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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
قرار رقم ( )58ل�سنة 2018
بتنظيم ق ْيد وكالء ت�سجيل الـمِ ْلكية ال�صناعية
وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001ب�إ�صدار قانون ال�شركات التجارية
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2004ب�ش�أن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة ،املع َّدل بالقانون
رقم ( )14ل�سنة  ،2006والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )54ل�سنة ،2006
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2006ب�ش�أن الر�سوم والنماذج ال�صناعية ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،2010
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2014باملوافقة على قانون (نظام) العالمات التجارية لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )65ل�سنة
،2016
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري،
وعلى القرار رقم ( )115ل�سنة  2011ب�ش�أن �إجراءات م ْنح براءة اخرتاع،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
مادة ()1
تعاريف

ين املبين َة قرينَ ٍّ
يف تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
المملكة :مملكة البحرين.
الوزارة :الوزارة المعنية ب�شئون ال�صناعة والتجارة.
الوزير :الوزير المع ِني ب�شئون ال�صناعة والتجارة.
الم ْلكية ال�صناعية.
الإدارة المخت�صة� :إدارة ِ
الم ْلكية ال�صناعية.
الم ْلكية ال�صناعية ب�إدارة ِ
ال�سجل� :سجل ق ْيد وكالء ت�سجيل ِ
وكي���ل ت�سجي���لُّ � :أي �شخ����ص اعتب���اري م�ص��� َّرح ل���ه بممار�س���ة ن�شاط ت�سجي���ل ِم ْلكي���ة فكرية �أو
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ا�ست�ش���ارات قانوني���ة �أو � ُّأي مكتب محاماة َّ
مرخ�ص له ،وي َو َّكل م���ن ِق َبل مالك العالمة التجارية �أو
الم ْلكية
براءة االخت���راع �أو ال َّر ْ�سم والنموذج ال�صناعي ،لإيداع طل ِبه ومتابعته في �سجالت �إدارة ِ
ال�صناعية .ويدخل في تعريف وكالء الت�سجيل المحامون العاملون من الأ�شخا�ص الطبيعيين.

مادة ()2
الق ْيد يف ال�سجل

ال يجوز ل ِّأي �شخ�ص مزاولة ن�شاط وكيل ِم ْلكية �صناعية ما مل يكن ا�سمه مق َّيد ًا يف ال�سجل.
كما ال يجوز ل ِّأي �شخ�ص �أن ُيث ِبت يف �أوراقه �أو و�سائل الدعاية والإعالن �أنه وكيل ت�سجيل دون
�أنْ يكون ا�سمه مق َّيد ًا يف ال�سجل.

مادة ()3
�شروط الق ْيد يف ال�سجل

ُي�شرتَط يف َمن يق َّيد ا�سمه يف ال�سجل من الوكالء ما ي�أتي:
�	- 1إذا كان المتق���دم للق ْيد �شركة من �ش���ركات الت�ضامن �أو التو�صية الب�سيطة ،فيتع َّين �أنْ يكون
الم ْلكية الفكرية.
لدى �أحد ال�شركاء المت�ضامنين فيها خبرة ال تقل عن عامين في مجال ِ
�	- 2إذا كان المتق���دم للق ْيد يتخذ �شك ًال �آخر من �أ�شكال ال�شركات ،فيتع َّين �أنْ تتوافر في المدير
الم�سئول في ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة في المملكة �سوا ًء كان من ال�شركاء �أو من غيرهم ال�شروط
الآتية:
(�أ) �أنْ يكون كامل الأهلية.
(ب) �أنْ يكون حا�ص ًال على �شهادة جامعية من �إحدى الجامعات المعت َرف بها في المملكة
�أو �أية جامعة معت َرف بها من خارجها ،على �أنْ تكون مو َّثقة وم�ص َّدقة ِو ْفقا للت�شريعات
واللوائح ِّ
المنظمة لذلك.
(ج) �أنْ تكون لديه خبرة ال تقل عن �سنتين بالعمل في �أحد المكاتب �أو ال�شركات المق َّيدة
َّ
الم ْلكية الفكرية �أو
بال�سجل �أو
المرخ�صة تجاري ًا من ال�سلطة المخت�صة لممار�سة ن�شاط ِ
اال�ست�شارات القانونية �أو المحاماة.
(د) �أنْ يكون ح�سن ال�سيرة وال�سلوك ولم ت�صدر �ضده �أحكام في جرائم ُم ِخ َّلة بال�شرف �أو
الأمانة ما لم يكن قد ُر َّد �إليه اعتباره.
�	- 3إذا كان المتقدم للق ْيد �شركة م� َّؤ�س�سة خارج المملكة :يتع َّين �أنْ تتوافر فيها ال�شروط الآتية:
(�أ) �أنْ يكون َّ
مرخ�ص ًا لها بمزاولة ن�شاط وكيل ت�سجيل ِم ْلكية �صناعية في الدولة التي تحمل
جن�سيتها.
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(ب) �أنْ تكون مار�ست العمل الفعلي في دولتها كوكيل ت�سجيل ِم ْلكية فكرية لمدة �سنتين على
الأقل.
(ج) �أنْ يكون لديها �سجل تجاري يمار�س الن�شاط بالمملكة.

مادة ()4
طلب الق ْيد

يق َّدم طلب الق ْيد يف ال�سجل �إىل الإدارة املخت�صة على النموذج املعد لذلك ،مرفقة به
امل�ستندات التالية:
�أوال :بالن�سبة للأ�شخا�ص المعنوية:
� - 1صورة ِط ْبق الأ�صل من ع ْقد ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي.
� - 2صورة ِط ْبق الأ�صل من �شهادة ق ْيد ال�شركة في ال�سجل التجاري.
الم�سجلة فيها
 - 3وفي حالة ال�شركات الأجنبية� ،شهادة ر�سمية من الجهة المخت�صة في الدولة
َّ
ال�شركة تب ِّين �أنها م�ؤ�س�سة م�سجلة َّ
ومرخ�ص لها بمزاولة هذا الن�شاط في الدولة التي تحمل
جن�سيتها ِو ْفق ًا لأحكام القوانين المعمول بها.
 - 4الم�ستندات المطلوبة من مدير ال�شركة الم�سئول ِو ْفق ًا للمادة ( )2/3من هذا القرار.
 - 5نموذج التوقيع المعت َمد.
�	- 6أ�سماء المندوبين المعت َمدين من وكيل الت�سجيل.
ثانيا :بالن�سبة للأ�شخا�ص الطبيعية:
�	- 1أنْ يكون كامل الأهلية.
كمحام بالمملكة.
 - 2ترخي�ص مزاولة الن�شاط
ٍ
 - 3نموذج التوقيع المعت َمد.
�	- 4أ�سماء المندوبين المعت َمدين من وكيل الت�سجيل.

مادة ()5
�إ�صدار �شهادة الق ْيد

يوما من تاريخ تقدميه،
تقوم الإدارة املخت�صة بالبتِّ يف طلب الق ْيد يف ال�سجل خالل ثالثني ً
م�ستوفي ًا امل�ستندات والبيانات .ويف حالة قبوله ت�س ِّلمه �شهادة ق ْيد �سارية ملدة �سنة واحدة م� َّؤ�شر ًا
عليها بح�صول الق ْيد ورقمه وتاريخه .ويف حالة ر ْف ِ�ضه يجب �أنْ يكون م�س َّبب ًا ،و ُيعتبرَ انق�ضاء هذه
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املدة دون رد مبثابة ر ْف�ض �ضمني للطلب.

مادة ()6
تعديل البيانات �أو امل�ستندات

على وكالء ت�سجيل ال ِـم ْلكية ال�صناعية �إخطار الإدارة املخت�صة بكل تعديل �أو تغيري يطر أ�
على بيانات طلب الق ْيد �أو امل�ستندات املرفقة به ،ويكون الإخطار مبوجب طلب ُيق َّدم �إىل الإدارة
املخت�صة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ حدوث التعديل �أو التغيريِ ،و ْفق ًا للنموذج الـ ُمعد لذلك
مرفقة به امل�ستندات امل�ؤ ِّيدة له.

مادة ()7
تدوين البيانات املعدَّلة

تقوم الإدارة املخت�صة بتدوين البيانات اجلديدة يف ال�سجل مع الإ�شارة لتاريخ التعديل
و�إرفاق امل�ستندات امل�ؤ ِّيدة له ،و ُيعطى مقدِّ م الطلب �إفادة بح�صول الت�أ�شري بالتعديل �أو التغيري
وتاريخه .وللإدارة املخت�صة �أنْ ترف�ض طلب التعديل �أو التغيري لأية �أ�سباب تقدِّ رها ،مع �إخطار
مقدِّ م الطلب خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه.

مادة ()8
التزامات الـ ُمق َّيدين

يجب على الـ ُمق َّيدين يف ال�سجل ما ي�أتي:
 - 1التقدم بطلب تجديد الق ْيد �سنوي ًا قبل ثالثين يوم ًا من تاريخ انتهاء �صالحية �شهادة القيد.
�	- 2أنْ يق���رن ا�سمه برقم ق ْيده في ال�سجل في جمي���ع المكاتبات وال�شهادات والتقارير ال�صادرة
عنه.

مادة ()9
ال�شكاوى واملخالفات

على الإدارة املخت�صة من تلقاء نف�سها� ،أو بنا ًء على طلب من الوزارة� ،أو �شكوى مق َّدمة �إليها
ن�سب �إليه من خمالفات تتعلق مبزاولة هذا الن�شاط.
�أنْ تجُ ِري حتقيق ًا مع وكيل الت�سجيل فيما ُت َ
ف�إذا تبينَّ �أنَّ الواقعة املن�سوبة �إليه ُت�ش ِّكل جرمية جنائية �أحالت الأمر �إىل النيابة العامة.
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مادة ()10
التدابري الإدارية

مع عدم الإخالل بامل�سئولية املدنية واجلنائية ،يو َّقع على وكيل الت�سجيل الذي ُي ِخل بواجباته
يف مزاولة هذا الن�شاط �أحد التدابري الآتية:
 - 1الإنذار الكتابي.
 - 2الو ْقف عن ممار�سة الن�شاط لمدة ال تتجاوز �سنة ،وفي حالة تكرار المخالفة لمدة ال تتجاوز
�سنتين.
ْ -3
�شطب القيد.
وال يجوز ملن ُ�ش ِطب ق ْيدُه التق ُّدم بطلب لإعادة الق ْيد قبل ُم ِ�ضي ثالث �سنوات من تاريخ
َّ
ال�ش ْطب.

مادة ()11
وجوب الإخطار بقرار الو ْقف �أو َّ
ال�ش ْطب

على جهة الإدارة قبل �صدور قرار الو ْقف �أو َّ
ال�ش ْطب �إخطار وكيل الت�سجيل بتقدمي دفاعه
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ الإخطار ،ف�إذا مل يق َّدم خالل امليعاد املذكور �أو ُقدِّ م ومل تقتنع به
الإدارة املخت�صةُ ،ع ِر�ض الأمر على وكيل الوزارة التخاذ ما يراه منا�سب ًا.

مادة ()12
ال َّت َظ ُّلم

يجوز ملن ُر ِف�ض طلب ق ْي ِده �أو ُو ِّقع عليه تدبري �إداري ِو ْفق ًا لأحكام هذا القرار �أنْ يتظ َّلم منه
�إىل الوزير خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره �أو من تاريخ انتهاء املدة املح َّددة دون البتِّ يف
الطلب.
البت يف الت ََّظلُّم خالل ثالثني يوم ًا من تقدميه ،و ُيعتبرَ انق�ضاء هذه املدة
ويتعينَّ على الوزير ُّ
دون رد مبثابة ر ْف�ض �ضمني له.

مادة ()13
الر�سوم

ر�سم الق ْيد يف ال�سجل الر�سوم املق َّررة يف الالئحة التنفيذية لقانون ت�سجيل
ُتط َّبق يف �ش�أن ْ
العالمات التجارية.
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مادة ()14
�أحكام تنفيذية

على وكيل وزارة التجارة تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به
بعد ثالثة �أ�شهر من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِره.

وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
زايد بن را�شد الزياين
�صدر بتاريخ 20 :ذي القعدة 1439هـ
الم ـ ــواف ـ ـ ــق� 2 :أغ�سـط ـ ـ ــ�س 2018م
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