة لعالمة س بق اإ

ذا اكن من شأ ن اس تعامل العالمة املطلوب تسجيلها آ ن يودل انطباع ابلربط بيهنا وبني منتجات آ و خدمات ماكل العالمة املسجةل آ و  ،مشاهبة اإ

 .آ ن يؤدي اإىل الإرضار مبصاحلة

.العالمة السابقة العالمات اليت ينشأ  عن تسجيلها ابلنس بة لبعض السلع آ و اخلدمات احلط من قمية السلع آ و اخلدمات اليت متزيها -12

ذا اكن من شأ ن التسجيل آ ن حيدث لبسًا دلى مجهور -13 العالمة اليت تعترب جمرد ترمجة لعالمة مشهورة آ و لعالمة آ خرى س بق تسجيلها اإ

 .املس هتلكني ابلنس بة للمنتجات آ و اخلدمات اليت متزيها العالمة آ و املنتجات املشاهبة

العبارات ال تية :  العالمات اليت تشمل ال لفاظ آ و -14

.امتياز ))ذو امتياز(( مسجل آ و ))رمس مسجل(( آ و حقوق الطبع آ و ما شابه ذكل من ال لفاظ والعبارات

 4 املادة

ع آ و خدمات مطابقة آ و مشاهبةة اليت جتاوزت شهرهتا حدود البدل ال صيل ل ي بدل آ خر عىل سلل جيوز تسجيل العالمة التجارية املشهور -1

ل ذا قدم طلب من ماكل العالمة  اإ .املشهورة آ و مبوافقة رصحية منهاإ

.تتحدد شهرة العالمة يف مدى معرفهتا دلى امجلهور املعين نتيجة تروجيها -2

ذا :  -3 ل جيوز تسجيل العالمات املشهورة لمتيزي سلع آ و خدمات غري مطابقة آ و مشاهبة لتكل اليت متزيها هذه العالمات اإ



 .وسلع آ و خدمات صاحب العالمة املشهورة ،اكن اس تخدام العالمة يدل عىل صةل بني السلع آ و اخلدمات املطلوب متيزيها -آ  

 .ل الإرضار مبصاص  صاحب العالمة املشهورةآ دى اس تخدام العالمة اإىل احامت -ب 

  5 املادة

ول يرتتب عىل قبول التسجيل آ ي حق اس تئثاري  ،للك ذي شأ ن آ ن يطلب تسجيل عالمة جتارية حتمل مؤرشاً جغرافيًا محلاية منشأ  سلعة بعيهنا

 .فيجوز اس تخدامه ممن يبارش نشاطه يف هذا املنشأ  اجلغرايف ،للطالب

 6 املادة

للفئات التالية احلق يف تسجيل عالماهتم التجارية : 

لك خشص طبيعي آ و معنوي يكون صاحب مصنع آ و منتج آ و اتجر آ و حريف آ و صاحب مرشوع خاص ابخلدمات وممتتع جبنس ية آ ي من دول -1

  .اجمللس

 .ويكون مرصحًا هلم مبزاوةل معل من ال عامل التجارية آ و الصناعية آ و احلرفية آ و اخلدمية ،ال جانب اذلين يقميون يف آ ي من دول اجمللس -2

 .ال جانب اذلين ينمتون اإىل دوةل تعامل دول اجمللس اليت تسجل بأ ي مهنا العالمة ابملثل -3

.املصاص  العامة -4

 7 املادة

وما  ،تدون فيه مجيع العالمات وآ سامء آ حصاهبا وعناويهنم وآ وصاف سلعهم آ و خدماهتم ،التجارية"يعد جسل يف اجلهة اخملتصة يسمى "جسل العالمات 

وللك ذي مصلحة  ،يطرآ  عىل العالمات من نقل امللكية آ و التنازل آ و الرتخيص ابلس تعامل آ و الرهن آ و التجديد آ و الشطب آ و آ ي تعديالت آ خرى

 .صدق منه بعد دفع الرسوم املقررةوآ خذ مس تخرج م ،حق الاطالع عىل هذا السجل

 8 املادة

ذا اس تع  ،يعترب من قام بتسجيل عالمة جتارية مالاكً لها دون سواه -1 ملها منما مل يثبت العكس ول تقبل دعوى املنازعة يف ملكية العالمة اإ

 .دون آ ن ترفع عليه دعوى بشأ ن حصهتا ،قام بتسجيلها بصفة مس مترة مخس س نوات عىل ال قل من اترخي التسجيل

لغاء هذا التسجيل خالل مخس س نوات من اترخي  ،جيوز ملن اكن آ س بق اإىل اس تعامل العالمة ممن جسلت ابمسه -2 آ ن يطلب من احملمكة اخملتصة اإ

.ما مل يثبت رضاء ال ول رصاحًة آ و مضنًا ابس تعامل العالمة من قبل من جسلت ابمسه ،التسجيل



 9 املادة

 ،رة احملددة ذلكل من صاحب الشأ ن آ و من ينوب عنهيقدم طلب تسجيل العالمة اإىل اجلهة اخملتصة لتسجيل العالمات التجارية عىل الاس امت

 .ابل وضاع والرشوط املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية لهذا القانون )النظام(

 10 املادة

ومع ذكل ل  ،فئة واحدة آ و آ كرث من فئات السلع آ و اخلدمات اليت حتددها الالحئة التنفيذية لهذا القانون )النظام(جيوز تسجيل العالمة التجارية عن 

 .جيوز آ ن يش متل طلب تسجيل العالمة عىل آ كرث من فئة واحدة

 11 املادة

ذا اكن اختالفها يتعلق بعنارص لمتس ذاهتا مساسًا  ،جيوز تقدمي طلب واحد لتسجيل مجموعة من العالمات املتطابقة من حيث عنارصها اجلوهرية اإ

 .ةعىل آ ن تكون هذه املنتجات آ و اخلدمات اتبعة ذلات الفئ ،لكون العالمات آ و بياانت املنتجات آ و اخلدمات املرتبطة هبا ،جوهريً 

 12 املادة

ذا طلب خشصان آ و آ كرث يف وقت واحد تسجيل العالمة ذاهتا آ و عالمات متقاربة آ و متشاهبة عن فئة واحدة من املنتجات آ و اخلدمات وجب  ،اإ

 .آ و اإىل آ ن يصدر حمك هنايئ يف الزناع ،وقف مجيع الطلبات اإىل آ ن يقدم تنازل موقع من املتنازعني ومصدق عليه من اجلهة اخملتصة ملصلحة آ حدمه

 13 املادة

ذا رغب طالب تسج  فعليه آ ن  ،يل عالمة آ و خلفه يف المتتع حبق ال ولوية استناداً اإىل طلب سابق مودع يف دوةل تعامل دول اجمللس معامةل املثلاإ

قراراً يبني فيه اترخي الطلب السابق ورمقه وادلوةل اليت آ ودع فهيا هذا الطلب كام يتعني عىل الطالب آ ن يودع صورة من الطلب  ،يرفق بطلبه اإ

ل سقط حقه يف  ،وذكل خالل س تة آ شهر من اترخي طلب التسجيل اذلي يدعي من آ جهل حق ال ولوية ،دلوةل اليت آ ودع فهياالسابق يف ا واإ

 .املطالبة به

 14 املادة



ما تراه لزمًا من القيود والتعديالت لتحديد العالمة التجارية وتوضيحها عىل وجه مينع التباسها بعالمة آ خرىجيوز للجهة اخملتصة آ ن تفرض  -1

يداع طلب تسجيلها  .آ و ل ي سبب آ خر تراه ،س بق تسجيلها آ و س بق اإ

ذا مل يس تجب طالب التسجيل لطلبات الإدارة اخملتصة ابستيفاء الرشوط خالل تسعني يومًا من اترخي -2 بالغه ب اإ .ُآعترب متنازًل عن طلبه ،ذكلاإ

ذا رفضت اجلهة اخملتصة تسجيل العالمة التجارية لسبب ارتأ ته -3 وجب علهيا آ ن ختطر صاحب ،آ و علقت التسجيل عىل قيود آ و تعديالت ،اإ

 .الطلب آ و من ينوب عنه كتابًة بأ س باب قرارها

يف طلب التسجيل خالل فرتة تسعني يومًا من اترخي تقدميه مىت اكن مس توفيًا للرشوط ويف مجيع ال حوال يتعني عىل اجلهة اخملتصة آ ن تفصل -4

.وال وضاع املنصوص علهيا يف هذا القانون )النظام( ولحئته التنفيذية

 15 املادة

جيوز لطالب التسجيل آ و من ينيبه آ ن يتظمل منه خالل ثالثني يومًا من ،قرار تصدره اجلهة اخملتصة برفض التسجيل آ و تعليقه عىل رشطلك  -1

بالغه به آ مام جلنه حتددها الالحئة التنفيذية لهذا القانون )النظام( بالغه بقرار اللجنة آ ن يطع .اترخي اإ ن فيه آ مام وجيوز هل خالل س تني يومًا من اترخي اإ

  .احملمكة اخملتصة

ذا مل يتظمل الطالب من القرار يف املواعيد احملددة -2 .ُآعترب متنازًل عن طلبه ،آ و مل يقم بتنفيذ ما فرضته اجلهة اخملتصة من القيود يف هذا امليعاد ،اإ

 16 املادة

ذا قبلت اجلهة اخملتصة العالمة لتجارية -1 وجب علهيا قبل تسجيلها آ ن تعلن عهنا بأ ي وس يةل نرش حتددها الالحئة التنفيذية لهذا القانون ،اإ

 .ويلزم طالب التسجيل بتاكليف الإشهار ،)النظام(

وعىل اجلهة اخملتصة آ ن تبلغ .آ ن يقدم للجهة اخملتصة اعرتاضًا مكتواًب عىل تسجيل العالمة ،خالل س تني يومًا من اترخي النرش ،وللك ذي شأ ن -2

وعىل طالب التسجيل آ ن يقدم للجهة اخملتصة خالل س تني  .طالب التسجيل بصورة من اإخطار الاعرتاض خالل ثالثني يومًا من اترخي تقدميه

ل ُآعترب طالب التسجيل متنازًل عن طلبه ،خطاره رداً مكتواًب عىل هذا الاعرتاضيومًا من اترخي اإ    .واإ

ذا تبني لها آ ن الاعرتاض يف تسجيل العالمة غري جدي -3 خطار املعرتض بقرارها مسبباً  ،آ ن تبارش يف اإجراءات تسجيلها ،للجهة اخملتصة اإ وهل ،واإ

.مًا من اترخي اإخطاره بهالطعن ضد القرار آ مام احملمكة خالل ثالثني يو 

 17 املادة

لهيا -1  .بعد سامع الطرفني آ و آ حدهام ،تفصل اجلهة اخملتصة يف الاعرتاض احملال اإ



.ويف احلاةل ال وىل جيوز آ ن تقرر ما تراه لزمًا من القيود ،تصدر اجلهة اخملتصة قرارًا بقبول التسجيل آ و رفضه -2

.للك ذي شأ ن الطعن يف قرار اجلهة اخملتصة آ مام احملمكة خالل ثالثني يومًا من اترخي اإخطاره به -3

 18 املادة

نسحب آ ثر التسجيل اإىل اترخي تقدمي الطلب -1 ذا جسلت العالمة اإ مبجرد امتام تسجيلها شهادة تش متل عىل البياانت ال تية ،ويعطي ملاكل العالمة ،اإ

 : 

  .رمق تسجيل العالمة -آ  

  .رمق واترخي ال ولوية وجنس ية ادلوةل اليت آ ودع فهيا الطلب -ب 

 .واترخي انهتاء مدة امحلايةاترخي تقدمي الطلب واترخي التسجيل  -ج

قامته وجنسيته -د   .امس ماكل العالمة ولقبه وحمل اإ

  .صورة مطابقة للعالمة -هـ 

  .وبيان فئهتا ،بيان ابلسلع آ و اخلدمات اخملصصة لها العالمة -و

اس تعامل آ ي اإشارة مشاهبة لها يكون من شأ هنا آ نملاكل العالمة املسجةل احلق يف الطلب من اجلهة اخملتصة منع الغري من اس تعامل عالمته آ و  -2

.تضلل امجلهور ابلنس بة للمنتجات آ و اخلدمات املشاهبة

 19 املادة

ًا جيوز ملاكل عالمة س بق تسجيلها آ ن يقدم يف آ ي وقت طلبًا اإىل اجلهة اخملتصة لإدخال آ ي اإضافة آ و تعديل عىل عالمته لمتس ذاتيهتا مساس

رق ويكون قاباًل للطعن ابلط ،وتصدر اجلهة اخملتصة قرارًا يف ذكل وفقًا للرشوط املوضوعة للقرارات اخلاصة بطلبات التسجيل ال صلية ،جوهريً 

 .ذاهتا

 20 املادة

آ و حذف آ و تعديل آ ي بيان اكن مدواًن يف السجل بدون وجه حق آ و اكن غري  ،جيوز للجهة اخملتصة اإضافة آ ي بيان للسجل يكون قد آ غفل تدوينه

 .كام جيوز للك ذي شأ ن الطعن دلى احملمكة اخملتصة عىل آ ي اإجراء قامت به اجلهة املذكورة هبذا الشأ ن .مطابقًا للحقيقة



 الفصل الثاين: مدة حامية العالمة التجارية

  21 املادة

 

ذا قدم طلبًا ابلتجديد  ،املرتتبة عىل تسجيل العالمة عرش س نواتمدة امحلاية  -1 ولصاحب احلق فهيا آ ن يكفل اس مترار امحلاية ملدد مماثةل اإ

  .ابل وضاع والرشوط املنصوص علهيا يف هذا القانون )النظام( ولحئته التنفيذيةخالل الس نة ال خرية 

خطار صاحب العالمة كتابًة ابنهتاء مدة حاميهتاتصة آ ن تقوم خالل الثالثة آ شهر جيوز للجهة اخمل  -2 ليه الإخطار  ،التالية لنهتاء مدة امحلاية ابإ ويرسل اإ

ذا انقضت الس تة آ شهر التالية لتارخي انهتاء مدة امحلاية دون آ ن يقدم صاحب العالمة طلب التجديد قامت اجلهة  ،ابلعنوان املقيد يف السجل فاإ

  .اخملتصة بشطب العالمة من السجل

 .ودون اعتداد بأ ي اعرتاض من الغري ،يمت التجديد دون آ ي حفص جديد -3

 

  22 املادة

 

خالل مدة عرضها يف املعارض اليت تقام  ،)النظام(تمتتع حبامية مؤقتة العالمات اليت تتوفر فهيا رشوط التسجيل املنصوص علهيا يف هذا القانون 

  .واليت يصدر بتحديدها قرار من اجلهة اخملتصة ،داخل دول اجمللس آ و خارهجا

جراءات منح تكل امحلاية.  وحتدد الالحئة التنفيذية رشوط وآ وضاع واإ

 الفصل الثالث: شطب تسجيل العالمة التجارية

 

  23 املادة

 

اللجوء اإىل احملمكة بطلب احلمك بشطب العالمة التجارية  ،( من هذا القانون )النظام( يكون للجهة اخملتصة وللك ذي شأ ن8مع مراعاة آ حاكم املادة )

 .وتقوم اجلهة اخملتصة بشطب التسجيل مىت قدم لها حمك هنايئ بذكل ،اليت تكون قد جسلت بغري وجه حق

 

  24 املادة

 

العالمة التجارية آ ن يطلب من اجلهة اخملتصة شطب تسجيل العالمة من السجل سواء عن لك السلع آ و اخلدمات اليت جسلت عهنا العالمة ملاكل 

ذا اكنت العالمة مرخصًا ابس تعاملها وفقًا  .آ م عن جزء مهنا فقط ويقدم طلب الشطب وفقًا لل وضاع والإجراءات اليت حتددها الالحئة التنفيذية واإ

ل بناًء عىل موافقة كتابية من املس تفيد من الرتخيص ،د مؤرش به يف السجللعق ما مل يتنازل املس تفيد عن  ،فال جيوز شطب تسجيل هذه العالمة اإ

 .هذا احلق رصاحة عن هذا الرتخيص



 

  25 املادة

 

ذا ثبت دلهيا آ ن العالمة مل تس تعمل بصفة جديدة مدة مخس س نوات  ،بناًء عىل طلب آ ي من ذوي الشأ ن ،للمحمكة آ ن تأ مر بشطب التسجيل اإ

ذا قدم ماكل العالمة  ،متتالية ل اإ  عدم اس تعاملها. ما يسوغاإ

 

  26 املادة

 

ذا شطب تسجيل العالمة ل بعد ميض  ،فال جيوز آ ن يعاد تسجيلها لصاص  الغري عن ذات السلع آ و اخلدمات آ و عن خدمات آ و سلع مشاهبة ،اإ اإ

 .واكن احلمك متضمنًا مدة آ قل ،ما مل يكن الشطب قد مت بناًء عىل حمك من احملمكة ،ثالث س نوات من اترخي الشطب

 

  27 املادة

 

 .جيب اإشهار شطب التسجيل آ و جتديده بأ ي وس يةل نرش حتددها الالحئة التنفيذية

 الفصل الرابع: نقل ملكية العالمة ورههنا واحلجز علهيا

 

  28 املادة

 

الاس تغالل اذلي تس تخدم العالمة جيوز نقل ملكية العالمة التجارية بعوض آ و بغري عوض آ و رهنا آ و احلجز علهيا مع احلل التجاري آ و مرشوع  -1

  .ما مل يتفق عىل خالف ذكل ،يف متيزي سلعة آ و خدماته

  .جيوز نقل ملكية العالمة التجارية ابلإرث آ و ابلوصية آ و ابلهبة -2

شهاره  ،العالمات التجاريةويف مجيع ال حوال ل يكون نقل ملكية العالمة آ و رههنا آ و احلجز علهيا جحة عىل الغري اإل بعد التأ شري به يف جسل  -3 واإ

 .بأ ي وس يةل نرش حتددها الالحئة التنفيذية

 

  29 املادة

 

مس -1 نتقال ملكية احملل التجاري آ و مرشوع الاس تغالل العالمات املسجةل ابإ واليت ميكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق ابحملل  ،انقل امللكية يتضمن اإ



ذا نقلت ملكية احملل التجاري آ و املرشوع دون نقل ملكية العالمة ذاهتا -2 .ما مل يتفق عىل غري ذكل ،التجاري آ و املرشوع جاز لناقل امللكية  ،واإ

 .ما مل يتفق عىل غري ذكل ،المة من آ جلها آ و الاجتار فهياالاس مترار يف صناعة ذات السلع آ و تقدمي ذات اخلدمات اليت جسلت الع

 الباب الثالث

 عقود الرتخيص

 

  30 املادة

 

ويكون ملاكل  ،بعض السلع آ و اخلدمات املسجةل عهنا العالمةجيوز ملاكل العالمة آ ن يرخص ل ي خشص طبيعي آ و معنوي ابس تعاملها عن لك آ و 

ول جيوز آ ن تزيد  .كام يكون هل آ ن يس تعملها بنفسه ما مل يتفق عىل غري ذكل ،العالمة احلق يف آ ن يرخص ل شخاص آ خرين ابس تعامل ذات العالمة

 .مدة الرتخيص عىل املدة املقررة محلاية العالمة

 

 

  31 املادة

 

لرضورية للمحافظة عىل هذه ل جيوز آ ن تفرض عىل املس تفيد من الرتخيص قيود غري مرتتبة عىل احلقوق اليت خيولها تسجيل العالمة آ و غري ا

 . احلقوق

 ومع ذكل جيوز آ ن يتضمن عقد الرتخيص القيود ال تية : 

  .حتديد نطاق املنطقة آ و فرتة اس تخدام العالمة -1

  .الرشوط اليت تس تلزهما متطلبات الرقابة الفعاةل جلودة السلع آ و اخلدمات -2

 .هنا الإساءة العالمة التجاريةالالزتامات املفروضة عىل املس تفيد من الرتخيص ابلمتناع عن اكفة ال عامل اليت ينتج ع -3

 

  32 املادة

 

 .ول يشرتط لالعتداد به آ ن يكون مؤرشًا به السجل ،جيب آ ن يكون عقد الرتخيص ابس تعامل العالمة التجارية مكتوابً 

 

  33 املادة



 

 .ل جيوز للمس تفيد من الرتخيص التنازل عنه لغريه آ و منح تراخيص عنه من الباطن ما مل يتفق عىل خالف ذكل

 

  34 املادة

 

  .يشطب قيد عقد الرتخيص من السجل بناًء عىل طلب ماكل العالمة آ و املس تفيد من الرتخيص بعد تقدمي ما يثبت انهتاء آ و فسخ الرتخيص

وفقًا لالإجراءات وال وضاع املنصوص  ،وهل يف هذه احلاةل الاعرتاض عىل ذكل ،الطرف ال خر بطلب شطب الرتخيصوعىل اجلهة اخملتصة آ ن ختطر 

 .علهيا يف الالحئة التنفيذية

 الباب الرابع

 العالمات امجلاعية وعالمات املراقبة وعالمات

 الهيئات ذات النفع العام واملؤسسات املهنية

 

  35 املادة

 

ويقدم طلب  .جيوز تسجيل العالمات امجلاعية اليت تس تخدم لمتيزي سلع آ و خدمات منشأ ت آ عضاء ينمتون اإىل كيان معني يمتتع بشخصية قانونية -آ  

 وفقًا للرشوط وال وضاع اليت حيددها عىل آ ن يعمتد ذكل من اجلهة اخملتصة.  ،ليس تخدمه ال عضاء فيه ،تسجيل العالمة امجلاعية من ممثل هذا الكيان

وآ ن يرفق ابلطلب نسخة من  ،يتعني عىل طالب تسجيل العالمات امجلاعية آ ن يشري يف طلب التسجيل اإىل آ نه خيص عالمة جامعية-ب 

خطار اجلهة اخملتصة بأ ي تغيريات عىل تكل . ويف اس تعامل العالمة املطلوب تسجيلهااشرتاطات  مجيع ال حوال يلزتم ماكل العالمة امجلاعية املسجةل ابإ

ل بعد موافقة اجلهة اخملتصة عليه ،الاشرتاطات   .ول يكون التغيري انفذاً اإ

عادة تسجيل العالمة امجلاعية لصاص  الغري يف حاةل شطهبا ابلنس بة لسلع آ و خدمات متطابق -ج   .ة آ و متشاهبةل جيوز اإ

ذا ثبت دلهيا آ ن املاكل املسجل يس تعمل العالمة  -د للمحمكة اخملتصة بناًء عىل طلب آ ي من ذوي الشأ ن آ ن تأ مر بشطب تسجيل عالمة جامعية اإ

لهيا يف البند )ب( من هذه املادة  ،امجلاعية مبفرده آ و يس تعملها بطريقة من آ و آ نه يس تعملها آ و يسمح ابس تعاملها بشلك خمالف لالشرتاطات املشار اإ

 .شأ هنا آ ن تضلل امجلهور من حيث منشأ  السلعة آ و آ ي صفة مشرتكة للسلع آ و اخلدمات املسجةل بشأ هنا العالمة امجلاعية

 

  36 املادة

 

جيوز لل شخاص الاعتباريني اذلين يتولون مراقبة آ و حفص بعض السلع آ و اخلدمات من حيث مصدرها آ و عنارص تركيهبا آ و طريقة صنعها آ و  -آ  



 ويف .آ ن يطلبوا من اجلهة اخملتصة هبم تسجيل عالمة تكون خمصصة لدللةل عىل اإجراء املراقبة آ و الفحص ،جودهتا آ و ذاتيهتا آ و آ ي خاصية آ خرى

ل مبوافقة اجلهة اخملتصة   .مجيع ال حوال ل جيوز تسجيل هذه العالمة آ و نقل ملكيهتا اإ

وآ ن يرفق ابلطلب نسخة من  ،يتعني عىل طالب تسجيل عالمة املراقبة آ ن يشري يف طلب التسجيل اإىل آ نه خيص عالمة مراقبة آ و حفص -ب 

خطار اجلهة اخملتصة بأ ي تغيريات تطرآ  عىل تكل  .اشرتاطات اس تعامل العالمة املطلوب تسجيلها ويف مجيع ال حوال يلزتم ماكل العالمة املسجةل ابإ

 .ول يكون آ ي تغيري انفذًا اإل بعد موافقة اجلهة اخملتصة عليه ،الاشرتاطات

 

  37 ةاملاد

 

 جيوز تسجيل عالمة لغايت غري جتارية اكلشعار اذلي تتخذه هيئة ذات نفع عام آ و تس تعمهل مؤسسة همنية لمتيزي مراسالهتا آ و ليكون شارةً 

 ل عضاهئا.

 

  38 املادة

 

( واملستندات اليت يتعني تقدميها 37( و )36( و )35الالحئة التنفيذية الرشوط والقواعد اخلاصة بتسجيل العالمات املنصوص علهيا يف املواد )حتدد 

 .ويرتتب عىل تسجيل آ ي من تكل العالمات مجيع ال اثر املنصوص علهيا يف هذا القانون )النظام( ،وسائر ال مور التنظميية املتعلقة هبا ،للتسجيل

 الباب اخلامس

 العقوابت

 

  39 املادة

 

يعاقب ابحلبس مدة ل تزيد عىل مخس س نوات وابلغرامة اليت ل تزيد عىل مليون ريل  ،قانون آ خرمع عدم الإخالل بأ ي عقوبة آ شد ينص علهيا  -آ  

حدى هاتني العقوبتني لك من :   سعودي آ و ما يعادلها بعمالت دول اجمللس آ و ابإ

ولك من اس تعمل وهو س ئي النية عالمة  ،رآ و قدلها بطريقة تدعو اإىل تضليل امجلهو  ،زور عالمة مت تسجيلها طبقًا ل حاكم هذا القانون )النظام( -1

  .مزورة آ و مقدلة

  .وضع وهو س ئي النية عىل سلعة آ و اس تعمل فامي يتعلق خبدماته عالمة مملوكة لغريه -2

ئة آ لف يعاقب ابحلبس مدة ل تزيد عىل ثالث س نوات وابلغرامة اليت ل تزيد عىل ما ،مع عدم الإخالل بأ ي عقوبة آ شد ينص علهيا قانون آ خر -ب

حدى هاتني العقوبتني لك مهنا :   ريل سعودي آ و ما يعادلها بعمالت دول اجمللس آ و ابإ



 ابع آ و عرض للبيع آ و للتداول آ و حاز بقصد البيع سلعًا علهيا عالمة مزورة آ و مقدلة آ و موضوعة آ و مس تعمةل بغري حق مع علمه بذكل وكذكل -1

  .لك من عرض خدمات يف ظل هذه العالمة

  .( من آ حاكم هذا القانون )النظام(3" ( من املادة )11" اإىل "2اس تعمل عالمًة غري مسجةل يف ال حوال املنصوص علهيا يف البنود ) من " -2

  .َدّون بغري حق عىل عالمته آ و آ وراقه آ و مستنداته التجارية ما يؤدي اإىل الاعتقاد حبصول تسجيل العالمة -3

غفال وضع عالمته التجارية املسجةل عىل السلع آ و اخلدمات اليت متزيهاتعمد وهو س ئي النية  -4   .اإ

 .وضع آ و حاز آ دوات آ و مواد بقصد اس تعاملها بتقليد العالمات التجارية املسجةل آ و املشهورة -5

 

  40 املادة

 

ل تقل عن  يف حاةل العود يعاقب العائد بعقوبة ل تزيد عىل ضعف احلد ال قىص للعقوبة املقررة للمخالفة مع اإغالق احملل التجاري آ و املرشوع ملدة

عائدًا يف تطبيق آ حاكم ويعترب  .مع نرش احلمك عىل نفقته وفقًا لالإجراءات اليت حتددها الالحئة التنفيذية ،مخسة عرش يومًا ول تزيد عىل س تة آ شهر

وعاد اإىل ارتاكب خمالفة آ خرى مماثةل خالل ثالث س نوات من اترخي  ،هذا القانون )النظام( من حمك عليه يف خمالفة من اخملالفات املنصوص علهيا فيه

 .احلمك عليه هنائيًا يف اخملالفة السابقة

 

  41 املادة

 

عويض جيوز للك من آ صابه رضر نتيجة ارتاكب اإحدى اخملالفات املنصوص علهيا يف هذا القانون )النظام( آ ن يطالب املسؤول عن هذه اخملالفة ابلت

 .املناسب عام حلقه من رضر

 

  42 املادة

 

آ ن يس تصدر بناًء عىل عريضة مشفوعة بشهادة رمسية داةل عىل تسجيل  ،ولو اكن ذكل قبل رفع آ ي دعوى ،جيوز ملاكل العالمة يف آ ي وقت -1

وعىل وجه اخلصوص جحز ال لت آ و آ ي آ دوات  ،آ مراً من احملمكة اخملتصة ابختاذ الإجراءات التحفظية الالزمة ،العالمة آ و بناًء عىل شهرة عالمته

ين احملال آ و ال غلفة آ و ال وراق آ و املستندات آ و غريها مما تكون وضعت وكذا السلع وعناو  ،تس تخدم آ و تكون قد اس تخدمت يف ارتاكب اجلرمية

  .علهيا العالمة آ و البياانت موضوع اجلرمية

 .جيوز اإجراء هذا احلجز عند اس ترياد البضائع من اخلارج -2

لزام الطالب بتقدمي ضامن مايل تقدره احملمكة  ،جيوز آ ن يشمل ال مر الصادر من احملمكة ندب خبري آ و آ كرث ملعاونة القامئ ابحلجز يف معهل -3  واإ

ل بأ مر من احملمكة ،لتعويض احملجوز عليه عند الاقتضاء   .ول يمت الإفراج عن الضامن اإ



 .بعد توقيع احلجز جيوز ملاكل البضاعة آ ن ينازع آ مام احملمكة يف مدى كفاية قمية الضامن املايل اذلي قدمه احلاجز -4

 

  43 املادة

 

ذا مل ترفع دعوى عىل من اختذت بشأ نه هذه الإجراءات ( 10وذكل خالل ) ،تعترب اإجراءات احلجز املنصوص علهيا يف املادة السابقة ك ن مل تكن اإ

 .آ يم من توقيع احلجز

 

  44 املادة

 

آ و للترصف فهيا بأ ي طريقة  ،لس تزنال مثهنا من التعويضات آ و الغرامات ،آ ن تقيض مبصادرة ال ش ياء احملجوزة وبيعها ،يف دعوى ،جيوز للمحمكة -1

  .آ خرى تراها احملمكة مناس بة

تالف العالمات غري القانونية -2 تالف السلع وال غلفة ومعدات احلزم وغريها من ال ش ياء  ،جيوز للمحمكة كذكل آ ن تأ مر ابإ وآ ن تأ مر عند الاقتضاء ابإ

تالف ال لت وال دوات اليت اس تعملت بصفة خاصة يف معلية الزتوير ،اليت حتمل هذه العالمات آ و حتمل بياانت غري قانونية  .وكذكل اإ

 .جيوز للمحمكة آ ن تأ مر بنرش احلمك يف اجلريدة الرمسية يف اإحدى الصحف اليومية عىل نفقة احملكوم عليه -3

 

  45 املادة

 

ول يرتتب عىل سقوط  ،تسقط ادلعوى اجلنائية مبيض مخس س نوات من اترخي ارتاكب اخملالفة دون اختاذ آ ي من اإجراءات التحقيق آ و احملامكة

 .ادلعوى اجلنائية آ ي مساس حبقوق املدعني ابحلق املدين

 

  46 املادة

 

( 42ة )للمدعي عليه آ ن يتخذ اإجراءات مطالبة املدعي الس ئي النية ابلتعويض اذلي قد يس تحق هل نتيجة اختاذه لالإجراءات املنصوص علهيا يف املاد

ذا مل يرفع احلاجز 43)النظام( وذكل خالل تسعني يومًا من اترخي انهتاء امليعاد املنصوص عليه يف املادة )من هذا القانون  ( من هذا القانون )النظام( اإ

ل بعد ويف مجيع ال حوال ل جيوز رصف الضامن املايل للحاجز  .دعواه آ و من اترخي صدور احلمك الهنايئ يف دعوى احلاجز املتعلقة ابلعالمة التجارية اإ

دانته ما مل يتضمن احلمك الصادر يف دعوى احلاجز الفصل  ،آ و بعد انقضاء امليعاد املقرر هل دون رفعها ،صدور احلمك الهنايئ يف دعوى احملجوز عليه ابإ

 .يف موضوع الضامن املايل

 الباب السادس



 آ حاكم ختامية

 

  47 املادة

 

ثبات اجلرامئ اليت تقع  يكون للموظفني اذلين يعيهنم الوزير اخملتص صفة مأ موري الضبط القضايئ فامي يتعلق بتطبيق آ حاكم هذا القانون )النظام( واإ

 .ابخملالفة هل

 

  48 املادة

 

 .حتدد الالحئة التنفيذية الرسوم املتعلقة هبذا القانون )النظام(

 

  49 املادة

 

 .للجنة التعاون التجاري حق تفسري واقرتاح تعديل هذا القانون )النظام(

 

  50 املادة

 

 .تصدر جلنة التعاون التجاري الالحئة التنفيذية لهذا القانون )النظام(


