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مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/33

باإ�ســدار قانـــون ) نظــام ( العالمــات التجاريـة

 لـــدول جملــــ�س التعاون لـــدول اخلليـــج العربيــــــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 ، 

وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر فـي الدورة )33( 

الثالثة والثالثني املنعقدة فـي مملكة البحرين يومي 24 و 25 من 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 هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمـــــــل باأحكــــــام قانــــون ) نظـــــــام ( العالمــــات التجاريـــة لــــدول جملــــ�س التعــــــــــاون لـــــــــدول 

اخلليـــج العربيـــة ، املرفـــق .

املــادة الثانيــــة

ين�ســـر هـــذا املر�ســـوم فـــي اجلريــــدة الر�سميــــة .

�سـدر فـي :   1  مـن ذي القعــــدة �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 25 مـن يوليــــــــــــــــو �سنـــة 2017م

 قابـو�س بـن �سعيـد

�ســـلطــــان عـمــــان 
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قانــون ) نظــام ( العالمــات التجاريــة

لــدول جملـــ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربيـــة

البـــاب الأول

تعاريــــــف

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ) النظام ( يكون لكل من امل�سطلحات الآتية املعنى املو�سح 

قرين كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - دول الـمجـلـ�س :

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

2 - اجلـهـة املخت�سة :

الوزارة التي تكون �سوؤون التجارة من اخت�سا�سها فـي كل دولة من دول املجل�س ، 

وهي املخت�سة بتنفـيذ هذا القانون ) النظام ( .

3 - الوزيــــــر : 

الوزير املعني بتطبيق اأحكام هذا القانون ) النظام ( .

4 - الالئحـة التنفـيذيـة :

الالئحة التي ت�سعها جلنة التعاون التجاري تنفـيذا لهذا القانون ) النظام ( .

5 - ال�سجـــل : 

�سجل العالمات التجارية .

6 - العالمـــة التجاريـــة :

كــل مـــا ياأخـــذ �سكـــال مميزا من اأ�سمــــاء اأو كلمـــات اأو اإم�ســـاءات اأو حـــروف اأو رمـــوز 

اأو اأرقام اأو عناوين اأو اأختام اأو ر�سوم اأو �سور اأو نقو�س اأو تغليف اأو عنا�سر ت�سويرية 

اأو جمموعة  اإ�سارة  اأي  اأو  اأو مزيج من ذلك  األوان  اأو جمموعات  لون  اأو  اأ�سكال  اأو 

اإ�سارات اإذا كانت ت�ستخدم اأو يراد ا�ستخدامها فـــي متييـــز �سلع اأو خدمـــات من�ساأة ما 

عــن �سلــع اأو خدمات املن�ساآت الأخرى اأو للدللـــة على تاأديـة خدمـــة من اخلدمـــات ، 

اأو على اإجراء املراقبة اأو الفح�س لل�سلع اأو اخلدمات .

وميكن اعتبار العالمة اخلا�سة بال�سوت اأو الرائحة عالمة جتارية .
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7 - ال�سلـــع املقلـــدة :

ال�سلع - مبا فـي ذلك الأغلفة - التي حتمل - دون ترخي�س - عالمة مماثلة لعالمة 

جتارية م�سجلـــة عن هذه ال�سلع اأو عالمة ل ميكن متييزها من حيـــث عنا�سرهـــا 

اجلوهرية عن العالمة التجارية امل�سجلة .

البــــاب الثانــــي

الإجـــــراءات

الف�ســــل الأول

اإجـــراءات ت�سجيـــل العالمـــة التجاريـــة

املــادة ) 2 ( 

ل تعد عالمة جتارية اأو جزءا منها ، ول يجوز اأن ي�سجل بهذا الو�سف ما ياأتي :

العالمة اخلالية من اأي �سفــة مميـــزة ، اأو العالمــــات املكونــــة مــــن بيانــــات لي�ست   - 1

اإل الت�سميــة التي يطلقهـــا العـــرف على ال�سلع واخلدمــــات ، اأو الر�ســــوم املاألوفــــة 

وال�سور العادية لل�سلع .

النظام  تخالف  اأو  العامة  بالآداب  تخل  التي  العالمات  اأو  الر�سوم  اأو  التعبريات   - 2

العام .

ال�سعـــارات العامـــة والأعـــالم وال�سارات الع�سكرية وال�سرفـيــة والأو�سمـــة الوطنيـــة   - 3

والأجنبية والعمالت املعدنية والورقية وغريها من الرموز اخلا�سة باأي من دول 

الـمجل�س اأو اأي دولة اأخــرى ، اأو باملنظمات العربية اأو الدولية اأو اإحدى موؤ�س�ساتها ، 

اأو اأي تقليد لأي من ذلك .

رموز الهالل الأحمر اأو ال�سليب الأحمر وغريها من الرموز الأخرى امل�سابهة ،   - 4

وكذلك العالمات التي تكون تقليدا لها .

العالمات املطابقة اأو امل�سابهة للرموز ذات ال�سبغة الدينية املح�سة .  - 5

فـيما  لب�سا  اأن يحدث  ا�ستعمالها  �ساأن  كان من  اإذا  والبيانات اجلغرافـية  الأ�سماء   - 6

يتعلق مب�سدر اأو اأ�سل ال�سلع اأو اخلدمات .
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ا�ســـم الغيـــر اأو لقبــه اأو �سورتـــه اأو �سعـــاره ، مـــا لــــم يوافــــق هــــو اأو ورثــــته مقدمــــا   - 7

على ا�ستعماله .

البيانات اخلا�سة بدرجـــات ال�ســـرف اأو الدرجات العلميـــة التـــي ل يثبــــت طالــــب   - 8

الت�سجيل ا�ستحقاقه لها قانونا .

العالمـــات التـــي من �ساأنها اأن ت�سلل اجلمهـــور ، اأو التي تت�سمــــن بيانــــات كاذبـــة   - 9

عن من�ساأ اأو م�سدر ال�سلـــع اأو اخلدمات اأو عن �سفاتها الأخـــرى ، وكـذلك العالمات 

التي حتتوي على ا�سم جتاري وهمي ، اأو مقلد ، اأو مزور .

العالمات اململوكة لأ�سخا�س طبيعيني اأو معنويني يكون التعامل معهم حمظورا   - 10

وفقا لقرار �سادر فـي هذا ال�ساأن من اجلهة املخت�سة .

ت�سجيلهـــا  اأو  اإيداعهـــا  �سبـــق  لعالمـــة  م�سابهة  اأو  مطابقــــة  جتاريـــة  عالمــــة  اأي   - 11

من قبل الآخرين عن ال�سلع ذاتها اأو اخلدمات اأو عن �سلــع اأو خدمات ذات �سلة 

بالربط  انطباعا  يولد  اأن  ت�سجيلها  املطلوب  العالمة  ا�ستعمال  �ساأن  كان من  اإذا 

الإ�سرار  اإىل  يوؤدي  اأن  اأو   ، امل�سجلة  العالمة  مالك  خدمات  اأو  �سلع  وبني   بينها 

مب�ساحله .

العالمـــات التـــي ين�ساأ عن ت�سجيلها بالن�سبة لبع�س ال�سلــــع اأو اخلدمـــات الــحط   - 12

من قيمة ال�سلع اأو اخلدمات التي متيزها العالمة ال�سابقة .

العالمات التي ت�سكل ن�سخا اأو تقليدا اأو ترجمة لعالمة جتارية م�سهورة اأو جلزء   - 13

منها مملوكة للغري ل�ستعمالها فـي متييز �سلع اأو خدمات مماثلة اأو م�سابهة لتلك 

التي ت�ستعمل العالمة امل�سهورة لتمييزها .

العالمات التي ت�سكل ن�سخا اأو تقليدا اأو ترجمة لعالمة جتارية م�سهورة مملوكة   - 14

للغري ، اأو جلزء جوهري منها ، ل�ستعمالها فـي متييز �سلع اأو خدمات غري مماثلة 

هـــذا  �ســـاأن  اإذا كان من   ، امل�سهـــورة  العالمـــة  التي متيزها  لتــلك  اأو غري م�سابهة 

ال�ستعمال اأن يدل على �سلة بني تلك ال�سلع اأو اخلدمات ، وبني العالمة امل�سهورة ، 

واأن يكون من املرجح اإحلاق �سرر مب�سالح مالك العالمة امل�سهورة .

العالمات التي ت�سمل الألفاظ اأو العبارات الآتية : امتيــــاز " ذو امتـــياز" ، م�سجــل   - 15

اأو "ر�سم م�سجل" اأو حقوق الطبع ، اأو ما �سابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
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املــادة ) 3 ( 

ل يجوز ت�سجيل العالمة التجارية امل�سهورة التي جتاوزت �سهرتها حدود البلد الذي   - 1

�سجلت فـيه اإىل البالد الأخرى عن �سلع اأو خدمات مطابقة اأو م�سابهة اإل اإذا قدم طلب 

بذلك من مالك العالمة امل�سهورة ، اأو مبوافقة �سريحة منه . 

لتحديد ما اإذا كانت العالمة التجارية م�سهورة يراعى مدى معرفتها لدى اجلمهور   - 2

املعني نتيجة ترويجها اأو طول فرتة ت�سجيلها اأو ا�ستعمالها اأو عدد البلدان التي �سجلت 

اأو ا�ستهـــرت فـيهـــا اأو قيمة العالمة ومـــدى تاأثريهـــا فـي ترويـــج ال�سلـــع اأو اخلدمــــات 

التي ت�ستعمل العالمة لتمييزها .

ل يجـــوز ت�سجيــــل العالمة التجارية امل�سهــــورة لتمييز �سلع اأو خدمــــات غيــــر مطابقــة   - 3

اأو م�سابهة لتلك التي متيزها هذه العالمة اإذا :

كان ا�ستخـــدام العالمــة يدل على �سلة بني ال�سلع اأو اخلدمات املطلوب متييزها  اأ - 

و�سلع اأو خدمات �ساحب العالمة امل�سهورة .

اأدى ا�ستخدام العالمة اإىل احتمالية الإ�سرار مب�سالح �ساحب العالمة امل�سهورة . ب - 

املــادة ) 4 ( 

للفئات الآتية احلق فـي ت�سجيل عالماتهم التجارية :

كل �سخ�س طبيعي اأو معنوي يتمتع بجن�سية اأي من دول املجل�س ، �سواء كان �ساحب  - 1

م�سنع ، اأو منتجا ، اأو تاجرا ، اأو حرفـيا ، اأو �ساحب م�سروع خا�س باخلدمات .

، ويكون م�سرحا لهم مبزاولة  - 2 اأي من دول املجل�س  الأجانب الذين يقيمون فـي 

عمل من الأعمال التجارية اأو ال�سناعية اأو احلرفـية اأو اخلدمية .

الأجانب املنتمني اإىل دولة ع�سو فـي اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة  - 3

من دول املجل�س طرفا فـيها ، اأو املقيمني فـي تلك الدولة .

اجلهات احلكومية . - 4
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املــادة ) 5 ( 

جميع  - 1 فـيه  تدون   ، التجارية  العالمات  �سجل  ي�سمى  املخت�سة  اجلهة  فـي  �سجل  يعد 

العالمات واأ�سماء اأ�سحابها وعناوينهم واأو�ساف �سلعهم اأو خدماتهم ، وما يطراأ على 

العالمــــات من نقــــل امللكية اأو التنازل اأو الرتخيـــ�س بال�ستعمال اأو الرهن اأو التجديد 

اأو ال�سطب اأو اأي تعديالت اأخرى ، ولكل ذي م�سلحة حق الطالع على هذا ال�سجل ، 

واأخذ م�ستخرج م�سدق منه .

يدمج �سجل العالمات التجارية املوجود وقـــت العمل باأحكام هذا القانـــون ) النظام (  - 2

فـي ال�سجل املن�سو�س عليه فـي البند )1( من هذه املـادة ، ويعترب جزءا ل يتجزاأ منه .

املــادة ) 6 ( 

يعتبــــر مـــن قام بت�سجيـــل العالمـــة التجاريـــة بح�ســن نية مالكا لها ، ول جتوز املنازعة  - 1

فـي ملكية العالمة متــى اقتــرن ت�سجيل العالمة با�ستعمالها مدة )5( خمـــ�س �سنـــوات 

على الأقل دون وجود نزاع ق�سائي ب�ساأنها .

يجوز ملن كان اأ�سبق اإىل ا�ستعمال العالمة التجارية - ممن �سجلت با�سمه - اأن يطلب  - 2

من املحكمة املخت�سة اإلغاء هذا الت�سجيل خالل )5( خم�س �سنوات من تاريخ الت�سجيل ، 

ما مل يثبت ر�سا الأول �سراحة اأو �سمنا با�ستعمال العالمة من قبل من �سجلت با�سمه .

املــادة ) 7 ( 

التجارية  العالمات  بت�سجيل  املخت�سة  اإىل اجلهة  التجارية  العالمة  ت�سجيل  يقدم طلب 

علــى ال�ستمــارة املعــدة لـــذلك مـــن �ساحـــب ال�ســــاأن ، اأو من ينـــوب عنــــه ، وفقـــا لل�ســـروط 

التي حتددها الالئحة التنفـيذية .

املــادة ) 8 ( 

يجوز ت�سجيل العالمة التجارية عن فئة واحدة اأو اأكرث من فئات ال�سلع اأو اخلدمات  - 1

وفقا ملــا حتدده الالئحة التنفـيذية . 

الفئة  - 2 فـي  مدرجة  كونها  ملجرد  بع�سا  لبع�سها  م�سابهة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  تعترب  ل 

نف�سهـــا ، ول تعتبـــر ال�سلع اأو اخلدمات خمتلفة عن بع�سها بع�سا ملجرد كونها مدرجة 

فـي فئات خمتلفة من الت�سنيف ذاته .
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املــادة ) 9 ( 

عالمات  اأو  ذاتها  التجارية  العالمة  ت�سجيل  واحد  وقت  فـي  اأكرث  اأو  �سخ�سان  طلب  اإذا   

جتارية متقاربة اأو مت�سابهة عن فئة واحدة من املنتجات اأو اخلدمات ، وجب وقف جميع 

املخت�سة  اجلهة  من  عليه  وم�سدق   ، املتنازعني  من  موقع  تنازل  يقدم  اأن  اإىل  الطلبات 

مل�سلحة اأحدهم ، اأو اإىل اأن ي�سدر حكم نهائي فـي النزاع .

املــادة ) 10 ( 

اأو خلفه فـي التمتع بحـــق الأولويـــة ا�ستنــادا   ، اإذا رغـــب طالـــب ت�سجيل عالمـــة جتاريــــة 

اإىل طلب �سابق مودع فـي دولة ع�سو فـي اتفاقيــــة دولية متعددة الأطراف تكـــون الدولــة 

من دول املجل�س طرفا فـيها ، فعليه اأن يرفق بطلبه �سورة من الطلب ال�سابق واإقرارا يبني 

فـيه تاريخ الطلب ال�سابـــق ورقمـــه والدولة التي اأودع فـيها ، وذلك خــــالل )6( �ستة اأ�سهـــر 

من تاريخ طلب الت�سجيل الذي ي�ستند اإليه فـي حق الأولوية ، واإل �سقط حقه فـي املطالبة 

بهذا احلق . 

املــادة ) 11 ( 

يجوز للجهة املخت�سة اأن تفر�س ما تراه لزما من القيود والتعديالت لتحديد العالمة  - 1

التجاريـــة ، وتو�سيحهـــا على وجه مينع التبا�سها بعالمة جتارية اأخرى �سبق ت�سجيلها 

اأو �سبـق اإيداع طلب ت�سجيلها ، اأو لأي �سبب اآخر ترتئيه .

اإذا مل يقـــم طالب الت�سجيـــل بالــــرد على اجلهة املخت�ســـة خــــالل )90( ت�سعيـــن يومــا  - 2

من تاريخ اإخطاره بذلك ، اعترب متنازل عن طلبه .

اإذا رف�ست اجلهة املخت�سة ت�سجيل العالمة التجارية ل�سبب ارتاأته ، اأو علقت الت�سجيل  - 3

على قيود اأو تعديالت ، وجب عليها اأن تخطر طالب الت�سجيل اأو من ينوب عنه كتابة 

باأ�سباب قرارها .

اأن تبت فـي طلب الت�سجيل خالل  - 4 ، يتعني على اجلهة املخت�سـة  وفـي جميع الأحوال 

)90( ت�سعـــني يومـــا من تاريخ تقدميه ، متى كان م�ستوفـيا لل�سروط املن�ســو�س عليهــا 

فـي هذا القانون ) النظام ( ولئحته التنفـيذية .
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املــادة ) 12 ( 

برف�س  - 1 املخت�ســـة  قـــرار اجلهة  التظلـــم من  ينيبـــه  اأو من  الت�سجيـــل  لطالـــب  يجــــوز 

 ، بـــه  اإبالغه  تاريخ  من  يوما  �ستني   )60( خـــالل   ، �ســـرط  على  تعليقه  اأو  الت�سجيل 

اأمــــام  اللجــنة  قـــرار  فـي  الطعن  له  ، ويجوز  التنفـيذيـــة  الالئحـــة   اأمام جلنة حتددها 

املحكمة املخت�سة ، خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإبالغه به .

اأو تعليقــــه  - 2 الت�سجيــــل  الـــ�سادر برفــــ�س  القــــرار  الت�سجيـــل من  لـــم يتظلم طالـــب  اإذا 

على �ســـرط فــــي امليعــــاد املقــــرر ، اأو مل يقـم بتنفـيـــذ مـــا طلبتــــه اجلهــــة املخت�ســـة خـــــالل 

هذا امليعاد ، اعترب متنازل عن طلبه .

املــادة ) 13 ( 

اإذا قبلت اجلهة املخت�سة العالمة التجارية ، وجب عليها قبل ت�سجيلها اأن تعلن عنها  - 1

بتكاليف  الت�سجيل  ، ويلزم طالب  التنفـيذية  التي حتددها الالئحة  الن�سر  فـي و�سيلة 

الن�سر .

املخت�سة  - 2 للجهة  يقدم  اأن   ، الن�سر  تاريخ  يوما من  �ستني   )60( خالل   ، �ساأن  ذي  لكل 

اعرتا�سا مكتوبا على طلب ت�سجيل العالمة التجارية . 

وعلــى اجلهــة املخت�ســة اأن تبلــغ طالــب الت�سجــيل ب�ســورة من العتــرا�س خــالل )30( 

ثالثـــني يوما من تاريـــخ تقدميــــه ، وعلى طالــــب الت�سجيـــل اأن يقـــدم للجهــة املخت�ســة 

، واإل اعترب  اإبالغه به  ردا مكتوبا على العرتا�س خالل )60( �ستني يوما من تاريخ 

متنازل عن طلب الت�سجيل .

املــادة ) 14 ( 

1 - تف�ســل اجلهـــة املختــ�سة فـــي العرتا�س املقـــدم اإليهـــا ، بعــد ال�ستمــاع اإلـــى املعتــر�س ، 

وطالب الت�سجيل ، اأو اإىل اأحدهما ، اإذا اقت�سى الأمر .

اأو برف�س ت�سجيلها ،  2 - ت�سدر اجلهة املخت�سة قرارا بقبول ت�سجيل العالمة التجارية 

وفـي حالة القبول يجوز اأن تقرر ما تراه لزما من القيود .
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3 - ولكل ذي �ساأن الطعن فـي قرار اجلهة املخت�سة اأمام املحكمة املخت�سة خالل )60( �ستني 

يوما من تاريخ اإخطاره به ، ول يرتتب على الطعن فـي القرار ال�سادر بقبول ت�سجيل 

العالمة التجارية وقف اإجراءات الت�سجيل ما مل تقرر املحكمة املخت�سة خالف ذلك . 

املــادة ) 15 ( 

اأي اعرتا�س ب�ساأن قبول طلب ت�سجيل  املـدة املحددة لالعرتا�س دون تقدمي  اإذا انق�ست 

العالمـــة التجاريــــة ، وجب على اجلهة املخت�سة ت�سجيل العالمــة التجارية فــور انق�ســاء 

املــدة املحددة لالعرتا�س .

املــادة ) 16 ( 

اإذا �سجلــــــت العالمــــة التجاريــــة ان�سحـــب اأثــر الت�سجيـــل اإلـــــى تاريخ تقديــــم الطلـــب ،   - 1

وتعطى ملالك العالمة - مبجرد اإمتام ت�سجيلها - �سهادة ت�ستمل على البيانات الآتية :

اأ - رقم ت�سجيل العالمة .

ب - رقم وتاريخ الأولوية ، والدولة التي اأودع فـيها الطلب ، اإن وجدت .

ج - تاريخ تقدمي الطلب ، وتاريخ ت�سجيل العالمة ، وتاريخ انتهاء مدة احلماية .

 د - ا�سم مالك العالمة ولقبه وحمل اإقامته وجن�سيته .

هـ - �سورة مطابقة للعالمة .

و - بيان بال�سلع اأو اخلدمات املخ�س�سة لها العالمة ، وبيان فئتها .

ملالك العالمة التجارية امل�سجلة حـــق ا�ستئثاري فـي ا�ستعمال العالمة ، وفـي منــع الغــري   - 2

الــــذي لـــم يح�ســـل على موافقة منه ، مــن ا�ستعمالها ومن ا�ستعمـــال اأي اإ�ســـارة مماثلـــة 

اأو م�سابهة لها - مبــــا فـي ذلك اأي موؤ�ســــر جغرافــــي - فـي �سياق التجارة لتمييـــز �سلـــع 

اأو خدمــــات ذات �سلــــة بتــــــلك التي �سجلـــت عنهــــا العالمـــة التجاريــــة ، وذلك اإذا كـــان 

من املحتمل اأن يوؤدي هذا ال�ستعمال اإىل اإحداث لب�س لدى اجلمهور ، ويفرت�س حدوث 

هــذا اللبــــ�س فـي حالــــة ا�ستعمــــال العالمة ذاتها ، اأو عالمــــة م�سابهة لهـــا لتمييز �سلـــع 

اأو خدمات مماثلة لتلك التي �سجلت عنها العالمة .
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املــادة ) 17 ( 

يجوز ملالك عالمة جتارية �سبق ت�سجيلها اأن يقدم فـي اأي وقت طلبا اإىل اجلهة املخت�سة ، 

لإدخال اأي تعديل على عالمته ، ما مل مي�س ذلك بذاتية العالمة م�سا�سا جوهريا ، وت�سدر 

اجلهــة املخت�ســة قــرارا فــي هـذا الطلـب وفقـا لل�سـروط والإجـراءات املعمـول بهـا فــي �سـاأن 

طلبات الت�سجيل الأ�سلية ، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فـيه بالطرق املقررة 

ذاتها بالن�سبة للقرارات ال�سادرة فـي هذه الطلبات .

املــادة ) 18 ( 

يجـــوز للجهة املخت�ســـة اإ�سافة اأي بيان لل�سجل يكون قد اأغفل تدوينه ، ويجوز لها تعديل 

اأو حذف اأي بيان مت تدوينه فـي ال�سجـــل بدون وجه حق ، اأو كان غيـــر مطابق للحقيقـــة ، 

على اأن يخطر ذوو ال�ساأن بذلك .

كما يجوز لكل ذي �ساأن الطعن لدى املحكمة املخت�سة فـي كل اإجراء تتخذه اجلهة املخت�سة 

فـي هذا ال�ساأن .

الف�ســل الثانــي

مـدة حمايــة العالمــة التجاريــة

املــادة ) 19 ( 

تاريخ  - 1 من  �سنـوات  ع�سر   )10( التجارية  العالمة  ت�سجيل  على  املرتتبة  احلماية  مدة 

تقدمي طلب الت�سجيل ، وملالك العالمة التجارية اإذا رغـــب فــــي ا�ستمرار احلمايـــة ملـــدد 

مماثلـــة ، اأن يقــدم طلبا بالتجديــد خــالل ال�سنـــة الأخرية ، بال�سـروط املن�سـو�س عليهـا 

فـي هذا القانون ) النظام ( ولئحته التنفـيذية .

ملالك العالمـة التجارية احلق فـي جتديد ت�سجيل العالمـة امل�سجلـة خـالل الأ�سهـر )6(  - 2

ال�ستة التالية من تاريخ انتهاء مدة احلماية .

اإذا انق�ست الأ�سهر )6( ال�ستة التالية لتاريخ انتهاء مدة احلماية دون اأن يقدم مالك  - 3

العالمة التجارية طلب التجديد ، قامت اجلهة املخت�سة ب�سطب العالمة من ال�سجل .

يتم التجديد دون اأي فح�س جديـد ، ويعلن عنه بو�سيلـة الن�سـر التـي حتددها الالئحة  - 4

التنفـيذية ، ودون العتداد باأي اعرتا�س من الغري .
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املــادة ) 20 ( 

تتمتع بحماية موؤقتة العالمة التجارية املو�سوعة على �سلع معرو�سة فـي املعار�س الدولية 

الر�سميـــة اأو املعتــــرف بها ر�سميا ، والتي تقام داخــــل الدولة ، وذلك خالل مدة عر�سها ، 

متى توافرت فـيها �سروط الت�سجيل املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ) النظام ( . 

وحتدد الالئحة التنفـيذية القواعد والإجراءات اخلا�سة مبنح احلماية املوؤقتة .

الف�ســل الثالـــث

�سطــب ت�سجيـــل العالمـــة التجاريـــة

املــادة ) 21 ( 

 ، النظام ( يكون للجهة املخت�سة  القانون )  املــادة )6( من هذا  باأحكام  مع عدم الإخالل 

ولكـــل ذي �ســــاأن ، اللجـــوء اإىل املحكمـــة املخت�ســـة بطلب احلكم ب�سطب العالمـــة التجاريــــة 

التي تكون قد �سجلـــت بغري وجه حق ، وتقوم اجلهة املخت�سة ب�سطب الت�سجيــل متــى قــــدم 

لها حكم نهائي بذلك .

املــادة ) 22 ( 

لـمالـــك العالمـــة التجاريــة اأن يطلــب من اجلهة املخت�سة �سطــب العالمــة مــن ال�سجــل ، 

�ســـواء عـــن كـــل ال�سلع اأو اخلدمـــات التي �سجلــت عنهــا العالمــة ، اأو عـــن جــزء منهــا فقـط ، 

ويقدم طلب ال�سطب وفقا لل�سروط والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفـيذية .

واإذا كانـــت العالمــة مرخ�سا با�ستعمالها وفقا لعقد مقيد فـي ال�سجل ، فال يجوز �سطبها 

اإل بنــــاء علـــى موافقــــة كتابيـــة مـــن امل�ستفـيـــد من الرتخيــــ�س ، مــــا لــــم يتنـــازل امل�ستفـيـــد 

من الرتخي�س عن هذا احلق �سراحة .

املــادة ) 23 ( 

للمحكمة املخت�سة ، بناء على طلب من كل ذي �ساأن ، اأن تق�سي ب�سطب العالمة التجارية 

مـن ال�سجـل اإذا ثبـت لديهـا اأن العالمـة لـم ت�ستعمـل ب�سفـة جديـة ملـدة )5( خــم�س �سنــوات 

متتالية ، اإل اإذا قدم مالك العالمة ما ي�سوغ له عدم ا�ستعمالها .
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املــادة ) 24 ( 

اإذا مت �سطب العالمة التجارية من ال�سجل ، فال يجــــوز اأن يعـــاد ت�سجيلها ل�سالـــح الغيـــر 

عن ال�سلع ذاتها اأو اخلدمات اأو عن �سلع اأو خدمات م�سابهة ، اإل بعد م�سي )3( ثالث �سنوات 

مــــن تاريــــخ ال�سطـــب ، ما مل يكن ال�سطب قد مت بناء على حكم من املحكمـــة املخت�ســـة ، 

ويكون هذا احلكم قد حدد مدة اأقل لإعادة ت�سجيل العالمة .

املــادة ) 25 ( 

يجـــب ن�ســـر �سطـــب العالمــــة التجاريــــة مـــن ال�سجـــل فــــي و�سيلـــة الن�ســــر التـــي حتددهــــا 

الالئحة التنفـيذية .

الف�ســـل الرابـــع

نقــل ملكيـــة العالمــة التجاريـــة ورهنهـــا واحلجــز عليهـــا

املــادة ) 26 ( 

يجـــوز نقل ملكية العالمة التجارية كليـــا اأو جزئيـــا بعو�س اأو بغيـــر عــــو�س اأو رهنهـــا  - 1

اأو احلجـــز عليهـــا مع املحــــل التجـــاري اأو م�سروع ال�ستغـــالل الذي ت�ستخـــدم العالمـــة 

فـي متييز �سلعه اأو خدماته ما مل يتفق على خالف ذلك .

يجوز نقل ملكية العالمة التجارية بالإرث اأو بالو�سية اأو بالهبة . - 2

وفـي جميع الأحوال ، ل يكون نقل ملكية العالمة التجارية اأو رهنها اأو احلجز عليها  - 3

حجة على الغري اإل بعد قيده فـي ال�سجل ، ون�سره فـي اأي و�سيلة ن�سر حتددها الالئحة 

التنفـيذية .

املــادة ) 27 ( 

امل�سجلة  - 1 التجارية  اأو م�سروع ال�ستغالل العالمة  التجاري  يت�سمن نقل ملكية املحل 

با�سم ناقل امللكية ، والتي ميكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق باملحل التجاري اأو امل�سروع ، 

ما مل يتفق على خالف ذلك .

اإذا نقلت ملكية املحل التجاري اأو م�سروع ال�ستغالل دون نقل ملكية العالمة التجارية  - 2

اأو تقدمي اخلدمات ذاتها  ذاتها ، جاز لناقل امللكية ال�ستمرار فـي �سناعة ال�سلع ذاتها 

التي �سجلت عنها العالمة اأو الجتار فـيها ، ما مل يتفق على خالف ذلك .
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البـــاب الثالــــث

عقــــد الرتخيــــ�س

املــادة ) 28 ( 

يجـــوز ملالـــك العالمـــة التجاريـــة اأن يرخـــ�س لأي �سخـــ�س طبيعـــي اأو معنـــوي با�ستعمالهـــا 

عن كــل اأو بعــ�س ال�سلع اأو اخلدمات امل�سجلة عنها العالمة ، ويكون ملالـــك العالمـــة احلـــق 

فــــي اأن يرخـــ�س لأ�سخـــا�س اآخريـــن با�ستعمـــال العالمــــة التجاريـــة ذاتهـــا ، كمــا يكـــون لـــه 

اأن ي�ستعملها بنف�سه ، ما مل يتفق على خالف ذلك .

ول يجوز اأن تزيد مـدة عقد الرتخي�س على املــدة املقررة حلماية العالمة .

املــادة ) 29 ( 

ل يجــــوز اأن تفـــر�س علــــى امل�ستفـيــــد من الرتخيـــ�س قيـــود غيـــر مرتتبـــة على احلقـــوق 

التي يخولها ت�سجيل العالمة التجارية اأو غري �سرورية للمحافظة على هذه احلقوق . 

ومع ذلك يجوز اأن يت�سمن الرتخي�س القيود الآتية :

حتديد نطاق املنطقة اأو فرتة ا�ستخدام العالمة التجارية . - 1

ال�سروط التي ت�ستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة جلودة ال�سلع اأو اخلدمات . - 2

كافــــة  - 3 عن  بالمتنــــاع  الرتخيـــ�س  من  امل�ستفـيــــد  على  املفرو�ســــة  اللتزامــــات 

الأعمــــال التي قد ينتج عنها الإ�ساءة اإىل العالمة التجارية .

املــادة ) 30 ( 

ل يعتد بعقد الرتخي�س با�ستعمال العالمة التجارية اإل اإذا كان مكتوبا ومقيدا فـي ال�سجل ، 

على اأن حتدد الالئحة التنفـيذية الكيفـية التي يتم بها القيد ، والن�سر . 

املــادة ) 31 ( 

ل يجوز للم�ستفـيد من الرتخي�س التنازل عنـــه لغيـــره اأو منـــح تراخيـــ�س مـــن الباطـــن ، 

ما مل يتفق على خالف ذلك .
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املــادة ) 32 ( 

ي�سطـــب قيـــــد عقــــد الرتخيــــ�س من ال�سجل ، بنـــاء علـــى طلــــب مالك العالمـــة التجاريــــة 

اأو امل�ستفـيد من الرتخي�س بعد تقدمي ما يثبت انتهاء اأو ف�سخ عقد الرتخي�س .

وعلى اجلهة املخت�سة اأن تخطر الطرف الآخر بطلب �سطب قيد عقد الرتخي�س ، ول يتم 

ال�سطب اإل بعد اأن تخطر اجلهة املخت�سة الطرف الآخر بطلب �سطب عقد الرتخي�س ، 

وله فـي هذه احلالـة العرتا�س على ذلك وفقا لالإجراءات املن�سو�س عليها فـي الالئحة 

التنفـيذية . 

البـــاب الرابـــع

العالمـــة اجلماعيــة وعالمــة املراقبــة

 وعالمــة الهيئـــات ذات النفـــع العــام واملوؤ�س�ســات املهنيـــة

املــادة ) 33 ( 

من�ســــاآت  - 1 خدمــــات  اأو  �سلــــع  لتمييز  ت�ستخدم  التي  اجلماعية  العالمة  ت�سجيل  يجــــوز 

تعـــــود اإىل اأع�ساء ينتمون اإىل كيان معني يتمتع ب�سخ�سية قانونية .

ويقـــدم طلب ت�سجيل العالمة اجلماعيــة مـــن ممثـــل هــذا الكيـــان لي�ستخدمـــه الأع�ســـاء 

فـيه وفقا لل�سروط والأو�ساع التي يحددها ، على اأن يعتمد ذلك من اجلهة املخت�سة .

يتعني على طالب ت�سجيل العالمة اجلماعية اأن يذكر فـي طلب الت�سجيل اأنه يتعلق  - 2

بعالمة جماعية ، واأن يرفق بالطلب ن�سخة من ا�سرتاطات ا�ستعمال العالمة املطلوب 

ت�سجيلها .

وفـي جميع الأحوال ، يلتزم مالك العالمة اجلماعية امل�سجلة باإخطار اجلهة املخت�سة 

باأي تعديالت على تلك ال�سرتاطات ، ول تكون هذه التعديالت نافذة اإل بعد موافقة 

اجلهة املخت�سة .

اإعادة ت�سجيلها ل�سالح الغري بالن�سبة  - 3 ، ل يجوز  فـي حالة �سطب العالمة اجلماعية 

ل�سلع اأو خدمات متطابقة اأو م�سابهة .
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للمحكمة املخت�سة - بناء على طلب من ذوي ال�ساأن - اأن تاأمر ب�سطب ت�سجيل عالمة  - 4

جماعية اإذا ثبت لديها اأن املالك امل�سجل ي�ستعمل العالمة اجلماعية مبفرده ، اأو اأنه 

اأو ي�سمح با�ستعمالها ب�سكل خمالف لال�سرتاطات امل�سار لها فـي البند )2(  ي�ستعملها 

اأن ت�سلل اجلمهور من حيث من�ساأ  �ساأنها  اأو ي�ستعملها بطريقة من   ، املــادة  من هذه 

ال�سلعة اأو اأي �سفة م�سرتكة لل�سلع اأو اخلدمات امل�سجلة ب�ساأنها العالمة اجلماعية .

املــادة ) 34 ( 

يجـــوز لالأ�سخـــا�س العتباريــــني ، الذيــــن يتولـــــون مراقبـــة اأو فحـــ�س بعــ�س ال�سلــــع   - 1

اأو اخلدمـــــات مــن حـــيث م�سدرهـــا اأو عنا�ســــر تركيبهــــا اأو طريقـــة �سنعهـــا اأو جودتهـــا 

اأو ذاتيتهـــا اأو اأي خا�سيـــة اأخـــرى ، اأن يطلبـــوا مـن اجلهـــة املخت�ســـة بت�سجيــــل عالمـــة 

تكــون خم�س�سة لهم للدللة على اإجراء املراقبة اأو الفح�س .

اأو نقل ملكيتهــا اإل مبوافقــة  وفــــي جميع الأحــــوال ، ل يجوز ت�سجيل هذه العالمـــة 

اجلهة املخت�سة .

يتعني على طالب ت�سجيل عالمة املراقبة اأن يذكر فـي طلب الت�سجيل اأنه يتعلق بعالمة   - 2

مراقبة ، واأن يرفق بالطلب ن�سخة من ا�سرتاطات ا�ستعمال العالمة املطلوب ت�سجيلها .

وفـي جميـــع الأحـــوال ، يلتـــزم مالك عالمة املراقبة امل�سجلة باإخطار اجلهــة املخت�ســة 

بـــاأي تعديـــــالت على تــــلك ال�سرتاطـــات ، ول تكــون هـــذه التعديـــالت نافــــــذة اإل بعــد 

موافقـــة اجلهــة املخت�ســة .

املــادة ) 35 ( 

النفع  ذات  الهيئات  التي تتخذها  ، كال�سعارات  لغايات غري جتارية  يجوز ت�سجيل عالمة 

�سارات  مبثابة  لتكون  اأو   ، مرا�سالتها  لتمييز  املهنية  املوؤ�س�سات  ت�ستعملها  التي  اأو   ، العام 

لأع�سائها .

املــادة ) 36 ( 

يجـــوز اأن ت�سكـــل الإ�ســـارات ، التـــي ميكـــن ا�ستعمالهـــا فـــي �سيـــاق التجــــارة كموؤ�ســـرات  - 1

جغرافـية ، عالمة م�سادقة اأو عالمة جماعية .
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املن�سو�س  - 2 ال�سروط والقواعد اخلا�سة بت�سجيل العالمات  التنفـيذية  حتدد الالئحة 

عليهـــــــا فــــي املــــواد )33( و )34( و )35( مـــن هـــــــذا القانــــون ) النظــــام ( ، وامل�ستنـــــــدات 

التي يتعني تقدميها لغر�س الت�سجيل ، و�سائر الأمور التنظيمية املتعلقة بها ، ويرتتب 

على ت�سجيل اأي من تلك العالمات جميع الآثار املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ) النظام ( .

البـــاب اخلامــــ�س

اإنفـــاذ احلقـــوق

املــادة ) 37 ( 

1 - ل�ساحب احلق ، اإذا كانت لديه اأ�سباب �سائغة حتمله على العتقاد باإمكان ا�سترياد �سلع 

مقلدة اأو مزورة اأو حتمل عالمة م�سابهة لعالمته التجارية امل�سجلة على نحو يوؤدي 

بالإفراج  املخت�سة  اإىل اجلهة  كتابيا  يقدم طلبا  اأن   ، لب�س لدى اجلمهور  اإحداث  اإىل 

اجلمركي لوقف الإفراج اجلمركي عن هذه ال�سلع ، وعدم ال�سماح بتداولها .

ويجب اأن يكون الطلب م�سفوعا باأدلة تكفـي لإقناع اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي 

، واأن ي�ستمل  ، على حق الطالب فـي العالمة التجارية  ، بح�سب الظاهر  بوجود تعد 

الطلب على املعلومات الكافـية التي يكون من املعقول توافرها لدى الطالب لتمكني 

اجلهة املذكورة من التعرف ب�سورة معقولة على ال�سلع املعنية . 

2 - يجب على اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي اأن تخطر الطالب كتابة بقرارها ب�ساأن 

طلبه خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ تقدمي الطلب ، وي�سري القرار فـي حالة قبول 

الطــلب ملــدة )1( �سنــة واحــدة مــن تاريــخ تقدميــه اأو للفتــرة املتبقيــة مــن مــدة حمايــة 

العالمة التجارية اأيهما اأقرب ، ما مل يطلب مقدم الطلب فرتة اأق�سر .

3 - للجهــــة املخت�ســـــة بالإفــــراج اجلمركــــي اأن تكلــــف الطالـــــب بتقديــــم كفالـــــة منا�سبـــــــة 

اأو ما يعادلهــــا من �سمـــان مبــــا يكفــــي حلمايـــة املدعــــى عليـــه وال�سلطــــات املخت�ســـة ، 

وملنع اإ�ساءة ا�ستعمال احلق فـي طلب وقف الإفراج اجلمركي .

4 - مع عدم الإخالل باأحكام البنود )1 ، 2 ، 3( من هذه املــادة ، يجوز للجهة املخت�سة بالإفراج 

اجلمركــــي من تلقــــاء نف�سها ، دون حاجة اإىل تقدمي �سكوى اأو طلب من �ساحب احلــــق 

اأو مـــن الغيـــر ، اأن ت�ســــــــدر قــــرارا بوقــــف الإفــــراج اجلمركــــي عــــن ال�سلــــع امل�ستــــوردة ، 
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اأو العابـــــرة )الرتانزيـــــت( ، اأو املعـــــدة للت�سديــــر اإثـــر ورودهـــــا اإىل املنطقــــة اجلمركية 

اخلا�سعة لوليتها ، وذلك اإذا توفرت اأدلة كافـية - بح�سب الظاهر - على اأن هذه ال�سلع 

مقلدة ، اأو حتمل - دون وجه حق - عالمة جتارية م�سابهة لعالمة جتارية م�سجلة ، 

وعلى نحو يوؤدي اإىل اإحداث لب�س لدى اجلمهور .

5 - اإذا قررت اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي ، تطبيقا لأحكام هذه املــادة ، وقف الإفراج 

عن �سلع وردت اإىل املنطقة اجلمركية اخلا�سعة لوليتها ، وجب عليها ما ياأتي :

الإفراج اجلمركي  بوقف  ال�سادر  بالقرار  و�ساحب احلق  ال�سلع  م�ستورد  اإخطار   اأ - 

فور �سدوره . 

اإخطار �ساحب احلق ، بناء على طلب كتابي منه ، باأ�سماء وعناوين مر�سل ال�سلع ،  ب - 

وم�ستوردها ، ومن اأر�سلت اإليه ، وكمياتها .

املتبعــــة  ال�سلــع وفقـــا لالإجراءات اجلمركيــــة  ال�ساأن مبعاينة  ال�سمــــاح لأ�سحــــاب  ج - 

فـي هذا ال�ساأن .

ول�ساحب احلق اأن يرفع دعوى باأ�سل النزاع اأمـــام املحكمـــة املخت�ســـة ، واأن يبلـــغ 

ذلك اإىل اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي خالل مدة ل جتاوز )10( ع�سرة اأيام 

عمل من تاريخ اإخطاره بقــرار وقف الإفراج اجلمركي عن هــذه ال�سلــع ، واإذا مل 

يرفــع هـــذه الدعـــوى اأو مل يقـــم بالإبـالغ اعتبـــر القرار كاأن مل يكن ، ما مل تقــــرر 

ملـــدة  التـــي تقدرها  اأو املحكمة املخت�سة مد هذه املهلة فـي احلـــالت  هــذه اجلهــة 

ل جتاوز )10( ع�ســـرة اأيام اأخــرى ، واإذا رفعت دعوى باأ�سل النزاع ، جاز للمحكمة 

تاأييد الأمر ، اأو تعديله ، اأو اإلغاوؤه .

6 - فـيما عدا احلالت التي تقدرها املحكمة ، اإذا ثبت لها اأن ال�سلع التي تقرر وقف الإفراج 

- دون وجه حق - عالمة جتارية م�سابهة  اأو حتمل  اأو مزورة  اجلمركي عنها مقلدة 

لعالمة جتارية م�سجلة وعلى نحو يوؤدي اإىل اإحداث لب�س لدى اجلمهور ، وجب احلكم 

باإتالف هذه ال�سلع على نفقة م�ستوردهـــا ، اأو التخل�س منهــــا خارج القنوات التجاريـــة 

اإذا كان من �ساأن الإتالف اإحلاق �سرر غري مقبول بال�سحة العامة ، اأو بالبيئة .

7 - ل يجــــوز ، فـي جميع الأحــــوال ، الإفراج اجلمركي عن ال�سلع اإىل القنــــوات التجاريـــة 

اأو الت�سريــــح باإعـــادة ت�سديرهــا ملجـــرد اإزالة العالمة التجارية التي و�سعت على نحو 

غري م�سروع .
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8 - ي�ســــدر الوزيــــر امل�ســــوؤول عـــن ال�ســــوؤون املاليــــة ، بعد التن�سيق مع الوزير املختـــ�س ، 

قرارا بتحديد البيانات وال�سروط وال�سوابط والإجراءات املتعلقة بتقدمي طلب وقف 

الإفراج اجلمركي ، والبت فـيه ، وما يجب اإرفاقه بهذا الطلب من م�ستـندات . ويراعى 

فـي حتديد تلك البيانات األ يوؤدي ذلك اإىل العزوف عن اللجوء اإىل طلب اتخاذ الإجراء 

امل�سار اإليه . 

املــادة ) 38 ( 

ل ت�سري اأحكام املــادة )37( من هذا القانون ) النظام ( على ما ياأتي :

الكميات ال�سئيلة ، ذات ال�سبغة غري التجارية ، من ال�سلع التي ترد �سمن اأمتعة  - 1

امل�سافرين ال�سخ�سية ، اأو تر�سل فـي طرود �سغرية . 

امل�سدر من قبل �ساحب  - 2 البلد  اأ�سواق  فـي  للتداول  التي تكون قد طرحت  ال�سلع 

احلق فـي العالمة التجارية ، اأو مبوافقته .

املــادة ) 39 (

عنــــد التعـــدي اأو لتوقــــي تعـــد و�سيــــك علــــى اأي من احلقــــوق املقـــررة مبوجـــب اأحكــــام  - 1

هذا القانون ) النظام ( ، يكون ل�ساحب احلق اأن ي�ست�سدر اأمرا على عري�سة من املحكمة 

املخت�ســــة باأ�ســـل النــــزاع لتخــــاذ اإجــــراء اأو اأكثـــر من الإجراءات التحفظيــة املنا�سبــة ، 

مبا فـي ذلك ما ياأتي :

اإجــراء و�ســف تف�سيلــي عن التعدي املدعـــى بـــه ، وال�سلــع مو�ســوع هــذا التعــدي ،  اأ - 

واملواد والأدوات واملعدات التي ا�ستخدمت ، اأو التي �سوف ت�ستخدم فـي اأي من ذلك ، 

واحلفاظ على الأدلة ذات ال�سلة باملو�سوع .

توقيـــــــع احلجــــــز علـــــــى الأ�سيـــاء امل�ســـار اإليهــــا فــــــي البنــــد )اأ( مـــــن هــــذه املــــــادة ،  ب - 

والعوائــد الناجتـــة عــن التعـــدي املدعـــى بـــه .

منع ال�سلع التي تنطوي على التعدي املدعى به من الدخول اإىل القنوات التجارية ،  ج - 

ومنع ت�سديرها ، وي�سمل ذلك ال�سلع امل�ستوردة فور الإفراج اجلمركي عنها .

وقف التعدي ، اأو منع وقوعه . د - 
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للمحكمة اأن تكلف مقدم العري�سة بتقدمي ما فـي حوزته من الأدلة التي ترجح وقوع  - 2

التعـــدي علـــى احلق ، اأو اأن التعدي على و�ســـك الوقـــوع ، واأن تكلفـــه بتقدمي املعلومــــات 

التي تكفـي لتمكني ال�سلطــة املخت�ســـة بتنفـيـــذ الإجـــراء التحفظي من حتديـــد ال�سلــــع 

املعنية .

على املحكمــة البــت فـي العري�ســة خـــالل فتـــرة ل جتـــاوز )10( ع�ســـرة اأيام مـــن تـــاريخ  - 3

تقدميها ، فـيما عدا احلالت ال�ستثنائية التي تقدرها . 

للمحكمة عند القت�ساء اأن ت�سدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العري�سة ، دون ا�ستدعاء  - 4

الطرف الآخر ، اإذا كان من املرجح اأن التاأخري فـي اإ�سدار الأمر قد يلحق باملدعي �سررا 

يتعذر تداركه ، اأو كانت هناك خ�سية من زوال اأو اإتالف الأدلة ، ويجب فـي هذه احلالة 

اإخطار الطرف الآخر بالأمر دون تاأخري فور �سدوره ، ويجوز عند القت�ساء اأن يكون 

الإخطار بعد تنفـيذ الأمر مبا�سرة . 

فاإن للمدعى  - 5  ، الآخر  ا�ستدعاء الطرف  اإجراء حتفظي دون  باتخاذ  املحكمة  اأمرت  اإذا 

خــــالل )20(  املخت�ســة  املحكمة  اأمام  يتظلم منه  اأن   - بالأمـــر  اإخطــاره  بعـــد   - عليــــه 

 ع�سرين يوما من تاريخ اإخطاره ، وللمحكمة فـي هذه احلالة تاأييد الأمر ، اأو تعديله ، 

اأو اإلغاوؤه .

�سمان  - 6 من  يعادلها  ما  اأو   ، منا�سبة  كفالة  بتقدمي  العري�سة  مقدم  تكليف  للمحكمة 

يكفـي حلماية املدعى عليه ، ومنع اإ�ساءة ا�ستعمال احلق ، ويجب األ يكون مقدار الكفالة ، 

اأو مـــــا يعادلهــــا من �سمان ، كبيـــرا لدرجـــة تـــوؤدي ب�ســــورة غري معقولة اإلــــى العـــزوف 

عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية امل�سار اإليها .

ل�ساحب احلق رفــع الدعـوى ب�ســاأن اأ�سل النزاع خالل )20( ع�سرين يومــا مـــن تاريــــخ  - 7

�سدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي ، اأو من تاريخ اإخطاره برف�س التظلم املن�سو�س 

عليـــه فـي البنــــد )5( من هـــذه املــــادة ، بح�ســـب الأحــوال ، واإل تـــم اإلغاء هــذا الأمــر بنــاء 

على طلب املدعى عليه .
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املــادة ) 40 ( 

اإذا حلقه �سرر مبا�سر نا�سئ عن التعدي على اأي من حقوقه  - 1 يجوز ل�ساحب احلق - 

املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون ) النظام ( - اأن يرفع دعوى اأمام املحكمة املخت�سة 

طالبــــا احلكـــم لـــــه بتعوي�س كـــــاف جلبــــر الأ�ســـرار التي حلقـــت بــــه نتيجـــة التعـــــدي ، 

مبا فـي ذلك الأرباح التي جناها املدعى عليه .

وحتـــدد املحكمـــة التعويــ�س بالقـــدر الذي تراه جابرا لل�سرر ، علــى اأن يكــون مـــن بــــني 

مـــا تراعيـــه املحكمة فـي هذا ال�ساأن قيمة ال�سلعة اأو اخلدمة - مو�سوع التعــدي - وفقــا 

ملـا يحـدده املدعــي ب�ســــاأن �سعر التجزئـة ، اأو اأي معيـــار اآخــر م�ســـروع يطلـــب تطبيقــــه ، 

اأو عن طريق اخلربة .

يجوز ل�ساحب احلق ، بدل من املطالبة بالتعوي�س اجلابر لل�سرر مبا فـي ذلك الأرباح  - 2

التـي جناهـــا املتعـــدي طبقـــا لأحكــام البنـــد )1( مــن هـــذه املــــادة ، اأن يطلـــب - فـي اأي 

وقـــت وقبــل الف�ســـل فـي الدعــوى - احلكــم لــه بتعويــ�س منا�ســب اإذا ثبــت اأن التعــدي 

كان با�ستعمال العالمة التجارية فـي تقليد عمدي لل�سلعة ، اأو كان باأي �سورة اأخرى .

يجــــوز للمحكمــة املخت�ســـة - لدى نظر الدعاوى املتعلقة باحلقــوق املقـــررة مبوجــــب  - 3

اأحكام هذا القانون ) النظام ( - اأن تاأمر بالآتي :

�سبط ال�سلع امل�ستبه فـي اأنها تنطوي على تعد ، و�سبط اأي مواد اأو اأدوات لها �سلة  اأ - 

بذلك ، واأي اأدلة م�ستندية تت�سل بالتعدي .

اإلزام املتعدي بوقف هذا التعدي ، مبا فـي ذلك منع ت�سدير ال�سلع التي تنطوي  ب - 

على تعد على اأي من احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون ) النظام ( ، ومنع 

دخول امل�ستورد منها اإىل القنوات التجارية عقب الإفراج اجلمركي عنها مبا�سرة .

اإلزام املتعدي باأن يقدم اإىل املحكمة املخت�سة اأو اإىل �ساحب احلق ما يكون لديه  ج - 

من معلومات ب�ساأن كل من �ساهم ، من اأ�سخا�س اأو كيانات ، فـي اأي من جوانب 

التعدي ، وب�ساأن طرق اإنتاج وقنوات توزيع هذه ال�سلع اأو اخلدمات ، مبا فـي ذلك 

اأو اخلدمات وحتديد قنوات  ال�سلع  اأو توزيع  اإنتاج  بيان هوية كل من �سارك فـي 

التوزيع اخلا�سة به . 
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علــــى املحكمــــة املخت�ســــة ، بنــــاء على طلب �ساحــب احلق ، اأن تق�سي باإتـــالف ال�سلـــع   - 4

التي يثبت اأنها مقلدة ، اإل فـي حالت ا�ستثنائية ، دون تعوي�س من اأي نوع للمدعى 

عليـــه ، ويجــوز لهــا اأن تق�ســـي - دون تاأخـــري - باإتالف املــــــواد والأدوات امل�ستخدمــــــة 

فـي ت�سنيع اأو اإنتاج ال�سلــع املقلــدة ، دون تعوي�س من اأي نوع للمدعـــى عليــه ، وللمحكمة 

فـي احلــالت ال�ستثنائيــة التــي تقدرهــا ، اأن تقــ�سي بالتخلـــ�س من تلك ال�سلـــع خـــارج 

القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات اأخرى . 

ويجوز بدل من اإتالف ال�سلع واملـواد والأدوات امل�ستخدمة فـي ت�سنيع اأو اإنتاج ال�سلع 

املقلدة ، احلكم بالتخل�س منها خارج القنوات التجارية ، اإذا ترتب على اإتالفها �سرر 

غري مقبول بال�سحة العامة اأو بالبيئة . 

ل يكون جمرد اإزالة العالمة التجارية التي و�سعت دون وجه حق على ال�سلع املقلدة   - 5

م�سوغا كافـيا لالإفراج عنها اإىل القنوات التجارية . 

تقدر املحكمة املخت�سة م�ساريف واأتعاب من تندبهم ملبا�سرة اأي ماأمورية فـي الدعوى    - 6

 من اخلرباء واملخت�سني على نحو يتنا�سب مع حجم وطبيعة املاأمورية املكلفـني بها ، 

ومبا ل يحول ب�سورة غري معقولة دون اللجوء اإىل مثل هذه الإجراءات .

املــادة ) 41 ( 

للمدعى عليه اأن يتخذ اإجراءات مطالبة املدعي ال�سيئ النية بالتعوي�س الذي قد ي�ستحق 

له نتيجة اتخاذه لالإجراءات املن�سو�س عليها فـي املــادة )39( من هذا القانون ) النظام ( ، 

وذلك خـالل )90( ت�سـعني يومـــا من تاريــخ انتهاء امليعــاد املن�ســو�س عليه فـي املـــادة ذاتهـــا 

اإذا مل يرفع احلاجز دعواه ، اأو من تاريخ �سدور احلكم النهائي فـي دعوى احلاجز املتعلقة 

بالعالمة التجارية ، وفـي جميع الأحوال ، ل يجوز �سرف ال�سمان املايل للحاجز اإل بعد 

املقرر له  امليعاد  انق�ساء  اأو بعد   ، باإدانته  النهائي فـي دعوى املحجوز عليه  �سدور احلكم 

دون رفعها ، ما مل يت�سمن احلكم ال�سادر فـي دعوى احلاجز الف�سل فـي مو�سوع ال�سمان 

املالـــي .
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البـــاب ال�ســاد�س

العقوبـــــات

املــادة ) 42 ( 

، يعاقب بال�سجن  اآخر  اأ�سد من�سو�س عليها فـي قانون  باأي عقوبة  مع عدم الإخالل   - 1

مدة ل تقل عن )1( �سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل عن )500( 

اأو باإحدى  خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين ، 

هاتني العقوبتني كل من :

اأ - زور عالمة جتارية مت ت�سجيلها طبقا لهذا القانون ) النظام ( ، اأو قلدها بطريقة 

تدعــو اإىل ت�سليــل اجلمهــور ، وكل من ا�ستعمل ، وهو �سيئ النية ، عالمـة مــزورة 

اأو مقلدة .

ب - و�سع وهو �سيئ النية على �سلعة اأو ا�ستعمل فـيما يتعلق بخدماته عالمة جتارية 

مملوكة لغريه . 

حــاز اأدوات اأو مــواد بق�ســد ا�ستعمالهــا فــي تقليــد اأو تزويـر العالمــات التجاريـة  ج - 

امل�سجلة اأو امل�سهورة .

2 - مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي قانون اآخر ، يعاقب بال�سجن مدة 

ل تقل عن )1( �سهر ، ول تزيد على )1( �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريال 

عماين ، ول تزيد على )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

كل من : 

جتارية  عالمة  عليها  �سلعا  البيع  بق�سد  حاز  اأو  للتداول  اأو  للبيع  عر�س  اأو  باع   - اأ 

مـزورة اأو مقلــدة اأو مو�سوعـــة اأو م�ستعملــة بغيـــر حق مع علمــه بـــذلك ، وكــذلك 

كل من عر�س خدمات فـي ظل هذه العالمة .

ب - ا�ستعمـــل عالمــة غري م�سجلة فـي الأحوال املن�سو�س عليها فـي البنــود من )2( 

اإىل )11( من املــادة )2( من هذا القانون ) النظام ( .

ج - دون بغري حق على عالمته اأو اأوراقه اأو م�ستنداته التجارية ما يوؤدي اإىل العتقاد 

بح�سول ت�سجيل العالمة .

د - تعمــــد ، وهو �ســـيئ النيـــة ، اإغفـــال و�ســـع عالمــته التجارية امل�سجلة على ال�سلــع ، 

اأو اخلدمات التي متيزها .
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املــادة ) 43 ( 

فـي حالة العود يعاقب العائد بعقوبة ل تزيد على �سعف احلد الأق�سى للعقوبة املقررة 

للمخالفة ، مع اإغالق املحل التجاري اأو امل�سروع ملدة ل تقل عن )15( خم�سة ع�سر يوما ، 

ول تزيـــد على )6( �ستــــة اأ�سهر ، مع ن�ســــر احلكــــم علـــى نفقـــة املخالف وفقــــا لالإجــــراءات 

التي حتددها الالئحة التنفـيذية .

ويعترب عائــدا فـي تطبيـــق اأحكـــام هـــذا القانـــون ) النظام ( من حكــــم عليـــه فـــــي خمالفـــة 

مـــن املخالفـــات املن�ســـو�س عليهـــا فـيـــه ، وعاد اإىل ارتكـــاب خمالفـــة اأخـــرى مماثلـــة خـــالل 

)3( ثالث �سنوات من تاريخ احلكم عليه نهائيا فـي املخالفة ال�سابقة .

البـــاب ال�سابـــع

اأحكــــام ختاميــــة

املــادة ) 44 ( 

ال�سادرة  ( والقرارات  النظام  القانون )  اأحكام هذا  بتنفـيــذ  املخت�ســني  يكون للموظفـيــن 

تنفـيذا له ، والذين ي�سدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات املتبعة فـي كل دولة من دول 

املجل�س ، �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي ، ولهم بهذه ال�سفة حق الدخول اإىل الأماكن 

التي يدخل ن�ساطها فـي نطاق اأحكام هذا القانون ) النظام ( ، وذلك لغر�س �سبط احلالت 

املخالفة .

وعلى ال�سلطات املعنية تقدمي الت�سهيالت الالزمة لهوؤلء املوظفـني لتمكينهم من القيام 

بعملهم .

املــادة ) 45 ( 

يجـــوز للجهــة املخت�ســـة اأن تن�ســـئ نظامـــا اإلكرتونيـــا ، وقاعــــدة بيانــات اإلكرتونيـــة تتـــاح 

للجمهـــور ، مبا فـي ذلك قاعــــــدة بيانــــات علــى �سبكة الإنتــــرنت ، وذلك لتقديـــم طلبــات 

ت�سجيــــل وجتديــــد ت�سجيـــل العالمــــات التجاريـــة ، ومتابعـــة واإمتـــام الإجـــــراءات الالزمـــــة 

لت�سجيل هذه العالمات .

املــادة ) 46 ( 

يعتـــد مبـــا مت ت�سجيله من عالمات طبقا لأحكـــام القوانني والقرارات والأنظمــة ال�سارية 

قبل تاريخ العمل باأحكام هذا القانون ) النظام ( ، وتتمتع هذه العالمات باحلماية املقررة 

فـيه . 
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املــادة ) 47 ( 

ت�سري اأحكام هذا القانون ) النظام ( على ما مل يتم البت فـيه من طلبات ت�سجيل العالمات 

اأن يتم تعديل هذه الطلبات مبا  ، على  باأحكامه  العمل  التي قدمت قبل تاريخ  التجارية 

يتفق واأحكـــام هذا القانون ) النظام ( ، كما ت�سري اأحكام قانون حقوق امللكية ال�سناعية 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا القانون 

) النظام ( .

املــادة ) 48 ( 

ل تخــــــل اأحكــــام هــــــذا القانـــــــــون ) النظـــام ( بال�سوابـــط واللتزامــــات املن�ســــو�س عليهـــــا 

فـي التفاقيات الثنائية والدولية املعمول بها فـي الدولة .

املــادة ) 49 ( 

حتـــدد الالئحـــة التنفـيذيـــة الر�سوم التــــي ت�ستوفــــى عـــن الإجـــراءات التي تتــــم مبوجـــب 

هذا القانـــون ) النظام ( ولئحتـــه التنفـيذية ، ويجوز لكل دولـــة حتديـــد الر�سوم بخالف 

ذلك وفق الإجراءات املتبعة لديها . 

املــادة ) 50 ( 

للجنة التعــاون التجاري حق تف�سري واقتـــــراح تعديـــل هـــذا القانون ) النظـــام ( ، ولئحتــــه 

التنفـيذيــــة .

املــادة ) 51 ( 

ت�ســــدر اجلهــــة املخت�ســــة فـي كــــــل دولــــة الالئحـــة التنفـيذيـــة بعــد اإقرارهــا مـــن جلــــــنة 

التعــــاون التجــــاري .

املــادة ) 52 ( 

يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة ) 53 ( 

يعمل باأحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية .


