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قانون رقم )6( ل�سنة 2014

باملوافقة على قانون )نظام( العامات التجارية

لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

 نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة             ملك مملكة البحرين.

       بعد الطالع على الد�شتور،

       وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2006 يف �شاأن العالمات التجارية، املعدل بالقانون رقم )3( 

ل�شنة 2011،

       وعلى قانون )نظام ( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر 

باعتماده ب�شكل اإلزامي قرار من املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته 

الثالثة والثالثني املنعقدة مبملكة البحرين يومي 24  و 25 دي�شمرب 2012،

       اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة الأوىل

       ُووفق على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

املرافق لهذا القانون، وُيعمل به بعد م�شي �شتة اأ�شهر من تاريخ �شدور القرار بالئحته التنفيذية 

املن�شو�س عليها يف املادة )52( منه.

 املادة الثانية

       ي�شتمر العمل بالقانون رقم )11( ل�شنة 2006 يف �شاأن العالمات التجارية، على اأن ُيلغى 

اعتبارًا من تاريخ العمل باأحكام القانون ) النظام ( املرافق.

املادة الثالثة

       يتوىل الوزير املعني ب�شئون التجارة اإ�شدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون 

والقانون )النظام( املرافق له ولئحته التنفيذية.

املادة الرابعة

       على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل  خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع :

بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1435 هـ               

املوافق: 17 فبــــــرايـــــر 2014 م                 
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