الملكية الفكرية والعالمات التجارية
• تدعيما ً لحماية حقوق اصحاب العالمات التجارية ،والتعاون العلمي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ،وتطوير األطر
التشريعية التي تكفل تحقيق هذاا الرذرو وتشذجيل الحراذة التجاريذة والتقذدن والت ميذة ،صذدر القذانون ر ذ ( 13لسذ ة )2015
بالموافقة على انون (نظان) العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته الت فيايه لس ه (.)2015

• وتعتبر حقوق الملكية الفكرية اأي حق من حقوق الملكية األخرى ،حيث تسمح للمبدعين االستفادة من ابداعاته و ابتكاراته
من خالل ج ي أرباح استثماراته لها ،وتض الملكية الفكرية-:
 oحق المؤلف والحقوق المجاورة :األعمال األدبية  -األداءات والتسجيالت الصوتية.
 oالملكية الص اعية :براءات االختراع  -العالمات التجارية  -ال ماذج الص اعية.
• وألهمية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد انضمت دولة الكويت إلى عدة اتفا يات إ ليمية ودولية وصدر القانون
ر ( 16لس ة  (1986بالموافقة على انضمان دولة الكويت إلى االتفا ية العربية لحماية حقوق المؤلف ،اما صدر
القانون ر ( 2لس ة  (1998بالموافقة على انضمان دولة الكويت إلى اتفا ية إنشاء الم ظمة العالمية للملكية الفكرية
والقانون ر ( 35لس ة  (2014بالموافقة على انضمان دولة الكويت إلى اتفا ية برن لحماية المص فات األدبية والف ية
فضالً عن سبق إصدار القانون ر ( 64لس ة  (1999في شأن حقوق الملكية الفكرية والاي ت الراؤه وصدور القانون
ر ( 22لس ة  )2016في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاي ت إلراؤه وإصدار انون جديد ر ( 75لس ة
 )2019في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .ويُقصد بالحقوق المجاورة ( الحقوق التي يتمتل بها من يقومون
ب قل عمل المؤلف إلى الجمهور ،ويعرفون بأصحاب الحقوق المجاورة وه ف انو األداء وم تجو التسجيالت الصوتية
وهيئات البث).
• وتدعيما ً للتعاون العلمي والف ي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على ااتساب اعدة ذاتية أصلية تقون
على دع وتشجيل البحوث العلمية والعلون التطبيقية والتق ية ،صدر القانون ر ( 71لس ة  )2013بالموافقة على
إصدار انون (نظان) براءات االختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته الت فيايه لس ه (.)2016
وي ظ القانون شروط وإجراءات الحصول علي براءات االختراع بتسجيل وفحص طلبات براءات االختراع اما تضمن
القانون تشكيل لج ة للتظلمات من رار مكتب براءة االختراع.
• وحرصا ً من المجموعة على تقديم خدماتها ذات الصلة وفقا ً ألحدث إطار تشريعى فإنها توفر الخدمات التالية:
• خدمات الملكية الفكرية:
 oالمشوره المتعلقة بحماية حقوق المؤلف األدبية والمالية األصلية.
 oاالستشارات المتعلقه بحماية حقوق أصحاب الحقذوق المجذاورة لحقذوق المؤلذف مذن ف ذانو األداء وم تجذو التسذجيالت
الصوتية وهيئات البث.

 oاالستشارات المتعلقذة بذججراءات الحصذول علذي بذراءات االختذراع وتسذجيلها وتقذدي الذتظل مذن ذرار مكتذب بذراءة
االختراع أمان لج ة التظلمات.
 oمساعدة الموال في اتخاذ اافة اإلجراءات التحفظية لحماية حقوق المؤلف اطلب و ف نشر المص ف لحين الفصذل فذي
ال زاع الموضوعي.
 oتقدي التظلمات على األوامر على عريضة المتعلقه باإلجراءات التحفظية.
 oتقدي الطلبات لإلدارة الجمرايه بعدن االفراج عن السلل التي د تمثل إعتدا ًء على أحد الحقوق الماليذة المحميذة لصذاحب
الملكية الفكرية.
 oمتابعة إجراءات التحقيق واالدعاء في الجرائ ال اشئة عن االعتداء على حقوق المؤلف وبراءات االختراع أمان الجهات
المختصة.
 oرفل الدعاوى الجزائية بال سبة لجرائ اإلعتداء على حقوق التأليف وبراءات االختراع اما وردت في نصوص القوانين.
• خدمات العالمات التجارية:
 oتقدي طلبات تسجيل العالمات التجارية بكل انواعها نيابة عن الموال.
 oتقدي طلبات تجديد وتعديل بيانات تسجيل العالمة التجارية.
 oمتابعة إجراءات نشر وتسجيل العالمات التجارية.
 oالتظل من رار رفض التسجيل أمان لج ة التظلمات.
 oرفل دعاوى الطعن فى رارات لج ة التظلمات.
 oاعداد الرد ع د االعتراو على تسجيل العالمة التجارية.
 oتقدي طلبات تجديد مدة حماية العالمة.
 oإتمان اجراءات الحماية المؤ ته للعالمات التجارية.
 oتقدي طلب نقل ملكية العالمة او شطبها.
 oإعداد عقود ترخيص استعمال العالمه التجارية و يدها وشطبها لدى سجل ادارة العالمات التجارية.
 oإتمان اجراءات رهن وفك رهن العالمة التجارية.

