ِالالئحة التنفيذية لقانون ( نظام ) العالمات التجارية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الفصل األول ـ تعاريف
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة ذات المعاني المنصوص عليها فيي ايانون
(نظييياا) العالميييات ال لاريييية ليييعول مللييي ال عييياون ليييعول الخلييييل العة يييية ي وميييا يكيييون للكلميييات
والعبارات ال الية المعنى الموضح اةين ول منها ما لم يق ض سياق النص خالف ذلك :
االدارة المخ صة  :االدارة المعنية سليل العالمات ال لارية في ول دولة من دول الملل
القانون (النظاا)  :اانون (نظاا) العالمات ال لارية لعول ملل ال عاون لعول الخليل العة ية .
للنة ال ظلمات :للنة تشكل قةار من الوزية المخ ص للنظة في ال ظلمات .
األولوية  :االس ناد إلى طلب سا ق مودع في إحعى العول .
الفصل الثاني ـ إجةاءات تسليل العالمات ال لارية
مادة ()2
يقعا طلب تسليل العالمات ال لارية على النموذج المعع لذلك إلى اإلدارة المخ صة من
صاحب الشأن إذا وان له موطن في العولة أو من وويل مع مع له موطن في العولة ومقييع فيي
ايع ووالء تسليل العالمات ال لارية والذي تحعده اللهة المخ صة  .و يكون الطلب مق صيةا
على تسليل عالمة عن فئة واحعة ي ويلوز أن ت عيعد فئيات المن ليات أو الخيعمات المطليو
تسليل العالمة عنها في الطلب الواحع موافقة االدارة المخ صة وذلك وفقا ً لل صينيف اليعولي
للسلع والخعمات (تصنيف ني ) وتععيالته ما ال ي عارض مع النظاا العاا في ول دولة .
مادة ()3
يلب أن يش مل طلب تسليل العالمة ال لارية على البيانات اآلتية :
 -1صورة العالمة ال لارية المطلو تسليلها.
 -2اسم طالب ال سليل وعنوانه وجنسي ه وإذا وان طالب ال سليل شخصا ً معنويا ً وجب ذوية
اسمه وعنوانه .
 -3وصف العالمة ال لارية المطلو تسليلها وصفا ً دايقاً.
 -4المن لات أو الخعمات المطلو تسليل العالمة عنها وفئ ها.
 5ـ تاريخ األولوية ورامها والعولة ال ي أودعت فيها (إن وجعت)
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 -6توايع طالب ال سليل أو وويله المع مع وإذا وان الطلب مقعما من شخص معنوي وجب أن
تكون األوراق مواعية ممين ليه حيق ال واييع نيا ية عنيه ي وإذا ويان الطليب مقيعما مين ووييل
وجب ذوة اسمه وعنوانه .
مادة ()4
يلب أن يةفق طلب تسليل العالمة ال لارية ما يلي :
 1ـ أر ع صور للعالمة ال لارية مطا قة لنموذج العالمة في طلب ال سليل.
 2ـ إذا وان الطلب مقعما من وويل ف ةفق نسيخة مين الووالية ميع األصيل للمطا قية ويليب أن
تكون النسخة األصلية موثقة ومصعاة حسب األصول وم ةجمة إلى اللغة العة ية .
 3ـ ما يثبت مزاولة المهنة أو النشاط .
 4ـ ما يفيع سعاد رسم تقعيم الطلب.
 5ـ إذا اش ملت العالمة المطلو تسليلها على لفظ أو أوثة مك و لغية أجنبيية وجيب عليى
طالب ال سليل تقعيم تةجمة مع معة له إلى اللغة العة ية مع يان ويفية نطقه.
 6ـ يلب أن تقعا عالمات الصوت وفق نوتة موسيقية أو وصف و ا ي .
 7ـ يلب أن تقعا عالمات الةوائح وصف و ا ي .
مادة ()5
أ ـ إذا رغب طالب تسليل عالمة تلارية أو خلفيه فيي ال م يع حيق األولويية اسي نادا إليى طليب
سا ق مودع في دولة عضو في اتفااية دولية م ععدة األطةاف تكون العولة مين دول المللي
طةفا ً فيها فعليه أن يةفق طلبيه إايةاراً يبيين فييه تياريخ الطليب السيا ق وراميه والعولية ال يي
أودع فيهياي ومييا ي عييين علييى الطاليب أن يييودع شييهادة تبييين تياريخ اإليييعاع صييادرة ميين اللهيية
المودع فيها الطلب مع صورة من الطلب السا ق وتةجمة إلى اللغة العة ية وذليك خيالل سي ة
أشهة من تاريخ تقعيم طلب ال سليل السا ق الذي يععي من أجله حق األولوية وإال سقط حقه
في المطالبة ه.
ـ يلوز إرفاق مس نعات األولوية االصلية خالل ثالثة أشهة من تاريخ تقعيم طلب ال سليل.
مادة ()6
ت ولى اإلدارة المخ صة فحص طلب تسليل العالمة ال لاريية والبيت فييه خيالل تسيعين
يوما من تاريخ تقعيمه وذلك قبوله م ى وان مس وفيا للشةوط واإلجةاءات المنصوص عليهيا
فييي القييانون (النظاا)والالئحيية ال نفيذييية أو ةفضييه وعلييى اإلدارة المخ صيية أن تبليي طالييب
ال سليل قةارها و ا يا ً أو إلك ةونيا ً وفقا ً للعنوان المحعد من ابل مقعا الطلب .
ولإلدارة المخ صة أن تطلب اس يفاء الشةوط أو المس نعات أو إدخال ال ععيالت الالزمة
ل ععيل طلب ال سليل خالل تسعين يوما من تاريخ إ الغه ذلك وإال أع بة م نازال عن طلبه .
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مادة ()7
إذا صعر اةار االدارة المخ صة ةفض تسليل العالمة ال لارية أو تعليقيه عليى شيةط
فلطالب ال سليل أو من ينيبه حق ال ظلم منه أماا للنة ال ظلمات خالل س ين يوما ً من تاريخ
إ الغه ه .
مادة ()8
يشكل الوزية المخ ص في ول دولة من دول الملل للنة للنظة في ال ظلمات ي ويحعد
القةار ععد أعضاء الللنة ومعة العضوية ونظاا عملها ومكافأة أعضاءئها .
مادة ()9
يخطة الم ظلم قةار للنة ال ظلمات و ا يا ً أو الك ةونيا خالل ثالثين يوما من تاريخ
صعوره وله حق الطعن فيه أماا المحكمة المخ صة خالل س ين يوما من تاريخ إ الغه ه.
مادة ()10
أ ـ في حال ابول الطلب ي عين على طالب ال سليل أو وويله سعاد تكياليف النشية خيالل ثالثيين
يوما من تاريخ إ الغه القةار ي وإال أع بة الطلب م نازالً عنه .
ـ يش مل إعالن النشة على البيانات ال الية :ـ
 1ـ رام الطلب وتاريخ تقعيمه .
 2ـ اسم طالب ال سليل وعنوانه وجنسي ه.
 4ـ صورة العالمة ال لارية.
 5ـ أسم الوويل وعنوانه
 6ـ المن لات أو الخعمات المطلو تسليل العالمة عنها وفئ ها.
 7ـ القيود واالش ةاطات .
 8ـ تاريخ األولوية ورامها والعولة ال ي أودع فيها (إن وجعت).
مادة ()11
تصعر أو تحعد اللهة المخ صة نشةة خاصة العالميات ال لاريية وينشية فيهيا ويل ميا نيص
على نشةه في اانون (نظاا) العالمات ال لارية والئح ه ال نفيذية .
مادة ()12
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 1ـ لكل ذي شأن تقعيم اع ةاض مسبب أماا اإلدارة المخ صة على تسليل العالمة ال لارية خالل
س ين يوما من تاريخ نشةه في النشةة ال ي تصعرها أو تحعدها اللهة المخ صة عع أداء
الةسم المقةر لالع ةاض وحسب النموذج المعع لذلك .
 2ـ على اإلدارة المخ صة إخطار طالب ال سليل صورة من االع ةاض خالل ثالثين يوما من
تاريخ تقعيمه .
 3ـ على طالب ال سليل أن يقعا لإلدارة المخ صة ردا مك و ا على االع ةاض خالل س ين يوما
من تاريخ إخطاره ه ي وإال أع بة م نازال عن طلبه .
مادة ()13
 1ـ لإلدارة المخ صة تحعيع موعع جلسة سماع ألاوال طاليب ال سيليل والمع يةض أو أحيعهما
نا ًء على طلبه وتقعيم المس نعات الثبوتية واإلخطار ذلك عع سعاد الةسم المقةر .
 2ـ تخطة اإلدارة المخ صة وال الطةفين يالقةار اليذي تصيعره مسيببا ومشي مال عليى ميا تيةاه
الزما من ايود واش ةاطات خالل تسعين يوما من جلسة السماع .
مادة ((14
يع بة اةار ابول ال سليل نهائيا مضي س ين يوما على نشة اإلعالن عين العالمية فيي
النشييةة ال ييي تصييعرها أو تحييعدها اللهيية المخ صيية دون تقييعيم اع ييةاض علييى تسييليلهاي أو
صعور حكم نهائي في هذا الشأن من المحكمة المخ صة .
ي عين على طالب ال سليل سعاد رسم تسليل العالمة وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ
صعور القةار النهائي قبول تسليل العالمة وإال اع بة م نازل عن طلبه .
مادة ()15
تقوا اإلدارة المخ صة سليل العالمة في سلل العالمات ال لارية ويعطي مالكها
شهادة تسليل تش مل على البيانات اآلتية -:
 1ـ رام العالمة ال لارية وتاريخ تسليلها.
 2ـ تاريخ عاية الحماية للعالمة ال لارية وتاريخ ان هائها.
 3ـ تاريخ األولوية ورامها والعولة ال ي أودع فيها (إن وجعت) .
 4ـ اسم مالك العالمة ال لارية وعنوانه وجنسي ه واسمه ال لاري (إن وجع) .
 5ـ صورة العالمة ال لارية .
 6ـ المن لات أو الخعمات ال ي سللت عنها العالمة ال لارية وفئ ها.
 7ـ القيود واالش ةاطات (إن وجعت) .
ويكون ل سليل العالمة ال لارية أثةه من تاريخ تقعيم طلب ال سليل الثا ت سلل العالمات .
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مادة ()16
يلييوز لمالييك العالميية ال لارييية المسييللة أن يطلييب تعييعيل البيانييات ال الييية فييي سييلل
العالمات ال لارية وفق النموذج المعع لذلك عع أداء الةسوا المقةرة وهي :ـ
 1ـ إسم مالك العالمة ال لارية أو عنوانه أو مهن ه أو جنسي ه ي وفي حالية الشيخص المعنيوي
يعون ول تغيية يطةأ على االسم والعنوان .
 2ـ شطب عض السلع والخعمات المسللة عنها العالمة .
 3ـ تغيية إسم الوويل أو عنوانه أو والهما .
تعع اإلدارة المخ صة إعالنا ي ضمن ال ععيل المطلو في البنعين ( 1ي  )2من هذه المادة ي
وتقوا نشةه في النشةة ال ي تصعرها أو تحعدها اللهة المخ صة عع دفع تكاليف النشة ي وي م
ال أشية في سلل العالمات ذلك ي وتزويع مقعا الطلب ما يثبت ذلك .
الفصل الثالث ـ معة حماية العالمة ال لارية
مادة ()17
على مالك العالمة الذي يةغب في اس مةار حماي ها أن يقعا طلبا على النموذج المعع لذلك
إلى اإلدارة المخ صة عع أداء الةسوا المقةرة خالل السنة األخيةة من معة حماي ها ولمعة الس ة
أشهة ال الية إلن هاء الحماية .
مادة ()18
ت م الموافقة على طلبات تلعيع معة الحماية المقبولة شكلياًي عع دفع الةسوا المس حقة ي دون
أي فحص جعيع وتعع اإلدارة المخ صة إعالنا عن ال لعيع ي ضمن البيانات اآلتية :
 1ـ رام العالمة وفئ ها.
 2ـ اسم مالك العالمة وعنوانه وجنسي ه.
وتقوا اإلدارة المخ صة نشة اإلعالن في النشةة ال ي تصعرها أو تحعدها اللهة المخ صة
عع دفع تكاليف النشة ي وي م ال أشية في سلل العالمات ذلك .
الفصل الةا ع ـ الحماية المؤا ة للعالمات المس خعمة في المعارض
مادة ()19
إذا رغب صاحب عالمة في الحماية المؤا ة لعالم ه الخاصة المن لات أو الخعمات
المعةوضة في إحعى المعارض الوطنية والعولية ال ي تقاا في دولة من دول الملل فعليه أن
يخطة اإلدارة المخ صة سليل العالمات في تلك العولة ةغب ه في العةض ابل اف اح المعةض
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شهة على األال ويحةر اإلخطار على النموذج المعع لذلك مشفوعا أر ع صور للعالمة وما يفيع
أداء الةسم المقةر ي شةط أن ت وافة فيها شةوط ال سليل المنصوص عليها في القانون (النظاا)
والئح ه ال نفيذية .
مادة ()20
تقيع طلبات الحماية المؤا ة للعالمات المس خعمة في المعارض في سلل خاص يسمى سلل
الحماية المؤا ة يش مل على البيانات اآلتية -:
 1ـ رام الحماية المؤا ة
 2ـ تاريخ تقعيم الطلب.
 3ـ اسم العارض.
 4ـ اسم المعةض وتاريخ اف احه الةسمي.
 5ـ المن لات أو الخعمات المطلو حماية العالمة عنها وفئ ها.
مادة ()21
تصعر اإلدارة المخ صة شهادة الحماية المؤا ة للعالمة المس خعمة في المعارض وذلك عن
معة ال ت لاوز س ة أشهة من تاريخ اف اح المعةض.
مادة ()22
ال يلوز إعطاء شهادة الحماية المؤا ة المنصوص عليها في المادة السا قة إال النسبة
للمعارض ال ي يصعر حعيعها اةار رسمي .
الفصل الخام

ـ شطب تسليل العالمة ال لارية

مادة ()23
يشطب تسليل العالمة ال لارية وفقا ألحكاا القانون (النظاا) ي وتقوا اإلدارة المخ صة
ال أشية في سلل العالمات ال لارية شطب ال سليل ويعلن عن ذلك في النشةة ال ي تصعرها أو
تحعدها اللهة المخ صة على أن ي ضمن اإلعالن البيانات اآلتية -:
 1ـ صورة العالمة ال لارية.
 2ـ رام العالمة ال لارية المسللة .
 3ـ اسم مالك العالمة ال لارية وجنسي ه.
 4ـ سبب شطب ال سليل وتاريخه .
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و إذا وان الشطب ناء على طلب مالك العالمة ال لارية فيلب أن يقعا على النموذج المعع
لهذا الغةض عع دفع رسوا الطلب وتكاليف النشة شةيطة أن تكون العالمة مسللة وسارية
الحماية .
الفصل السادس ـ نقل ملكية العالمة ال لارية ورهنها والحلز عليها
مادة ()24
ي م نقل ملكية العالمة ال لارية ناء على طلب يقعا لإلدارة المخ صة ممن ان قلت إليه
الملكية أو من وويله المع مع عع أداء الةسم المقةر ي وعلى النموذج المعع لذلك والذي يش مل على
البيانات اآلتية :
 -1رام العالمة ال لارية المسللة وفئ ها.
 -2اسم مالك العالمة السا ق وعنوانه .
 -3اسم من ان قلت إليه ملكية العالمة واسمه ال لاري إن وجع وعنوانه وجنسي ه .
 -4تاريخ ان قال الملكية وال صةف أو الوااعة ال ي تم مق ضاها نقل الملكية.
 -5إذا وان الطلب مقعما واسطة وويل فيذوة اسمه وعنوانه.
وعلى أن يةفق الطلب المس نعات ال الية موثقة ومصعاة حسب األصول وم ةجمة إلى
اللغة العة ية :
 1ـ ما يعل على إن قال الملكية .
 2ـ ما يثبت مزاول ه للنشاط .
 3ـ أصل الووالة إذا وان الطلب مقعما من وويل .
مادة ()25
مع ععا االخالل ما ورد في المادة ( )5من القانون (النظاا) لورثة مالك العالمة ال لارية
الطبيعيين حق نقل الملكية إ سمهم مل معين أو ألي منهم مس ع تنازل مواع ممن له حق في
العالمة ال لارية .
مادة ()26
تعع اإلدارة المخ صة إعالنا نقل ملكية العالمة ال لارية ي ضمن البيانات اآلتية :
 1ـ رام العالمة ال لارية المسللة وفئ ها .
 2ـ اسم مالك العالمة ال لارية السا ق.
 3ـ اسم من ان قلت إليه الملكية وعنوانه وجنسي ه .
وتقوا اإلدارة المخ صة نشة اإلعالن في النشةة ال ي تصعرها أو تحعدها اللهة المخ صة
عع دفع تكاليف النشة لذلك وال أشية في السلل إن قال ملكية العالمة ال لارية .
7

مادة ()27
ي م ال أشية في السلل ةهن العالمة طبقا لذات اإلجةاءات واألوضاع الخاصة ان قال
ملكية العالمة ويش مل إشهار الةهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة ( )25من هذه
الالئحة عع أداء الةسوا المقةرة .
مادة ()28
ي م فك رهن العالمة ال لارية ناء على طلب يقعا لإلدارة المخ صة من مالك العالمة
مصحو ا المس نعات العالة على ذلك موثقة ومصعاة حسب األصول وم ةجمة إلى اللغة العة ية ي
وذلك عع أداء الةسوا المقةرة .
وتقوا اإلدارة المخ صة اإلشهار عن فك الةهن في النشةة ال ي تصعرها أو تحعدها اللهة
المخ صة عع دفع تكاليف النشة ي وي م ال أشية في السلل ذلك ي وتزويع مقعا الطلب ما يثبت
ذلك .
مادة ()29
ي م ال أشية في السلل الحلز على العالمة ال لارية المسللة ناء على أمة اضائي ي وال ي م إلغاء
الحلز إال نا ًء على حكم اضائي نهائي .
الفصل السا ع ـ عقود ال ةخيص
مادة ()30
في حالة اياا مالك العالمة ال لارية المسللة ال ةخيص ألحع األشخاص الطبيعيين أو
المعنويين اس عمال العالمة عن ول أو عض المن لات أو الخعمات المسللة عنها يلب أن يكون
عقع ال ةخيص مك و ا وموثقا ومصعاا حسب األصول وم ةجما إذا وان األصل محةرا غية اللغة
العة ية وال يلوز في جميع األحوال أن تزيع معة ال ةخيص عن المعة المقةرة لحماية العالمة
ال لارية .
مادة ()31
يقعا طلب ايع ال ةخيص إلى اإلدارة المخ صة من مالك العالمة أو وويله المع مع أو
المةخص له وفقا للنموذج المعع لذلك عع أداء الةسم المقةر والذي يش مل على اآلتي :
 1ـ رام العالمة ال لارية المسللة .
 2ـ اسم مالك العالمة ال لارية وجنسي ه
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 3ـ اسم المةخص له وعنوانه ومحل إاام ه وعنوانه وجنسي ه .
 4ـ المن لات والخعمات المةخص له ها .
 5ـ تاريخ عاية ونهاية ال ةخيص .
 6ـ النطاق اللغةافي لل ةخيص (إن وجع) .
وعلى أن يةفق الطلب المس نعات ال الية موثقة ومصعاة حسب األصول وم ةجمة إلى
اللغة العة ية :
 1ـ عقع ال ةخيص .
 2ـ أصل الووالة.
مادة ()32
تقوا اإلدارة المخ صة ال أشية في السلل ال ةخيص اس عمال العالمة وتزويع مقعا الطلب
ما يثبت ذلك ناء على طلبه ي وتقوا اإلدارة المخ صة نشة اإلعالن في النشةة ال ي تصعرها أو
تحعدها اللهة المخ صة عع دفع تكاليف النشة ي على أن ي ضمن إعالن النشة البيانات اآلتية-:
 1ـ صورة العالمة ال لارية.
 2ـ رام العالمة ال لارية المسللة وتاريخ تسليلها .
 3ـ اسم مالك العالمة ال لارية وعنوانه وجنسي ه.
 4ـ اسم المةخص له وعنوانه وجنسي ه.
 5ـ المن لات أو الخعمات المةخص اس عمالها وفئ ها.
 6ـ تاريخ عاية ونهاية ال ةخيص .
 7ـ النطاق اللغةافي لل ةخيص (إن وجع) .
مادة ()33
يكون شطب ايع ال ةخيص ناء على طلب يقعا إلى اإلدارة المخ صة من مالك العالمة أو
وويله المع مع أو المةخص له ي مةفقا ه ما يثبت ان هاء أو فسخ ال ةخيص ي عع أداء الةسم المقةر
.
وتبل اإلدارة المخ صة الطةف اآلخة طلب شطب القيع و ا يا وله في هذه الحالة
االع ةاض على ذلك الطعن أماا المحكمة المخ صة خالل ثالثين يوما من تاريخ إ الغه طلب
الشطب مع إيعاع نسخة من االع ةاض وما يفيع تقعيمه لعى اإلدارة المخ صة  .ويواف الشطب إلى
حين اتفاق الطةفين أو صعور حكم نهائي من المحكمة الفصل في االع ةاض.
مادة ()34
في حالة ععا االع يةاض عليى شيطب ال يةخيص أو صيعور حكيم نهيائي فيي االع يةاض مين
المحكمة ي تقوا اإلدارة المخ صة نشة الشطب في النشةة ال ي تصعرها أو تحعدها اللهة المخ صة
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عع دفع تكاليف النشة ي وي م ال أشية في السيلل شيطب ال يةخيص وتزوييع مقيعا الطليب ميا يثبيت
ذلك.
الفصل الثامن ـ العالمات اللماعية وعالمات المةاابة
وعالمات الهيئات ذات النفع العاا والمؤسسات المهنية
مادة ()35
يةفق طلب تسليل العالمة اللماعية إضافة إلى ما نصت عليه المادتين ( 2ي  )3من هذه
الالئحة الم طلبات اآلتية :ـ
 1ـ اإلشارة في طلب ال سليل إلى أنها عالمة جماعية .
 2ـ صورة طبق األصل من نظاا االتحاد أو ال نظيم أو المؤسسة العامة طالبة ال سليل مع
ال ععيالت ال ي اع تكون اع أدخلت عليها ي على أن يش مل على اآلتي :ـ
أ ـ يان فئة األشخاص الذين يحق لهم اس عمال العالمة وعالا هم مودع الطلب.
ـ نسخة من اش ةاطات اس عمال العالمة اللماعية للسلع والخعمات .
ج ـ إاةار أن مودع الطلب يقوا أو سيقوا إجةاء راا ة دايقة على اس عمال العالمة
اللماعية من ابل األعضاء ال ا عين له .
د ـ ويفية تأهل األعضاء للعضوية في تلك اللهة .
 3ـ أن تكون وافة المس نعات موثقة ومصعاة حسب األصول وم ةجمة إلى اللغة العة ية .
وي م النشة وال سليل ذات اإلجةاءات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الالئحة.
مادة ()36
يةفق طلب تسليل عالمة المةاابة أو الفحص إضافة إلى ما نصت عليه المادتين ( 2ي )3
من هذه الالئحة الم طلبات اآلتية :ـ
 1ـ اإلشارة في طلب ال سليل إلى أنها عالمة مةاابة أو فحص .
 2ـ نسخة طبق األصل من نظاا االتحاد أو ال نظيم أو المؤسسة العامة طالبة ال سليل مع ال ععيالت
ال ي اع تكون اع أدخلت عليها ي على أن يش مل على :ـ
أ ـ إاةار أن عالمة المةاابة أو الفحص سوف تس عمل من غية مقعا الطلب وأن مقعا الطلب لن
يزاول أعمال ال سويق أو إن اج أي سلع أو خعمات تس عمل عليها هذه العالمة  .وأنه لن
يزاول سياسات تمييز من شأنها أن تحول دون اس عمال العالمة من ابل أطةاف ثالثة تفي
المواصفات ال ي وضعها المالك .
ـ إاةار أن عالمة المةاابة أو الفحص تصادق على جودة ونوعيات أو مزايا السلع أو
الخعمات و أنها ال تشية إلى مصعر السلع أو الخعمات .
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ج ـ مس نعات تحعد المواصفات والمعايية ال ي تطبقها جهة إيعاع الطلب في سبيل مةاابة اس عمال
العالمة وتثبت أن جهة الطلب تمارس ةناملا مع معا ل قييم اللودة .
د ـ شهادة تبين مزايا السلع أو الخعمات المصادق عليها أو المطلو المصاداة عليها.
 3ـ أن تكون وافة المس نعات موثقة ومصعاة حسب األصول وم ةجمة إلى اللغة العة ية .
وي م النشة وال سليل نف اإلجةاءات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الالئحة.
مادة ()37
في حالة طلب تسليل عالمات لغايات غية تلارية فيلب أن يشار إلى ذلك في طلب
ال سليل مع إرفاق نظاا الهيئة ذات النفع العاا أو المؤسسة المهنية صاحبة الطلب ي وي م نشة
العالمة وتسليلها ذات اإلجةاءات المنصوص عليه في الفصل الثاني من هذه الالئحة .
الفصل ال اسع ـ أحكاا عامة
مادة ()38
تعع اللهة المخ صة إعالنا مضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم
المادة ( )43من القانون (النظاا) وينشة على نفقة المخالف في مكان ارز لةيعتين يومي ين
واسع ي االن شار تصعر إحعاهما في اإلاليم الكائن ه المقة الةئيسي للمخالف إن وجعت .
المادة ()39
لللهة المخ صة ان تنشئ نظاما الك ةونيا وااععة يانات الك ةونية ل قعيم طلبات تسليل
وتلعيع معة حماية العالمات ال لارية وم ا عة إجةاءاتها  ,وي قيع فيها البيانات المذوورة في المادة
رام (  )3من هذه الالئحة .
المادة ()40
تحعد الةسوا المس حقة وفقا لللعول الملحق هذه الالئحة ي ويلوز لكل دولة عضو فةض
رسوا خالف ذلك ي وفقا لإلجةاءات الم بعة لعيها.
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رسوا العالمات ال لارية ( الةيال السعودي)
أو ما يعادله عمالت قية دول الملل
الخدمات
أوالً  :العالمات التجارية وعالمات الخدمة عن عالمة واحدة لفئة واحدة.
 طلب تسليل عالمة تلارية.
 نشة عالمة تلارية (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة) .
 تسليل عالمة تلارية وإصعار شهادة.

الرسوم
()1000
()500
()5000

ثانيا ً  :العالمات الجماعية وعالمة المراقبة والفحص وعالمات هيئات النفع العام والمؤسسات المهنية.
 طلب تسليل عالمة جماعية وعالمات مةاابة أو عالمات هيئات النفع العاا أو المؤسسات المهنية.
 نشة عالمه (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة).
 طلييب تعييعيل نظيياا اسي خعاا عالميية مسييللة مخصصيية للعالليية علييى إجييةاء المةاابيية أو الفحييص أو
عالمة جماعية.
 تسليل عالمة وإصعار شهادة.

()5000

ثالثا ً  :التظلم واالعتراض عن عالمة واحدة بفئة واحدة .
 ال ظلم من اةار رفض تسليل عالمة أو تعليقة على شةط .
 طلب االع ةاض على ابول تسليل عالمة.

()1000
()2000

()2000
()1000
()500
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 طلب تحعيع جلسة لسماع األاوال

()1000

رابعا ً  :التجديد عن عالمة واحدة بفئة واحدة.
 طلب تلعيع عالمة خالل السنة األخيةة من معة حماي ها.
 طلب تلعيع عالمة خالل س ة أشهة من تاريخ ان هاء الحماية.
 نشة ال لعيع (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة).
خامسا ً  :نقل الملكية عن عالمة واحدة بفئة واحدة.
 طلب ال أشية نقل ملكية العالمة.
 نشة نقل الملكية (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة).

()1000
()500

سادسا ً  :الترخيص باستعمال عالمة واحدة بفئة واحدة.
 طلب ال أشية ال ةخيص اس عمال عالمة.
 نشة ال ةخيص (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة).
 طلب شطب ال ةخيص.
 نشة شطب ال ةخيص (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة).

()2000
()1000
()1000
()1000

سابعا ً  :الرهن عن عالمة واحدة بفئة واحدة.
 طلب ال أشية الةهن لعالمة .
 نشة الةهن (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة).
 طلب فك الةهن.
 نشة فك الةهن (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة).

()1000
()500
()500
()500

ثامنا ً  :تعديل البيانات بعد التسجيل عن عالمة واحدة بفئة واحدة.
 طلب ال أشية غيية اسم مالك العالمة.
 طلب ال أشية غيية عنوان مالك العالمة.
 طلب ال أشية غيية اسم وعنوان مالك العالمة أو الوويل.
 طلب ال أشية غيية إسم وويل ال سليل
 نشة تععيل أسم أو عنوان مالك العالمة أو الوويل (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة).

()1000
()1000
()1000
()200
()500

()5500
()6500
()1000
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تاسعا ً  :التعديل في شكل عالمة واحدة بفئة واحدة.
 طلب ال ععيل في شكل العالمة.
 نشة تععيل شكل العالمة (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة).
 ال ظلم من اةار رفض تععيل عالمة مسللة .
عاشرا ً  :شطب عالمة واحدة عن فئة واحدة.
 طلب شطب تسليل عالمة من المالك.
 طلب شطب جزء من السلع أو الخعمات.
 نشة الشطب (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة).

حادي عشر  :رسوم أخرى .
 طلب الحماية المؤا ة لعالمة تلارية (لعالمة واحدة عن فئة واحدة).
 طلب فحص مبعئي عن عالمة تلارية (لعالمة واحدة عن فئة واحدة).
 طلب الحصول على صورة طبق األصل أو عل فااع من شهادة ال سليل(لعالمة واحدة عن فئة واحدة).
 طلب الحصول على شهادة إيعاع عالمة (لعالمة واحدة عن فئة واحدة).
 طلب صورة طبق األصيل مين أي طليب أو مسي نع مقيعا ليإلدارة المخ صية أو صيادر منهيا (لعالمةة
واحدة عن فئة واحدة).
 ايع وويل تسليل عالمة تلارية في سلل الووالء.
 تلعيع القيع في سلل الووالء (سنوياً).
 رسوا وسيلة النشة لكل ععد (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة)

()1000
()500
()500
()200
()200
()200

()1000
()1000
()1000
()500
()200
()3000
()3000
()50
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