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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )58( ل�سنة 2018

بتنظيم قْيد وكلء ت�سجيل الـِمْلكية ال�سناعية

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم )21(  ل�سنة 2001 باإ�سدار قانون ال�سركات التجارية 

وتعديالته،
ل بالقانون  وعلى القانون رقم )1( ل�سنة 2004 ب�ساأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

رقم )14( ل�سنة 2006، والئحته التنفيذية ال�سادرة بالقرار رقم )54( ل�سنة 2006،
وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 2006 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية، والئحته التنفيذية 

ال�سادرة بالقرار رقم )1( ل�سنة 2010،
وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 
ل�سنة   )65( رقم  بالقرار  ال�سادرة  التنفيذية  والئحته  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

 ،2016
وعلى املر�سوم بقانون رقم )27( ل�سنة 2015 ب�ساأن ال�سجل التجاري،

وعلى القرار رقم )115( ل�سنة 2011 ب�ساأن اإجراءات مْنح براءة اخرتاع، 
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�سئون التجارة،  

قرر الآتي:

مادة )1(

تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، 
ما مل يقت�ِس �سياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية ب�سئون ال�سناعة والتجارة. 

الوزير: الوزير المعِني ب�سئون ال�سناعة والتجارة.

الإدارة المخت�سة: اإدارة الِمْلكية ال�سناعية.

ال�سجل: �سجل قْيد وكالء ت�سجيل الِمْلكية ال�سناعية باإدارة الِمْلكية ال�سناعية.

ح لـــه بممار�ســـة ن�ساط ت�سجيـــل ِمْلكيـــة فكرية اأو  وكيـــل ت�سجيـــل: اأيُّ �سخ�ـــس اعتبـــاري م�ســـرَّ



العدد: 3378 – الخميس 9 أغسطس 2018

25

ل مـــن ِقَبل مالك العالمة التجارية اأو  �س له، ويَوكَّ ا�ست�ســـارات قانونيـــة اأو اأيُّ مكتب محاماة مرخَّ
�ْسم والنموذج ال�سناعي، الإيداع طلِبه ومتابعته في �سجالت اإدارة الِمْلكية  براءة االختـــراع اأو الرَّ

ال�سناعية. ويدخل في تعريف وكالء الت�سجيل المحامون العاملون من االأ�سخا�س الطبيعيين. 

مادة )2(

القْيد يف ال�سجل

ال يجوز الأيِّ �سخ�س مزاولة ن�ساط وكيل ِمْلكية �سناعية ما مل يكن ا�سمه مقيَّدًا يف ال�سجل.
كما ال يجوز الأيِّ �سخ�س اأن ُيثِبت يف اأوراقه اأو و�سائل الدعاية واالإعالن اأنه وكيل ت�سجيل دون 

اأْن يكون ا�سمه مقيَّدًا يف ال�سجل.

مادة )3(

�سروط القْيد يف ال�سجل

ُي�سرَتط يف َمن يقيَّد ا�سمه يف ال�سجل من الوكالء ما ياأتي:
اإذا كان المتقـــدم للقْيد �سركة من �ســـركات الت�سامن اأو التو�سية الب�سيطة، فيتعيَّن اأْن يكون   - 1

لدى اأحد ال�سركاء المت�سامنين فيها خبرة ال تقل عن عامين في مجال الِمْلكية الفكرية.
اإذا كان المتقـــدم للقْيد يتخذ �سكاًل اآخر من اأ�سكال ال�سركات، فيتعيَّن اأْن تتوافر في المدير   - 2
الم�سئول في ال�سركة اأو الموؤ�س�سة في المملكة �سواًء كان من ال�سركاء اأو من غيرهم ال�سروط 

االآتية: 
)اأ( اأْن يكون كامل االأهلية.

)ب( اأْن يكون حا�ساًل على �سهادة جامعية من اإحدى الجامعات المعتَرف بها في المملكة 
قة ِوْفقا للت�سريعات  اأو اأية جامعة معتَرف بها من خارجها، على اأْن تكون موثَّقة وم�سدَّ

مة لذلك. واللوائح المنظِّ
)ج( اأْن تكون لديه خبرة ال تقل عن �سنتين بالعمل في اأحد المكاتب اأو ال�سركات المقيَّدة 
�سة تجاريًا من ال�سلطة المخت�سة لممار�سة ن�ساط الِمْلكية الفكرية اأو  بال�سجل اأو المرخَّ

اال�ست�سارات القانونية اأو المحاماة.
)د( اأْن يكون ح�سن ال�سيرة وال�سلوك ولم ت�سدر �سده اأحكام في جرائم ُمِخلَّة بال�سرف اأو 

االأمانة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.  
�سة خارج المملكة: يتعيَّن اأْن تتوافر فيها ال�سروط االآتية: اإذا كان المتقدم للقْيد �سركة موؤ�سَّ  - 3

�سًا لها بمزاولة ن�ساط وكيل ت�سجيل ِمْلكية �سناعية في الدولة التي تحمل  )اأ( اأْن يكون مرخَّ
جن�سيتها.
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)ب( اأْن تكون مار�ست العمل الفعلي في دولتها كوكيل ت�سجيل ِمْلكية فكرية لمدة �سنتين على 
االأقل.

)ج( اأْن يكون لديها �سجل تجاري يمار�س الن�ساط بالمملكة. 

مادة )4(

طلب القْيد

به  مرفقة  لذلك،  املعد  النموذج  على  املخت�سة  االإدارة  اإىل  ال�سجل  يف  القْيد  طلب  م  يقدَّ
امل�ستندات التالية: 

اأوال: بالن�سبة لالأ�سخا�س المعنوية:
�سورة ِطْبق االأ�سل من عْقد ال�سركة اأو نظامها االأ�سا�سي.  - 1

�سورة ِطْبق االأ�سل من �سهادة قْيد ال�سركة في ال�سجل التجاري.   - 2
لة فيها  وفي حالة ال�سركات االأجنبية، �سهادة ر�سمية من الجهة المخت�سة في الدولة الم�سجَّ  - 3
�س لها بمزاولة هذا الن�ساط في الدولة التي تحمل  ن اأنها موؤ�س�سة م�سجلة ومرخَّ ال�سركة تبيِّ

جن�سيتها ِوْفقًا الأحكام القوانين المعمول بها.
الم�ستندات المطلوبة من مدير ال�سركة الم�سئول ِوْفقًا للمادة )2/3( من هذا القرار.   - 4

نموذج التوقيع المعتَمد.  - 5
اأ�سماء المندوبين المعتَمدين من وكيل الت�سجيل.  - 6

ثانيا: بالن�سبة لالأ�سخا�س الطبيعية:
اأْن يكون كامل االأهلية.  - 1

ترخي�س مزاولة الن�ساط كمحاٍم  بالمملكة.   - 2
نموذج التوقيع المعتَمد.   - 3

اأ�سماء المندوبين المعتَمدين من وكيل الت�سجيل.  - 4

مادة )5(

اإ�سدار �سهادة القْيد

تقوم االإدارة املخت�سة بالبتِّ يف طلب القْيد يف ال�سجل خالل ثالثني يوًما من تاريخ تقدميه، 
رًا  م�ستوفيًا امل�ستندات والبيانات. ويف حالة قبوله ت�سلِّمه �سهادة قْيد �سارية ملدة �سنة واحدة موؤ�سَّ
بًا، وُيعترَب انق�ساء هذه  ه يجب اأْن يكون م�سبَّ عليها بح�سول القْيد ورقمه وتاريخه. ويف حالة رْف�سِ
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املدة دون رد مبثابة رْف�س �سمني للطلب.

مادة )6(

تعديل البيانات اأو امل�ستندات

اأو تغيري يطراأ  االإدارة املخت�سة بكل تعديل  اإخطار  الـِمْلكية ال�سناعية  على وكالء ت�سجيل 
م اإىل االإدارة  على بيانات طلب القْيد اأو امل�ستندات املرفقة به، ويكون االإخطار مبوجب طلب ُيقدَّ
لذلك  الـُمعد  للنموذج  ِوْفقًا  التغيري،  اأو  التعديل  تاريخ حدوث  يومًا من  املخت�سة خالل ثالثني 

دة له. مرفقة به امل�ستندات املوؤيِّ

مادة )7(

لة تدوين البيانات املعدَّ

التعديل  لتاريخ  االإ�سارة  مع  ال�سجل  يف  اجلديدة  البيانات  بتدوين  املخت�سة  االإدارة  تقوم 
م الطلب اإفادة بح�سول التاأ�سري بالتعديل اأو التغيري  دة له، وُيعطى مقدِّ واإرفاق امل�ستندات املوؤيِّ
رها، مع اإخطار  وتاريخه. ولالإدارة املخت�سة اأْن ترف�س طلب التعديل اأو التغيري الأية اأ�سباب تقدِّ

م الطلب خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه.  مقدِّ

مادة )8(

التزامات الـُمقيَّدين

يجب على الـُمقيَّدين يف ال�سجل ما ياأتي:
التقدم بطلب تجديد القْيد �سنويًا قبل ثالثين يومًا من تاريخ انتهاء �سالحية �سهادة القيد.  - 1
اأْن يقـــرن ا�سمه برقم قْيده في ال�سجل في جميـــع المكاتبات وال�سهادات والتقارير ال�سادرة   - 2

عنه.

مادة )9(

ال�سكاوى واملخالفات

مة اإليها  على االإدارة املخت�سة من تلقاء نف�سها، اأو بناًء على طلب من الوزارة، اأو �سكوى مقدَّ
اأْن جُتِري حتقيقًا مع وكيل الت�سجيل فيما ُتن�َسب اإليه من خمالفات تتعلق مبزاولة هذا الن�ساط.

ل جرمية جنائية اأحالت االأمر اإىل النيابة العامة. فاإذا تبنيَّ اأنَّ الواقعة املن�سوبة اإليه ُت�سكِّ
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مادة )10(

التدابري الإدارية

ع على وكيل الت�سجيل الذي ُيِخل بواجباته  مع عدم االإخالل بامل�سئولية املدنية واجلنائية، يوقَّ
يف مزاولة هذا الن�ساط اأحد التدابري االآتية:

1 - االإنذار الكتابي. 
2 - الوْقف عن ممار�سة الن�ساط لمدة ال تتجاوز �سنة، وفي حالة تكرار المخالفة لمدة ال تتجاوز 

�سنتين.
3 - �سْطب القيد. 

تاريخ  من  �سنوات  ثالث  ي  ُم�سِ قبل  القْيد  الإعادة  بطلب  م  التقدُّ قْيُده  �ُسِطب  ملن  يجوز  وال 
ْطب. ال�سَّ

مادة )11( 

ْطب وجوب الإخطار بقرار الوْقف اأو ال�سَّ

ْطب اإخطار وكيل الت�سجيل بتقدمي دفاعه  على جهة االإدارة قبل �سدور قرار الوْقف اأو ال�سَّ
م ومل تقتنع به  م خالل امليعاد املذكور اأو ُقدِّ خالل ثالثني يومًا من تاريخ االإخطار، فاإذا مل يقدَّ

االإدارة املخت�سة، ُعِر�س االأمر على وكيل الوزارة التخاذ ما يراه منا�سبًا.

مادة )12(

التََّظلُّم

ع عليه تدبري اإداري ِوْفقًا الأحكام  هذا القرار اأْن يتظلَّم منه  يجوز ملن ُرِف�س طلب قْيِده اأو ُوقِّ
دة دون البتِّ يف  اإىل الوزير خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره اأو من تاريخ انتهاء املدة املحدَّ

الطلب. 
ويتعنيَّ على الوزير البتُّ يف التََّظلُّم خالل ثالثني يومًا من تقدميه، وُيعترَب انق�ساء هذه املدة 

دون رد مبثابة رْف�س �سمني له.

مادة )13(

الر�سوم

رة يف الالئحة التنفيذية لقانون ت�سجيل  ُتطبَّق يف �ساأن ر�ْسم القْيد يف ال�سجل الر�سوم املقرَّ
العالمات التجارية. 
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مادة )14(

اأحكام تنفيذية

على وكيل وزارة التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُين�َسر يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به 
بعد ثالثة اأ�سهر من اليوم التايل لتاريخ ن�ْسِره.   

  
    وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 

   زايد بن را�سد الزياين

�سدر بتاريخ: 20  ذي القعدة 1439هـ
المـــــوافـــــــق: 2  اأغ�سـطـــــــ�س 2018م


