
 ١

  ١٩٥٢ لسنة ٣٣قانون العالمات التجارية وتعديالته رقم 
  ١/٦/١٩٥٢ بتاريخ ١١١٠ من عدد الجريدة الرسمية رقم ٢٤٣المنشور على الصفحة 

  
  ١المادة 

   :اسم القانون وبدء العمل به 
ويعمل به بعد مرور شهر علـى        ) ١٩٥٢قانون العالمات التجارية لسنة     ( يسمى هذا القانون    
  . ة الرسمية نشره في الجريد

اينما وردتا في القانون    ) ووزير التجارة   ( و  ) وزارة التجارة   (  تم االستعاضة عن عبارتي      -
بموجب القـانون   ) وزير االقتصاد الوطني    ( و  ) وزارة االقتصاد الوطني    ( االصلي بعبارتي   

   ١٩٥٧ لسنة ٢٥المعدل رقم 
  

  ٢المادة 
ت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادنـاه اال         يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ورد     

  : اذا دلت القرينة على غير ذلك 
  .   وزارة الصناعة والتجارة :الوزارة
  .   وزير الصناعة والتجارة :الوزير
  .   مسجل العالمات التجارية : المسجل
  .   سجل العالمات التجارية :السجل

ها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او  اي اشارة ظاهرة يستعمل   :العالمة التجاريـة  
  .   منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره 

  العالمة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد           العالمة التجارية المشهورة  
مملكة االردنيـة   االصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في ال            

مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع االلتزامات            الهاشمية  
والواجبات المترتبة بمقتضى االتفاقيات المتعلقة بحماية العالمة التجارية المشهورة والتي تكون           

     .المملكة طرفا فيها وعلى ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية
 العالمة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بـضائع          :العالمة التجارية الجماعية  

ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعة فـي                 
  .  صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع 



 ٢

التسجيل الدولي للعالمات التجارية المعتمد في       بروتوكول اتفاق مدريد بشان      :بروتوكول مدريد 
 بما في ذلك الالئحة التنفيذية المشتركة بين اتفـاق وبروتوكـول            ٢٧/٦/١٩٨٩مدريد بتاريخ   

  .  مدريد 
  .   المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية :المكتب الدولي

ذي يعتبر اساسا لطلـب التـسجيل        تسجيل العالمة التجارية في السجل وال      :التسجيل االساسي 
  .  الدولي لها 
  .   المسجل بصفته طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد :مكتب المنشا

 الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العالمة التجارية والذي يعتبر اساسـا           :طلب التسجيل االساسي  
  .  لطلب التسجيل الدولي لها 

 الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل        السجل الرسمي لدى المكتب    :السجل الدولي 
  .  الدولي للعالمة التجارية 

  .   اطراف البروتوكول من دول ومنظمات دولية حكومية :االطراف المتعاقدة
  .   الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لتسجيل العالمة التجارية دوليا :طلب التسجيل الدولي

 الذي يقدم لمكتب المنشا المتداد الحماية الدوليـة لعالمـة            الطلب : طلب امتداد الحماية دوليا   
  .  تجارية مسجلة دوليا 

 طلب تسجيل العالمة التجارية الوارد للمـسجل مـن          :طلب دولي المتداد الحماية الى المملكة     
  المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العالمة التجارية الى المملكة

  
  ٣المادة 

   :سجل العالمات التجارية
تدون فيه  ) سجل العالمات التجارية    ( ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى         . ١

جميع العالمات التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرا على هذه العالمات من االمـور              
  :التالية 

ـ                . أ   ن اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويـستثنى م
  .التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية 

  . الرهن او الحجز الذي يوقع على العالمة التجارية او اي قيد على استعمالها . ب
يحق للجمهور االطالع على سجل العالمات التجارية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير            . ٢

  . لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية 



 ٣

ال الحاسوب االلي لتسجيل العالمات التجاريـة وبياناتهـا وتكـون البيانـات             يجوز استعم . ٣
  والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة

  
  ٤المادة 

  : ادماج السجل الحالي
يدمج سجل العالمات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه             

من هذا القانون يفصل    ) ٢٩(يعتبر جزءاً متمماً له ومع مراعاة احكام المادة         في المادة السابقة و   
في صحة كل قيد اصلي لعالمة تجارية مدون في السجل بعد ادماجه بهذه الصورة على اساس                
القانون الذي كان معموالً به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العالمات بتاريخهـا االصـلي                

  .ذلك عالمات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانونولكنها تعتبر فيما عدا 
  

  ٥المادة 
  : االطالع على السجل واخذ خالصات عنه 

يباح للجمهور االطالع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع االوقات المالئمة             
مع مراعاة االنظمة التي قد تصدر بهذا الشان وتعطى نسخة طبق االصل عن كل قيد مـدرج                 

  .لسجل لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعينفي ا
  

  ٦المادة 
  :طلب تسجيل العالمات التجارية 

كل من يرغب في ان يستقل في استعمال عالمة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او                 
  او التي ينوي االتجـار بهـا       يتجرصنعه او انتخابه او مما اصدر شهادة بها او البضائع التي            

  . يطلب تسجيل تلك العالمة وفاقاً الحكام هذا القانونيمكنه ان
  

  ٧المادة 
  : العالمات التجارية القابلة للتسجيل 

يشترط لتسجيل العالمة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث االسماء او الحـروف      . ١
ن طريق  او االرقام او االشكال او االلوان او غير ذلك او اي مجموعة منها وقابلة لالدراك ع               

  . النظر 



 ٤

ان العالمة التجارية موضوعة    ) فارقة  ( توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة         . ٢
  . على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس

لدى الفصل فيما اذا كانت العالمة التجارية ذات صفة فارقة وفاقاً لما تقدم يجوز للمـسجل                . ٣
ذا كانت العالمة التجارية مستعملة بالفعل ان ياخذ بعين االعتبار طول المدى الذي           او للمحكمة ا  

جعل مثل ذلك االستعمال لتلك العالمة التجارية مميزاً فعالً للبضائع المسجلة او التـي ينـوى                
  . تسجيلها

يجوز ان تقتصر العالمة التجارية كلياً او جزئياً على لون واحد او اكثـر مـن االلـوان                  . ٤
لخاصة وفي مثل هذه الحالة ياخذ المسجل او المحكمة بعين االعتبار لدى الفصل في الـصفة                ا

الفارقة لتلك العالمة التجارية كون العالمة التجارية مقتصرة على تلك االلوان اما اذا سـجلت               
  . عالمة تجارية دون حصرها في الوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع االلوان

  .التجارية لصنف او اكثر من اصناف البضائع او الخدمات يجوز تسجيل العالمة . ٥
اذا نشا خالف حول الصنف الذي تنتمي اليه اية بضاعة فيفصل المسجل ذلـك الخـالف                . ٦

  ويكون قراره نهائياً
  

  ٨المادة 
  : العالمات التي ال يجوز تسجيلها كعالمات تجارية 

  :ال يجوز تسجيل ما ياتي 
ر جاللة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او اية الفاظ او             العالمات التي تشابه شعا   . ١

  . حروف او رسوم اخرى قد تؤدي الى االعتقاد ان الطالب يتمتع برعاية ملكية
  حكومة المملكة االردنية الهاشمية او الدول او البالد االجنبية اال بتفويض           او اوسمة شعار  . ٢

  . من المراجع االيجابية
التي تدل على صفة رسمية اال اذا فرضت وضعها المراجـع االيجابيـة التـي               العالمات  . ٣

  . تخصها تلك العالمة او التي هي تحت مراقبتها
العالمات التي تشابه الراية الوطنية او اعالم المملكة االردنيـة الهاشـمية العـسكرية او               . ٤

  . رية او البحريةالبحرية او االوسمة الفخرية او شاراتها او االعالم الوطنية العسك
  :العالمات التي تشمل االلفاظ او العبارات التالية. ٥
التقليد يعتبـر   ) (حقوق الطبع ) (رسم مسجل ) (مسجل) (ذو امتياز ملكي  ) (ذو امتياز ) (امتياز(

  . او ما شابه ذلك من االلفاظ والعبارات) تزويرا



 ٥

تـؤدي الـى غـش الجمهـور او         العالمات المخلة بالنظام العام او اآلداب العامة او التي          . ٦
  . العالمات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي

العالمات المؤلفة من ارقام او حروف او الفاظ تستعمل عادة في التجـارة لتمييـز انـواع           . ٧
مات التي تدل عادة    البضائع واصنافها او العالمات التي تصف نوع البضائع او جنسها او الكل           

على معنى جغرافي او القاب اال اذا ابرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك ان ال يعتبر مـا                   
ورد في هذه الفقرة انه يمنع تسجيل العالمات التي تكون من النوع الموصوف فيها اذا كانـت                 

  ). ٧(من المادة ) ٣و٢(له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين 
  . المات التي تطابق اي شعار ذي صفة دينية بحتة او تشابههالع. ٨
العالمات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او                . ٩

هيئة اال برضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة اما االشخاص المتوفون حـديثا فيجـوز                
  . للمسجل ان يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين

العالمة التي تطابق عالمة تخص شخصا آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التـي يـراد               . ١٠
تسجيل العالمة من اجلها او لصنف منها او العالمة التي تشابه تلك العالمة الـى درجـة قـد                   

  . تؤدي الى غش الغير
العالمات التي تطابق او تشابه شارة الهالل االحمر او الـصليب االحمـر علـى ارض                . ١١
  . ضاء او شارات الصليب االحمر او صليب جنيفبي
العالمة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعالمة تجارية مـشهورة وذلـك               . ١٢

الستعمالها لتمييز بضائع مشابهة او مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شانها ايجـاد            
البضائع بشكل يحتمل ان يلحـق ضـرراً        لبس مع العالمة المشهورة او الستعمالها لغير هذه         

بمصلحة مالك العالمة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبـين هـذه البـضائع وكـذلك                
العالمات التي تشابه او تطابق الشارات الشرفية واالعالم والشعارات االخـرى واالسـماء او              

تسيء الى قيمنا التاريخيـة     االسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او االقليمية او التي          
  .والعربية واالسالمية 

  
  ٩المادة 

  : اسم البضائع او وصفها 
اذا كان اسم اية بضاعة او وصفها مثبتا في اية عالمة تجارية يجـوز للمـسجل ان يـرفض                   

  المسماة او الموصوفة على الوجه المـذكور       البضاعةتسجيل تلك العالمة الية بضاعة خالف       
 وصف اية بضاعة مثبتاً في العالمة التجارية وكان ذلك االسم او الوصـف          اما اذا كان اسم او    



 ٦

يختلف في االستعمال فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العالمة التجارية مع اثبات االسـم               
او الوصف فيها لغير البضاعة المسماة او الموصوفة اذا اشار طالب التسجيل في طلبـه الـى                 

  .وصفوجود اختالف في االسم او ال
  

  ١٠المادة 
  : العالمات الجماعية 

 مـن   ١يجوز للمسجل تسجيل عالمة جماعية اذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقـرة              . ١
 من هذا القانون وتعتبر من جميع الوجوه عالمة تجارية خاصة للشخص االعتبـاري              ٧المادة  

  . المسجلة باسمه 
دة تسجيلها بعد شطبها او التخلي عن استعمالها        ال يجوز نقل ملكية العالمة الجماعية او اعا       . ٢

  . اال باسم الشخص االعتباري المسجلة باسمه اصالً او باسم خلفه القانوني 
يجوز تسجيل عالمة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخـذه هيئـة ذات نفـع عـام او                  . ٣

ل مثل هذه العالمـة     تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسالتها او ليكون شارة العضائها وتعام         
  . معاملة العالمة الجماعية 

تحدد شروط تسجيل العالمات الجماعية وسائر االمور التنظيمية المتعلقـة بهـا بموجـب              . ٤
  تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية

  
  ١١المادة 

  : طلب تسجيل العالمات التجارية 
مة تجارية استعملت او في النية اسـتعمالها ويرغـب فـي            كل من يدعي انه صاحب عال     . ١

  . تسجيل تلك العالمة عليه ان يقدم طلباً خطياً الى المسجل وفاقاً لالصول المقررة
يجوز للمسجل مع مراعاة احكام هذا القانون ان يرفض اي طلب كهذا او ان يقبله بتمامـه                 . ٢

روط او تعـديالت او تحـويرات فـي         من دون قيد او شرط او ان يعلن قبوله اياه بموجب ش           
  . طريقة استعمال العالمة او مكان استعمالها او غير ذلك من االمور

  . اذا رفض المسجل تسجيل عالمة تجارية فيجوز ان يستانف قراره الى محكمة العدل العليا. ٣
يجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا في اي وقت تصحيح اي خطا وقع فـي الطلـب او                  . ٤
ا له تعلق به سواء اكان ذلك قبل قبول الطلب ام بعده او تكليف الطالب تعديل طلبه علـى                   فيم

  .اساس شروط يعينها المسجل او محكمة العدل العليا
  



 ٧

  ١٢المادة 
  :التنازل 

اذا كانت العالمة التجارية تشتمل على مواد شائعة االستعمال في التجـارة او ليـست شـائعة               
ة ظاهرة فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما اذا            االستعمال ولم تكن ذات ميز    

كان يجب تسجيل تلك العالمة التجارية او ابقاؤها مسجلة تكليف صاحبها كشرط لبقاء العالمة              
التجارية في السجل ان يتنازل عن اي حق في االستعمال المستقل لجزء او الجزاء من تلـك                 

لمواد او بقسم منها مما يرى المسجل او المحكمة انه ال يملك            العالمة التجارية او لجميع تلك ا     
فيه حقاً او ان يجري اي تنازل آخر يراه المسجل او المحكمة ضرورياً لتعيين حقوق صاحب                
العالمة في ذلك التسجيل على ان ال يؤثر اي تنازل يجريه صاحب العالمـة التجاريـة فـي                  

شا عن تسجيل العالمة التجارية التي تم التنازل        السجل عن اي حق من حقوقه اال بمقدار ما ين         
  .بشانها

  
  ١٣المادة 

  : اعالن الطلب 
على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل اية عالمة تجارية سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام               
معلقاً على بعض الشروط والقيود ان يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وقت ممكـن                 

  المقررة وينبغي ان يتضمن هذا االعالن جميع الشروط والقيود التـي قبـل              االصول وبحسب
  .الطلب بموجبها

  
  ١٤المادة 

يجوز الي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية عالمة تجارية خـالل ثالثـة          . ١
. اشهر من تاريخ نشر اعالن تقديم الطلب لتسجيلها او خالل اية مدة اخرى تعين لهذا الغرض               

 تم نشر اعالن الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقـديم االعتـراض   اما اذا 
خاللها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قـانون العالمـات التجاريـة                

  . المعمول به في تاريخ نشر االعالن
  .  فيه اسباب االعتراضينبغي ان يقدم االعتراض كتابة بحسب االصول المقررة وان يبين. ٢
يرسل المسجل نسخة من االعتراض الى طالب التسجيل الذي عليه ان يرسل الى المسجل              . ٣

حسب االصول المقررة الئحة جوابية تتضمن االسباب التي يستند اليها في الطلب الذي قدمـه               
  . لتسجيل العالمة فاذا لم يفعل ذلك يعتبر انه تخلى عن طلبه



 ٨

التسجيل الئحة جوابية فيترتب على المسجل ان يبلغ نـسخة منهـا كـل              اذا ارسل طالب    . ٤
اذا استوجب االمر   ( شخص من االشخاص المعترضين على التسجيل وعليه بعد سماع الفرقاء           

وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم ان يقرر ما اذا كان من المقتضى الـسماح                 ) ذلك  
  . ا فيهبالتسجيل والشروط التي تجب مراعاته

  . يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى محكمة العدل العليا. ٥
يوماً من تاريخ قرار المسجل وعند النظـر        ) ٢٠(يقدم االستئناف بموجب هذه المادة خالل       . ٦

في االستئناف تسمع محكمة العدل العليا الفرقاء والمسجل اذا اقتضى االمر ذلك وتصدر قراراً              
  . ذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي يجب مراعاتها فيهتبين فيه ما ا

عند النظر في اي استئناف كهذا يجوز الي فريق من الفرقاء اما جريـاً علـى االصـول                  . ٧
  ادلة اخـرى   بايةالمقررة واما بعد الحصول على اذن خاص من محكمة العدل العليا ان يدلي              

  . لتنظر فيها المحكمة
يم استئناف بمقتضى هذه المادة ال يسمح للمسجل او للمعترض ببيان ايـة اسـباب               لدى تقد . ٨

اضافية خالف اسباب االعتراض التي ذكرها المعترض وفاقاً لالحكام السابقة اال اذا سـمحت              
بذلك محكمة العدل العليا التي تنظر في االستئناف واذا قدمت اية اسباب اضـافية لالسـتئناف                

 طلبه دون ان يكون مكلفاً دفع مصاريف الخصم وهذا انما يكون بعـد    فيحق للطالب ان يسحب   
  . ابالغه ذلك باعالن حسب االصول المقررة

لدى النظر في االستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة يجوز لمحكمة العدل العليا ان تسمح              . ٩
ال يـؤثر فـي     بعد سماع بيانات المسجل بتعديل العالمة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه            

ذاتية تلك العالمة ، غير انه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل العالمة المعدلـة ان يعلـن                   
  .شكلها المعدل وفاقاً لالصول المقررة

  
  ١٥المادة 

  :تاريخ التسجيل 
اذا قبل الطلب المقدم لتسجيل عالمة تجارية ولم يكن قد اعترض عليـه وانقـضت المـدة     . ١

او اذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد االعتراض يسجل المـسجل            المعينة لالعتراض   
تلك العالمة التجارية بعد دفع الرسم المقرر اال اذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطا او كانـت                  
المحكمة قد اشارت بغير ذلك ، وتسجل العالمة بتاريخ الطلب باعتبار هـذا التـاريخ تـاريخ                 

  .التسجيل



 ٩

من هذا القانون فتـسجل العالمـة       ) ٤٠(يل قد قدم وفاقاً الحكام المادة       اما اذا كان طلب التسج    
باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البالد االجنبية ، وايفاءاً للغايات المقصودة من               

  . هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ انه تاريخ التسجيل
تسجيل شـهادة بتـسجيلها بحـسب       عند تسجيل العالمة التجارية يصدر المسجل لطالب ال       . ٢

  .النموذج المقرر
  

  ١٦المادة 
  :عدم اتمام التسجيل 

  شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقـصير الطالـب         ١٢اذا لم يتم تسجيل العالمة التجارية خالل        
فيجوز للمسجل بعد ان يعلم الطالب خطياً حسب االصول بعدم اتمام تسجيلها ان يعتبره متنازالً               

  . تم خالل المدة التي يعينها له المسجل في االعالنعن طلبه اال اذا
  

  ١٧المادة 
  : وجود ادعاءات متضاربة على عالمات تجارية متشابهة 

اذا طلب عدة اشخاص تسجيل عالمات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانـت               
ل اية عالمة   تلك العالمات تتعلق بنفس البضائع او الصنف ، فيجوز للمسجل ان يرفض تسجي            

  : من تلك العالمات باسم شخص من هؤالء الطالبين اال بعد ان تسوى حقوقهم
  اما باالتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل ، او . ١
بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخالف عليها عند عدم الوصول الى مثـل      . ٢

  .هذا االتفاق
  

  ١٨المادة 
  : المة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت استعمال الع

اذا كان شخص يستعمل بطريق المزاحمة الشريفة عالمة تجارية يستعملها شخص آخر او             . ١
اذا وجدت احوال خاصة اخرى يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العالمة باسم اكثر مـن               

عالمات اخـرى قريبـة     شخص واحد ، فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العالمة او اية             
الشبه بها ، لنفس البضائع او الصنف من البضائع باسم اكثر من شخص واحد علـى اسـاس                  
القيود والشروط التي قد يستصوب فرضها من حيث طريقة االستعمال ومكانه وغير ذلك مـن            

  . االمور



 ١٠

العليـا  يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل             . ٢
  . التي لها عند النظر في االستئناف نفس الصالحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة

  . يوماً من تاريخ قرار المسجل٣٠يقدم االستئناف بمقتضى هذه المادة خالل . ٣
  

  ١٩المادة 
  :تحويل العالمات التجارية وتوزيعها على الشركاء عند فسخ الشركة 

المة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري            يجوز نقل ملكية الع   . ١
الذي يستعمل العالمة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجـز                 

  . على العالمة التجارية مستقلة عن المحل التجاري 
ي اذا كانت ذات ارتباط وثيق بـه        تنتقل ملكية العالمة التجارية بانتقال ملكية المحل التجار       . ٢

  . ما لم يتفق على غير ذلك 
اذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العالمـة التجاريـة جـاز لناقـل الملكيـة           . ٣

  . االستمرار في استعمال العالمة التجارية للبضائع التي سجلت لها العالمة التجارية 
و رهنها حجة على الغير اال من تاريخ تدوين النقـل           ال يكون نقل ملكية العالمة التجارية ا      . ٤

  . او وضع اشارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية 
تحدد اجراءات نقل ملكية العالمة التجارية ورهنها وحجزها وسائر التـصرفات القانونيـة             . ٥

نشرها فـي الجريـدة     المتعلقة بهذه العالمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم           
  .الرسمية 

  
  ٢٠المادة 

  :مدة التسجيل 
مدة ملكية حقوق العالمة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تـسجيلها              . ١

  . لمدد مماثلة وفقاً الحكام هذا القانون
مـدتها  تجدد العالمات التجارية المسجلة او المجددة قبل نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء              . ٢

  . عشر سنوات لمدة
  

  ٢١المادة 
  : تجديد التسجيل 

  . يجدد المسجل تسجيل العالمة التجارية بناء على طلب مالكها وفقاً الحكام هذا القانون . ١



 ١١

اذا لم يطلب مالك العالمة التجارية تجديدها فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة              . ٢
 للغير طلب تسجيل هذه العالمة التجاريـة باسـمه بعـد     واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق     

  . انقضاء سنة اخرى 
لصاحب العالمة التجارية التي اعتبرت مشطوبة ان يطلب اعادة تسجيلها في اي وقت مـا               . ٣

  لم تكن قد سجلت باسم غيره
  

  ٢٢المادة 
  : شطب تسجيل العالمة التجارية لعدم استعمالها 

 من هذا القانون يجوز الي شخص ذي مصلحة ان يطلب من            ٢٥مع مراعاة احكام المادة     . ١
المسجل الغاء تسجيل اي عالمة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعلياً وبصورة مـستمرة               
خالل السنوات الثالث التي سبقت الطلب اال اذا اثبت مالك العالمة التجارية ان عدم استعمالها               

  . باب مسوغة حالت دون استعمالها يعود الى ظروف تجارية خاصة او الى اس
يعتبر استعمال الغير لعالمة تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعماالً لها لمقاصد اسـتمرار             . ٢

  .  من هذه المادة ١تسجيلها وفقا لنص الفقرة 
على المسجل قبل اصدار قراره في طلب االلغاء ان يتيح للفريقين ابداء دفوعهما ويكـون               . ٣

  . للطعن لدى محكمة العدل العليا قراره خاضعاً
  

  ٢٣المادة 
  : تسجيل تحويل العالمات التجارية 

عندما يصبح شخص ما مالكاً لعالمة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقـل او معاملـة                . ١
قانونية اخرى عليه ان يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل العالمة المذكورة باسمه وعلى المـسجل               

طلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجل تلك العالمة التجاريـة باسـم ذلـك              عند استالم هذا ال   
الشخص وان يدون في السجل قيداً للتحويل او النقل او اية وثيقة اخرى تتعلق بملكية العالمـة                 
التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً لالستئناف لـدى محكمـة               

  . العدل العليا
ل في معرض البينة الثبات ملكية العالمة التجارية عدا القضايا المـستانفة بمقتـضى              ال يقب . ٢

هذه المادة اي مستند او صك لم يقيد سابقاً في السجل وفاقاً الحكـام الفقـرة الـسابقة اال اذا                    
  .اشارت المحكمة بخالف ذلك

  



 ١٢

  ٢٤المادة 
  : تصحيح السجل 

  : مع مراعاة احكام هذا القانون
ه حيف من جراء عدم ادخال قيد في السجل او بسبب حذف اي قيد منه او من                 كل من لحق  . ١

تدوين اي قيد فيه من دون سبب كاف يبرر تدوينه او بسبب بقاء اي قيد في السجل بـصورة                   
غير محقة او وجود خطا او نقص في اي قيد مدرج في السجل ويجوز له ان يختار بـين ان                    

محكمة العدل العليا وبين ان يقدم طلباً ابتدائياً بذلك الـى  يقدم طلباً حسب االصول المقررة الى       
  . المسجل

يجوز للمسجل في اي دور من ادوار االجراءات ان يحيل هذا الطلب على محكمة العـدل                . ٢
العليا او ان يفصل في المسالة المختلف عليها بعد سماع الفرقاء ذوي العالقة على ان يستانف                

   .يا الى محكمة العدل العلقراره
يجوز لمحكمة العدل العليا في اية اجراءات قائمة امامها تتعلق بتصحيح السجل بمقتـضى              . ٣

  . هذه المادة ان تفصل في اية مسالة ترى من الضرورة او من المناسب الفصل فيها
يجوز للمسجل في حالة وجود تزوير في تسجيل اية عالمة تجارية مسجلة او في تحويلهـا       . ٤

  . او انتقالها ان يقدم طلباً الى محكمة العدل العليا بمقتضى احكام هذه المادة
ان كل طلب يقدم لحذف عالمة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يـسوغ تـسجيلها                 . ٥

 من هذا القانون او بسبب ان تسجيل تلك العالمة تنشا عنه            ٨ او   ٧ او   ٦بمقتضى احكام المواد    
منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة االردنية الهاشمية يجب ان يقـدم خـالل       

  . خمس سنوات من تسجيل تلك العالمة
 يجب ان يتضمن القرار الذي تصدره محكمة العدل العليا من اجل تصحيح السجل امرا الى              . ٦

الفريق الذي صدر القرار لصالحه بارسال صورة عن القرار الى المسجل ومـن ثـم يقـوم                 
  .المسجل بتصحيح السجل وفاقاً لمنطوق ذلك القرار

  
  ٢٥المادة 

  :حقوق صاحب العالمة التجارية 
  
يقتصر الحق في استعمال العالمة التجارية المسجلة تسجيالً قانونياً على مالكهـا ولـه              . أ  . ١

 منع الغير من استعمال عالمات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الـى                الحق في 



 ١٣

  منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال عالمة تجاريـة           مسبقةاللبس دون موافقة    
  .مطابقة على منتجات مماثلة 

 اذا كانت العالمة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحـق لمالكهـا ان يطلـب مـن                 . ب
المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غيـر مماثلـة                
شريطة ان يدل االستعمال لهذه العالمة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات وبين العالمة               
المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العالمة نتيجة هذا االسـتعمال ويفتـرض              

  .س في حالة استعمال عالمة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة احتمال حدوث لب
او عالمة كثيرة التـشابه   ( اذا كان شخصان او اكثر مسجلين مالكين لعالمة تجارية واحدة           . ج
اال بقدر  ( عائدة لذات البضائع فال يحق الي منهما ان ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل              ) بها

وعدا ذلك يكون لكل مـنهم      ) و عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق         ما عينه له المسجل ا    
  . الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العالمة التجارية 

لمالك العالمة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العالمـة              . ٢
ة حق االستمرار في استعمالها ما لم يتفق علـى          التجارية الي من بضائعه ولمالك هذه العالم      

خالف ذلك ، وال يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العالمة التجارية على المدة المقررة               
  .قانونا لحمايتها ويجوز ايداع هذا العقد لدى المسجل

  
  

  ٢٦المادة 
  : تصحيح السجل 

  : سجل وفاقاً للصيغة المقررةيجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العالمة الم
  ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العالمة المسجل او عنوانه ، او . ١
ان يسجل اي تغيير طرا على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعالمة التجارية ،               . ٢

  او 
ان يشطب من البضائع التي سجلت العالمة التجارية بشانها اية بـضائع او صـنف مـن                 . ٣

  ، او البضائع 
ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعالمة تجارية اذا كـان ذلـك التنـازل او تلـك                    . ٤

  المذكرة ال تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العالمة ، او 
وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه      . ان يلغي قيد اية عالمة تجارية مدونة في السجل        . ٥

  .افه لدى محكمة العدل العلياالمادة يجوز استئن



 ١٤

  
  ٢٧المادة 

  : الطلبات المقدمة الدراج قيود في السجل تتعلق بتعديل تصنيف البضائع او استبدالها بغيرها 
  بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء ان يضع         يجوز لوزير االقتصاد الوطني   . ١

عامة االمور التي يراها ضـرورية      من وقت الى آخر االنظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة          
لتخويل المسجل صالحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيـه او                
حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتامين التطابق بين وصف البـضائع                

صنيف معدل او تـصنيف     او اصنافها الواردة فيه متعلقة بالعالمات التجارية المسجلة مع اي ت          
  . مستبدل يقرر ادخاله

ال يحق للمسجل لدى ممارسته اية صالحية من الصالحيات التي خولها وفاقاً لما تقـدم ان                . ٢
يجري اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى او اي صنف آخـر                  

تجارية بشانها قبل تـاريخ     من البضائع الى البضائع او اصناف البضائع التي سجلت العالمة ال          
اجراء التعديل مباشرة وال يحق له ايضا ان يؤرخ تسجيل عالمة تجارية الية بضائع بتـاريخ                
يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك ان ال تؤثر احكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبـضائع                 

ال مبـرر لـه وان      التي يعتقد المسجل ان تطبيق االحكام عليها من شانه ان يشتمل على تعقيد              
اجراء االضافة او تقديم التاريخ لن يتناول مقداراً هاماً من البضائع ولن يجحف اجحافا ذا شان                

  . بحقوق اي شخص من االشخاص
ايفاء للغايات المار ذكرها يجب ان يبلغ كل اقتراح يرمي الى تعديل الـسجل الـى مالـك                  . ٣

 اح ويحق لمالك العالمة التجاريـة المـذكور ان         التجارية المسجلة التي يتناولها االقتر     العالمة
يستانفه لدى محكمة العدل العليا على ان يعلن ذلك االقتراح مع كل تغيير يطرا عليه وكـذلك                 
يحق الي شخص يناله حيف من جراء هذا االقتراح بسبب ان التعديل المقترح يخالف احكـام                

جل ويكون قرار المسجل في موضـوع       الفقرة السابقة ان يقدم اعتراضه على التعديل الى المس        
  .االعتراض المذكور خاضعاً لالستئناف لدى محكمة العدل العليا

  
  ٢٨المادة 

  : اعتبار التسجيل بينة اولية 
  



 ١٥

يعتبر تسجيل شخص مالكاً لعالمة تجارية مقدمة بينة على قانونية التـسجيل االصـلي لتلـك                
 وذلك في جميـع االجـراءات القانونيـة         العالمة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها        

  .المتعلقة بتسجيلها
  

  ٢٩المادة 
  : العالمات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة واحكام اخرى تتعلق بفترة االنتقال 

  
ال يجوز حذف او شطب اية عالمة تجارية من العالمات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هـذا                 

 بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد انها لم تكن قابلـة للتـسجيل             القانون اذا كان يمكن تسجيلها    
بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها غير انه ليس في احكام هذه المادة ما يعـرض                
اي شخص الية تبعة من جراء اي فعل او امر جرى قبل نفاذ هذا القانون اذا كان ال يتعرض                   

  .به في ذلك الحينلتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول 
  

  ٣٠المادة 
  : حق المسجل في تسليم االشعار باالجراءات الجل تصحيحها 

اذا اقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل او تصحيحه فيجوز للمسجل ان يحـضر                
امام المحكمة ويدلي برايه وعليه ان يحضر امامها اذا اوعزت اليه كما يجوز لـه بـدالً مـن          

 يقدم الئحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباً من تفاصيل االجراءات التي             الحضور بنفسه ان  
اتخذت امامه في القضية المختلف فيها او االسباب التي استند اليها في اصـدار قـراره فـي                  
القضية المذكورة او االسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القـضايا او ايـة مـسائل                  

  بصفته مسجالً اال اذا رات المحكمـة خـالف         بعلمهة مما اتصل    اخرى لها مساس بتلك القضي    
  .ذلك وتعتبر هذه الالئحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى

  
  ٣١المادة 

  : اعتبار شهادة المسجل بينة 
ان الشهادة التي يستدل منها على انها صادرة بتوقيع المسجل بشان اي قيد او امـر او شـيء                   

 الحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة            مما هو مفوض باجرائه وفاقاً    
  .على اجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلك على وقوع ذلك االمر او الشيء او عدم وقوعه

  



 ١٦

  ٣٢المادة 
  : عقوبة االدعاء باطالً بتسجيل عالمة تجارية 

 مسجلة يعاقب بغرامـة ال   كل من يقدم عالمة تجارية على اعتبار انها مسجلة مع انها غير           . ١
  . تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم

ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص انه قدم عالمة تجارية على انها مسجلة               . ٢
فيما يتعلق بتلك العالمة او اية الفاظ تدل صراحة او ضمناً علـى             ) مسجلة  ( اذا استعمل لفظة    

  .ان تلك العالمة قد سجلت
  
  ٣٣مادة ال

  : العالمات التجارية غير المسجلة 
ال يحق الحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على عالمة تجارية غير مسجلة                . ١

في المملكة اال انه يحق له ان يتقدم الى المسجل بطلب البطال عالمة تجاريـة سـجلت فـي                   
ذا كانت االسـباب التـي      المملكة من قبل شخص ال يملكها بعد ان كانت مسجلة في الخارج ا            

  . من هذا القانون) ٨( من المادة ١٢ و١٠ و٧ و٦يدعيها هي االسباب الواردة في الفقرات 
يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى احكام هذه المادة امام محكمة العـدل              . ٢

  العليا خالل ستين يوماً من تاريخ تبليغه
  

  ٣٤المادة 
  : دعاوى التعدي 

لمحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العالمات التجارية شهادة التعامل التجـاري             تقبل ا 
السائد بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العالمة التجارية من اجلها او اية عالمـة               
تجارية او طريقة اسلوب الصنع المستعمل بصورة مشروعة مـن قبـل اشـخاص آخـرين                

  .بخصوص تلك البضائع
  
  
  

  ٥٣المادة 
  : استعمال االسم او محل العمل او استعمال وصف البضائع 



 ١٧

ال يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون اي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسـم                
محل عمله او اسم احد اسالفه في العمل استعماال حقيقيا او من استعمال اي وصـف حقيقـي                  

  .لبضائعه من حيث النوع والصنف
  

  ٣٦المادة 
  :ى تصريف البضائع دعاو

ليس في احكام هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على اي شخص بـسبب تـصريفه                  
  .بضائع باعتبارها تخص شخصا آخر او في تامين حقوق صاحب البضاعة

  
  ٣٧المادة 

  : الجرائم 
 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تتجاوز سنة واحدة او بغرامة ال تقل عـن                 . ١

  او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغـش          وال تتجاوز ستة االف دينار    مائة دينار   
  :فعالً من االفعال التالية 

زور عالمة تجارية مسجلة وفقاً الحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الـى تـضليل                . أ  
ات الصنف من البضائع    الجمهور او وسم داخل المملكة عالمة تجارية مزورة او مقلدة على ذ           

  .التي سجلت العالمة التجارية من اجلها 
استعمل دون حق عالمة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت              . ب

  .العالمة التجارية من اجلها 
باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل عالمة تجارية يعتبـر اسـتعمالها                . ج

  . من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك ) ب(و ) ا(ى البندين جرماً بمقتض
 من هذه المادة يعاقب االشخاص الذين يبيعون او يعرضـون           ١بالرغم مما ورد في الفقرة      . ٢

للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل عالمة تجارية يعتبر اسـتعمالها جرمـاً بمقتـضى                
ذه المادة بغرامة ال تقل عن خمسين ديناراً وال تتجـاوز            من ه  ١من الفقرة   ) ب(و  ) أ(البندين  

  . خمسمائة دينار 
 من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من االفعـال               ١تسري احكام الفقرة    . ٣

  .المنصوص عليها في هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها 
  

   )ائع او اتالفهاازالة عنوان قرار المحكمة بمصادرة البض  (٣٨المادة 



 ١٨

لمالك العالمة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثنـاء               . ١
النظر فيها ان يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية                 

  :تقبلها المحكمة 
  .وقف التعدي . أ 
  .لتي ارتكب التعدي بشانها اينما وجدت الحجز التحفظي على البضائع ا. ب
  . المحافظة على االدلة ذات الصلة بالتعدي . ج
لمالك العالمة التجارية المدعى بالتعدي عليها قبل اقامة دعواه المدنية او الجزائيـة ان              . أ  . ٢

 من هذه المادة دون     ١يطلب من المحكمة اتخاذ اي من االجراءات المنصوص عليها في الفقرة            
يغ المستدعى ضده اذا اثبت انه مالك الحق في العالمة التجارية وان حقوقه قد تـم التعـدي            تبل

  يلحق به ضرراً   )ازالة كلمة المستدعي  ( عليها او ان التعدي قد اصبح وشيكاً ومن المحتمل ان         
يتعذر تداركه في حال وقوعه او يخشى من اختفاء دليل او اتالفه علـى ان تكـون الطلبـات                   

الة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمدعى عليه او المشتكى عليه حـسب              مشفوعة بكف 
  .االحوال ان يعترض على هذا القرار خالل ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه لهذا القرار

اذا لم يقم مالك العالمة التجارية دعواه خالل ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبـه                . ب
  . ع االجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة فتعتبر جمي

للمدعى عليه او المستدعى ضده ان يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجـة الـدعوى ان                . ٣
  . المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خالل المدة المقررة 

حـات واالختـام   للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف واالعـالن واللو         . ٤
وغير ذلك من االدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في طبع العالمـة التجاريـة علـى                
البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة ان تامر باتالف او التـصرف                 

  .بها في غير االغراض التجارية 
  

  ٣٩المادة 
  : ممارسة المسجل صالحيته االختيارية 

ان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه صالحية اختيارية او               اذا ك 
اية صالحية اخرى فال يحق له ان يمارس تلك الصالحية ضد مصلحة طالـب التـسجيل او                 
صاحب العالمة التجارية المسجل دون ان يتيح لذلك الطالب او صـاحب العالمـة التجاريـة                

 اذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقاً لالصـول وخـالل المـدة              (المسجل فرصة لسماع اقواله     
  ).المقررة 



 ١٩

  
  ٤٠المادة 

اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحمايـة               . ١
المتبادلة للعالمات التجارية المسجلة لدى اي منها يجوز الي شخص من رعايا الدولة الطرف              

ية او المعاهدة تقديم الطلب الى المسجل لحماية عالمته التجارية ويكـون لـه حـق                في االتفاق 
االولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العالمة التجارية في المملكة شريطة ايداع طلبـه                
لدى المسجل خالل ستة اشهر من اليوم التالي لتاريخ ايداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة               

 الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في المملكة هو تاريخ تقديم طلـب التـسجيل              في دولته وفي هذه   
للعالمة التجارية في تلك الدولة وال يحق له اقامة اي دعوى مدنية او جزائيـة قبـل التـاريخ       

  . الحقيقي الذي سجلت فيه عالمته التجارية في المملكة 
جارية على البضائع التي تعرض فـي       تحدد االحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعالمات الت       . ٢

المعارض الوطنية او الدولية التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية وال يترتب               
  .على ذلك امتداد مواعيد االولوية المشار اليها في الفقرة السابقة 

  
  ٤١المادة 

  : االصول المتبعة في تسجيل العالمة التجارية 
مة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب           يقدم طلب تسجيل العال   

االعتيادي بمقتضى احكام هذا القانون اذا سبق ان قدم طلب لتسجيلها في بالدها االصلية حسب               
  .االصول

  
  ٤٢المادة 

  : تسجيل العالمات التجارية دوليا 
ال طلب التسجيل الدولي وطلب امتـداد       يتولى المسجل مهام مكتب المنشا فيما يتعلق باستقب       . ١

  . الحماية دوليا وفقا لالحكام واالجراءات المحددة في االنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون 
لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجيل اساسي او يملك تسجيال اساسيا التقدم للمسجل بـصفته               . ٢

يا وفقا لالنموذج المعتمـد مـن       مكتب المنشا بطلب تسجيل دولي او بطلب امتداد الحماية دول         
  :المكتب الدولي شريطة توافر اي مما يلي 

  .ان يكون اردني الجنسية . أ 
  .ان يكون مقيما في المملكة . ب



 ٢٠

  .ان يكون شركة او مؤسسة تجارية او صناعية ذات وجود حقيقي وفعلي في المملكة . ج
   
امتداد الحماية دوليـا ، بتـدقيق       يقوم المسجل ، بعد تسلمه طلب التسجيل الدولي او طلب           . ٣

الطلب للتاكد من ان المعلومات مطابقة لبيانات طلب التسجيل االساسي او بيانـات التـسجيل               
  . االساسي 

يقوم المسجل بعد االنتهاء من التدقيق بارسال طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية              . ٤
خ تسلمه الطلب ويعتبـر تـاريخ الحمايـة         دوليا الى المكتب الدولي خالل ستين يوما من تاري        

الدولية تاريخ تقديم الطلب لدى المسجل اذا تم ارسال الطلب خالل ستين يوما وبخالف ذلـك                
  . يعتبر تاريخ ايداع الطلب هو تاريخ تسلم المكتب الدولي له 

على المسجل تبليغ المكتب الدولي باي قيد او تنازل او الغاء او رفض بطلـب التـسجيل                 . ٥
الساسي او التسجيل االساسي الذي تم ارسال طلب تسجيل دولي بـشانه الي مـن اصـناف                 ا

  : البضائع او الخدمات المدونة فيه وذلك على النحو التالي 
  .خالل الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي . أ 
ت القيد او   بعد مرور الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي بشرط ان تكون اجراءا           . ب

  .التنازل او االلغاء او الرفض قد بدات قبل انتهاء هذه المدة 
   
لمالك العالمة التجارية المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجيل الدولي او طلـب              . ٦

امتداد الحماية دوليا المقدم في المملكة الحق بتقديم طلب للمسجل او للمكتب الـدولي يطلـب                
لحماية الدولية للعالمة التجارية وفقا لالجراءات المنـصوص عليهـا فـي            بموجبه تجديد مدة ا   

  النظام الصادر لهذه الغاية
  

  ٤٣المادة 
  : تسجيل العالمات التجارية الدولية في المملكة 

من هذا القانون ، يقوم المسجل لـدى        ) ١١(من المادة   ) ١(على الرغم مما ورد في الفقرة       . ١
لحماية الى المملكة بفحص قانونية تسجيل العالمة التجارية المبينـة          تسلمه طلبا دوليا المتداد ا    

  : في الطلب وفقا الحكام هذا القانون ويراعى في ذلك ما يلي 
  .اعفاء الطلب من اجراءات الفحص الشكلي . أ 
  . من هذا القانون على الطلب ) ١١(من المادة ) ٣(احكام الفقرة . ب



 ٢١

من هذا القانون ، يعتبـر تـاريخ تـسجيل العالمـة         ) ١٥(على الرغم مما ورد في المادة       . ٢
التجارية الناجمة عن طلب دولي المتداد الحماية الى المملكة هو تاريخ تسجيل تلك العالمة في               

  .السجل الدولي 
يقوم المسجل بعد موافقته على طلب التسجيل الوارد من المكتب الدولي بنشر بيانات ذلـك               . ٣

من هذا القانون وتسري على الطلب بعد نـشره احكـام االعتـراض             ) ١٣(الطلب وفقا للمادة    
  .من هذا القانون ) ١٤(المبينة في المادة 

  
  ٤٤المادة 

على المسجل ، خالل ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمه الطلب الدولي المتـداد الحمايـة             . ١
  :الى المملكة ، ان يعلم المكتب الدولي باي مما يلي 

  من هذا القانون ) ١١(من المادة ) ٢(عنه بشان الطلب وفقا الحكام الفقرة بالقرار الصادر . أ 
باالعتراض المقدم له بخصوص تسجيل تلك العالمة التجارية في المملكة وعلى المـسجل             . ب

في هذه الحالة اشعار المكتب الدولي بجميع االعتراضات التي قدمت لتسجيل العالمة التجارية             
  .دة االعتراض المحددة في هذا القانون بعد مضي شهر من انتهاء م

  . باحتمالية تقديم اعتراض الى المسجل بعد مضي الثمانية عشر شهرا . ج
من هذه المادة دون ان يشعر المـسجل        ) ١(اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة        . ٢

الحكام المكتب الدولي باي اجراء بخصوص الطلب تعتبر العالمة موضوع الطلب مسجلة وفقا             
  . هذا القانون 

اذا قام المسجل باشعار المكتب الدولي بوجود او باحتمالية تقديم اعتراض علـى تـسجيل               . ٣
مـن هـذه    ) ١(من الفقـرة    ) ج(و  ) ب(العالمة التجارية موضوع الطلب وفقا الحكام البندين        

شار اليهـا   المادة فيجوز له رفض تسجيل تلك العالمة التجارية على الرغم من مضي المدة الم             
من هذه المادة ، ويتم في هذه الحالة تبليغ المكتب الدولي بالرفض خالل مدة ال               ) ١(في الفقرة   

تتجاوز سبعة اشهر من تاريخ بدء سريان مدة االعتراض على العالمة التجاريـة موضـوع               
  .الطلب 

الـدولي  وفي حال الطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا على المسجل اشعار المكتب              
  بالقرار الصادر عن المحكمة بنتيجة الطعن

  
  ٤٥المادة 



 ٢٢

 من هذا القانون ، يقوم المسجل بناء على طلب يرد اليه            ٢١على الرغم مما ورد في المادة       . ١
من المكتب الدولي بتجديد مدة الحماية للعالمة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموجـب              

  . المملكة طلب دولي المتداد الحماية الى 
من هذا القانون ، يقـوم      ) ٢٣(من المادة   ) ١(والفقرة  ) ١٩(على الرغم مما ورد في المادة       . ٢

المسجل باجراء اي تغيير قد يطرا على بيانات مالك العالمة التجارية بناء على اشعار يرد اليه                
  . من المكتب الدولي 

السجل الدولي اشعار المـسجل     للمكتب الدولي خالل خمس سنوات من تاريخ التسجيل في          . ٣
بشطب اي عالمة تجارية دولية مسجلة في السجل الدولي او طلب امتداد حمايتها للمملكـة ،                 
وعلى المسجل شطب العالمة التجارية او الغاء االجراءات بخصوص االصناف او البضائع او             

ل الـشطب او    الخدمات المحددة او وقف جميع اجراءات تسجيل تلك العالمة التجارية وفي حا           
االلغاء يكون تاريخ الشطب او االلغاء لتلك العالمة من السجل هو التاريخ المعتمـد لـشطب                

  . العالمة التجارية من السجل الدولي 
مـن  ) ٣(اذا قام المسجل بشطب العالمة التجارية او وقف اجراءات تسجيلها وفقا للفقـرة              . ٤

ثة اشهر مـن تـاريخ الـشطب او وقـف           هذه المادة ، يحق لطالب التسجيل الدولي خالل ثال        
االجراءات تقديم طلب مباشر للمسجل يتضمن تسجيل عالمة تجارية مطابقة لتلك التـي تـم                
شطبها او ايقاف اجراءات تسجيلها وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ تقديم الطلـب للمـسجل هـو                 

  . تاريخ تقديم الطلب للمكتب الدولي 
من هـذا  ) ٢٤(و  ) ٢٢(رية مسجلة وفقا الحكام المادتين      اذا قام المسجل بشطب عالمة تجا     . ٥

القانون وكان قد تم تقديم طلب دولي المتداد الحماية الى المملكة بشانها فعلى المـسجل تبليـغ                 
  . المكتب الدولي بقراره او بقرار محكمة العدل العليا 

الم المسجل حـسب    يجوز لطالب التسجيل الدولي او لطالب امتداد الحماية الى المملكة اع          . ٦
  .االصول باسم وكيل او ممثل له في المملكة 

  
  ٤٦المادة 

من هذا القانون بعد مرور ثالثـة اشـهر علـى           ) ٤٥(و) ٤٤(و) ٤٣(و  ) ٤٢(يعمل بالمواد   
  .انضمام المملكة الى بروتوكول مدريد 

  
  ٤٧المادة 



 ٢٣

 مـوظفي   للمسجل تفويض اي من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون الـى اي مـن              
  مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا

  
  ٤٨المادة 

تطبق جميع الشروط واالحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعالمات التجارية التي تميـز              
  البضائع او المنتجات على العالمات التي تميز الخدمات

  
  ٤٩المادة 

  :ضمة الى المعاهدات الدولية اعالن الدول المن
من هذا القانون على الدول االجنبية التي تعلن الحكومـة           ) ٤١ و   ٤٠( تسري احكام المادتين    

  .االردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء
  

  ٥٠المادة 
  : صالحية المسجل في وضع انظمة 

خر االنظمة الضرورية لتنفيـذ     لمجلس الوزراء بموافقة جاللة الملك ان يصدر من وقت الى آ          
  :احكام هذا القانون بوجه عام وعلى االخص للغايات التالية

  . لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون. ١
  . لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العالمات التجارية او طلب تقديم صور كهذه. ٢
مات التجارية وسائر االمور التـي عهـد        لتنظيم اعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعال       . ٣

  .هذا القانون الى المسجل بمراقبتها وادارتها
  
  ٥١لمادة ا

  : الرسوم 
  
تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتـضى هـذا القـانون               . ١

  . الرسوم التي تقرر بنظام
يه الى المسجل وهو يدفعها بدوره      تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار ال        . ٢

  .الى وزارة المالية
  



 ٢٤

  ٥٢المادة 
  : االلغاء 

  .  وجميع تعديالته١٩٣٠يلغى قانون العالمات التجارية االردني لسنة . ١
  .  وجميع تعديالته١٩٣٨ لسنة ٣٥يلغى قانون العالمات التجارية الفلسطيني رقم . ٢
 سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيـه          يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل       . ٣

  احكام تلك التشاريع مغايرة الحكام هذا القانون
  

  ٥٣المادة 
  .رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

  
١٩٥٢/ ٥/ ٢٠ 


