ﻗـﺎﻧـﻮﻥ ﺍﺗﺤـﺎﺩﻱ ﺭﻗـﻢ ) (٣٧ﻟﺴﻨـﺔ  ١٩٩٢ﻡ
ﻓﻲ ﺷـﺄﻥ ﺍﻟﻌـﻼﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻳـﺔ
ﺍﻟﻤﻌـﺪﻝ ﺑـﺎﻟﻘـﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗـﻢ ) (١٩ﻟﺴﻨـﺔ ٢٠٠٠ﻡ
ﻭﺍﻟﻘـﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗـﻢ ) (٨ﻟﺴﻨـﺔ  ٢٠٠٢ﻡ

اجلزء الأول

قـانـون احتـادي رقـم ( )37ل�سنـة  1992م
يف �شـ�أن
العـالمـات التجـاريـة
املعـدل بـالقـانـون رقـم ( )19ل�سنـة 2000م
والقـانـون رقـم ( )8ل�سنـة  2002م

قانون احتادي رقم ( )37ل�سنة 1992م ¬

يف �ش�أن العالمات التجارية

نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.
بعد االطالع على الد�ستور ،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972م يف �ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني
املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 1979م يف �ش�أن قمع الغ�ش والتدلي�س يف املعامالت التجارية،
وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985م والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1987م،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )37ل�سنة 1992م يف �ش�أن العالمات التجارية ،املعدل بالقانون رقم ( )19ل�سنة
2000م،
وعلى قانون املعامالت التجارية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة 1993م،
وعلى املر�سوم االحتادي رقم ( )20ل�سنة 1996م ب�ش�أن امل�صادقة على ان�ضمام دولة الإمارات العربية املتحدة
�إىل اتفاقية باري�س حلماية امللكية ال�صناعية،
وعلى املر�سوم االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1997م يف �ش�أن اتفاقية وبروتوكول ان�ضمام الدولة �إىل منظمة التجارة
العاملية ووثيقة جولة (�أورجواي)،
وبناء على ما عر�ضه وزير االقت�صاد والتجارة  ،وموافقة جمل�س الوزراء واملجل�س الوطني االحتادي ،وت�صديق
املجل�س الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:

____________________

¬ ُن�شر القانون االحتادي رقم ( )37ل�سنة 1992م باجلريدة الر�سمية بالعدد (� )243أكتوبر 1992م ُوعدل بالقوانني الآتية:
1 -1القانون االحتادي رقم ( )19ل�سنة 2000م الذي ُن�شر باجلريدة الر�سمية بالعدد (� )353سبتمرب 2000م والذي ا�ستبدل ن�ص املادة رقم ( )1وعبارة
(اجلريدة الر�سمية) بعبارة (الن�شرة) يف املواد �أرقام (.)43،25،19،14
2 -2والقانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 2002م الذي ُن�شر باجلريدة الر�سمية بالعدد ( )384يوليو 2002م والذي ا�ستبدل ن�صو�ص املواد �أرقام ()1
و( )3و( )4و( )8و( )10و( )11و( )13و( )14و( )16و( )17و( )18و( )19و( )21و( )22و( )23و( )25و( )32و ( )37و( )38و()41
و()43
كما �أ�ضاف مادة جديدة برقم ( )20مكرر ًا.
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البــاب الأول
تعاريف
املادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل منها ما مل يق�ض
�سياق الن�ص بغري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
 :وزارة االقت�صاد و التجارة.
الوزارة
ال�سلطة املخت�صة  :ال�سلطة املخت�صة يف الإمارة.
 :ن�شرة العالمات التجارية التي ت�صدرها الوزارة.
الن�شرة
 :كل ت�صميم يت�ضمن جمموعة من املرئيات ( �أي تكوين فني ).
الر�سم
 :كل ر�سم مرئي واحد.
الرمز
 :العالمات املحفورة.
الدمغات
 :العالمات البارزة.
النقو�ش
� :صور الإن�سان �سواء كانت �صورة �صاحب امل�شروع �أو �صورة غريه.
ال�صور
� :سجل العالمات التجارية لدى الوزارة.
ال�سجل
 :جلنة العالمات التجارية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
اللجنة
املادة ()2
تعترب عالمة جتارية كل ما ي�أخذ �شك ًال مميز ًا من �أ�سماء �أو كلمات �أو �إم�ضاءات �أو حروف �أو �أرقام �أو ر�سوم �أو
رموز �أو عناوين �أو دمغات �أو �أختام �أو �صور �أو نقو�ش �أو �إعالنات �أو عبوات �أو �أية عالمة �أخرى �أو �أي جمموع منها
�إذا كانت ت�ستخدم �أو يراد �أن ت�ستخدم �إما يف متييز ب�ضائع �أو منتجات �أو خدمات �أي ًا كان م�صدرها و �إما للداللة
على �أن الب�ضائع �أو املنتجات تعود ملالك العالمة ب�سبب �صنعها �أو انتقائها �أو االجتار بها �أو للداللة علي ت�أدية
خدمة من اخلدمات .
ويعترب ال�صوت جزء ًا من العالمة التجارية �إذا كان م�صاحبا لها.
املادة ()3

ال ي�سجل كعالمة جتاريه �أو كعن�صر منها ما ي�أتي:
1 -1العالمة اخلالية من �أيه �صفة �أو طابع مميز �أو العالمة املكونة من بيانات لي�ست �إال الت�سمية التي يطلقها
العرف علي الب�ضائع واملنتجات واخلدمات �أو الر�سوم امل�ألوفة وال�صور العادية للب�ضائع واملنتجات.
�2 -2أية عالمة تخل بالآداب العامة �أو تخالف النظام العام.
3 -3ال�شعارات العامة والأعالم وغريها من الرموز اخلا�صة بالدولة �أو املنظمات العربية �أو الدولية �أو �إحدى
م�ؤ�س�ساتها �أو �أية دولة �أجنبية �إال بتفوي�ض منها ،وكذلك �أي تقليد لتلك ال�شعارات �أو الأعالم �أو الرموز.
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4 -4رموز الهالل الأحمر �أو ال�صليب الأحمر وغريها من الرموز الأخرى امل�شابهة و كذلك العالمات التي
تكون تقليد ًا لها.
5 -5العالمات املماثلة �أو امل�شابهة للرموز ذات ال�صبغة الدينية املح�ضة.
6 -6الأ�سماء والبيانات اجلغرافية �إذا كان من �ش�أن ا�ستعمالها �أن يحدث لب�س ًا فيما يتعلق مبن�ش�أ الب�ضاعة �أو
املنتجات �أو اخلدمات �أو م�صدرها.
ً
7 -7ا�سم الغري �أو لقبه �أو �صورته �أو �شعاره ما مل يوافق هو �أو ورثته مقدما علي ا�ستعماله.
8 -8البيانات اخلا�صة بدرجات ال�شرف التي ال يثبت طالب الت�سجيل ا�ستحقاقه لها قانون ًا.
9 -9العالمات التي من �ش�أنها �أن ت�ضلل اجلمهور �أو التي تت�ضمن بيانات كاذبة عن من�ش�أ �أو م�صدر املنتجات
�أو اخلدمات �أو عن �صفاتها الأخرى ،وكذلك العالمات التي حتتوي على ا�سم جتاري وهمي �أو مقلد �أو
مزور.
1010العالمات اململوكة لأ�شخا�ص طبيعيني �أو معنويني يكون التعامل معهم حمظوراً.
1111العالمات التي ين�ش�أ عن ت�سجيلها لبع�ض فئات املنتجات �أو اخلدمات احلط من قيمة املنتجات �أو
اخلدمات الأخرى التي متيزها العالمة.
1212العالمات التي ت�شمل الألفاظ �أو العبارات الآتية ( :امتياز ) �أو ( ذو امتياز ) �أو (م�سجل) �أو (ر�سم
م�سجل) �أو (حقوق الطبع) �أو ( التقليد يعترب تزوير ًا) �أو ما �شابه ذلك من الألفاظ و العبارات.
1313الأو�سمة الوطنية والأجنبية ،والعمالت املعدنية �أو الورقية.
1414العالمة التي تعترب جمرد ترجمة لعالمة م�شهورة �أو لعالمة �أخرى �سبق ت�سجيلها �إذا كان من �ش�أن
الت�سجيل �أن يحدث لب�س ًا لدى جمهور امل�ستهلكني بالن�سبة للمنتجات التي متيزها العالمة �أو املنتجات
املماثلة.
-1
-2
-3

املادة ()4
1ال يجوز ت�سجيل العالمات التجارية ذات ال�شهرة العاملية التي جتاوز حدود البلد الأ�صلي للعالمة �إىل
البالد الأخرى� ،إال بناء على طلب مالكها الأ�صلي �أو بناء على توكيل ر�سمي منه.
2ولتحديد ما �إذا كانت العالمة ذات �شهرة يراعى مدى معرفتها لدى اجلمهور املعني نتيجة ترويجها.
3وال يجوز ت�سجيل العالمات ذات ال�شهرة لتمييز �سلع �أو خدمات غري مماثلة �أو مطابقة لتلك التي متيزها
هذه العالمات �إذا:
 .أدل ا�ستخدام العالمة على �صلة بني ال�سلع واخلدمات املطلوب متييزها و�سلع �أو خدمات �صاحب
العالمة الأ�صلية.
 .ب�أدى ا�ستخدام العالمة الحتمال الإ�ضرار مب�صالح �صاحب العالمة الأ�صلية.
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البــاب الثـانـي
ت�سجيل العالمات و�شطبها
املادة ()5
يعد يف الوزارة �سجل ي�سمى �سجل العالمات التجارية تدون فيه جميع العالمات التجارية و�أ�سماء �أ�صحابها
وعناوينهم ونوع ن�شاطهم و �أو�صاف ب�ضائعهم �أو منتجاتهم �أو خدماتهم وما يطر�أ على العالمات من حتويل �أو
تنازل �أو نقل للملكية �أو رهن �أو ترخي�ص باال�ستعمال �أو �أية تعديالت �أخرى .
ولكل �شخ�ص �أن يطلب �صورة طبق الأ�صل مما هو مدون يف هذا ال�سجل بعد دفع الر�سوم املقررة.
املادة ()6
للأ�شخا�ص التايل ذكرهم احلق يف ت�سجيل عالماتهم التجارية:
1 -1مواطنو الدولة من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو االعتباريني الذين يزاولون �أي عمل من الأعمال التجارية �أو
ال�صناعية �أو احلرفية �أو اخلدمية .
2 -2الأجانب من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو االعتباريني الذين يزاولون �أي عمل من الأعمال التجارية �أو
ال�صناعية �أو احلرفية �أو اخلدمية يف الدولة .
3 -3الأجانب من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو االعتباريني الذين يزاولون �أي عمل من الأعمال التجارية �أو
ال�صناعية �أو احلرفية �أو اخلدمية يف �أية دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة املثل .
4 -4الأ�شخا�ص االعتبارية العامة.
املادة ()7
لكل من يرغب يف ا�ستعمال عالمة جتارية لتمييز ب�ضاعة �أو منتجات �أو خدمات �أن يطلب ت�سجيلها وفق ًا لأحكام
هذا القانون.
ويقدم طلب ت�سجيل العالمة �إىل الوزارة بالأو�ضاع وال�شروط املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية.
املادة ()8
يجوز ت�سجيل العالمة التجارية عن فئة واحدة �أو �أكرث من فئات املنتجات �أو اخلدمات بح�سب الت�صنيف الدويل
وقواعده الواردة يف الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وال يجوز �أن ي�شتمل طلب ت�سجيل العالمة على �أكرث من فئة
واحدة .
املادة ()9
يجوز تقدمي طلب واحد لت�سجيل جمموعة من العالمات املتماثلة يف عنا�صرها اجلوهرية والتي يقت�صر اختالفها
على �أمور ال مت�س ذاتيتها م�سا�س ًا جوهري ًا كلون العالمات �أو بيانات املنتجات �أو اخلدمات املرتبطة بها ،على �أن
تكون هذه املنتجات �أو اخلدمات تابعة لفئة واحدة.
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املادة ()10
مع مراعاة حكم املادة ( )26من هذا القانون ،ال يجوز ت�سجيل �أية عالمة جتارية مطابقة �أو م�شابهة لعالمة
�سبق ت�سجيلها عن ذات املنتجات �أو اخلدمات� ،أو عن منتجات �أو خدمات غري مماثلة �إذا كان من �ش�أن ا�ستعمال
العالمة املطلوب ت�سجيلها �أن يولد انطباع ًا بالربط بينها وبني منتجات �أو خدمات مالك العالمة امل�سجلة �أو �أن
ي�ؤدي الحتمال الإ�ضرار مب�صاحله.
و�إذا طلب �شخ�ص �أو �أكرث يف تاريخ واحد ت�سجيل العالمة ذاتها �أو عالمات متقاربة �أو مت�شابهة عن ذات املنتجات
�أو اخلدمات �أو عن منتجات �أو خدمات مماثلة لها تقع يف ذات الفئة ،وجب على الوزارة وقف ت�سجيل جميع
الطلبات �إىل �أن يقدم تنازل م�صدق عليه من املتنازعني مل�صلحة �أحدهم �أو �إىل �أن ي�صدر حكم نهائي مل�صلحة
�أي منهم .
املادة()11
يجوز للوزارة �أن تفر�ض ما تراه الزم ًا من القيود والتعديالت لتحديد العالمة التجارية و تو�ضيحها على وجه مينع
التبا�سها بعالمة �أخرى �سبق ت�سجيلها �أو لأي �سبب �آخر تراه ،ويفرت�ض احتمال حدوث التبا�س يف حالة ا�ستخدام
عالمة جتارية لتمييز �سلع �أو خدمات متطابقة.
و�إذا رف�ضت الوزارة ت�سجيل العالمة التجارية ل�سبب ما� ،أو علق الت�سجيل على قيود �أو تعديالت وجب عليها �أن
تخطر طالب الت�سجيل كتابة ب�أ�سباب قرارها.
ً
ويف جميع الأحوال يتعني على الوزارة �أن تبت يف طلب الت�سجيل خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه متى كان
م�ستوفي ًا لل�شروط و الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والئحته التنفيذية.
املادة ()12
يجوز لطالب الت�سجيل الذي رف�ض طلبه �أو علق قبوله على �شرط �أن يتظلم من هذا القرار �إيل اللجنة خالل
ثالثني يوم ًا من تاريخ �إبالغه به.
و�إذا �أيدت اللجنة قرار الوزارة القا�ضي برف�ض الطلب �أو تعليق قبوله على ا�ستيفاء بع�ض ال�شروط جاز لطالب
الت�سجيل �أن يطعن يف قرار اللجنة �أمام املحكمة املدنية املخت�صة خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �إبالغه به.
ويعترب طالب الت�سجيل متناز ًال عن طلبه �إذا مل يتظلم من قرار الوزارة �أو مل يطعن يف قرار اللجنة خالل املواعيد
املحددة يف هذه املادة �أو مل يقم بتنفيذ ما رف�ضته الوزارة من قيود �أو �شروط يف امليعاد الذي يحدده الإخطار
املوجه �إليه يف هذا ال�ش�أن.
املادة ()13
ت�شكل جلنة العالمات التجارية برئا�سة وكيل الوزارة و ع�ضوية كل من:
•ع�ضوين ميثالن الوزارة ير�شحهما الوزير.
•ع�ضو جمل�س �إدارة من احتاد غرف التجارة و ال�صناعة يف الدولة ير�شحه احتاد الغرف.
•ع�ضو جمل�س �إدارة عن كل غرفة من غرف التجارة و ال�صناعة يف الدولة تر�شحه الغرفة املعنية.
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وتختار اللجنة من بني �أع�ضائها نائب ًا للرئي�س و يكون اجتماعها �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،وت�صدر
القرارات ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ويف حالة الت�ساوي يف الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س ،و جتتمع
مرة على الأقل �شهري ًا.
ويكون للجنة مقرر تر�شحه الوزارة.
وحتدد بقرار من جمل�س الوزراء مكاف�آت �أع�ضاء اللجنة و املقرر.
املادة ( )14
�إذا قبلت الوزارة العالمة التجارية وجب عليها قبل ت�سجيلها �أن تعلن عنها يف الن�شرة ويف �صحيفتني يوميتني
ت�صدران يف الدولة باللغة العربية وذلك على نفقة طالب الت�سجيل.
ولكل ذي �ش�أن �أن يعرت�ض على ت�سجيل العالمة و يقدم االعرتا�ض كتابة �إىل الوزارة �أو ير�سل �إليها بالربيد امل�سجل
�أو الربيد االلكرتوين خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �آخر �إعالن  ،وعلى الوزارة �أن تخطر طالب الت�سجيل ب�صورة
من االعرتا�ض على طلبه خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ت�سلمها له.
وعلى طالب الت�سجيل �أن يقدم �إىل الوزارة رد ًا مكتوب ًا على هذا االعرتا�ض خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إبالغه به
ف�إذا مل ي�صل الرد يف امليعاد املذكور اعترب طالب الت�سجيل متناز ًال عن طلبه.
املادة ()15
يتعني على الوزارة قبل �أن تف�صل يف االعرتا�ضات املقدمة �إليها �أن ت�سمع �أقوال الطرفني �أو �أحدهما �إذا طلب �أي
منهما ذلك.
وت�صدر الوزارة قرارها برف�ض الت�سجيل �أو بقبوله ولها �أن تفر�ض يف احلالة الأخرية ما تراه من قيود �أو �شروط.
ولكل ذي �ش�أن �أن يتظلم من قرار الوزارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ اخطاره به �أمام اللجنة وله �أن يطعن
يف قرار اللجنة �أمام املحكمة املدنية املخت�صة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إبالغه بالقرار.
وال يرتتب على الطعن يف القرار ال�صادر بقبول ت�سجيل العالمة التجارية وقف �إجراءات الت�سجيل ما مل تقرر
املحكمة املخت�صة غري ذلك.
املادة ()16
�إذا �سجلت العالمة التجارية ان�سحب �أثر الت�سجيل �إىل تاريخ تقدمي الطلب.
ويعطي ملالك العالمة مبجرد �إمتام ت�سجيلها �شهادة ت�شمل البيانات الآتية:
1 -1رقم ت�سجيل العالمة.
2 -2تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ الت�سجيل.
3 -3اال�سم التجاري �أو ا�سم مالك العالمة وجن�سيته وحمل �إقامته.
�4 -4صورة مطابقة للعالمة.
5 -5بيان باملنتجات �أو بالب�ضائع �أو باخلدمات املخ�ص�صة لها العالمة وبيان فئتها.
6 -6رقم وتاريخ حق الأ�سبقية الدويل وا�سم الدولة الع�ضو يف اتفاقية باري�س حلماية امللكية ال�صناعية التي
�أودع فيها طلب الأ�سبقية.
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املادة ()17
يعترب من قام بت�سجيل العالمة مالك ًا لها دون �سواه وال جتوز املنازعة يف ملكية العالمة �إذا ا�ستعملها من قام
بت�سجيلها ب�صفة م�ستمرة خم�س �سنوات على الأقل من تاريخ الت�سجيل دون �أن ترفع عليه دعوى تق�ضي بعدم
ملكيته للعالمة.
ويتمتع �صاحب العالمة امل�سجلة بحق منع الغري من ا�ستعمال عالمة مطابقة �أو م�شابهة لتمييز منتجات �أو خدمات
مطابقة �أو م�شابهة �أو مرتبطة باملنتجات واخلدمات التي �سجلت عنها العالمة على نحو ي�ؤدي لإحداث لب�س لدى
جمهور امل�ستهلكني.
املادة ()18
يجوز ملالك عالمة جتاريه �سبق ت�سجيلها �أن يقدم يف �أي وقت طلب ًا �إىل الوزارة لإدخال �أية �إ�ضافة �أو تعديل على
املنتجات �أو اخلدمات التي متيزها العالمة � ،أو على العالمة ذاتها على �أال مي�س التعديل ذاتية العالمة م�سا�س ًا
جوهري ًا.
وي�صدر قرار الوزارة يف �ش�أن طلب التعديل على املنتجات �أو اخلدمات وفق ًا لل�شروط والقواعد املتعلقة ب�شطب
ت�سجيل العالمة عن بع�ض املنتجات �أو اخلدمات� .أما قرارها يف �ش�أن التعديل على العالمة في�صدر وفق ًا لل�شروط
والقواعد املقررة للبت يف طلبات الت�سجيل الأ�صلية ،ويكون قاب ًال للتظلم والطعن فيه بالطرق ذاتها.
ويعلن عن التعديل يف الن�شرة ويف �صحيفتني يوميتني ت�صدران يف الدولة باللغة العربية وذلك على نفقة طالب
التعديل.
املادة ()19
مدة احلماية املرتتبة على ت�سجيل العالمة التجارية ع�شر �سنوات ول�صاحب العالمة �أن يكفل ا�ستمرار احلماية
ملدد متتالية كل منها ع�شر �سنوات �إذا قدم طلب ًا بتجديد ت�سجيل العالمة خالل ال�سنة الأخرية من مدة احلماية
ال�سارية وفق ًا للأو�ضاع وال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والئحته التنفيذية.
ويتم جتديد ت�سجيل العالمة دون �أي فح�ص �إ�ضايف ودون �أن ي�سمح للغري باملعار�ضة يف التجديد وي�شهر جتديد
ت�سجيل العالمة يف الن�شرة ويف �صحيفتني يوميتني ت�صدران يف الدولة باللغة العربية على نفقة �صاحب العالمة.
وال يجوز يف حالة طلب جتديد ت�سجيل العالمة �إدخال �أي تغيري عليها �أو �شطب �أو �إ�ضافة �أية منتجات �أو خدمات
على قائمة املنتجات �أو اخلدمات التي �سجلت عنها العالمة.
وعلى الوزارة خالل ال�شهر التايل النتهاء مدة احلماية �أن تقوم ب�إخطار �صاحب العالمة كتابة على عنوانه املقيد
يف ال�سجل بانتهاء مدة حمايتها ،و�إذا مل يقم �صاحب العالمة بتقدمي طلب التجديد خالل الثالثة �أ�شهر التالية
لتاريخ انتهاء مدة احلماية قامت الوزارة من تلقاء نف�سها ب�شطب العالمة من ال�سجل.
املادة ()20
يجوز ل�صاحب العالمة التجارية �أن يطلب �شطب ت�سجيلها من ال�سجل �سواء عن كل املنتجات �أو اخلدمات التي
�سجلت عنها العالمة �أو عن جزء منها فقط ويقدم طلب ال�شطب وفق ًا للأو�ضاع وال�شروط التي تن�ص عليها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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و�إذا كانت العالمة مرخ�ص ًا با�ستعمالها وفق ًا لعقد مقيد يف �سجل العالمات التجارية فال يجوز �شطب ت�سجيل
هذه العالمة �إال بناء على موافقة كتابية من امل�ستفيد من الرتخي�ص ما مل يتنازل امل�ستفيد عن هذا احلق �صراحة
يف عقد الرتخي�ص.
املادة ( ) 20مكرر
للوزارة �أن تقوم ب�شطب العالمة التي �سجلت دون وجه حق بعد �إخطار ذوي ال�ش�أن ب�سبب ال�شطب و�سماع �أقوالهم
والوقوف على �أوجه دفاعهم.
ً
ولذوي ال�ش�أن الطعن يف قرار ال�شطب لدى املحكمة املدنية املخت�صة خالل ثالثني يوما من تاريخ الإخطار
بال�شطب.
املادة ()21
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )17من هذا القانون يكون لكل ذي �ش�أن احلق يف طلب احلكم ب�شطب العالمة
التجارية التي تكون قد �سجلت بغري حق وعلى الوزارة �أن تقوم ب�شطب الت�سجيل متى قدم لها حكم بات مذيل
بال�صيغة تنفيذية.
املادة ()22
للمحكمة املدنية املخت�صة �أن حتكم بناء على طلب كل ذي �ش�أن ب�شطب ت�سجيل العالمة التجارية �إذا ثبت لديها
�أنها مل ت�ستعمل خم�س �سنوات متتالية �إال �إذا �أثبت مالك العالمة �أن عدم ا�ستعمالها كان ل�سبب �أجنبي عنه ،
ويعترب �سبب ًا �أجنبي ًا  ،قيود اال�سترياد وال�شروط احلكومية الأخرى التي تفر�ض على ال�سلع واخلدمات التي متيزها
العالمة.
ولغايات هذه املادة يعترب ا�ستعمال العالمة من قبل �شخ�ص خمول بذلك من مالكها ا�ستخداما لها.
املادة ()23
ُ
للمحكمة املدنية املخت�صة � ،أن حتكم بناء على طلب ذي ال�ش�أن ،الأمر ب�إ�ضافة �أي بيان لل�سجل يكون قد �أغفل
تدوينه به� ،أو بحذف �أو بتعديل �أي بيان وارد يف ال�سجل �إذا كان قد دون بدون وجه حق �أو كان غري مطابق
للحقيقة ،وللوزارة �أن تقوم بذلك من تلقاء نف�سها.
املادة ()24
على الوزارة �أن تقوم ب�شطب ت�سجيل العالمة التجارية التي يقرر مكتب مقاطعة �إ�سرائيل يف الدولة �أنها م�شابهة
�أو مطابقة لعالمة �أو رمز �أو �شعار �إ�سرائيلي وكذلك العالمات اململوكة لأ�شخا�ص ي�صدر يف �ش�أنهم قرار بحظر
التعامل معهم.
املادة ()25
يجب �إ�شهار �شطب العالمة التجارية من ال�سجل يف الن�شرة ويف �صحيفتني يوميتني ت�صدران يف الدولة باللغة
العربية ،وذلك على نفقة طالب �إ�شهار ال�شطب.
املادة ()26
�إذا �شطب ت�سجيل العالمة التجارية فال يجوز �إعادة ت�سجيلها ل�صالح الغري عن ذات املنتجات �إال بعد انق�ضاء
ثالث �سنوات من تاريخ ال�شطب.
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البــاب الثـالـث
انتقال ملكية العالمة و رهنها
املادة ()27
يجوز نقل ملكية العالمة التجارية �أو رهنها �أو احلجز عليها مع املحل التجاري �أو م�شروع اال�ستغالل التي ت�ستخدم
العالمة يف متييز منتجاته �أو خدماته �أو بدونهما.
املادة ()28
ي�شمل انتقال ملكية املحل التجاري �أو م�شروع ا�ستغالل العالمات التجارية امل�سجلة با�سم ناقل امللكية التي ميكن
اعتبارها ذات ارتباط و وثيق باملحل �أو بامل�شروع ما مل يتفق على غري ذلك.
و�إذا انتقلت ملكية املحل التجاري �أو م�شروع اال�ستغالل من غري العالمة جاز لناقل امللكية اال�ستمرار يف ا�ستعمال
العالمة بالن�سبة للمنتجات �أو اخلدمات التي �سجلت من �أجلها ما مل يتفق على غري ذلك.
املادة ()29
ال يكون نقل ملكية العالمة التجارية �أو رهنها حجة على الغري �إال بعد الت�أ�شري به يف �سجل العالمات و�إ�شهاره
بالكيفية التي حتددها الالئحة التنفيذية.
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البــاب الـرابـع
عقود الرتخي�ص با�ستعمال العالمة
املادة ()30
يجوز ملالك العالمة التجارية ،مبوجب عقد مكتوب وموثق �أن يرخ�ص ل�شخ�ص �أو �أكرث با�ستعمال العالمة عن كل
�أو بع�ض املنتجات �أو اخلدمات امل�سجلة عنها العالمة ،ويكون ملالك العالمة �أن ي�ستعملها بنف�سه ما مل يتفق على
غري ذلك.
وال يجوز �أن تزيد مدة الرتخي�ص با�ستعمال العالمة عن املدة املقررة حلمايتها.
املادة ()31
يجب قيد عقد الرتخي�ص با�ستعمال العالمة التجارية يف �سجل العالمات ،وال يكون للرتخي�ص �أثر قبل الغري �إال
بعد قيده يف ال�سجل والإ�شهار عنه بالكيفية التي حتددها الالئحة التنفيذية.
املادة ()32
ال يجوز للم�ستفيد من الرتخي�ص التنازل عنه لغريه �أو منح تراخي�ص من الباطن ما مل ين�ص عقد الرتخي�ص
على خالف ذلك.
وال يجوز الإلزام بالرتخي�ص الإجباري ال�ستغالل العالمة التجارية يف �أي حال من الأحوال.
املادة ()33
ي�شطب قيد الرتخي�ص من ال�سجل بناء على طلب مالك العالمة �أو امل�ستفيد من الرتخي�ص بعد تقدمي ما يثبت
انتهاء �أو ف�سخ عقد الرتخي�ص.
وعلى الوزارة �أن تخطر الطرف الآخر بالطلب املقدم ل�شطب الرتخي�ص ،ولهذا الطرف �أن يعرت�ض على طلب
ال�شطب وفق ًا للإجراءات والأو�ضاع التي تن�ص عليها الالئحة التنفيذية.
املادة ()34
ال يجوز �أن يت�ضمن عقد الرتخي�ص �أية ن�صو�ص تقيد امل�ستفيد من الرتخي�ص بقيود غري مرتتبة على احلقوق التي
يخولها ت�سجيل العالمة التجارية �أو غري �ضرورية للمحافظة على هذه احلقوق ،ومع ذلك يجوز �أن يت�ضمن عقد
الرتخي�ص القيود الآتية :
1 -1حتديد نطاق املنطقة اجلغرافية لت�سويق املنتجات �أو اخلدمات التي حتمل العالمة.
2 -2حتديد مدة الرتخي�ص با�ستعمال العالمة على �أن يراعى يف هذا ال�ش�أن �أحكام املادة ( )21من هذا القانون.
3 -3ال�شروط التي تكفل ملالك العالمة مراقبة جودة املنتجات التي ينطبق عليها الرتخي�ص.
�4 -4إلزام امل�ستفيد من الرتخي�ص باالمتناع عن جميع الأعمال التي قد يرتتب عليها احلط من قيمة املنتجات �أو
اخلدمات التي حتمل العالمة �أو الإ�ساءة �إليها.
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البـاب اخلـامـ�س
العالمات التي تخ�ص�ص للداللة
على مراقبة منتجات معينة �أو فح�صها
املادة ()35
يجوز للأ�شخا�ص االعتباريني الذين يتولون مراقبة �أو فح�ص بع�ض املنتجات �أو اخلدمات من حيث م�صدرها �أو
عنا�صر تركيبها �أو طريقة �صنعها �أو جودتها �أو ذاتيتها �أو �أية خا�صية �أخرى �أن يطلبوا من الوزارة الرتخي�ص لهم
بت�سجيل عالمة تكون خم�ص�صة للداللة على �إجراء املراقبة والفح�ص.
ويف جميع الأحوال ال يجوز ت�سجيل هذه العالمة �أو نقل ملكيتها �إال مبوافقة الوزير.
املادة ()36
حتدد الالئحة التنفيذية ال�شروط والقواعد اخلا�صة بت�سجيل العالمة امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة وامل�ستندات
املطلوب �إرفاقها بطلب الت�سجيل.
ويرتتب على ت�سجيل هذه العالمة جميع الآثار املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
وال يجوز �إعادة ت�سجيل العالمة املذكورة يف حالة �شطبها �أو عدم جتديدها بالن�سبة �إىل منتجات �أو ب�ضائع �أو
خدمات مماثلة �أو مت�شابهة.
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البـاب ال�سـاد�س
العقوبات
املادة ( )37
يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف درهم �أو ب�أحدي هاتني العقوبتني:
1 -1كل من زور عالمة جتارية مت ت�سجيلها طبق ًا للقانون �أو قلدها بطريقة تدعو �إىل ت�ضليل اجلمهور �سواء
بالن�سبة لل�سلع واخلدمات التي متيزها العالمة الأ�صلية �أو تلك التي متاثلها ،وكل من ا�ستعمل عالمة جتارية
مزورة �أو مقلدة مع علمه بذلك.
2 -2كل من و�ضع ب�سوء نية على منتجاته عالمة جتارية م�سجلة مملوكة لغريه �أو ا�ستعمل تلك العالمة بغري حق.
3 -3كل من باع �أو عر�ض للبيع �أو التداول �أو حاز بق�صد البيع منتجات عليها عالمة جتارية مزورة �أو مقلدة �أو
مو�ضوعة بغري حق مع علمه بذلك ،وكذلك كل من قدم �أو عر�ض تقدمي خدمات حتت عالمة جتارية مزورة
�أو مقلدة �أو م�ستعملة بغري حق مع علمه بذلك.
املادة ()38
يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة و بالغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف درهم و ال تزيد عن ع�شرة �آالف درهم
�أو ب�أحدي هاتني العقوبتني:
1 -1كل من ا�ستعمل عالمة غري قابلة للت�سجيل وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف البنود ( )2و( )3و( )4و()5
و( )6و( )8و( )9و( )10و( )11و( )12و( )13و( )14من املادة ( )3من هذا القانون.
2 -2كل من دون بغري حق على عالمته �أو م�ستنداته بيان ًا ي�ؤدي �إىل االعتقاد بح�صول ت�سجيلها �أو بتمييزها
ملنتجات �أو �سلع غري تلك املذكورة يف ال�سجل.
املادة ()39
يعاقب كل من ارتكب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )37و( )38من هذا القانون يف حالة العود
بذات العقوبة عالوة على �إغالق املحل التجاري �أو م�شروع اال�ستغالل مدة ال تقل عن خم�سة ع�شر يوم ًا وال تزيد
على �ستة �أ�شهر مع ن�شر احلكم على نفقة املحكوم عليه وفق ًا للإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية .
املادة ()40
يجوز لكل من �أ�صابه �ضرر نتيجة لأي من الأفعال املن�صو�ص عليها يف املادتني (� )37أو( )38من هذا القانون
�أن يرفع دعوى �أمام املحكمة املدنية املخت�صة ملطالبة امل�سئول عن الفعل بتعوي�ض منا�سب عما حلقه من �أ�ضرار.
املادة ()41
يجوز ملالك العالمة التجارية  ،يف �أي وقت ،و لو كان ذلك قبل رفع �أية دعوى �أن ي�ست�صدر ،بناء على عري�ضة
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م�شفوعة ب�شهادة ر�سمية دالة على ت�سجيل العالمة� ،أمر ًا من املحكمة املخت�صة باتخاذ الإجراءات التحفظية
الالزمة ،وعلي الأخ�ص ما ي�أتي :
�1 -1إجراء حم�ضر ح�صر وو�صف تف�صيلي لاللآت والأدوات التي ت�ستخدم �أو التي ا�ستخدمت يف ارتكاب �أي
من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون وكذلك املنتجات �أو الب�ضائع املحلية �أو امل�ستوردة وعناوين
املحالت �أو الأغلفة �أو الأوراق �أو غريها تكون قد و�ضعت عليها العالمة �أو البيان مو�ضوع اجلرمية.
2 -2توقيع احلجز على الأ�شياء املذكورة يف البند ال�سابق ،وذلك بعد �أن يقدم الطالب ت�أمين ًا مالي ًا تقدره املحكمة
لتعوي�ض املحجوز عليه عند االقت�ضاء.
ويجوز للمحكمة ندب خبري �أو �أكرث للمعاونة يف تنفيذ الإجراءات التحفظية ،وي�ستثني �أ�صحاب العالمات امل�شهورة
من �شرط تقدمي ال�شهادة الدالة على ت�سجيل العالمة.
املادة ()42
للمحجوز عليه �أن يرفع دعوى ملطالبة احلاجز بالتعوي�ض خالل ت�سعني يوم ًا تبد�أ من تاريخ انق�ضاء امليعاد
املن�صو�ص عليه يف الفقرة الأخرية من املادة ( )41من هذا القانون� ،إذا مل ترفع الدعوى �ضد املحجوز عليه� ،أو
من تاريخ �صدور احلكم النهائي يف الدعوى املرفوعة �ضده ،ويف احلالتني ال يرد الت�أمني للحاجز �إال بعد �صدور
احلكم النهائي يف دعوى املحجوز عليه �أو بعد انق�ضاء امليعاد املقرر له دون رفعها.
املادة ()43
للمحكمة املخت�صة �أن حتكم مب�صادرة الأ�شياء املحجوزة �أو التي يحجز عليها فيما بعد وا�ستنزال ثمنها من
الغرامات �أو التعوي�ضات �أو الت�صرف فيها ب�أية طريقة �أخرى تراها املحكمة منا�سبة ويجوز للمحكمة �أي�ض ًا
�أن ت�أمر ب�إتالف العالمات غري القانونية �أو �أن ت�أمر عند االقت�ضاء ب�إتالف املنتجات والأغلفة ومعدات احلزم
وغريها من الأ�شياء التي حتمل تلك العالمات �أو حتمل بيانات غري قانونية ومب�صادرة الآالت والأدوات التي
ا�ستعملت ب�صفة خا�صة يف عملية التزوير ولها �أن ت�أمر بكل ما �سبق حتى يف حالة احلكم بالرباءة.
ويجوز للمحكمة كذلك �أن ت�أمر بن�شر احلكم على نفقة املحكوم عليه يف الن�شرة �أو يف �إحدى ال�صحف ت�صدر يف
الدولة باللغة العربية.
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البـاب ال�سـابـع
�أحكام عامة و انتقالية
املادة ()44
على �أ�صحاب العالمات التجارية امل�سجلة �أو امل�ستعملة يف الإمارات عند العمل ب�أحكام هذا القانون �أن يتقدموا
بطلب قيدها يف �سجل الوزارة طبق ًا للأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فيه خالل �سنة من تاريخ العمل
ب�أحكامه.
وعلى الذين مل ي�ستوفوا ال�شروط املقررة يف هذا القانون �أن يعدلوا �أو�ضاعهم خالل �سنة من تاريخ العمل به
و�إذا مل ت�ستوف العالمة التجارية ال�شروط املقررة لها خالل املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة اعتربت
منق�ضية بقوة القانون.
ويكون للم�ستعمل الأول حق الأولوية يف ت�سجيل عالمته خالل هذه الفرتة ويراعى يف حتديد اال�ستعمال الأول تاريخ
البدء به وا�ستمراريته والظروف املحيطة به وواقعة ت�سجيل العالمة .
املادة ()45
على الوزارة �إخطار ال�سلطة املخت�صة يف كل �إمارة واحتاد غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة ب�أ�سماء �أ�صحاب
العالمات التجارية امل�سجلة بالوزارة وبياناتها وما يطر�أ عليها من تغيري �أو تعديل �أو �شطب وذلك خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ الت�سجيل �أو التغيري �أو التعديل �أو ال�شطب .
املادة ()46
يكون للموظفني املخت�صني مبراقبة تنفيذ �أحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له والذين ي�صدر بتحديدهم
قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير االقت�صاد والتجارة وال�سلطة املخت�صة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
ولهم بهذه ال�صفة حق الدخول �إىل الأماكن التي يدخل ن�شاطها يف نطاق �أحكام هذا القانون عدا الأماكن
املخ�ص�صة لل�سكن وذلك بغر�ض الت�أكد من تنفيذ �أحكامه والقرارات املنفذة له و�ضبط احلاالت املخالفة وعلى
ال�سلطات املحلية بالإمارات تقدمي الت�سهيالت الالزمة له�ؤالء املوظفني لتمكينهم من القيام بعملهم .
املادة ()47
ي�صدر بتحديد الر�سوم التي ت�ستوفى عن الإجراءات التي تتم مبوجب �أحكام هذا القانون قرار من جمل�س الوزراء
.
املادة ()48
يلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
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املادة ()49
ي�صدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
املادة ()50
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.

زايـد بـن �سـلـطـان �آل نـهـيـان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

					
					
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي:
بتاريخ :ا ربيع الثاين  1413هـ
املوافق� 28 :سبتمرب 1992م
و�صدر التعديل يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي:
بتاريخ 14 :جمادي الأول  1423هـ
املوافق 24 :يوليو  2002م
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اجلزء الثاين

قرار وزاري رقم ( )6ل�سنة  1993م
بالالئحة التنفيذية للقانون الإحتادي رقم ()37
ل�سنة  1992م يف �ش�أن العالمات التجارية.

وزير الإقت�صاد والتجارة...
بعد الإطالع على القانون الإحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972م يف �ش�أن �إخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء
والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون الإحتادي رقم ( )37ل�سنة  1992م يف �ش�أن العالمات التجارية.
وبنا ًء على ما عر�ضه وكيل الوزارة.
قرر ما يلي:
الباب الأول
ت ـ ـعـ ــاري ـ ـ ــف
مادة رقم ()1
يف تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد بالعبارات والألفاظ الآتية املعاين املو�ضحة قرين كا منها:
الدولة :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الوزارة :وزارة الإقت�صاد والتجارة.
القانون :قانون العالمات التجارية.
العالمة :العالمة التجارية.
ال�سجل� :سجل العالمات التجارية.
الق�سم :ق�سم الرقابة التجارية.
اللجنة :جلنة العالمات التجارية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )13من القانون.
ال�سلطة املخت�صة :ال�سلطة املحت�صة يف الإمارة املعنية.
مادة رقم ()2
يخت�ص الق�سم يف الوزارة بتطبيق قانون العالمات التجارية والئحته التنفيذية ،وحت�صيل الر�سوم املقررة.
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مادة رقم (¬ )3

يقدم طلب ت�سجيل العالمة على النموذج املع ّد لذلك �إىل الق�سم من قبل �صاحب العالمة �إذا كان له موطن
يف الدولة� ،أو من قبل مكتبمحاماه مرخ�ص يف الدولة ،وتل�صق �صورة من العالمة املطلوب ت�سجيلها يف الفراغ
املخ�ص�ص لها باملنوذج.
مادة رقم(¬ )4

يجب �أن يكون الطلب قا�صر ًا على ت�سجيل العالمة عن فئة واحدة من فئات املنتجات �أو الب�ضائع �أو اخلدمات
املبينة باللمحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة.
مادة رقم ()5
يجب �أن ي�شتمل طلب الت�سجيل على البيانات التالية:
�1 -1إ�سم الطالب ولقبه ومهنته و�إ�سمه التجاري – �إن وجد – و�إذا كان الطالب �شركة ذكر �إ�سمها �أو عنوانها
و�شكلها وغر�ضها.
2 -2جن�سية الطالب وحمل �إقامته ونوع جتارته.
3 -3العالمة املطلوب ت�سجيلها.
4 -4بيان الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات املطلوب ت�سجيل العالمة عنها مع ذكر رقم فئة املنتجات التي تتبعها.
5 -5اجلهة التي يوجد بها املحل التجاري �أو م�شروع الإ�ستغالل الذي ت�ستخدم العالمة �أو يراد لها �أن ت�ستخدم يف
متييز ب�ضائعه �أو منتجاته �أو خدماته.
6 -6املحل املختار يف دولة الإمارات العربية املتحدة – �إن وجد – الذي توجه �إليه املكاتبات وامل�ستندات املتعلقة
بالت�سجيل.
7 -7توقيع الطالب �أو ممثله ،و�إذا كان الطلب مقدم ًا من �شركة �أو م�ؤ�س�سة فتوقيع �صاحب ال�صفة يف متثيلها.
مادة رقم ()6
�إذا كان لطالب الت�سجيل جمموعة من العالمات املتماثلة يف عنا�صرها اجلوهرية والتي يقت�صر �إختالفها على
�أمور ال مت�س ذاتيتها م�سا�س ًا جوهري ًا ومطلوب ت�سجيلها عن ب�ضائع �أو منتجات �أو خدمات تابعة لفئة واحدة من
الفئات املبينة بامللحق رقم ( )1فيجوز تقدمي طلب واحد لت�سجيلها.
____________________

¬ مادة ()3
1 -1عدّلت ن�ص هذه املادة بن�ص املادة رقم ( )1من القرار الوزاري رقم ( )21ل�سنة  1997م.
�2 -2ألغى القرار الوزاري رقم ( )21ل�سنة  1997م  ،بن�ص املادة رقم ( )19من القرار الوزاري رقم ( )80ل�سنة 2005م.
¬ مادة ()4
عُ دل هذا امللحق مبوجب القرار الوزاري رقم ( )165ل�سنة  2001وفق ًا لتعديالت املنظمة العاملية حلماية امللكية الفكرية يف تعديل الت�صنيف الدويل لفئات
ال�سلع واخلدمات.
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مادة رقم (¬ )7

يرفق بطلب الت�سجيل ما يلي:
ع�شر �صور مطابقة لنموذج العالمة املل�صق على طلب الت�سجيل.
�سند الوكالة – موثوق ح�سب الأ�صول – �إذا كان الطلب مقدم ًا من مكتب حماماه عن �صاحب ال�ش�أن.
�شهادة بالقيد يف ال�سجل التجاري� ،أو ما يقوم مقامها داخل الدولة �أو خارجها.
�شهادة ت�سجيل العالمة يف �أي بلد �أجنبي� ،إذا كان مطالب ًا ب�أولوية خا�صة – �إن وجدت.
مادة رقم ()8
�إذا �إ�شتملت العالمة املطلوب ت�سجيلها على لفظ �أو �أكرث مكتوب بلغة �أجنبية ،وجب تقدمي ترجمة معتمدة باللغة
العربية معها.
الباب الثاين
�إجراءات الت�سجيل
مادة رقم ()9
تق ّيد طلبات الت�سجيل يف �سجل خا�ص بالوزارة ي�سمى (�سجل �إيداع الطلبات) ب�أرقام م�سل�سلة ح�سب تواريخ
�إيداعها ،وي�سلم للطالب �إي�صا ًال ب�إ�ستالم الطلب ي�شتمل على البيانات التالية:
الرقم املت�سل�سل للطلب.
�إ�سم طالب الت�سجيل وحمل �إقامته.
تاريخ و�ساعة �إيداع الطلب.
فئة املنتجات �أو الب�ضائع �أو اخلدمات املتعلق بها الطلب.
بيان امل�ستندات املرفقة بالطلب.
مادة رقم ()10
يقوم الق�سم بفح�ص طلب الت�سجيل ومراجعته والتحقق – من �أنّ العالمة املطلوب ت�سجيلها لي�ست مطابقة �أو
م�شابهة لعالمة �سبق ت�سجيلها� ،أو �سبق يقدمي طلب ب�ش�أن ت�سجيلها� ،أو �أنها حمظورة من مكتب مقاطعة �إ�سرائيل
بالوزارة وبالن�سبة للعالمات التي تخ�ص�ص للداللة على مراقبة منتجات معينة �أو فح�صها يقوم الق�سم بالتحقق
من موافقة الوزير عليها.
مادة رقم ()11
يجوز للق�سم قبل ال ّبت يف طلب الت�سجيل تكليف الطالب �أو ممثله (مكتب حماماه) بتقدمي ما يراه الزم ًا من
بيانات �أو يفر�ض ما يراه من �شروط لقبول الطلب ،كما يجوز له تكليف الطالب ب�إدخال ما يراه الزم ًا من تعديالت
على العالمة لتحديدها وتو�ضيحها على وجه مينع �إلتبا�سها بعالمة �أخرى �سبق ت�سجيلها �أو تقدمي طلب ب�ش�أن
ت�سجيلها.
____________________
¬ �ألغيت هذه املادة بن�ص املادة رقم ( )2من القرار الوزاري رقم ( )11ل�سنة  1995م.
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مادة رقم ()12
�إذا قرر الق�سم رف�ض طلب الت�سجيل �أو تعليق قبوله على قيود �أو تعديالت وجب �إخطار الطالب كتابة ب�أ�سباب
القرار ،ويجب �أن ي�شتمل الأخطار على بيان حق الطالب يف التظلم �إىل اللجنة مع ذكر املواعيد والإجراءات
املتعلقة بالتظلم.
مادة رقم ()13
�إذا قدّم تظلم للجنة يقوم الق�سم ب�إخطار طالب الت�سجيل مبيعاد �إنعقاد اللجنة لنظر يف التظلم وتكليفه باحل�ضور
�أمامها لإبداء ما لديه من بيانات على �أن ي�صله الإخطار قبل موعد �إتعقاد اجلل�سة بع�شرة �أيام على الأقل ،ويكون
التكليف باحل�ضور بخطاب مو�صى عليه �أو بالفاك�س �أو التلك�س.
مادة رقم ()14
�إذا رف�ضت اللجنة التظلم فللطالب الطعن يف قرار اللجنة �أمام املحكمة املدنية املخت�صة خالل �ستني يوم ًا من
تاريخ �إبالغه بقرارها يف التظلم املقدم منه.
مادة رقم ()15
يعترب الطالب متناز ًال عن طلبه �إذا مل يقم خالل امليعاد املحدد ب�إ�ستيفاء البيانات �أو ال�شروط التي طلبها الق�سم
�أو �إذا مل يطعن يف قرار اللجنة خالل امليعاد الذي يحدده الأخطار املوجه �إليه يف هذا ال�ش�أن.
مادة رقم ()16
يف حالة قبول الطلب يلتزم الق�سم قبل ت�سجيله العالمة بن�شر البيانات التالية عنها يف اجلريدة الر�سم ّية ويف
�صحيفتني يوميتني ت�صدران يف الدولة ،وذلك على نفقة الطالب.
�1 -1إ�سم طالب الت�سجيل وجن�سيته ومهنته وموطنه.
�2 -2صورة مطابقة للعالمة.
3 -3الرقم املتتابعلطلب الت�سجيل.
4 -4الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات التي طلب ت�سجيل العالمة عنها مع بيان فئة املنتجات التي تتبعها.
5 -5اجلهة التي يوجد بها املحل التجاري �أو امل�شروع الذي ي�ستخدم العالمة �أو يريد �إ�ستخدامها يف متييز
ب�ضائعه �أو منتجاته �أو خدماته.
مادة رقم ()17
لكل ذي �ش�أن ،خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �آخر �إعالن عن العالمة �أن يقدم ب�شخ�صه �إعرتا�ض ًا مكتوب ًا للق�سم �أو
ير�سله �إليه بالربيد امل�سجل.
ً
وعلى الق�سم �إخطار طالب الت�سجيل ب�صورة من الإعرتا�ض على طلبه خالل خم�سة ع�شر يوما من تلقي الإعرتا�ض.
4 -4الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات التي �سجلت عنها العالمة وفئتها.
5 -5املحل املختار يف الدولة الذي توجه �إليه املكاتبات واملرا�سالت املتعلقة بالت�سجيل.
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6 -6اجلهة التي يوجد بها املحل التجاري �أو امل�شروع املخ�ص�ص للعالمة لتمييز ب�ضائعه �أو منتجاته �أو خدماته.
7 -7القيود التي يطلبها الق�سم حل�صول الت�سجيل.
�8 -8أية تعديالت تطر�أ على العالمة بعد الت�سجيل.
�9 -9إنتقال ملكية العالمة �أو رهنها.
�1010شطب الرهن.
1111جتديد ت�سجيل العالمة �أو �شطبها.
1212الرتخي�ص بالإنتفاع بالعالمة ومدته و�شطبه.
مادة رقم ()18
يعترب طالب الت�سجيل متناز ًال عن طلبه �إذا مل يقدم للق�سم رد ًا مكتوب ًا على الإعرتا�ض املذكور يف املادة ال�سابقة
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره به.
مادة رقم ()19
يتعني على الق�سم �سماع �أي من الطرفني يف مو�ضوع الإعرتا�ض �إذا طلب �سماع �أقواله ويف�صل الق�سم يف الإعرتا�ض
بعد هذا ال�سماع ،وي�صدر قراره برف�ض الت�سجيل �أو قبوله �أو تقييد القبول مبا يراه من قيود �أو �شروط.
مادة رقم ()20
لكل ذي �ش�أن �أن يتظلم للجنة من قرار الق�سم ال�صادر وفق ًا للمادة ال�سابقة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
�إخطاره به ،و�إذا مل تقبل اللجنة تظلمه فله حق الطعن يف قرارها �أمام املحكمة املخت�صة خالل ثالثني يوم ًا من
تاريخ �إبالغه بذلك القرار.
مادة رقم ()21
يحتفظ الق�سم ب�سجل لت�سجيل العالمات التجارية تخ�ص�ص منه �صفحة لكل عالمة من العالمات التجارية تدّون
فيه البيانات التالية:
1 -1الرقم امل�سل�سل للعالمة و�صورتها.
2 -2تاريخ تقدمي طلب ت�سجيل العالمة وتاريخ الت�سجيل.
3 -3ا�سم مالك العالمة ولقبه وجن�سيته وحمل �إقامته  -ا�سمه التجاري � -إن وجد  -و�إذا كان املالك �شركة ذكر
�إ�سمها �أو عنوانها وغر�ضها ومركز �إدارتها.
4 -4الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات التي �سجلت عنها العالمة وفئتها.
5 -5املحل املختار يف الدولة الذي توجه �إليه املكاتبات واملرا�سالت املتعلقة بالت�سجيل.
6 -6اجلهة التي يوجد بها املحل التجاري �أو امل�شروع املخ�ص�ص للعالمة لتمييز ب�ضائعه �أو منتجاته �أو خدماته.
7 -7القيود التي يطلبها الق�سم حل�صول الت�سجيل.
�8 -8أية تعديالت تطر�أ على العالمة بعد الت�سجيل.
�9 -9إنتقال ملكية العالمة �أو رهنها.
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�1010شطب الرهن.
1111جتديد ت�سجيل العالمة �أو �شطبها.
1212الرتخي�ص بالإنتفاع بالعالمة ومدته و�شطبه.
مادة رقم ()22
يدون يف نف�س ال�صفحة كل عالمة من العالمات املرتبطة معها مع بيان ما يدل على الإرتباط وتذكر �أرقام
العالمات الأخرى املرتبطة بها.
وتخ�ص�ص لت�سجيل جمموعة العالمات املن�صو�ص عليها يف املادة ال�ساد�سة من هذه الالئحة �صفحة واحدة ي�شار
فيها للعالمات املكونة للمجموعة و�إىل ما يفيد ب�أنها عالمات مرتبطة.
مادة رقم ()23
�إذا ّمت ت�سجيل عالمة دون تخ�صي�ص لون معني لها �أو جلزء منها� ،أعترب ت�سجيلها �شام ًال جلميع الألوان.
مادة رقم ()24
يزود �صاحب العالمة  -بعد �إمتام الت�سجيل و�سداد الر�سوم – ب�شهادة وفق النموذج املع ّد لذلك.
مادة رقم ()25
يخطر الق�سم ال�سلطة املخت�صة يف كل �إمارة و�إحتاد غرف التجارة وال�صناعة وغرف التجارة وال�صناعة يف
الدولة ب�إ�سم �صاحب العالمة والبيانات الواردة يف �شهادة الت�سجيل خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ الت�سجيل،
وحتتفظ اجلهات املذكورة ب�سجل خا�ص تد ّون فيه البيانات الواردة من الوزارة واملبينة يف �شهادة الت�سجيل امل�شار
�إليها يف املادة ( )24من هذه الالئحة ،ويكون لكل عالمة �صفحة خا�صة يف ذلك الت�سجيل.
الباب الثالث
التعديالت �أو الإ�ضافات التي تطر�أ على الت�سجيل
مادة رقم ()26
على �صاحب العالقة الذي يريد �إدخال �أي تعديل �أو �إ�ضافة على عالمته امل�سجلة ال مي�س ذاتيتها م�سا�س ًا جوهري ًا
�أن يتقدم بطلب على النموذج املع ّد لذلك �إىل الق�سم ويرفق به ع�شر �صور للعالمة بعد تعديلها وينظر الق�سم يف
البت فيه
هذا الطلب وفق ًا لل�شروط والقواعد املتعلقة بطلبات الت�سجيل الأ�صل ّية كما يخ�ضع هذا الطلب من حيث ّ
والتظلم والطعن لنف�س الطرق والإجراءات املتعلقة بالطلب الأ�صلي.
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مادة رقم ()27
يجوز ل�صاحب العالمة امل�سجلة �أن يطلب قيد البيانات التالية يف ال�سجل:
تغيري �إ�سم ولقب املالك �أو مهنته �أو جن�سيته ،ويف حالة ال�شركات يدّون كل تغيري على �إ�سمها �أو عنوانها �أو غر�ضها.
�شطب بع�ض الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات املخ�ص�صة لها العالمة.
تغيري املحل املختار للمرا�سالت والكاتبات والأوراق املتعلقة بالت�سجيل ،و�إذا كانت البيانات املطلوب تدوينها
متعلقة بعالمات مرتبطة �إكتفى بتقدمي طلب واحد للقيد مبقت�ضاه يف �صفحات ت�سجيل تلك العالمات.
مادة رقم ()28
يقيد يف ال�سجل كل �أجزاء ي�صدر به حكم من املحكمة املخت�صة.
مادة رقم ()29
يتوىل الق�سم قيد العالمات يف ال�سجل و�إ�شهارها يف اجلريدة الر�سم ّية بعد �سداد م�صاريف الإعالن وي�شتمل
القيد على الرقم املت�سل�سل للعالمة و�إ�سم مالكها وبيان التعديالت �أو التغيريات التي طر�أت مع الإ�شارة �إىل رقم
اجلريدة الر�سم ّية التي ّمت بها �إ�شهار ت�سجيل العالمة.
ويخطر الق�سم ال�سلطة املخت�صة يف كل �إمارة و�إحتاد غرف التجارة وال�صناعة وغرف التجارة وال�صناعة يف
الدولة بالتغيري �أو التعديل خالل ثالثني يوم ًا.
الباب الرابع
جتديد ت�سجيل العالمة
مادة رقم ()30
يقدم طلب جتديد مدة احلماية املرتتبة على الت�سجيل �إىل الق�سم على النموذج املع ّد لذلك خالل ال�سنة الأخرية
من مدة حماية العالمة وترفق بالنموذج �شهادة الت�سجيل وما يفيد �أداء ر�سم التجديد.
مادة رقم ()31
يقوم الق�سم خالل ال�شهر التايل لإنتهاء مدة حماية العالمة ب�إخطار مالكها كتابة على عنوانه املق ّيد يف ال�سجل
ب�إنتهاء مدة حمايتها ،وعليه تقدمي طلب التجديد وفق ًا للكيفية امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة خالل الثالثة �أ�شهر
التالية لتاريخ �إنتهاء مدة احلماية.
مادة رقم ()32
تتم املوافقة على طلبات التجديد املقبولة دون �أي فح�ص �إ�ضايف ودون �أن ي�سمح للغري باملعار�ضة يف التجديد �إذا
قدمت يف املواعيد وبالأو�ضاع امل�شار �إليها يف املادتني ( 30و  )31من هذه الالئحة.
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مادة رقم ()33
ي�شهر جتديد ت�سجيل العالمة يف اجلريدة الر�سم ّية ويف �صفحتني يوميتني ت�صدران يف الدولة ،وذلك على نفقة
�صاحبها على �أن يت�ضمن ذلك البيانات التالية:
الرقم املت�سل�سل للعالمة.
�إ�سم مالكها ومهنته وحمل �إقامته ،و�إذا كان املالك �شركة ذكر �إ�سمها �أو عنوانها وغر�ضها.
تاريخ ت�سجيل العالمة.
الباب اخلام�س
�شطب الت�سجيل
مادة رقم ()34
على �صاحب العالمة التجارية الذي يرغب يف �شطب ت�سجيلها عن كل الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات التي
�سجلت عنها �أو عن بع�ضها �أنّ يتقدم بطلب �إىل الق�سم على النموذج املع ّد لذلك ،و�إذا تبني من واقع ال�سجل
�سبق الرتخي�ص ب�إ�ستعمال العالمة فال يتم ال�شطب �إال بنا ًء على موافقة كتابية من املرخ�ص له ب�إ�ستعمالها ما مل
يت�ضمن عقد الرتخي�ص ن�ص ًا يق�ضى مبوافقة املرخ�ص له �صراحة بتنازله عن الرتخي�ص.
مادة رقم ()35

يقوم الق�سم ب�شطب العالمة يف الأحوال التالية:
�1 -1إذا مل يتم جتديد الت�سجيل وفق ًا للمادة رقم ( )19من القانون.
2 -2بنا ًء على طلب �صاحبها وفق ًا لأحكام املادة رقم ( )20من القانون ،ويكون لل�شطب �أثره من تاريخ الطلب.
3 -3بنا ًء على حكم نهائي �صادر من املحكمة املخت�صة ب�أن ت�سجيل العالمة كان بغري حق.
4 -4بنا ًء على حكم من املحكمة املخت�صة �صادر ب�شطب العالمة ب�سبب عدم الإ�ستعمال اجلدي غري املربر خلم�س
�سنوات متتالية وفق ًا للمادة رقم ( )22من القانون.
5 -5بنا ًء على قرار من الوزير مبنى على كتاب من مكتب مقاطعة �إ�سرائيل يف دولة الإمارات العرب ّية املتحدة
وفق ًا للمادة رقم ( )24من القانون.
مادة رقم ()36
يقوم الق�سم بالت�أ�شري بال�شطب يف ال�سجل ،وي�شهر ال�شطب يف اجلريدة الر�سمية على �أن ي�شمل الإ�شهار البيانات
التالية:
1 -1الرقم املت�سل�سل للعالمة.
�2 -2إ�سم مالكها ومهنته وحمل �إقامته ،و�إذا كان املالك �شركة ذكر �إ�سمها �أو عنوانها وغر�ضها.
3 -3رقم اجلريدة الر�سمية التي �أ�شهر فيها الت�سجيل.
�4 -4سبب ال�شطب وتارخ ح�صوله.
ويخطر الق�سم ال�سلطة املخت�صة يف كل �إمارة و�إحتاد غرف التجارة وال�صناعة وغرف التجارة وال�صناعة يف
الدولة بال�شطب خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ح�صوله.
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الباب ال�ساد�س
�إنتقال ملكية العالمة ورهنها
مادة ()37
يح�صل الت�أ�شري يف ال�سجل ب�إنتقال ملكية العالمة التي ي�سمح القانون بنقل ملكيتها بنا ًء على طلب يقدم للق�سم
ممن �إنتقلت �إليه امللكية �أو من وكيله (مكتب حماماه).
ويحرر الطلب على النموذج املع ّد لذلك ويت�ضمن البيانات التالية:
1 -1الرقم املت�سل�سل للعالمة.
�2 -2إ�سم ولقب ومهنة كل من ناقل امللكية ومن �إنتقلت �إليه امللكية و�إ�سمه التجاري ومهنته و�إذا كان �أحدهما �أو
كالهما �شركة ذكر �إ�سمها �أو عنوانها والغر�ض من ت�أ�سي�سها.
3 -3حمل ٍاقامة الطالب و جن�سيته.
4 -4الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات التي متيزها العالمة مع ذكر فئاتها .
5 -5اجلهة التي يوجد بها املحل التجاري �أو م�شروع ا ٍال�ستغالل الذي حتميه العالمة.
6 -6ال�سند الذي ح�صل مبوجبه انتقال امللكية و تاريخة.
مادة (¬ )38

ترفق بالطلب امل�شار اليه يف املادة ال�سابقة امل�ستندات الدالة علي انتقال ملكية العالمة  ،و اذا كان الطالب �شركة
ارفق بالطلب كذلك �صورة من �صحيفة قيدها يف ال�سجل التجاري.
مادة ()39
ال يجوز تقدمي طلب لنقل ملكية عالمة ما من العالمات التي تعترب مرتبطة وفقا للمادة ال�ساد�سة من هذه
الالئحة دون بقية العالمات االخري .املرتبطة بها.
و يجوز تقدمي طلب واحد للت�أ�شري يف ال�سجل بنقل ملكية تلك العالمات.
مادة ()40
يقوم الق�سم بالت�أ�شري يف ال�سجل مبا يفيد انتقال ملكية العالمة مع ذكر ا�سم املالك اجلديد و مهنته و عنوانه
و �سبب انتقال امللكية و تاريخ ح�صوله وتاريخ الت�أ�شري به يف ال�سجل و يخطر الق�سم الطالب كتابة بح�صول
الت�أ�شري.
____________________
¬ عدّل ن�ص هذه املادة بن�ص املادة رقم ( )1من القرار الوزاري رقم ( )68ل�سنة  2001م.
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مادة ()41
يتم ا�شهار انتقال ملكية العالمة يف اجلريدة الر�سمية و يف �صفحتني يوميتني مبوجب ٍاعالن علي نفقة الطالب
يت�ضمن البيانات التاليه -:
1 -1الرقم امل�سل�سل للعالمة.
2 -2تاريخ ت�سجيلها و رقم و تاريخ اجلريدة الر�سمية التي ا�شهر فيها الت�سجيل.
3 -3الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات املخ�ص�صة لها العالمة.
4 -4ا�سم مالك العالمة ال�سابق.
5 -5ا�سم من انتقلت اليه امللكية و جن�سيته ومهنته.
6 -6تاريخ انتقال امللكية و تاريخ الت�أ�شري به يف ال�سجل.
مادة ()42
يح�صل التا�شري يف ال�سجل برهن العالم’ يف ال�سجل وفق ًا لالجراءات و االو�ضاع اخلا�صة بانتقال ملكيتها و
ذلك بناء علي طلب يقدم من الدائن املرتهن علي النموذج املعد لذلك و ي�شهر الرهن يف اجلريدة الر�سمية و يف
�صحيفتني يوميتني مبوجب اعالن بذات البيانات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )41من هذه الالئحة.
مادة ()43
ي�شطب الرهن بناء علي طلب يقدم من مالك العالمة للق�سم علي النموذج املعد لذلك م�صحوب ًا بامل�ستندات
الدالة علي انق�ضاء الرهن.
و يجب �شهر ال�شطب بن�شره يف اجلريدة الر�سمية علي نفقة الطالب يت�ضمن رقم و تاريخ اجلريدة الر�سمية
التي مت فيها ا�شهار رهن العالمة.
البـ ـ ــاب ال�س ـ ــابــع
عقـ ــود الت ــرخيــ�ص با�ستعمــال العـالمة
مادة ()44
يكون الرتخي�ص با�ستعمال العالم التجارية ل�شخ�ص �أو اكرث عن كل �أو بع�ض املنتجات �أو الب�ضائع �أو اخلدمات
امل�سجلة عنها علي ان يتم ذلك مبوجب عقد مكتوب و موثق و ملدة ال تزيد عن املدة املقررة حلماية العالمة نف�سها.
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مادة (¬ )45

يتم ا�شهار الرتخي�ص بالن�شر عن العالمة يف اجلريدة الر�سمية و يف �صحيفتني يوميتني علي نفقة الطالب و
تت�ضمن الن�شرة البيانات التاليه :
 1الرقم املتتابع للعالمة. 2تاريخ ت�سجيلها و رقم و تاريخ اجلريدة الر�سمية التي �أ�شهر فيها الت�سجيل . 3الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات املخ�ص�صة لها العالمة. 4ا�سم مالك العالمة و لقبه و مهنته و جن�سيته . 5ا�سم املرخ�ص له و لقبه و مهنته و جن�سيته. 6تاريخ الرتخي�ص با�ستعمال و تاريخ الت�أ�شري به يف ال�سجل.مادة ()46
يتم �شطب قيد الرتخي�ص بناء علي طلب من مالك العالمة �أو امل�ستفيد
و يرفق بالطلب ما يثبت انتهاء الرتخي�ص او ف�سخه.
مادة ()47
يتعني علي الق�سم �سماع اي من الطرفني يف مو�ضوع االعرتا�ض اذا طلب �سماع اقواله خالل خم�سة ع�شر يوما
من تلقي الطلب باخطار الطرف االخر يف عقد الرتخي�ص مب�ضمون الطلب املقدم لل�شطب  ،مبينا ان له حق
االعرتا�ض علي طلب ال�شطب خالل ثالثني يوما من تلقيه هذا االخطار و اال �سقط حقه يف االعرتا�ض .
مادة ()48
يتعني علي الق�سم �سماع اي من الطرفني يف مو�ضوع االعرتا�ض متي طلب �سماع اقواله و يف�صل الق�سم يف
االعرتا�ض بعد ذلك و ي�صدر قراره برف�ض االعرتا�ض او قبوله.
ماده ()49
الي من الطرفني حق التظلم �أمام اللجنة من قرار الق�سم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ اخطاره به  ،و الي
منهما كذلك حق الطعن يف قرار اللجنه امام املحكمة املخت�صة خالل ثالثني يوما من تاريخ ابالغه بقرارها .

____________________
¬ عدّل هذا البند بن�ص املادة ( )2من القرار الوزاري رقم ( )68ل�سنة  2001م
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مادة ()50
يف حالة عدم االعرتا�ض علي �شطب الرتخي�ص او �شطب الرتخي�ص او �صدور قرار نهائي باقرار ال�شطب يقوم
الق�سم ب�شطب الرتخي�ص من ال�سجل مع ذكر �سبب ال�شطب و تاريخ ح�صوله و يخطر الطالب كتابه بح�صول
ال�شطب.
مادة ()51
يقوم الق�سم ب�شهر �شطب الرتخي�ص مبوجب ن�شره يف اجلريدة الر�سمية علي نفقة الطالب يت�ضمن رقم و تاريخ
اجلريدة الر�سمية التي مت فيها ل�شهار الرتخي�ص با�ستعمال العالمة.
الب ــاب الثــامــن
العالمات التي تخ�ص�ص للداللة علي مراقبة منتجات معينة �أو فح�صها
مادة ()52
تقدم طلبات ت�سجيل العالمات املخ�ص�صة للداللة علي مراقبة منتجات معينة �أو فح�صها للق�سم علي النموذج
املعد لذلك م�صحوبة بامل�ستندات التالية :
1 -1ع�شر �صور للعالمة مطابقة لل�صورة املل�صقة علي منوذج طلب الت�سجيل .
2 -2ن�سختني ر�سميتني من النظام اال�سا�سي لل�شخ�ص االعتباري الذي يتويل املراقبة �أو الفح�ص مع بيان
التعديالت التي تكون قد ادخلت علي ذللك النظام.
3 -3موافقة الوزير علي ت�سجيل العالمة.
4 -4ن�سختني من قائمة الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات التي ت�ستخدم العالمة يف فح�صها مع بيان خ�صائ�صها
او نوعيتها.
5 -5بيان اال�شخا�ص الذين �سي�ستخدمون العالمة.
6 -6ن�سختني من القواعد التي يتبعها طالب الت�سجيل يف عمليان املراقبة �أو الفح�ص مع بيان التعديالت التي قد
تكون ادخلت علي تلك القواعد.
مادة ()53
ت�سجيل العالمات املن�صو�ص عليها عليها يف هذا الف�صل يف ق�سم خا�ص من ال�سجل بنف�س ال�شروط و القواعد
املتبعة يف ت�سجيل العالمات االخري.
مادة ()54
يكون الن�شر عن هذه العالمات م�صحوبا مبوجز القواعد التي يتبعها الطالب يف عمليات املراقبة �أو الفح�ص.
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مادة ()55
�أي تعديل يجريه مالك هذه العالمة علي تلك القواعد �أن يبلغ ايل الق�سم و يقيد يف ال�سجل يف الق�سم
املخ�ص�ص لهذه العالمات و ي�شهر بنف�س االحراءات املتبعة يف العالمات االخري.
مادة ()56
يجوز ل�صاحب هذه العالمة ا�ستعمالها بنف�سه كما يجب عليه ال�سماح لغريه من اال�شخا�ص املخولني وفقا لتلك
القواعد با�ستعمالها اذا ما طلبوا ذلك .
مادة ()57
يخ�ضع انتقال ملكية العالمة ملوافقة الوزير كما يجوز للوزير الغاء ت�سجيل العالمة اذا ما ات�ضح له ان مالكها
يرف�ض ال�سماح ملن يطلب من الغري املخولني مبوجب تلك القواعد با�ستعمالها .
مادة ()58
تكون ال�شروط و القواعد االخري اخلا�صة بهذه العالمات هي ذات ال�شروط و القواعد التي ن�صت عليها هذه
الالئحة بالن�سبه للعالمات االخري املن�صو�ص عليها يف القانون .
مادة ()59
علي اجلهات املخت�صة كل فيما يخ�صة تنفيذ �أحكام هذا القرار .
مادة ()60
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية و يعمل به من تاريخ �سريان القانون االحتادي رقم ( )37ل�سنة 1992
م يف �ش�أن العالمات التجارية.

						
						
�صدر يف �أبو ظبي:
بتاريخ � 10 :شعبان  1413هـ
املوافق 2 :فرباير  1993م
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�ســعيد �أحـمد غب ــا�ش
وزير االقت�صاد و التجارة

اجلزء الثالث

قرار وزاري رقم ( )380ل�سنة 2005
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم ( )80ل�سنة  2005م
يف �ش�أن قيد وكالء ت�سجيل العالمات التجارية
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وزير االقت�صاد والتخطيط ...
بعد الإطالع على القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972م ،يف �ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء
والقوانني املعدّلة له.
وعلى القانون االحتادي رقم ( )37ل�سنة 1992م يف �ش�أن العالمات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية
وتعديالتها.
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )30ل�سنة 2004م ب�ش�أن �إ�ستحداث وتعديل بع�ض ر�سوم اخلدمات التي تقدمها
وزارة االقت�صاد والتخطيط.
وعلى القرار الوزاري رقم ( )80ل�سنة 2005م يف �ش�أن ق ّيد وكالء ت�سجيل عالمات جتارية.
وبنا ًء على ما عر�ضه وكيل الوزارة ...
ق ّرر:
مادة ()1
يعدل ن�ص البند» »3من املادة ( )4من القرار الوزاري رقم ( )80ل�سنة  2005يف �ش�أن قيد وكالء ت�سجيل
عالمات جتارية لي�صبح على النحو التايل:
(� 3-أن تكون لديه خربة ال تقل عن �سنتني بالعمل يف �أحد املكاتب �أو ال�شركات املقيدة بال�سجل �أو التي «لديه/
لديها» رخ�صة جتارية من ال�سلطة املخت�صة ملزاولة �أحد الأن�شطة التالية :املحاماة ،الإ�ست�شارات القانونية ،وكالة
خدمات حقوق امللكية الفكرية ،وكالة ت�سجيل العالمات التجارية).
مادة ()2
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ �صدوره.

						
						
�صدر يف �أبو ظبي:
بتاريخ 1426 / / :هـ ـ
املوافق  29/9/2005م
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لبنى بنت خالد القا�سمي
وزيرة االقت�صاد والتخطيط

قرار وزاري رقم ( )80ل�سنة 2005م
يف �ش�أن وكالء ت�سجيل عالمات جتارية
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وزير االقت�صاد والتخطيط...
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972يف �ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء
والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون االحتادي رقم ( )37ل�سنة  1992يف �ش�أن العالمات التجارية وتعديالته .وعلى قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )30ل�سنة  2004ب�ش�أن ا�ستحداث وتعديل بع�ض ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة االقت�صاد والتخطيط.
وعلى القرار الوزاري رقم ( )6ل�سنة  1993بالالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )37ل�سنة  1992يف
�شان العالمات التجارية وتعديالته.
وعلى القرار الوزاري رقم ( )21ل�سنة 1997م يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم ( )6ل�سنة
1993م:
وبنا ًء على ما عر�ضه وكيل الوزارة.....
قرر:
مادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد بالعبارات والألفاظ التالية املعاين املو�ضحة قرين كل منها ما مل يدل �سياق
الن�ص على خالف ذلك:
 :دولة االمارات العربية املتحدة.
الدولة
 :وزارة االقت�صاد والتخطيط.
الوزارة
االدارة املخت�صة � :إدارة الت�سجيل التجاري.
الق�سم املخت�ص	  :ق�سم العالمات التجارية.
� :سجل قيد وكالء ت�سجيل العالمات التجارية بوزارة االقت�صاد والتخطيط.
ال�سجل
وكيل ت�سجيل	:ال�شخ�ص الذي يوكل من قبل �صاحب العالمة التجارية لقيد عالمة جتارية ب�سجل العالمات
التجارية بوزارة االقت�صاد والتخطيط.
مادة ()2
يقدم طلب ت�سجيل �أية عالمة جتارية يف الدولة للق�سم املخت�ص �إما من قبل �صاحب العالمة التجارية �إذا كان له
موطن يف الدولة �أو من قبل مكتب «وكيل ت�سجيل عالمات جتارية» مقيد يف ال�سجل.
مادة ()3
ال يجوز لأي �شخ�ص مزاولة ن�شاط وكيل ت�سجيل عالمات جتارية ما مل يكن ا�سمه مقيدا يف ال�سجل.
وال يجوز لأي �شخ�ص �أن يثبت يف �أوراقه �أو و�سائل الدعاية واالعالن �أنه وكيل ت�سجيل عالمات جتارية دون �أن
يكون ا�سمه مقيدا بال�سجل.
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مادة ()4
ي�شرتط فيمن يقيد ا�سمه يف ال�سجل من الأ�شخا�ص الطبيعيني ما يلي:
� -1أن يكون كامل الأهلية.
�-2أن يكون حا�صال على �شهادة جامعية موثقة وم�صدقة ح�سب الأ�صول.
�-3أن يكون لديه خربة ال تقل عن �سنتني بالعمل يف �أحد (املكاتب /ال�شركات) املقيدة بال�سجل �أو التي (لديه/
لديها) رخ�صة جتارية من ال�سلطة املخت�صة ملمار�سة هذا الن�شاط قبل �صدور هذا الإقرار¬.
�-4أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ومل ت�صدر �ضده �أحكام يف جرائم خملة بال�شرف �أو الأمانة ما مل يكن قد
رد �إليه اعتباره.
مادة ()5
ي�شرتط فيمن يقيد ا�سمه يف ال�سجل من الأ�شخا�ص الإعتباريني ما يلي:
�-1أن تتوافر يف املدير امل�س�ؤول يف ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة يف الدولة �سواء كان من ال�شركاء �أو من غريهم كافة
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )4من هذا القانون.
�-2أن تكون ال�شركة امل�ؤ�س�سة خارج الدولة مرخ�صا لها مبزاولة ن�شاط وكيل ت�سجيل عالمات جتارية يف نف�س
الدولة التي حتمل جن�سيتها.
مادة ()6
يقدم طلب قيد اال�شخا�ص الطبيعيني يف ال�سجل اىل الق�سم املخت�ص على النموذج املعد لذلك مرفقا به امل�ستندات
الآتية:
� -1صورة خال�صة القيد �أو جواز ال�سفر.
�-2شهادة ر�سمية من اجلهات املعنية تفيد ب�أن طالب القيد مل ي�سبق احلكم عليه بعقوبة يف جرمية خملة
بال�شرف �أو الأمانة.
� -3شهادات اخلربة العملية م�صدقة ح�سب الأ�صول.
 -4عقد ايجار املكتب الذي يزاول فيه ن�شاطه.
 -5حتديدي الإمارة �أو الإمارات التي يرغب يف مزاولة الن�شاط فيها.
 -6منوذج التوقيع املعتمد.
� -7أ�سماء املندوبني املعتمدين من وكيل الت�سجيل.

____________________
¬ عدل ن�ص هذا البند بن�ص املادة ( )1من قرار الوزارة رقم ( )380ل�سنة 2005م
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مادة ()7
يقدم طلب قيد الأ�شخا�ص العتبارية يف ال�سجل اىل الق�سم املخت�ص على النموذج املعد لذلك مرفقا به امل�ستندات
الآتية:
� -1صورة طبق الأ�صل من عقد ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي.
� -2صورة طبق الأ�صل من �شهادة قيد ال�شركة يف ال�سجل التجاري.
 -3عقد ايجار مقر ال�شركة.
-4حتديد الإمارة �أو االمارات التي ترغب ال�شركة يف مزاولة الن�شاط فيها.
�-5شهادة ر�سمية من اجلهات الر�سمية يف الدولة امل�سجلة فيها ال�شركة الأجنبية تبني �أنها م�ؤ�س�سة وم�سجلة
ومرخ�ص لها مبزاولة هذا الن�شاط يف الدولة التي حتمل جن�سيتها وفقا لأحكام القوانني املعمول بها.
�-6صورة طبق الأ�صل من القرار ال�صادر من ال�شركة الأم يف حالة قيام ال�شركة الأجنبية بفتح فرع �أو فروع لها
داخل الدولة.
 -7امل�ستندات املطلوبة من مدير ال�شركة امل�س�ؤول وفقا للمادتني ( )5 ،4من هذا القرار.
 -8منوذج التوقيع املعتمد.
� -9أ�سماء املندوبني املعتمدين من وكيل الت�سجيل.
مادة ()8
على الق�سم املخت�ص يف حالة قبول الطلب قيد ا�سم مقدم الطلب وبيانات الطلب يف ال�سجل وت�سليم الطالب
�شهادة قيد م�ؤ�شرا عليها بح�صول القيد ورقمه وتاريخه وتكون ال�شهادة �سارية ملدة �سنة واحدة اعتبارا من تاريخ
القيد يف ال�سجل.
مادة ()9
على الق�سم املخت�ص يف حالة قبول الطلب قيد ا�سم مقدم الطلب وبيانات الطلب يف ال�سجل وت�سليم الطالب
�شهادة قيد م�ؤ�شرا عليها بح�صول القيد ورقمه وتاريخه وتكون ال�شهادة �سارية ملدة �سنة واحدة اعتبار ًا من تاريخ
القيد يف ال�سجل.
مادة ()10
على وكالء ت�سجيل العالمات التجارية �إخطار الق�سم املخت�ص بكل تعديل �أو تغيري يطر�أ على بيانات طلب القيد
�أو امل�ستندات املرفقة به ويكون الإخطار مبوجب طلب ت�أ�شري على النموذج املخ�ص�ص لذلك ويقدم �إىل الق�سم
املخت�ص خالل ثالثني يوما من تاريخ حدوث التعديل �أو التغيري ويرفق به امل�ستندات امل�ؤيدة ل�صحة البيانات
الواردة فيه.
مادة ()11
يقوم الق�سم املخت�ص يف حالة قبول الإخطار بتدوين البيانات اجلديدة يف ال�سجل وبالت�أ�شري يف هام�ش ال�سجل
بتاريخ الت�أ�شري وامل�ستنادات امل�ؤيدة له ويعطي الطالب �صورة من الطلب م�ؤ�شرا عليها بح�صول التا�شري بالتعديل
�أو التغيري وتاريخه ،وللق�سم املخت�ص �أن يرف�ض طلب التعديل �أو التغيري على �أن يخطر الطالب بقرار الرف�ض
بكتاب م�سجل وذلك خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدمي الإخطار بالتعديل �أو التغيري.
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مادة ()12
على كل وكيل ت�سجيل مقيد يف ال�سجل �أن يتقدم للوزارة لتجديد قيده �سنويا ويقدم طلب التجديد �إىل الق�سم
املخت�ص على النموذج املخ�ص�ص لذلك قبل ثالثني يوما من تاريخ �إنتهاء �صالحية �شهادة القيد من كل �سنة.
مادة ()13
على كل من قيد ا�سمه يف ال�سجل �أن يقرن ا�سمه برقم قيده يف ال�سجل يف جميع املكاتبات وال�شهادات والتقارير
ال�صادرة عنه.
مادة ()14
على وكيل الت�سجيل الذي ح�صل على ترخي�ص بفتح مكتب يف �إمارة ما �أن يتقدم للق�سم املخت�ص خالل مدة
�أق�صاها ثالثة �أ�شهر ترخي�ص ال�سلطة املخت�صة بالإمارة.
مادة ()15
مع عدم ا�إخالل بامل�س�ؤولية املدنية �أو اجلزئية عند الإقت�ضاء يعاقب وكيل الت�سجيل الذي يخل بواجباته يف مزاولة
هذا الن�شاط بالعقوبات الت�أديبية الآتية:
 -1الإنذار
 -2الوقف عن ممار�سة الن�شاط ملدة ال جتاوز �سنة ويف حالة تكرار املخالفة ملدة ال جتاوز �سنتني.
� -3شطب القيد.
وال يجوز ملن �شطب قيده التقدم بطلب �إعادة القيد قبل م�ضي ثالث �سنوات من تاريخ �شطب القيد.
مادة ()16
للوزارة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب من ال�سلطة املخت�صة �أو بنا ًء على �شكوى تقدم �إليها �أن جتري حتقيقا
مع وكيل الت�سجيل فيما ين�سب �إليه من خملفات يف مزاولة هذا الن�شاط.
ف�إذا تبني للوزارة �أن الواقعة املن�سوبة لوكيل الت�سجيل تكون جرمية جزائية �إحالت املو�ضوع �إىل النيابة العامة.
مادة ()17
على الق�سم املخت�ص قبل �صدور قرار ال�شطب �أن يخطر وكيل الت�سجيل بكتاب م�سجل لتقدمي �أوجه دفاعه وذلك
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ الإخطار ف�إذا مل يقدم وكيل الت�سجيل �أوجه دفاعه خالل امليعاد املذكور �أو مل يقتنع
الق�سم املخت�ص بدفاعه عر�ض الأمر على وكيل الوزارة لإتخاذ قرار ب�ش�أن �شطب قيده من ال�سجل و�إخطاره بهذا
القرار بكتاب م�سجل.
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مادة ()18
حتدد الر�سوم التي ت�ستويف عن الإجراءات التي تتم مبوجب �أحكام هذا القرار على الوجه الآتي:
الر�سم املقرر بالدرهم
				
االجراء
		
3000
			
 -1ر�سوم قيد وكيل ت�سجيل عالمة جتارية لكل مكتب
1000
		
 -2ر�سوم جتديد قيد وكيل ت�سجيل عالمة جتارية لكل مكتب
 100درهم شهريا ً
 -3ر�سوم غرامة ت�أخري عن جتديد قيد وكيل ت�سجيل عالمة جتارية
وبح ّد �أق�صى  1000درهم �سنويا ويح�سب جزء ال�شهر �شهرا كام ًال
يلغي القرار الوزاري رقم ( )21ل�سنة 1997م

مادة ()19

مادة ()20
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ �صدوره.

						
						
�صدر يف �أبو ظبي:
تاريخ 1436/ / :ه ـ ـ
املوافق3/2005 /9 :م
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لبنى بنت خالد القا�سمي
وزيرة االقت�صاد والتخطيط

قرار وزاري رقم ( )250ل�سنة 2003م
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم ( )6ل�سنة 1993
بالالئحة التنفيذية لقانون العالمات التجارية
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وزير االقت�صاد والتجارة...
بعد االطالع على القانون الإحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972يف �ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء
والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون التحادي رقم ( )37ل�سنة  1992يف �ش�أن العالمات التجارية وتعديالته.
وعلى القرار الوزاري رقم ( )6ل�سنة  1993بالالئحة التنفيذية لقانون العالمات التجارية وتعديالته.
وعلى القرار رقم ( )176ل�سنة  2002بت�شكيل جلنة العالمات التجارية.
وبنا ًء على ما عر�ضه وكيل الوزارة قرر:
مادة ()1
يعدل ن�ص املادة ( )13من القرار الوزاري رقم ( )6ل�سنة  1993امل�شار اليه اعاله لي�صبح على النحو التايل:
(يقوم الق�سم ب�إخطار طالب الت�سجيل بقرار اللجنة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدور القرار)
مادة ()2
على اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ �صدوره.

					
					
�صدر يف �أبو ظبي:
بتاريخ 1434 / / :ه ـ ـ
املوافق 14/12/2003 :م

فاهم بن �سلطان القا�سمي
وزير االقت�صاد والتجارة
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قرار وزاري رقم ( )68ل�سنة 2001م
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم ( )6ل�سنة 1993م
بالالئحة التنفيذية لقانون العالمات التجارية

} { 41

وزير االقت�صاد والتجارة...
بعد الإطالع على القانو الإحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972م ،يف �ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء
والقوانني املعدّلة.
وعلى القانون الإحتادي رقم ( )37ل�سنة 1992م يف �ش�أن العالمات التجارية والقوانني املعدّلة له.
وعلى القانون الإحتادي رقم ( )6ل�سنة 1993م باالئحة التنفيذية لقانون العالمات التجارية املعدّل بالقرار
الوزاري رقم ()11
ل�سنة 1995م.
وبنا ًء على ما عر�ضه وكيل الوزارة بالإنابة.
ق ّرر:
مادة ()1
يعدّل ن�ص املادة ( )38من القرار الوزاري رقم ( )6ل�سنة 1993م ،بحيث ي�صبح على النحو التايل:
(ترفق بالطلب امل�شار �إليه يف املادة ال�سابقة امل�ستندات الدّالة على �إنتقال ملكية العالمة).
مادة ()2
يعدّل ن�ص البند رقم ( )3من املادة ( )45من القرار الوزاري رقم ( )6ل�سنة 1993م لي�صبح على النحو
التايل:
(الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات امل�سجلة واملرخ�ص ب�إ�ستعمالها)
مادة ()3
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ �صدوره.

					
					
�صدر بتاريخ 1422 / / :هـ ـ ـ
املــواف ــق 05/2001 /02 :م

فاهم بن �سلطان القا�سمي
وزير االقت�صاد والتجارة
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قرار وزاري رقم ( )11ل�سنة 1995م
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم ( )6ل�سنة 1993م
بالالئحة التنفيذية للقانون الإحتادي رقم ( )37ل�سنة 1992م
يف �شان العالمات التجارية
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وزير االقت�صاد والتجارة....
بعد الإطالع على القانون الإحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972م ،يف �ش�أن �إخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء
والقوانني املعدّلة له.
وعلى القانون الإحتادي رقم ( )37ل�سنة 1992م يف �ش�أن العالمات التجارية.
وعلى القانون الإحتادي رقم ( )6ل�سنة 1993م بالالئحة التنفيذية لقانون العالمات التجارية.
وبنا ّء على ما عر�ضه وكيل الوزارة.
ق ّرر ما يلي:
مادة ()1
يرفق بطلب الت�سجيل ما يلي:
�أربعة ع�شر �صورة مطابقة للعالمة امل�صقة على طلب الت�سجيل.
�سند الوكالة �إذا كان الطلب مقدّم عن طريق حمامي.
�إقرار من مقدّم الطلب ب�صحة البيانات الواردة بطلب الت�سجيل وممارية �صاحب العالمة للعمل التجاري �أو
املهني.
�شهادة ت�سجيل العالمة يف �أي بلد �أجنبي �إذا كان مطالبها ب�أولوية خا�صة �إنّ وجدت.
ترجمة باللغة العربية العالمة املطلوب ت�سجيلها التي ت�شتمل على لفظ �أو �أكرث مكتوب بلغة �أجنب ّية.
مادة ()2
تلغى املادة رقم ( )7من القرار الوزاري رقم ( )6ل�سنة 1993م.
مادة ()3
يعمل بهذا القرار �إعتبار ًا من تاريخ �صدوره وين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.

					
					
حترير ًا يف 27/2/1995م
املوافق 28 :رم�ضان  1415ه ـ ـ

�سعيد �أحمد غبا�ش
وزير االقت�صاد والتجارة
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