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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/33
ب�إ�صــدار قانـــون ( نظــام ) العالمــات التجاريـة
لـــدول جملــــ�س التعاون لـــدول اخلليـــج العربيــــــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/67
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر فـي الدورة ()33
الثالثة والثالثني املنعقدة فـي مملكة البحرين يومي  24و  25من دي�سمرب 2012م باعتماد
قانون ( نظام ) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعم ـ ـ ــل ب�أحكـ ـ ــام قانـ ــون ( نظ ـ ـ ــام ) العالمـ ــات التجاري ــة لـ ــدول جملـ ــ�س التعـ ـ ـ ـ ــاون ل ـ ـ ـ ــدول
اخللي ــج العربي ــة  ،املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
ين�ش ــر ه ــذا املر�س ــوم ف ــي اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة .
�صـدر فـي  1 :مـن ذي القعــــدة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  25 :مـن يوليــــــــــــــــو �سنـــة 2017م
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قابـو�س بـن �سعيـد
�ســـلطــــان عـمــــان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1204

قانــون ( نظــام ) العالمــات التجاريــة
لــدول جملـــ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربيـــة
البـــاب الأول
تعاريــــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون ( النظام ) يكون لكل من امل�صطلحات الآتية املعنى املو�ضح
قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1دول الـمجـلـ�س :
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 - 2اجلـهـة املخت�صة :
الوزارة التي تكون �ش�ؤون التجارة من اخت�صا�صها فـي كل دولة من دول املجل�س ،
وهي املخت�صة بتنفـيذ هذا القانون ( النظام ) .
 - 3الوزيــــــر :
الوزير املعني بتطبيق �أحكام هذا القانون ( النظام ) .
 - 4الالئحـة التنفـيذيـة :
الالئحة التي ت�ضعها جلنة التعاون التجاري تنفـيذا لهذا القانون ( النظام ) .
 - 5ال�سجـــل :
�سجل العالمات التجارية .
 - 6العالمـــة التجاريـــة :
كــل م ــا ي�أخ ــذ �شك ــال مميزا من �أ�سمـ ــاء �أو كلم ــات �أو �إم�ض ــاءات �أو ح ــروف �أو رم ــوز
�أو �أرقام �أو عناوين �أو �أختام �أو ر�سوم �أو �صور �أو نقو�ش �أو تغليف �أو عنا�صر ت�صويرية
�أو �أ�شكال �أو لون �أو جمموعات �ألوان �أو مزيج من ذلك �أو �أي �إ�شارة �أو جمموعة
�إ�شارات �إذا كانت ت�ستخدم �أو يراد ا�ستخدامها ف ــي متيي ــز �سلع �أو خدم ــات من�ش�أة ما
عــن �سلــع �أو خدمات املن�ش�آت الأخرى �أو للدالل ــة على ت�أديـة خدم ــة من اخلدم ــات ،
�أو على �إجراء املراقبة �أو الفح�ص لل�سلع �أو اخلدمات .
وميكن اعتبار العالمة اخلا�صة بال�صوت �أو الرائحة عالمة جتارية .
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 - 7ال�سلـــع املقلـــدة :
ال�سلع  -مبا فـي ذلك الأغلفة  -التي حتمل  -دون ترخي�ص  -عالمة مماثلة لعالمة
جتارية م�سجل ــة عن هذه ال�سلع �أو عالمة ال ميكن متييزها من حي ــث عنا�صره ــا
اجلوهرية عن العالمة التجارية امل�سجلة .
البــــاب الثانــــي
الإجـــــراءات
الف�صــــل الأول
�إجـــراءات ت�سجيـــل العالمـــة التجاريـــة
املــادة ( ) 2
ال تعد عالمة جتارية �أو جزءا منها  ،وال يجوز �أن ي�سجل بهذا الو�صف ما ي�أتي :
 - 1العالمة اخلالية من �أي �صفــة ممي ــزة � ،أو العالمـ ــات املكونـ ــة مـ ــن بيانـ ــات لي�ست
�إال الت�سميــة التي يطلقه ــا الع ــرف على ال�سلع واخلدمـ ــات � ،أو الر�سـ ــوم امل�ألوفـ ــة
وال�صور العادية لل�سلع .
 - 2التعبريات �أو الر�سوم �أو العالمات التي تخل بالآداب العامة �أو تخالف النظام
العام .
 - 3ال�شع ــارات العام ــة والأع ــالم وال�شارات الع�سكرية وال�شرفـيــة والأو�سم ــة الوطني ــة
والأجنبية والعمالت املعدنية والورقية وغريها من الرموز اخلا�صة ب�أي من دول
الـمجل�س �أو �أي دولة �أخــرى � ،أو باملنظمات العربية �أو الدولية �أو �إحدى م�ؤ�س�ساتها ،
�أو �أي تقليد لأي من ذلك .
 - 4رموز الهالل الأحمر �أو ال�صليب الأحمر وغريها من الرموز الأخرى امل�شابهة ،
وكذلك العالمات التي تكون تقليدا لها .
 - 5العالمات املطابقة �أو امل�شابهة للرموز ذات ال�صبغة الدينية املح�ضة .
 - 6الأ�سماء والبيانات اجلغرافـية �إذا كان من �ش�أن ا�ستعمالها �أن يحدث لب�سا فـيما
يتعلق مب�صدر �أو �أ�صل ال�سلع �أو اخلدمات .
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 - 7ا�س ــم الغي ــر �أو لقبــه �أو �صورت ــه �أو �شع ــاره  ،م ــا لـ ــم يوافـ ــق هـ ــو �أو ورثـ ــته مقدمـ ــا
على ا�ستعماله .
 - 8البيانات اخلا�صة بدرج ــات ال�ش ــرف �أو الدرجات العلمي ــة الت ــي ال يثبـ ــت طالـ ــب
الت�سجيل ا�ستحقاقه لها قانونا .
 - 9العالم ــات الت ــي من �ش�أنها �أن ت�ضلل اجلمه ــور � ،أو التي تت�ضمـ ــن بيانـ ــات كاذب ــة
عن من� أش� �أو م�صدر ال�سل ــع �أو اخلدمات �أو عن �صفاتها الأخ ــرى  ،وكـذلك العالمات
التي حتتوي على ا�سم جتاري وهمي � ،أو مقلد � ،أو مزور .
 - 10العالمات اململوكة لأ�شخا�ص طبيعيني �أو معنويني يكون التعامل معهم حمظورا
وفقا لقرار �صادر فـي هذا ال�ش�أن من اجلهة املخت�صة .
�	- 11أي عالمـ ــة جتاري ــة مطابقـ ــة �أو م�شابهة لعالم ــة �سب ــق �إيداعه ــا �أو ت�سجيله ــا
من قبل الآخرين عن ال�سلع ذاتها �أو اخلدمات �أو عن �سلــع �أو خدمات ذات �صلة
�إذا كان من �ش�أن ا�ستعمال العالمة املطلوب ت�سجيلها �أن يولد انطباعا بالربط
بينها وبني �سلع �أو خدمات مالك العالمة امل�سجلة � ،أو �أن ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار
مب�صاحله .
 - 12العالم ــات الت ــي ين� أش� عن ت�سجيلها بالن�سبة لبع�ض ال�سلـ ــع �أو اخلدم ــات الــحط
من قيمة ال�سلع �أو اخلدمات التي متيزها العالمة ال�سابقة .
 - 13العالمات التي ت�شكل ن�سخا �أو تقليدا �أو ترجمة لعالمة جتارية م�شهورة �أو جلزء
منها مملوكة للغري ال�ستعمالها فـي متييز �سلع �أو خدمات مماثلة �أو م�شابهة لتلك
التي ت�ستعمل العالمة امل�شهورة لتمييزها .
 - 14العالمات التي ت�شكل ن�سخا �أو تقليدا �أو ترجمة لعالمة جتارية م�شهورة مملوكة
للغري � ،أو جلزء جوهري منها  ،ال�ستعمالها فـي متييز �سلع �أو خدمات غري مماثلة
�أو غري م�شابهة لتــلك التي متيزها العالم ــة امل�شه ــورة � ،إذا كان من �شـ ـ�أن ه ــذا
اال�ستعمال �أن يدل على �صلة بني تلك ال�سلع �أو اخلدمات  ،وبني العالمة امل�شهورة ،
و�أن يكون من املرجح �إحلاق �ضرر مب�صالح مالك العالمة امل�شهورة .
 - 15العالمات التي ت�شمل الألفاظ �أو العبارات الآتية  :امتيـ ــاز " ذو امت ــياز"  ،م�سجــل
�أو "ر�سم م�سجل" �أو حقوق الطبع � ،أو ما �شابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
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املــادة ( ) 3
	- 1ال يجوز ت�سجيل العالمة التجارية امل�شهورة التي جتاوزت �شهرتها حدود البلد الذي
�سجلت فـيه �إىل البالد الأخرى عن �سلع �أو خدمات مطابقة �أو م�شابهة �إال �إذا قدم طلب
بذلك من مالك العالمة امل�شهورة � ،أو مبوافقة �صريحة منه .
 - 2لتحديد ما �إذا كانت العالمة التجارية م�شهورة يراعى مدى معرفتها لدى اجلمهور
املعني نتيجة ترويجها �أو طول فرتة ت�سجيلها �أو ا�ستعمالها �أو عدد البلدان التي �سجلت
�أو ا�شته ــرت فـيه ــا �أو قيمة العالمة وم ــدى ت�أثريه ــا فـي تروي ــج ال�سل ــع �أو اخلدمـ ــات
التي ت�ستعمل العالمة لتمييزها .
	- 3ال يج ــوز ت�سجيـ ــل العالمة التجارية امل�شهـ ــورة لتمييز �سلع �أو خدمـ ــات غيـ ــر مطابقــة
�أو م�شابهة لتلك التي متيزها هذه العالمة �إذا :
�أ  -كان ا�ستخ ــدام العالمــة يدل على �صلة بني ال�سلع �أو اخلدمات املطلوب متييزها
و�سلع �أو خدمات �صاحب العالمة امل�شهورة .
ب � -أدى ا�ستخدام العالمة �إىل احتمالية الإ�ضرار مب�صالح �صاحب العالمة امل�شهورة .
املــادة ( ) 4
للفئات الآتية احلق فـي ت�سجيل عالماتهم التجارية :
1 -1كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يتمتع بجن�سية �أي من دول املجل�س � ،سواء كان �صاحب
م�صنع � ،أو منتجا � ،أو تاجرا � ،أو حرفـيا � ،أو �صاحب م�شروع خا�ص باخلدمات .
2 -2الأجانب الذين يقيمون فـي �أي من دول املجل�س  ،ويكون م�صرحا لهم مبزاولة
عمل من الأعمال التجارية �أو ال�صناعية �أو احلرفـية �أو اخلدمية .
3 -3الأجانب املنتمني �إىل دولة ع�ضو فـي اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة
من دول املجل�س طرفا فـيها � ،أو املقيمني فـي تلك الدولة .
4 -4اجلهات احلكومية .
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املــادة ( ) 5
1 -1يعد �سجل فـي اجلهة املخت�صة ي�سمى �سجل العالمات التجارية  ،تدون فـيه جميع
العالمات و�أ�سماء �أ�صحابها وعناوينهم و�أو�صاف �سلعهم �أو خدماتهم  ،وما يطر�أ على
العالمـ ــات من نقـ ــل امللكية �أو التنازل �أو الرتخي ــ�ص باال�ستعمال �أو الرهن �أو التجديد
�أو ال�شطب �أو �أي تعديالت �أخرى  ،ولكل ذي م�صلحة حق االطالع على هذا ال�سجل ،
و�أخذ م�ستخرج م�صدق منه .
2 -2يدمج �سجل العالمات التجارية املوجود وق ــت العمل ب�أحكام هذا القان ــون ( النظام )
فـي ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي البند ( )1من هذه املـادة  ،ويعترب جزءا ال يتجز�أ منه .
املــادة ( ) 6
1 -1يعتبـ ــر م ــن قام بت�سجي ــل العالم ــة التجاري ــة بح�ســن نية مالكا لها  ،وال جتوز املنازعة
فـي ملكية العالمة متــى اقتــرن ت�سجيل العالمة با�ستعمالها مدة ( )5خم ــ�س �سن ــوات
على الأقل دون وجود نزاع ق�ضائي ب�ش�أنها .
2 -2يجوز ملن كان �أ�سبق �إىل ا�ستعمال العالمة التجارية  -ممن �سجلت با�سمه � -أن يطلب
من املحكمة املخت�صة �إلغاء هذا الت�سجيل خالل ( )5خم�س �سنوات من تاريخ الت�سجيل ،
ما مل يثبت ر�ضا الأول �صراحة �أو �ضمنا با�ستعمال العالمة من قبل من �سجلت با�سمه .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب ت�سجيل العالمة التجارية �إىل اجلهة املخت�صة بت�سجيل العالمات التجارية
علــى اال�ستمــارة املعــدة ل ــذلك م ــن �صاح ــب ال�ش ـ ـ�أن � ،أو من ين ــوب عنـ ــه  ،وفق ــا لل�ش ــروط
التي حتددها الالئحة التنفـيذية .
املــادة ( ) 8
1 -1يجوز ت�سجيل العالمة التجارية عن فئة واحدة �أو �أكرث من فئات ال�سلع �أو اخلدمات
وفقا ملــا حتدده الالئحة التنفـيذية .
2 -2ال تعترب ال�سلع �أو اخلدمات م�شابهة لبع�ضها بع�ضا ملجرد كونها مدرجة فـي الفئة
نف�سه ــا  ،وال تعتب ــر ال�سلع �أو اخلدمات خمتلفة عن بع�ضها بع�ضا ملجرد كونها مدرجة
فـي فئات خمتلفة من الت�صنيف ذاته .
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املــادة ( ) 9
�إذا طلب �شخ�صان �أو �أكرث فـي وقت واحد ت�سجيل العالمة التجارية ذاتها �أو عالمات
جتارية متقاربة �أو مت�شابهة عن فئة واحدة من املنتجات �أو اخلدمات  ،وجب وقف جميع
الطلبات �إىل �أن يقدم تنازل موقع من املتنازعني  ،وم�صدق عليه من اجلهة املخت�صة
مل�صلحة �أحدهم � ،أو �إىل �أن ي�صدر حكم نهائي فـي النزاع .
املــادة ( ) 10
�إذا رغ ــب طال ــب ت�سجيل عالم ــة جتاريـ ــة � ،أو خلفه فـي التمتع بح ــق الأولوي ــة ا�ستنــادا
�إىل طلب �سابق مودع فـي دولة ع�ضو فـي اتفاقيـ ــة دولية متعددة الأطراف تك ــون الدولــة
من دول املجل�س طرفا فـيها  ،فعليه �أن يرفق بطلبه �صورة من الطلب ال�سابق و�إقرارا يبني
فـيه تاريخ الطلب ال�ساب ــق ورقم ــه والدولة التي �أودع فـيها  ،وذلك خـ ــالل (� )6ستة �أ�شه ــر
من تاريخ طلب الت�سجيل الذي ي�ستند �إليه فـي حق الأولوية  ،و�إال �سقط حقه فـي املطالبة
بهذا احلق .
املــادة ( ) 11
1 -1يجوز للجهة املخت�صة �أن تفر�ض ما تراه الزما من القيود والتعديالت لتحديد العالمة
التجاري ــة  ،وتو�ضيحه ــا على وجه مينع التبا�سها بعالمة جتارية �أخرى �سبق ت�سجيلها
�أو �سبـق �إيداع طلب ت�سجيلها � ،أو لأي �سبب �آخر ترتئيه .
�2 -2إذا مل يق ــم طالب الت�سجي ــل بالـ ــرد على اجلهة املخت�ص ــة خـ ــالل ( )90ت�سعي ــن يومــا
من تاريخ �إخطاره بذلك  ،اعترب متنازال عن طلبه .
�3 -3إذا رف�ضت اجلهة املخت�صة ت�سجيل العالمة التجارية ل�سبب ارت�أته � ،أو علقت الت�سجيل
على قيود �أو تعديالت  ،وجب عليها �أن تخطر طالب الت�سجيل �أو من ينوب عنه كتابة
ب�أ�سباب قرارها .
4 -4وفـي جميع الأحوال  ،يتعني على اجلهة املخت�صـة �أن تبت فـي طلب الت�سجيل خالل
( )90ت�سع ــني يوم ــا من تاريخ تقدميه  ،متى كان م�ستوفـيا لل�شروط املن�صــو�ص عليهــا
فـي هذا القانون ( النظام ) والئحته التنفـيذية .
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املــادة ( ) 12
1 -1يجـ ــوز لطال ــب الت�سجي ــل �أو من ينيب ــه التظل ــم من ق ــرار اجلهة املخت�ص ــة برف�ض
الت�سجيل �أو تعليقه على �ش ــرط  ،خ ــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إبالغه ب ــه ،
�أمام جلنة حتددها الالئح ــة التنفـيذي ــة  ،ويجوز له الطعن فـي ق ــرار اللجــنة أ�مـ ــام
املحكمة املخت�صة  ،خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إبالغه به .
�2 -2إذا ل ــم يتظلم طال ــب الت�سجي ــل من القـ ــرار ال ــ�صادر برفـ ــ�ض الت�سجيـ ــل �أو تعليقـ ــه
على �ش ــرط فـ ــي امليعـ ــاد املقـ ــرر � ،أو مل يقـم بتنفـي ــذ م ــا طلبتـ ــه اجلهـ ــة املخت�ص ــة خ ـ ــالل
هذا امليعاد  ،اعترب متنازال عن طلبه .
املــادة ( ) 13
�1 -1إذا قبلت اجلهة املخت�صة العالمة التجارية  ،وجب عليها قبل ت�سجيلها �أن تعلن عنها
فـي و�سيلة الن�شر التي حتددها الالئحة التنفـيذية  ،ويلزم طالب الت�سجيل بتكاليف
الن�شر .
2 -2لكل ذي �ش�أن  ،خالل (� )60ستني يوما من تاريخ الن�شر � ،أن يقدم للجهة املخت�صة
اعرتا�ضا مكتوبا على طلب ت�سجيل العالمة التجارية .
وعلــى اجلهــة املخت�صــة �أن تبلــغ طالــب الت�سجــيل ب�صــورة من االعتــرا�ض خــالل ()30
ثالث ــني يوما من تاري ــخ تقدميـ ــه  ،وعلى طالـ ــب الت�سجي ــل �أن يق ــدم للجهــة املخت�صــة
ردا مكتوبا على االعرتا�ض خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إبالغه به  ،و�إال اعترب
متنازال عن طلب الت�سجيل .
املــادة ( ) 14
 - 1تف�صــل اجله ــة املختــ�صة ف ــي االعرتا�ض املق ــدم �إليه ــا  ،بعــد اال�ستمــاع �إل ــى املعتــر�ض ،
وطالب الت�سجيل � ،أو �إىل �أحدهما � ،إذا اقت�ضى الأمر .
 - 2ت�صدر اجلهة املخت�صة قرارا بقبول ت�سجيل العالمة التجارية �أو برف�ض ت�سجيلها ،
وفـي حالة القبول يجوز �أن تقرر ما تراه الزما من القيود .
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 - 3ولكل ذي �ش�أن الطعن فـي قرار اجلهة املخت�صة �أمام املحكمة املخت�صة خالل (� )60ستني
يوما من تاريخ �إخطاره به  ،وال يرتتب على الطعن فـي القرار ال�صادر بقبول ت�سجيل
العالمة التجارية وقف �إجراءات الت�سجيل ما مل تقرر املحكمة املخت�صة خالف ذلك .
املــادة ( ) 15
�إذا انق�ضت املـدة املحددة لالعرتا�ض دون تقدمي �أي اعرتا�ض ب�ش�أن قبول طلب ت�سجيل
العالم ــة التجاريـ ــة  ،وجب على اجلهة املخت�صة ت�سجيل العالمــة التجارية فــور انق�ضــاء
املــدة املحددة لالعرتا�ض .
املــادة ( ) 16
�	- 1إذا �سجلـ ـ ــت العالمـ ــة التجاريـ ــة ان�سح ــب �أثــر الت�سجي ــل �إل ـ ــى تاريخ تقديـ ــم الطل ــب ،
وتعطى ملالك العالمة  -مبجرد �إمتام ت�سجيلها � -شهادة ت�شتمل على البيانات الآتية :
أ�  -رقم ت�سجيل العالمة .
ب  -رقم وتاريخ الأولوية  ،والدولة التي �أودع فـيها الطلب � ،إن وجدت .
ج  -تاريخ تقدمي الطلب  ،وتاريخ ت�سجيل العالمة  ،وتاريخ انتهاء مدة احلماية .
د  -ا�سم مالك العالمة ولقبه وحمل �إقامته وجن�سيته .
هـ � -صورة مطابقة للعالمة .
و  -بيان بال�سلع �أو اخلدمات املخ�ص�صة لها العالمة  ،وبيان فئتها .
 - 2ملالك العالمة التجارية امل�سجلة ح ــق ا�ستئثاري فـي ا�ستعمال العالمة  ،وفـي منــع الغــري
الـ ــذي ل ــم يح�ص ــل على موافقة منه  ،مــن ا�ستعمالها ومن ا�ستعم ــال �أي �إ�ش ــارة مماثل ــة
�أو م�شابهة لها  -مبـ ــا فـي ذلك �أي م�ؤ�شـ ــر جغرافـ ــي  -فـي �سياق التجارة لتميي ــز �سل ــع
�أو خدمـ ــات ذات �صلـ ــة بتـ ـ ــلك التي �سجل ــت عنهـ ــا العالم ــة التجاريـ ــة  ،وذلك �إذا ك ــان
من املحتمل �أن ي�ؤدي هذا اال�ستعمال �إىل �إحداث لب�س لدى اجلمهور  ،ويفرت�ض حدوث
هــذا اللبـ ــ�س فـي حالـ ــة ا�ستعمـ ــال العالمة ذاتها � ،أو عالمـ ــة م�شابهة له ــا لتمييز �سل ــع
�أو خدمات مماثلة لتلك التي �سجلت عنها العالمة .
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املــادة ( ) 17
يجوز ملالك عالمة جتارية �سبق ت�سجيلها �أن يقدم فـي �أي وقت طلبا �إىل اجلهة املخت�صة ،
لإدخال �أي تعديل على عالمته  ،ما مل مي�س ذلك بذاتية العالمة م�سا�سا جوهريا  ،وت�صدر
اجلهــة املخت�صــة قــرارا فــي هـذا الطلـب وفقـا لل�شـروط والإجـراءات املعمـول بهـا فــي �شـ�أن
طلبات الت�سجيل الأ�صلية  ،ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فـيه بالطرق املقررة
ذاتها بالن�سبة للقرارات ال�صادرة فـي هذه الطلبات .
املــادة ( ) 18
يج ــوز للجهة املخت�ص ــة �إ�ضافة �أي بيان لل�سجل يكون قد �أغفل تدوينه  ،ويجوز لها تعديل
�أو حذف �أي بيان مت تدوينه فـي ال�سج ــل بدون وجه حق � ،أو كان غي ــر مطابق للحقيق ــة ،
على �أن يخطر ذوو ال�ش�أن بذلك .
كما يجوز لكل ذي �ش�أن الطعن لدى املحكمة املخت�صة فـي كل �إجراء تتخذه اجلهة املخت�صة
فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صــل الثانــي
مـدة حمايــة العالمــة التجاريــة
املــادة ( ) 19
1 -1مدة احلماية املرتتبة على ت�سجيل العالمة التجارية ( )10ع�شر �سنـوات من تاريخ
تقدمي طلب الت�سجيل  ،وملالك العالمة التجارية �إذا رغ ــب فـ ــي ا�ستمرار احلماي ــة مل ــدد
مماثل ــة � ،أن يقــدم طلبا بالتجديــد خــالل ال�سن ــة الأخرية  ،بال�شـروط املن�صـو�ص عليهـا
فـي هذا القانون ( النظام ) والئحته التنفـيذية .
2 -2ملالك العالمـة التجارية احلق فـي جتديد ت�سجيل العالمـة امل�سجلـة خـالل الأ�شهـر ()6
ال�ستة التالية من تاريخ انتهاء مدة احلماية .
�3 -3إذا انق�ضت الأ�شهر ( )6ال�ستة التالية لتاريخ انتهاء مدة احلماية دون �أن يقدم مالك
العالمة التجارية طلب التجديد  ،قامت اجلهة املخت�صة ب�شطب العالمة من ال�سجل .
4 -4يتم التجديد دون �أي فح�ص جديـد  ،ويعلن عنه بو�سيلـة الن�شـر التـي حتددها الالئحة
التنفـيذية  ،ودون االعتداد ب�أي اعرتا�ض من الغري .
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املــادة ( ) 20
تتمتع بحماية م�ؤقتة العالمة التجارية املو�ضوعة على �سلع معرو�ضة فـي املعار�ض الدولية
الر�سمي ــة �أو املعتـ ــرف بها ر�سميا  ،والتي تقام داخـ ــل الدولة  ،وذلك خالل مدة عر�ضها ،
متى توافرت فـيها �شروط الت�سجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ( النظام ) .
وحتدد الالئحة التنفـيذية القواعد والإجراءات اخلا�صة مبنح احلماية امل�ؤقتة .
الف�صــل الثالـــث
�شطــب ت�سجيـــل العالمـــة التجاريـــة
املــادة ( ) 21
مع عدم الإخالل ب�أحكام املــادة ( )6من هذا القانون ( النظام ) يكون للجهة املخت�صة ،
ولك ــل ذي �ش ـ ـ�أن  ،اللج ــوء �إىل املحكم ــة املخت�ص ــة بطلب احلكم ب�شطب العالم ــة التجاريـ ــة
التي تكون قد �سجل ــت بغري وجه حق  ،وتقوم اجلهة املخت�صة ب�شطب الت�سجيــل متــى قـ ــدم
لها حكم نهائي بذلك .
املــادة ( ) 22
لـمال ــك العالم ــة التجاريــة �أن يطلــب من اجلهة املخت�صة �شطــب العالمــة مــن ال�سجــل ،
�س ــواء ع ــن ك ــل ال�سلع �أو اخلدم ــات التي �سجلــت عنهــا العالمــة � ،أو ع ــن جــزء منهــا فقـط ،
ويقدم طلب ال�شطب وفقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفـيذية .
و�إذا كان ــت العالمــة مرخ�صا با�ستعمالها وفقا لعقد مقيد فـي ال�سجل  ،فال يجوز �شطبها
�إال بنـ ــاء عل ــى موافقـ ــة كتابي ــة م ــن امل�ستفـي ــد من الرتخيـ ــ�ص  ،مـ ــا لـ ــم يتن ــازل امل�ستفـي ــد
من الرتخي�ص عن هذا احلق �صراحة .
املــادة ( ) 23
للمحكمة املخت�صة  ،بناء على طلب من كل ذي �ش�أن � ،أن تق�ضي ب�شطب العالمة التجارية
مـن ال�سجـل �إذا ثبـت لديهـا �أن العالمـة لـم ت�ستعمـل ب�صفـة جديـة ملـدة ( )5خــم�س �سنــوات
متتالية � ،إال �إذا قدم مالك العالمة ما ي�سوغ له عدم ا�ستعمالها .
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املــادة ( ) 24
�إذا مت �شطب العالمة التجارية من ال�سجل  ،فال يجـ ــوز �أن يع ــاد ت�سجيلها ل�صال ــح الغي ــر
عن ال�سلع ذاتها �أو اخلدمات �أو عن �سلع �أو خدمات م�شابهة � ،إال بعد م�ضي ( )3ثالث �سنوات
مـ ــن تاريـ ــخ ال�شط ــب  ،ما مل يكن ال�شطب قد مت بناء على حكم من املحكم ــة املخت�ص ــة ،
ويكون هذا احلكم قد حدد مدة �أقل لإعادة ت�سجيل العالمة .
املــادة ( ) 25
يج ــب ن�ش ــر �شط ــب العالمـ ــة التجاريـ ــة م ــن ال�سج ــل فـ ــي و�سيل ــة الن�شـ ــر الت ــي حتددهـ ــا
الالئحة التنفـيذية .
الف�صـــل الرابـــع
نقــل ملكيـــة العالمــة التجاريـــة ورهنهـــا واحلجــز عليهـــا
املــادة ( ) 26
1 -1يج ــوز نقل ملكية العالمة التجارية كلي ــا �أو جزئي ــا بعو�ض �أو بغي ــر عـ ــو�ض �أو رهنه ــا
�أو احلج ــز عليه ــا مع املحـ ــل التج ــاري �أو م�شروع اال�ستغ ــالل الذي ت�ستخ ــدم العالم ــة
فـي متييز �سلعه �أو خدماته ما مل يتفق على خالف ذلك .
2 -2يجوز نقل ملكية العالمة التجارية بالإرث �أو بالو�صية �أو بالهبة .
3 -3وفـي جميع الأحوال  ،ال يكون نقل ملكية العالمة التجارية �أو رهنها �أو احلجز عليها
حجة على الغري �إال بعد قيده فـي ال�سجل  ،ون�شره فـي �أي و�سيلة ن�شر حتددها الالئحة
التنفـيذية .
املــادة ( ) 27
1 -1يت�ضمن نقل ملكية املحل التجاري �أو م�شروع اال�ستغالل العالمة التجارية امل�سجلة
با�سم ناقل امللكية  ،والتي ميكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق باملحل التجاري �أو امل�شروع ،
ما مل يتفق على خالف ذلك .
�2 -2إذا نقلت ملكية املحل التجاري �أو م�شروع اال�ستغالل دون نقل ملكية العالمة التجارية
ذاتها  ،جاز لناقل امللكية اال�ستمرار فـي �صناعة ال�سلع ذاتها �أو تقدمي اخلدمات ذاتها
التي �سجلت عنها العالمة �أو االجتار فـيها  ،ما مل يتفق على خالف ذلك .
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البـــاب الثالــــث
عقــــد الرتخيــــ�ص
املــادة ( ) 28
يج ــوز ملال ــك العالم ــة التجاري ــة �أن يرخ ــ�ص لأي �شخ ــ�ص طبيع ــي �أو معن ــوي با�ستعماله ــا
عن كــل �أو بعــ�ض ال�سلع �أو اخلدمات امل�سجلة عنها العالمة  ،ويكون ملال ــك العالم ــة احل ــق
فـ ــي �أن يرخ ــ�ص لأ�شخ ــا�ص �آخري ــن با�ستعم ــال العالمـ ــة التجاري ــة ذاته ــا  ،كمــا يك ــون ل ــه
�أن ي�ستعملها بنف�سه  ،ما مل يتفق على خالف ذلك .
وال يجوز �أن تزيد مـدة عقد الرتخي�ص على املــدة املقررة حلماية العالمة .
املــادة ( ) 29
ال يجـ ــوز �أن تف ــر�ض علـ ــى امل�ستفـيـ ــد من الرتخي ــ�ص قي ــود غي ــر مرتتب ــة على احلق ــوق
التي يخولها ت�سجيل العالمة التجارية �أو غري �ضرورية للمحافظة على هذه احلقوق .
ومع ذلك يجوز �أن يت�ضمن الرتخي�ص القيود الآتية :
1 -1حتديد نطاق املنطقة �أو فرتة ا�ستخدام العالمة التجارية .
2 -2ال�شروط التي ت�ستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة جلودة ال�سلع �أو اخلدمات .
3 -3االلتزامـ ــات املفرو�ضـ ــة على امل�ستفـيـ ــد من الرتخي ــ�ص باالمتنـ ــاع عن كافـ ــة
الأعمـ ــال التي قد ينتج عنها الإ�ساءة �إىل العالمة التجارية .
املــادة ( ) 30
ال يعتد بعقد الرتخي�ص با�ستعمال العالمة التجارية �إال �إذا كان مكتوبا ومقيدا فـي ال�سجل ،
على �أن حتدد الالئحة التنفـيذية الكيفـية التي يتم بها القيد  ،والن�شر .
املــادة ( ) 31
ال يجوز للم�ستفـيد من الرتخي�ص التنازل عن ــه لغي ــره �أو من ــح تراخي ــ�ص م ــن الباط ــن ،
ما مل يتفق على خالف ذلك .
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املــادة ( ) 32
ي�شط ــب قي ـ ــد عقـ ــد الرتخيـ ــ�ص من ال�سجل  ،بن ــاء عل ــى طلـ ــب مالك العالم ــة التجاريـ ــة
�أو امل�ستفـيد من الرتخي�ص بعد تقدمي ما يثبت انتهاء �أو ف�سخ عقد الرتخي�ص .
وعلى اجلهة املخت�صة �أن تخطر الطرف الآخر بطلب �شطب قيد عقد الرتخي�ص  ،وال يتم
ال�شطب �إال بعد �أن تخطر اجلهة املخت�صة الطرف الآخر بطلب �شطب عقد الرتخي�ص ،
وله فـي هذه احلالـة االعرتا�ض على ذلك وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي الالئحة
التنفـيذية .
البـــاب الرابـــع
العالمـــة اجلماعيــة وعالمــة املراقبــة
وعالمــة الهيئـــات ذات النفـــع العــام وامل�ؤ�س�ســات املهنيـــة
املــادة ( ) 33
1 -1يجـ ــوز ت�سجيل العالمة اجلماعية التي ت�ستخدم لتمييز �سلـ ــع �أو خدمـ ــات من�ش ـ ـ�آت
تع ـ ــود �إىل �أع�ضاء ينتمون �إىل كيان معني يتمتع ب�شخ�صية قانونية .
ويق ــدم طلب ت�سجيل العالمة اجلماعيــة م ــن ممث ــل هــذا الكي ــان لي�ستخدم ــه الأع�ض ــاء
فـيه وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يحددها  ،على �أن يعتمد ذلك من اجلهة املخت�صة .
2 -2يتعني على طالب ت�سجيل العالمة اجلماعية �أن يذكر فـي طلب الت�سجيل �أنه يتعلق
بعالمة جماعية  ،و�أن يرفق بالطلب ن�سخة من ا�شرتاطات ا�ستعمال العالمة املطلوب
ت�سجيلها .
وفـي جميع الأحوال  ،يلتزم مالك العالمة اجلماعية امل�سجلة ب�إخطار اجلهة املخت�صة
ب�أي تعديالت على تلك اال�شرتاطات  ،وال تكون هذه التعديالت نافذة �إال بعد موافقة
اجلهة املخت�صة .
3 -3فـي حالة �شطب العالمة اجلماعية  ،ال يجوز �إعادة ت�سجيلها ل�صالح الغري بالن�سبة
ل�سلع �أو خدمات متطابقة �أو م�شابهة .
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4 -4للمحكمة املخت�صة  -بناء على طلب من ذوي ال�ش�أن � -أن ت�أمر ب�شطب ت�سجيل عالمة
جماعية �إذا ثبت لديها �أن املالك امل�سجل ي�ستعمل العالمة اجلماعية مبفرده � ،أو �أنه
ي�ستعملها �أو ي�سمح با�ستعمالها ب�شكل خمالف لال�شرتاطات امل�شار لها فـي البند ()2
من هذه املــادة � ،أو ي�ستعملها بطريقة من �ش�أنها �أن ت�ضلل اجلمهور من حيث من�ش�أ
ال�سلعة �أو �أي �صفة م�شرتكة لل�سلع �أو اخلدمات امل�سجلة ب�ش�أنها العالمة اجلماعية .
املــادة ( ) 34
 - 1يج ــوز للأ�شخ ــا�ص االعتباريـ ــني  ،الذيـ ــن يتول ـ ــون مراقب ــة �أو فح ــ�ص بعــ�ض ال�سلـ ــع
�أو اخلدم ـ ــات مــن ح ــيث م�صدره ــا �أو عنا�صـ ــر تركيبهـ ــا �أو طريق ــة �صنعه ــا �أو جودته ــا
�أو ذاتيته ــا �أو �أي خا�صي ــة �أخ ــرى � ،أن يطلب ــوا مـن اجله ــة املخت�ص ــة بت�سجيـ ــل عالم ــة
تكــون خم�ص�صة لهم للداللة على �إجراء املراقبة �أو الفح�ص .
وفـ ــي جميع الأحـ ــوال  ،ال يجوز ت�سجيل هذه العالم ــة �أو نقل ملكيتهــا �إال مبوافقــة
اجلهة املخت�صة .
 - 2يتعني على طالب ت�سجيل عالمة املراقبة �أن يذكر فـي طلب الت�سجيل �أنه يتعلق بعالمة
مراقبة  ،و�أن يرفق بالطلب ن�سخة من ا�شرتاطات ا�ستعمال العالمة املطلوب ت�سجيلها .
وفـي جمي ــع الأح ــوال  ،يلت ــزم مالك عالمة املراقبة امل�سجلة ب�إخطار اجلهــة املخت�صــة
بـ ـ�أي تعدي ـ ــالت على تـ ــلك اال�شرتاط ــات  ،وال تكــون ه ــذه التعدي ــالت نافـ ـ ــذة �إال بعــد
موافق ــة اجلهــة املخت�صــة .
املــادة ( ) 35
يجوز ت�سجيل عالمة لغايات غري جتارية  ،كال�شعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع
العام � ،أو التي ت�ستعملها امل�ؤ�س�سات املهنية لتمييز مرا�سالتها � ،أو لتكون مبثابة �شارات
لأع�ضائها .
املــادة ( ) 36
1 -1يج ــوز �أن ت�شك ــل الإ�ش ــارات  ،الت ــي ميك ــن ا�ستعماله ــا ف ــي �سي ــاق التجـ ــارة كم�ؤ�ش ــرات
جغرافـية  ،عالمة م�صادقة �أو عالمة جماعية .
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2 -2حتدد الالئحة التنفـيذية ال�شروط والقواعد اخلا�صة بت�سجيل العالمات املن�صو�ص
عليه ـ ـ ــا فـ ــي املـ ــواد ( )33و ( )34و ( )35م ــن ه ـ ـ ــذا القانـ ــون ( النظـ ــام )  ،وامل�ستن ـ ـ ــدات
التي يتعني تقدميها لغر�ض الت�سجيل  ،و�سائر الأمور التنظيمية املتعلقة بها  ،ويرتتب
على ت�سجيل �أي من تلك العالمات جميع الآثار املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ( النظام ) .
البـــاب اخلامــــ�س
�إنفـــاذ احلقـــوق
املــادة ( ) 37
 - 1ل�صاحب احلق � ،إذا كانت لديه �أ�سباب �سائغة حتمله على االعتقاد ب�إمكان ا�سترياد �سلع
مقلدة �أو مزورة �أو حتمل عالمة م�شابهة لعالمته التجارية امل�سجلة على نحو ي�ؤدي
�إىل �إحداث لب�س لدى اجلمهور � ،أن يقدم طلبا كتابيا �إىل اجلهة املخت�صة بالإفراج
اجلمركي لوقف الإفراج اجلمركي عن هذه ال�سلع  ،وعدم ال�سماح بتداولها .
ويجب �أن يكون الطلب م�شفوعا ب�أدلة تكفـي لإقناع اجلهة املخت�صة بالإفراج اجلمركي
بوجود تعد  ،بح�سب الظاهر  ،على حق الطالب فـي العالمة التجارية  ،و�أن ي�شتمل
الطلب على املعلومات الكافـية التي يكون من املعقول توافرها لدى الطالب لتمكني
اجلهة املذكورة من التعرف ب�صورة معقولة على ال�سلع املعنية .
 - 2يجب على اجلهة املخت�صة بالإفراج اجلمركي �أن تخطر الطالب كتابة بقرارها ب�ش�أن
طلبه خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدمي الطلب  ،وي�سري القرار فـي حالة قبول
الطــلب ملــدة (� )1سنــة واحــدة مــن تاريــخ تقدميــه �أو للفتــرة املتبقيــة مــن مــدة حمايــة
العالمة التجارية �أيهما �أقرب  ،ما مل يطلب مقدم الطلب فرتة �أق�صر .
 - 3للجهـ ــة املخت�ص ـ ــة بالإفـ ــراج اجلمركـ ــي �أن تكلـ ــف الطال ـ ــب بتقديـ ــم كفال ـ ــة منا�سب ـ ـ ــة
�أو ما يعادلهـ ــا من �ضم ــان مبـ ــا يكفـ ــي حلماي ــة املدعـ ــى علي ــه وال�سلطـ ــات املخت�ص ــة ،
وملنع �إ�ساءة ا�ستعمال احلق فـي طلب وقف الإفراج اجلمركي .
 - 4مع عدم الإخالل ب�أحكام البنود ( )3 ، 2 ، 1من هذه املــادة  ،يجوز للجهة املخت�صة بالإفراج
اجلمركـ ــي من تلقـ ــاء نف�سها  ،دون حاجة �إىل تقدمي �شكوى �أو طلب من �صاحب احلـ ــق
�أو م ــن الغي ــر � ،أن ت�صـ ـ ـ ــدر قـ ــرارا بوقـ ــف الإفـ ــراج اجلمركـ ــي عـ ــن ال�سلـ ــع امل�ستـ ــوردة ،
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�أو العاب ـ ــرة (الرتانزي ـ ــت) � ،أو املع ـ ــدة للت�صديـ ــر �إث ــر وروده ـ ــا �إىل املنطقـ ــة اجلمركية
اخلا�ضعة لواليتها  ،وذلك �إذا توفرت �أدلة كافـية  -بح�سب الظاهر  -على �أن هذه ال�سلع
مقلدة � ،أو حتمل  -دون وجه حق  -عالمة جتارية م�شابهة لعالمة جتارية م�سجلة ،
وعلى نحو ي�ؤدي �إىل �إحداث لب�س لدى اجلمهور .
� - 5إذا قررت اجلهة املخت�صة بالإفراج اجلمركي  ،تطبيقا لأحكام هذه املــادة  ،وقف الإفراج
عن �سلع وردت �إىل املنطقة اجلمركية اخلا�ضعة لواليتها  ،وجب عليها ما ي�أتي :
أ� �	-إخطار م�ستورد ال�سلع و�صاحب احلق بالقرار ال�صادر بوقف الإفراج اجلمركي
فور �صدوره .
ب �	-إخطار �صاحب احلق  ،بناء على طلب كتابي منه  ،ب�أ�سماء وعناوين مر�سل ال�سلع ،
وم�ستوردها  ،ومن �أر�سلت �إليه  ،وكمياتها .
ج  -ال�سمـ ــاح لأ�صحـ ــاب ال�ش�أن مبعاينة ال�سلــع وفق ــا للإجراءات اجلمركيـ ــة املتبعـ ــة
فـي هذا ال�ش�أن .
ول�صاحب احلق �أن يرفع دعوى ب�أ�صل النزاع �أم ــام املحكم ــة املخت�ص ــة  ،و�أن يبل ــغ
ذلك �إىل اجلهة املخت�صة بالإفراج اجلمركي خالل مدة ال جتاوز ( )10ع�شرة �أيام
عمل من تاريخ �إخطاره بقــرار وقف الإفراج اجلمركي عن هــذه ال�سلــع  ،و�إذا مل
يرفــع ه ــذه الدع ــوى �أو مل يق ــم بالإبـالغ اعتب ــر القرار ك�أن مل يكن  ،ما مل تقـ ــرر
هــذه اجلهــة �أو املحكمة املخت�صة مد هذه املهلة فـي احل ــاالت الت ــي تقدرها مل ــدة
ال جتاوز ( )10ع�ش ــرة �أيام أ�خــرى  ،و�إذا رفعت دعوى ب�أ�صل النزاع  ،جاز للمحكمة
ت�أييد الأمر � ،أو تعديله � ،أو �إلغا�ؤه .
 - 6فـيما عدا احلاالت التي تقدرها املحكمة � ،إذا ثبت لها �أن ال�سلع التي تقرر وقف الإفراج
اجلمركي عنها مقلدة �أو مزورة �أو حتمل  -دون وجه حق  -عالمة جتارية م�شابهة
لعالمة جتارية م�سجلة وعلى نحو ي�ؤدي �إىل �إحداث لب�س لدى اجلمهور  ،وجب احلكم
ب�إتالف هذه ال�سلع على نفقة م�ستورده ــا � ،أو التخل�ص منهـ ــا خارج القنوات التجاري ــة
�إذا كان من �ش�أن الإتالف �إحلاق �ضرر غري مقبول بال�صحة العامة � ،أو بالبيئة .
 - 7ال يجـ ــوز  ،فـي جميع الأحـ ــوال  ،الإفراج اجلمركي عن ال�سلع �إىل القنـ ــوات التجاري ــة
�أو الت�صريـ ــح ب�إع ــادة ت�صديرهــا ملج ــرد �إزالة العالمة التجارية التي و�ضعت على نحو
غري م�شروع .
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 - 8ي�صـ ــدر الوزيـ ــر امل�س ـ ـ�ؤول ع ــن ال�ش ـ ـ�ؤون املاليـ ــة  ،بعد التن�سيق مع الوزير املخت ــ�ص ،
قرارا بتحديد البيانات وال�شروط وال�ضوابط والإجراءات املتعلقة بتقدمي طلب وقف
الإفراج اجلمركي  ،والبت فـيه  ،وما يجب �إرفاقه بهذا الطلب من م�ستـندات  .ويراعى
فـي حتديد تلك البيانات �أال ي�ؤدي ذلك �إىل العزوف عن اللجوء �إىل طلب اتخاذ الإجراء
امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 38
ال ت�سري �أحكام املــادة ( )37من هذا القانون ( النظام ) على ما ي�أتي :
1 -1الكميات ال�ضئيلة  ،ذات ال�صبغة غري التجارية  ،من ال�سلع التي ترد �ضمن �أمتعة
امل�سافرين ال�شخ�صية � ،أو تر�سل فـي طرود �صغرية .
2 -2ال�سلع التي تكون قد طرحت للتداول فـي �أ�سواق البلد امل�صدر من قبل �صاحب
احلق فـي العالمة التجارية � ،أو مبوافقته .
املــادة ( ) 39
1 -1عنـ ــد التع ــدي �أو لتوقـ ــي تع ــد و�شيـ ــك علـ ــى �أي من احلقـ ــوق املق ــررة مبوج ــب �أحكـ ــام
هذا القانون ( النظام )  ،يكون ل�صاحب احلق �أن ي�ست�صدر �أمرا على عري�ضة من املحكمة
املخت�صـ ــة ب�أ�ص ــل النـ ــزاع التخـ ــاذ �إجـ ــراء �أو �أكث ــر من الإجراءات التحفظيــة املنا�سبــة ،
مبا فـي ذلك ما ي�أتي :
�أ �	-إجــراء و�صــف تف�صيلــي عن التعدي املدع ــى ب ــه  ،وال�سلــع مو�ضــوع هــذا التعــدي ،
واملواد والأدوات واملعدات التي ا�ستخدمت � ،أو التي �سوف ت�ستخدم فـي �أي من ذلك ،
واحلفاظ على الأدلة ذات ال�صلة باملو�ضوع .
ب  -توقي ـ ـ ــع احلجـ ـ ــز عل ـ ـ ــى الأ�شي ــاء امل�ش ــار �إليهـ ــا فـ ـ ــي البنـ ــد (�أ) م ـ ــن هـ ــذه املـ ـ ــادة ،
والعوائــد الناجت ــة عــن التع ــدي املدع ــى ب ــه .
ج  -منع ال�سلع التي تنطوي على التعدي املدعى به من الدخول �إىل القنوات التجارية ،
ومنع ت�صديرها  ،وي�شمل ذلك ال�سلع امل�ستوردة فور الإفراج اجلمركي عنها .
د  -وقف التعدي � ،أو منع وقوعه .
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2 -2للمحكمة �أن تكلف مقدم العري�ضة بتقدمي ما فـي حوزته من الأدلة التي ترجح وقوع
التع ــدي عل ــى احلق � ،أو �أن التعدي على و�ش ــك الوق ــوع  ،و�أن تكلف ــه بتقدمي املعلومـ ــات
التي تكفـي لتمكني ال�سلطــة املخت�ص ــة بتنفـي ــذ الإج ــراء التحفظي من حتدي ــد ال�سلـ ــع
املعنية .
3 -3على املحكمــة البــت فـي العري�ضــة خ ــالل فت ــرة ال جت ــاوز ( )10ع�ش ــرة �أيام م ــن ت ــاريخ
تقدميها  ،فـيما عدا احلاالت اال�ستثنائية التي تقدرها .
4 -4للمحكمة عند االقت�ضاء �أن ت�صدر الأمر  ،بناء على طلب مقدم العري�ضة  ،دون ا�ستدعاء
الطرف الآخر � ،إذا كان من املرجح �أن الت�أخري فـي �إ�صدار الأمر قد يلحق باملدعي �ضررا
يتعذر تداركه � ،أو كانت هناك خ�شية من زوال �أو �إتالف الأدلة  ،ويجب فـي هذه احلالة
�إخطار الطرف الآخر بالأمر دون ت�أخري فور �صدوره  ،ويجوز عند االقت�ضاء �أن يكون
الإخطار بعد تنفـيذ الأمر مبا�شرة .
�5 -5إذا �أمرت املحكمة باتخاذ �إجراء حتفظي دون ا�ستدعاء الطرف الآخر  ،ف�إن للمدعى
عليـ ــه  -بع ــد �إخطــاره بالأم ــر � -أن يتظلم منه �أمام املحكمة املخت�صــة خـ ــالل ()20
ع�شرين يوما من تاريخ �إخطاره  ،وللمحكمة فـي هذه احلالة ت�أييد الأمر � ،أو تعديله ،
�أو �إلغا�ؤه .
6 -6للمحكمة تكليف مقدم العري�ضة بتقدمي كفالة منا�سبة � ،أو ما يعادلها من �ضمان
يكفـي حلماية املدعى عليه  ،ومنع �إ�ساءة ا�ستعمال احلق  ،ويجب �أال يكون مقدار الكفالة ،
�أو م ـ ــا يعادلهـ ــا من �ضمان  ،كبي ــرا لدرج ــة تـ ـ�ؤدي ب�صـ ــورة غري معقولة �إلـ ــى الع ــزوف
عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية امل�شار �إليها .
7 -7ل�صاحب احلق رفــع الدعـوى ب�ش ـ�أن �أ�صل النزاع خالل ( )20ع�شرين يومــا م ــن تاريـ ــخ
�صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي � ،أو من تاريخ �إخطاره برف�ض التظلم املن�صو�ص
علي ــه فـي البنـ ــد ( )5من ه ــذه املـ ــادة  ،بح�س ــب الأحــوال  ،و�إال ت ــم �إلغاء هــذا الأمــر بنــاء
على طلب املدعى عليه .
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املــادة ( ) 40
1 -1يجوز ل�صاحب احلق � -إذا حلقه �ضرر مبا�شر نا�شئ عن التعدي على �أي من حقوقه
املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون ( النظام ) � -أن يرفع دعوى �أمام املحكمة املخت�صة
طالبـ ــا احلك ــم ل ـ ــه بتعوي�ض ك ـ ــاف جلبـ ــر الأ�ض ــرار التي حلق ــت بـ ــه نتيج ــة التع ـ ــدي ،
مبا فـي ذلك الأرباح التي جناها املدعى عليه .
وحت ــدد املحكم ــة التعويــ�ض بالق ــدر الذي تراه جابرا لل�ضرر  ،علــى �أن يكــون م ــن بـ ــني
م ــا تراعي ــه املحكمة فـي هذا ال�ش�أن قيمة ال�سلعة �أو اخلدمة  -مو�ضوع التعــدي  -وفقــا
ملـا يحـدده املدعــي ب�ش ـ ـ�أن �سعر التجزئـة � ،أو �أي معي ــار �آخــر م�ش ــروع يطل ــب تطبيقـ ــه ،
�أو عن طريق اخلربة .
2 -2يجوز ل�صاحب احلق  ،بدال من املطالبة بالتعوي�ض اجلابر لل�ضرر مبا فـي ذلك الأرباح
التـي جناه ــا املتع ــدي طبق ــا لأحكــام البن ــد ( )1مــن ه ــذه املـ ــادة � ،أن يطل ــب  -فـي �أي
وق ــت وقبــل الف�ص ــل فـي الدعــوى  -احلكــم لــه بتعويــ�ض منا�ســب �إذا ثبــت �أن التعــدي
كان با�ستعمال العالمة التجارية فـي تقليد عمدي لل�سلعة � ،أو كان ب�أي �صورة �أخرى .
3 -3يجـ ــوز للمحكمــة املخت�ص ــة  -لدى نظر الدعاوى املتعلقة باحلقــوق املق ــررة مبوجـ ــب
�أحكام هذا القانون ( النظام ) � -أن ت�أمر بالآتي :
�أ � -ضبط ال�سلع امل�شتبه فـي �أنها تنطوي على تعد  ،و�ضبط �أي مواد �أو �أدوات لها �صلة
بذلك  ،و�أي �أدلة م�ستندية تت�صل بالتعدي .
ب �	-إلزام املتعدي بوقف هذا التعدي  ،مبا فـي ذلك منع ت�صدير ال�سلع التي تنطوي
على تعد على �أي من احلقوق املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون ( النظام )  ،ومنع
دخول امل�ستورد منها �إىل القنوات التجارية عقب الإفراج اجلمركي عنها مبا�شرة .
ج �	-إلزام املتعدي ب�أن يقدم �إىل املحكمة املخت�صة �أو �إىل �صاحب احلق ما يكون لديه
من معلومات ب�ش�أن كل من �ساهم  ،من �أ�شخا�ص �أو كيانات  ،فـي �أي من جوانب
التعدي  ،وب�ش�أن طرق �إنتاج وقنوات توزيع هذه ال�سلع �أو اخلدمات  ،مبا فـي ذلك
بيان هوية كل من �شارك فـي �إنتاج �أو توزيع ال�سلع �أو اخلدمات وحتديد قنوات
التوزيع اخلا�صة به .
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 - 4علـ ــى املحكمـ ــة املخت�صـ ــة  ،بنـ ــاء على طلب �صاحــب احلق � ،أن تق�ضي ب�إت ــالف ال�سل ــع
التي يثبت �أنها مقلدة � ،إال فـي حاالت ا�ستثنائية  ،دون تعوي�ض من �أي نوع للمدعى
علي ــه  ،ويجــوز لهــا �أن تق�ض ــي  -دون ت�أخ ــري  -ب�إتالف املـ ـ ــواد والأدوات امل�ستخدمـ ـ ــة
فـي ت�صنيع �أو �إنتاج ال�سلــع املقلــدة  ،دون تعوي�ض من �أي نوع للمدع ــى عليــه  ،وللمحكمة
فـي احلــاالت اال�ستثنائيــة التــي تقدرهــا � ،أن تقــ�ضي بالتخل ــ�ص من تلك ال�سل ــع خ ــارج
القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات �أخرى .
ويجوز بدال من �إتالف ال�سلع واملـواد والأدوات امل�ستخدمة فـي ت�صنيع �أو �إنتاج ال�سلع
املقلدة  ،احلكم بالتخل�ص منها خارج القنوات التجارية � ،إذا ترتب على �إتالفها �ضرر
غري مقبول بال�صحة العامة �أو بالبيئة .
	- 5ال يكون جمرد �إزالة العالمة التجارية التي و�ضعت دون وجه حق على ال�سلع املقلدة
م�سوغا كافـيا للإفراج عنها �إىل القنوات التجارية .
 - 6تقدر املحكمة املخت�صة م�صاريف و�أتعاب من تندبهم ملبا�شرة �أي م�أمورية فـي الدعوى
من اخلرباء واملخت�صني على نحو يتنا�سب مع حجم وطبيعة امل�أمورية املكلفـني بها ،
ومبا ال يحول ب�صورة غري معقولة دون اللجوء �إىل مثل هذه الإجراءات .
املــادة ( ) 41
للمدعى عليه �أن يتخذ �إجراءات مطالبة املدعي ال�سيئ النية بالتعوي�ض الذي قد ي�ستحق
له نتيجة اتخاذه للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )39من هذا القانون ( النظام ) ،
وذلك خـالل ( )90ت�سـعني يوم ــا من تاريــخ انتهاء امليعــاد املن�صــو�ص عليه فـي امل ــادة ذاته ــا
�إذا مل يرفع احلاجز دعواه � ،أو من تاريخ �صدور احلكم النهائي فـي دعوى احلاجز املتعلقة
بالعالمة التجارية  ،وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز �صرف ال�ضمان املايل للحاجز �إال بعد
�صدور احلكم النهائي فـي دعوى املحجوز عليه ب�إدانته � ،أو بعد انق�ضاء امليعاد املقرر له
دون رفعها  ،ما مل يت�ضمن احلكم ال�صادر فـي دعوى احلاجز الف�صل فـي مو�ضوع ال�ضمان
املال ــي .
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البـــاب ال�ســاد�س
العقوبـــــات
املــادة ( ) 42
 - 1مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن
مدة ال تقل عن (� )1شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ()500
خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من :
أ�  -زور عالمة جتارية مت ت�سجيلها طبقا لهذا القانون ( النظام ) � ،أو قلدها بطريقة
تدعــو �إىل ت�ضليــل اجلمهــور  ،وكل من ا�ستعمل  ،وهو �سيئ النية  ،عالمـة مــزورة
�أو مقلدة .
ب  -و�ضع وهو �سيئ النية على �سلعة �أو ا�ستعمل فـيما يتعلق بخدماته عالمة جتارية
مملوكة لغريه .
ج  -حــاز �أدوات �أو مــواد بق�صــد ا�ستعمالهــا فــي تقليــد �أو تزويـر العالمــات التجاريـة
امل�سجلة �أو امل�شهورة .
 - 2مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن مدة
ال تقل عن (� )1شهر  ،وال تزيد على (� )1سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل من :
�أ  -باع �أو عر�ض للبيع �أو للتداول �أو حاز بق�صد البيع �سلعا عليها عالمة جتارية
مـزورة �أو مقلــدة �أو مو�ضوع ــة �أو م�ستعملــة بغي ــر حق مع علمــه ب ــذلك  ،وكــذلك
كل من عر�ض خدمات فـي ظل هذه العالمة .
ب  -ا�ستعم ــل عالمــة غري م�سجلة فـي الأحوال املن�صو�ص عليها فـي البنــود من ()2
�إىل ( )11من املــادة ( )2من هذا القانون ( النظام ) .
ج  -دون بغري حق على عالمته �أو �أوراقه �أو م�ستنداته التجارية ما ي�ؤدي �إىل االعتقاد
بح�صول ت�سجيل العالمة .
د  -تعمـ ــد  ،وهو �س ــيئ الني ــة � ،إغف ــال و�ض ــع عالمــته التجارية امل�سجلة على ال�سلــع ،
�أو اخلدمات التي متيزها .
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املــادة ( ) 43
فـي حالة العود يعاقب العائد بعقوبة ال تزيد على �ضعف احلد الأق�صى للعقوبة املقررة
للمخالفة  ،مع �إغالق املحل التجاري �أو امل�شروع ملدة ال تقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما ،
لجـ ــراءات
وال تزي ــد على (� )6ستـ ــة �أ�شهر  ،مع ن�شـ ــر احلكـ ــم عل ــى نفق ــة املخالف وفقـ ــا ل إ
التي حتددها الالئحة التنفـيذية .
ويعترب عائــدا فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذا القان ــون ( النظام ) من حكـ ــم علي ــه ف ـ ــي خمالف ــة
م ــن املخالف ــات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي ــه  ،وعاد �إىل ارتك ــاب خمالف ــة �أخ ــرى مماثل ــة خ ــالل
( )3ثالث �سنوات من تاريخ احلكم عليه نهائيا فـي املخالفة ال�سابقة .
البـــاب ال�سابـــع
�أحكــــام ختاميــــة
املــادة ( ) 44
يكون للموظفـيــن املخت�صــني بتنفـيــذ �أحكام هذا القانون ( النظام ) والقرارات ال�صادرة
تنفـيذا له  ،والذين ي�صدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات املتبعة فـي كل دولة من دول
املجل�س � ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي  ،ولهم بهذه ال�صفة حق الدخول �إىل الأماكن
التي يدخل ن�شاطها فـي نطاق �أحكام هذا القانون ( النظام )  ،وذلك لغر�ض �ضبط احلاالت
املخالفة .
وعلى ال�سلطات املعنية تقدمي الت�سهيالت الالزمة له�ؤالء املوظفـني لتمكينهم من القيام
بعملهم .
املــادة ( ) 45
يج ــوز للجهــة املخت�ص ــة �أن تن�ش ــئ نظام ــا �إلكرتوني ــا  ،وقاعـ ــدة بيانــات �إلكرتوني ــة تت ــاح
للجمه ــور  ،مبا فـي ذلك قاعـ ـ ــدة بيانـ ــات علــى �شبكة الإنتـ ــرنت  ،وذلك لتقدي ــم طلبــات
ت�سجيـ ــل وجتديـ ــد ت�سجي ــل العالمـ ــات التجاري ــة  ،ومتابع ــة و إ�مت ــام الإج ـ ــراءات الالزم ـ ــة
لت�سجيل هذه العالمات .
املــادة ( ) 46
يعت ــد مب ــا مت ت�سجيله من عالمات طبقا لأحك ــام القوانني والقرارات والأنظمــة ال�سارية
قبل تاريخ العمل ب�أحكام هذا القانون ( النظام )  ،وتتمتع هذه العالمات باحلماية املقررة
فـيه .
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املــادة ( ) 47
ت�سري �أحكام هذا القانون ( النظام ) على ما مل يتم البت فـيه من طلبات ت�سجيل العالمات
التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل ب�أحكامه  ،على �أن يتم تعديل هذه الطلبات مبا
يتفق و�أحك ــام هذا القانون ( النظام )  ،كما ت�سري �أحكام قانون حقوق امللكية ال�صناعية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/67فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا القانون
( النظام ) .
املــادة ( ) 48
ال تخـ ـ ــل �أحكـ ــام هـ ـ ــذا القان ـ ـ ـ ــون ( النظ ــام ) بال�ضواب ــط وااللتزامـ ــات املن�صـ ــو�ص عليه ـ ــا
فـي االتفاقيات الثنائية والدولية املعمول بها فـي الدولة .
املــادة ( ) 49
حت ــدد الالئح ــة التنفـيذي ــة الر�سوم التـ ــي ت�ستوفـ ــى ع ــن الإج ــراءات التي تتـ ــم مبوج ــب
هذا القان ــون ( النظام ) والئحت ــه التنفـيذية  ،ويجوز لكل دول ــة حتدي ــد الر�سوم بخالف
ذلك وفق الإجراءات املتبعة لديها .
املــادة ( ) 50
للجنة التعــاون التجاري حق تف�سري واقت ـ ــراح تعدي ــل ه ــذا القانون ( النظ ــام )  ،والئحتـ ــه
التنفـيذيـ ــة .
املــادة ( ) 51
ت�صـ ــدر اجلهـ ــة املخت�صـ ــة فـي كـ ـ ــل دولـ ــة الالئح ــة التنفـيذي ــة بعــد �إقرارهــا م ــن جلـ ـ ــنة
التعـ ــاون التجـ ــاري .
املــادة ( ) 52
يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 53
يعمل ب�أحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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