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ملخ�ص البحث:

الزمنية  باملُدد  متخماً   1423 عام  ال�سادر  ال�سعودي  التجارية  العالمات  نظام  جاء 

املتنّوعة واملتفاوتة ب�سورة كبرية، وتبعاً لذلك جاءت االآثار القانونية املرتتبة على هذه 

املُدد متفاوتة ومتنوعة اأي�ساً.

يف هذا البحث مّت التحّري عن املُدد القانونية املتناثرة يف طيات النظام اجلديد 

للعالمات التجارية )�ضواء اأكانت اآجااًل اأو ُمهاًل اأو تقادماً اأو غري ذلك من فرتات 

االآثار  على  الرتكيز  مع  لها  الناظمة  القانونية  االأحكام  حتليل  مّت  كما  واأزمنة(، 

املرتتبة على االلتزام بهذه املُدد من جهة واالآثار املرتتبة على عدم االلتزام بها 

من جهة اأخرى.

ومن املفيد االإ�سارة اإلى اأنني تعر�ست يف هذا البحث للُمدد املتعّلقة باحلماية 

اأهمْل درا�سة املُدد املتعّلقة باحلماية اجلزائية لهذه  املدنية للعالمة التجارية، ومل 

العالمة.
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املقدمة:
يتعّلق  االأول  اأ�سا�سيني:  فرعني   Intellectual property الفكرية  امللكية  ت�سمل 

بامللكية االأدبية والفنية)1)، والثاين يتعّلق بامللكية ال�سناعية والتجارية))). ويق�ّسم البع�س 

خا�س  والثاين  ال�سناعية)3)  امللكية  بحقوق  خا�س  االأول  ق�سمني:  اإلى  االأخري  الفرع 

بحقوق امللكية التجارية)4).

واحلقيقة اأن امللكية ال�سناعية والتجارية ترتبط ب�سورة مبا�رشة بحقوق التاجر على 

مله التجاري اأو متجره )كان يطلق على املتجر يف م�رش ا�ضم اجُلدك)5)(، �ضواء اأكان 

ن�ضاطه �ضناعياً اأم غري �ضناعي واأهم عنا�رشه )براءات االخرتاع - الر�ضوم والنماذج 

- االأ�ضماء التجارية- العالمات التجارية...())).

الدويل  ال�ضعيد  على  احلقوق  هذه  بحماية  الو�ضعّية  الت�رشيعات  اهتمت  لقد 

والداخلي، فعلى ال�ضعيد الدويل مّت توقيع العديد من املعاهدات الدولية حلماية حقوق 
انظر، زكريا حمم�د عطري- امللكية الفكرية )حماية حق�ق امللكية الأدبية والفنية)، من�س�رات جامعة   (1(

حلب، 5)14هـ-005)م، �س) وما بعد.
النه�سة  دار  ط)،  والتجارية،  ال�شناعية  امللكية  حقوق  يف  الوجيز   - حمداهلل،  حممد  اهلل  حمد  انظر،   (((

العربية، القاهرة، )))1، �س5 وما بعد.
انظر، �سميحة القلي�بي- ال�جيز يف الت�سريعات ال�سناعية، مكتبة القاهرة احلديثة، القاهرة، طبعة غري   (3(
م�ؤرخة، �س11 وما بعد. اأي�سًا، عبد الهادي الغامدي، امللكية ال�سناعية )وفقًا لأنظمة امللكية ال�سناعية 

ال�سع�دية واتفاقيتي باري�س والرتب�س)، مكتبة ال�سقري، جدة، 1434هـ-013)م، �س5).
حمد اهلل حممد حمداهلل، مرجع �سابق، �س5.  (4(

انظر، عبد احلكم ف�دة- النظام القان�ين للجدك، دار املطب�عات اجلامعية، الإ�سكندرية، 0))1، �س)   (5(
وما بعد. - اأي�سًا، عبداحلميد ال�س�اربي وفتحية قّرة، بيع اجلدك، من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية، 1))1، 
دار  باجلدك)،  )التاأجري  التجاري  املحل  ا�ستغالل  تاأجري  القلي�بي،  �سميحة  اأي�سًا،   - بعد.  وما  �س11 

النه�سة العربية، القاهرة، 1))1، �س5 وما بعد.
انظر، عبد الرزاق جاجان- املتجر مبعناه القان�ين، بحث من�س�ر يف جملة بح�ث جامعة حلب )�سل�سلة   (((
العل�م القت�سادية والقان�نية العدد 38 لعام 004)، �س115). - اأي�سًا، العنا�سر املعن�ية للمتجر، بحث 

من�س�ر يف جملة بح�ث جامعة حلب )�سل�سلة العل�م القت�سادية والقان�نية، العدد 3) لعام 011)).
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امللكية الفكرية واإن�ساء منظمات ترعى هذه احلماية وتقوم على تطوير قواعدها.

والعالمات الفارقة حظيت باهتمام خا�س)))، ف�سدرت يف الدول الغربية ت�رشيعات 

كثرية حلماية العالمات وحذت الدول العربية حذوها، ومنها اململكة العربية ال�سعودية، 

ف�سدر اأول نظام عام 135٨ه� با�سم نظام ت�سجيل العالمات الفارقة)8). وا�ستبدل بنظام 

التجارية  العالمات  نظام  ب�سدور  النظام  اإلغاء هذا  مّت  واأخرياً  جديد عام 1404ه�)))، 

مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/21 وتاريخ 2٨-5- 1423ه�)10).

بالعالمات، مبوجب  اخلا�سة  لعام 1٨٨3م  باري�س  اتفاقية  اإلى  اململكة  ان�سّمت  كما 

قرار جمل�ض الوزراء رقم 1٨0 وتاريخ 4-٧- 1424ه�)11). وكذلك اإلى منّظمة التجارة 

باتفاقية  معنّية  ولت�سبح  فيها،   149 الع�سو  لت�سبح  11-11-2005م  بتاريخ  العاملية 

الفكرية، وهي  للملكية  التجارية  املتعلقة باجلوانب   )Agreement TRIPS( تريب�ض

مكّونة من ٧3 مادة )ُخ�ض�ض منها للعالمات التجارية املواد من15-21منها())1).

الأهمية  تظهر  وهنا  دولر،  مليار   8( مبلغ  جتــاوزت  )01)م  ل�سنة  العامل  يف  جتارية  عالمة  اأغلى  قيمة   (((
التجارية للعالمات والتناف�س عليها وحمايتها، انظر، عبد الهادي الغامدي، مرجع �سابق، �س))).

يعرّب  الأخري  التجارية، لأن امل�سطلح  العالمات  و�سم�لية من م�سطلح  اأكرث دقة  الفارقة م�سطلح  العالمات   (8(
فقط عن اأحد الأن�اع الثالثة من العالمات الفارقة. انظر، ثروت عبد الرحيم، امللكية التجارية وال�سناعية يف 
الأنظمة ال�شعودية، ط1، عمادة املكتبات يف جامعة امللك �سع�د، الريا�س، )140هـ/)8)1م، �س5)1 وما بعد.

انظر، ر�سا ال�سيد عبد احلميد- امللكية ال�سناعية يف النظام ال�سع�دي )العالمات التجارية - براءات   (((
الخرتاع)، من�س�رات كلية القت�ساد والإدارة، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، )141هـ، �س1 وما بعد.

انظر، يعق�ب ي��سف �سرخ�ه- النظام القان�ين للعالمات التجارية )درا�سة مقارنة)، مطب�عات جامعة   (10(
الك�يت، الك�يت، 3))1م، �س43) وما بعد. اأي�سًا، عبد الهادي الغامدي، مرجع �سابق، �س �س45-)4.

حممد عبد الرحمن ال�سّمري، حماية العالمة التجارية وفقًا لتفاقية )الرتب�س)، مطابع الرجاء، الريا�س،   (11(
))14هـ، �س �س)1 + 58.

انظر، عبد الهادي الغامدي، مرجع �سابق، �س50 وما بعدها، اأي�سًا، بن ي�ن�س حممد احل�سيني - حق�ق   (1((
امللكية ال�سناعية والتجارية يف اململكة العربية ال�سع�دية، ج) )العالمات التجارية)، اأملية لطالب ق�سم 

الأنظمة يف كلية القت�شاد والإدارة، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة، ط1، 5)14هـ -004)م، �س)1.
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اأو �ضناعّية   )Marque de commerce( قد تكون تارّية الفارقة  والعالمات 

)Marque de fabrique( اأو عالمة خدمة )Marque de service(، لذا عّرفها 

الب�ضائع وال�ِضلع واملنتجات واخلدمات«،  بها  اأو رموز تو�َضم  باأنها: »�ضارات  الفقه 

فهي ت�ضاعد على �ضهولة التعّرف عليها وعدم االختالط بغريها من املنتجات املماثلة 

يف ال�سوق)13).

اأما املادة االأولى من نظام العالمات ال�سعودي لعام 1423 فقد بّينت اأ�سكال العالمات، 

اإذ تن�س على اأنه: »تعّد عالمة جتارية... االأ�سماء املتخذة �سكاًل مميزاً اأو االإم�ساءات اأو 

البارزة  النقو�ض  اأو  االأختام  اأو  الرموز  اأو  الر�ضوم  اأو  االأرقام  اأو  اأو احلروف  الكلمات 

لتمييز  و�ساحلة  بالنظر  لالإدراك  قابلة  تكون  منها  جمموعة  اأي  اأو  اأخرى  اإ�سارة  اأي  اأو 

ثروة  اأو  للغابات  ا�ضتغالل  اأو م�رشوع  اأو زراعية  ِحرفية  اأو  اأو تارية  منتجات �ضناعية 

طبيعية اأو للداللة على اأن ال�سيء املُراد و�سع عالمة عليه يعود ل�ساحب العالمة بداعي 

�سنعه اأو اخرتاعه اأو االجتار به اأو للداللة على تاأدية خدمة من اخلدمات«.

ون�سري هنا اإلى اأن املادة الثانية من النظام نف�سه ا�ستثنت اثني ع�رش نوعاً من العالمات 

ال يجوز ت�ضجيلها وحمايتها كعالمة تارية)14).

كثرية  قانونية  مبواعيد  وم�سبوطة  االإج��راءات  مت�سعبة  الفارقة  العالمات  وحماية 

وائل  دار  ط)،  والتجارية،  ال�شناعية  امللكية  حقوق  يف  الوجيز  اخل�شروم-  ح�شني  اهلل  عبد  انظر،   (13(
ال�سناعية  امللكية  قان�ن  �سرح  اأي�سًا، ف�زي لطفي،   - بعد.  وما  للن�سروالت�زيع، عّمان، 008)م، �س135 
القان�ن  طه،  كمال  م�سطفى  ا،  اأي�سً  - بعد.  وما  �س)  م،   (00( دم�سق،  اجلديدة،  املطبعة  والتجارية، 

التجاري اللبناين، ج1، ط)، دار النه�سة العربية، 5))1م، �س))).
التجارية  الغرف  التجاري، جمل�س  للمحل  امل�ستقرة  القان�نية  للق�اعد  درا�سة  فهمي،  منري  اأحمد  انظر،   (14(

ال�سناعية، الريا�س، )))1، �س85 وما بعد.
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حّددها  التي  القانونية  املُدد  هي  ما  التايل:  الت�ضاوؤل  اإلى  يدفعنا  مما  الدرا�ضة،  ت�ضتحق 

املنّظم ال�سعودي يف نظام العالمات التجارية؟

االإجابة على هذا الت�ساوؤل تفِر�س علينا التعّرف على هذه املُدد واالآثار املرتتبة عليها، 

من خالل الرتكيز على املُدد اخلا�ضة بت�ضجيل العالمات )مبحث اأول( ثم التعّرف على 

املُدد املُتّممة الإجراءات حماية العالمات )مبحث ثاٍن(.
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املبحث الأول
املُدد اخلا�شة بت�شجيل العالمات التجارية

تُعّد العالمات التجارية من العنا�رش املهمة للمحاّلت التجارية)15)، وقد تكون اأهم 

مميزات املن�ضاأة )خا�ضة يف امل�ضاريع الكبرية(، الأن احلياة التجارية الع�رشية �ضارت تقوم 

اأ�سحاب امل�ساريع بت�سميم  على درا�سات علمية وتخطيط وروؤية اقت�سادية، لذا يهتم 

ة عنها اأو �رشاء عالمة فارقة ذائعة ال�ضهرة- ولو مببالغ  العالمات املنا�ضبة لن�ضاطهم واملُعربِّ

طائلة- حتى تنطلق م�ساريعهم بقوة.

لكن احلق بالعالمة ال ي�ستقر اإال باّتباع �سل�سلة من االإجراءات املطلوبة قانوناً وخالل 

امل�سّجلة  العالمة  بحماية  مبا�رشة  ب�سورة  املتعلقة  للُمدد  �سنتعر�س  لذا  حمددة،  اآجال 

)مطلب اأول( ثم نتحّرى املُدد االأخرى )مطلب ثاٍن(.

املطلب الأول:

املُدد املتعلقة ب�شورة مبا�شرة بحماية العالمة امل�شجلة

قبل التعّرف على االآثار الناجمة عن االآجال واملَُدد القانونية، ال بّد من حتديد هذه 

املُدد والتعّرف عليها.

 G. RIPERT; R. ROBLOT، Traité élémentaire de Droit Commercial، (3Tomes( T.1، 16éme  (15(
�سليم  اأي�سًا، عارف   -  .éd.، par Michel GERMAIN، L... (DELTA(، Paris، 1996، p 430 et suiv
احلم�ساين، احلق�ق التجارية، ج1، من�س�رات كلية احلق�ق يف جامعة حلب، )))1، 0)1 وما بعد. - اأي�سًا، 
علي ح�سن ي�ن�س، املحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، 4))1، �س) وما بعد. - اأي�سًا، فيكت�ر مكربل، 

طارق زيادة، املوؤ�ش�شة التجارية )درا�شة قانونية مقارنة(، املكتبة احلديثة، ط 1 )8)1، ، طرابل�س لبنان.
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املُدد املتعّلقة بت�شجيل العالمات التجارية: نفّرق هنا بني نوعني من  اأوًل/ حتديد 

فريتبط  الثاين  النوع  اأما  امل�شّجلة،  العالمة  حماية  مبّدة  منها:  الأول  يتعلق  امُلدد، 

بح�لة خ��سة وهي: عدم ا�ستعم�ل العلمة امل�سجلة.

يف  العالمة  ت�ضجيل  اإج��راءات  اإمتام  مبجرد  امل�ضجلة:  العالمة  حماية  مّدة  اأ- 

بيانات  حتوي  �ضهادة  مالكها  ُيعطى  التجارة،  وزارة  يف  لذلك  املُخ�ض�ض  ال�ضجل 

التجاري-  اال�ضم  العالمة-  �ضورة   - الت�ضجيل  )رقم  التنفيذية  الالئحة  حتّددها 

تاريخ اإيداع طلب الت�ضجيل- تاريخ الت�ضجيل...( وهو ما جاء يف م1٧ من نظام 

العالمات وكذلك م15 من الالئحة التنفيذية ال�ضادرة بالقرار الوزاري رقم 1٧23 

وتاريخ 2٨-٧-))1)1423.

مالكاً  بالت�سجيل  قام  من  يعّد  العالمات،  نظام  من   21 املادة  اإلى  وا�ستناداً 

للعالمة التجارية دون �سواه، ولكن هل تكون حماية العالمة امل�سّجلة مطلقة 

اأم حمددة مبدة؟

ت على اأنه: اأجابت املادة 22ن عالمات على هذا ال�سوؤال، حيث ن�سّ

ع�رش  ملدة  التجارية  العالمة  ت�سجيل  على  املرتّتبة  ال�ساأن  �ساحب  حقوق  »ت�ستمر 

التجارية لدول  للعالمات  النموذجي  القانون  اأن  يتم جتديدها«، ويبدو  ما مل  �سنوات 

اخلليج اأخذ مبدة احلماية ذاتها يف املادة 16 منه))1).

الت�سجيل  بطلب  تبّت  اأن  املخت�سة  اجلهة  الت�سجيل:على  طلب  يف  البّت  مهلة   -1
مت تعديل هذه الالئحة بالقرار ال�زاري رقم 341) وتاريخ )1-11-3)14 هـ، ثم بالقرار رقم10)1 تاريخ   (1((

1)-)-5)14هـ.
النظام النم�ذجي للعالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، كتّيب �سادر عن الأمانة   (1((

العامة ملجل�س التعاون، �س5).
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خالل 60 يوماً من تاريخ تقدميه، متى كان م�ضتوفياً لل�رشوط واالإجراءات املطلوبة قانوناً 

)م10ن عالمات وكذلك م٧ من الالئحة التنفيذية(.

يكون لت�ضجيل العالمة اأثره ابتداًء من تاريخ تقدمي طلب الت�ضجيل، ولي�ض من تاريخ 

اإ�ضدار �ضهادة الت�ضجيل )م20ن عالمات(، اأما يف حال الرف�ض لطلب الت�ضجيل فيجب 

تبليغ �ضاحب الطلب بذلك خطياً )م11ن عالمات(.

2- مهلة اإجراء التعديالت: منح املُنّظم ال�سعودي للجهة االإدارية املخت�سة حق 

اإجراء  طلب  ولها  القانونية،  ال�رشوط  ا�ضتيفاء  من  والتاأكد  الت�ضجيل  طلب  فح�ض 

خالل  لذلك  الت�سجيل  طالب  ي�ستجْب  مل  فاإذا  النواق�س،  ا�ستكمال  اأو  التعديالت 

امليعاد  هذا  فوات  تاريخ  من  مرفو�ساً  طلبُه  اعُترب  اإبالغه،  تاريخ  من  يوماً  ت�سعني 

)م12ن عالمات(.

ب- مدة حماية الت�سجيل بدون ا�ستعمال: يح�سل اأحياناً اأن يقوم �سخ�ٌس بت�سجيل 

اأو يتاأخر يف ا�ستعمالها، فهل يتمتع بحماية مفتوحة حتى لو مل  عالمة جتارية ويهملها 

ي�ستعمل هذه العالمة؟

اأجابت املادة 25 من نظام العالمات على هذه احلالة ب�سورة غري مبا�رشة، اإذ تن�ّس 

على اأنه: »لالإدارة املخت�سة ولكل ذي م�سلحة اأن يطلب �سطب ت�سجيل العالمة التجارية 

يف االأحوال االآتية: اأ- اإذا مل يقْم مالك العالمة التجارية با�ستعمالها ملدة خم�س �سنوات 

متتالية دون عذر م�رشوع...«.

ملدة خم�س  ا�ستعمالها  ثبت عدم  فلو  للعالمة،  املُتتابع  اال�ستعمال  املاُلحظ �رشورة 

�سنوات كاملة وب�سكل م�ستمر، فاإنها تتعر�س لل�سطب، وال يحمي العالمة غري امل�ستعملة 
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اإثبات �سبب مقبول وعذر م�رشوع، كتاأخر �سدور الرخ�سة االإدارية لفتح امل�سنع  اإال 

الذي �سينتج ال�سلعة ذات العالمة امل�سجلة.

ثانيًا/ الآثار املتعلقة مُبدد حماية العالمة امل�شجلة:

�سنبنّي بدايًة اآثار حماية العالمة امل�سجلة، ثم ننتقل لتو�سيح اآثار عدم ا�ستعمال هذه 

العالمة.

اأ - اآثار حماية العالمة املُ�سجلة: بّينت املادة 22 من نظام العالمات تاأثري ت�سجيل العالمة 

التجارية، حيث ت�ضتمر حقوق �ضاحبها خالل ال�ضنوات الع�رش التالية للت�ضجيل، ومتتد 

هذه احلماية لفرتة جديدة يف حال مبادرة �ساحب العالمة اإلى جتديد الت�سجيل، فيمكنه 

ا�ستثمار العالمة مبا�رشة بو�سعها على �ِسَلِعِه اأو خدماته، اأو الرتخي�س للغري با�ستعمالها، 

�سواء اأكان ذلك مبقابل اأو بدون مقابل.

وخالل مدة احلماية ال ي�ستطيع الغري ا�ستعمال العالمة اأو تقليدها حتت طائلة تعر�سه 

للم�سوؤولية املدنية واأحياناً اجلزائية اأي�ساً.

بالن�سبة للم�سوؤولية اجلزائية: ميكن حتريك الدعوى اجلزائية �سد املعتدي على   -1

خدمات  اأو  منتجات  للبيع  عر�س  اأو  باع  من  كل  تقليدها  اأو  بتزويرها  �سواء  العالمة 

رة اأو ا�ستعمال العالمة اململوكة للغري ب�سوء نية...، ويعاقب املعتدي  عليها العالمة املزوَّ

باحلب�س ملدة ال تزيد على �سنة وغرامة من 50 األف حتى مليون ريال )م43 من نظام 

العالمات التجارية(.

ويف حال التكرار ت�ساعف العقوبة مع اإغالق املحل ون�رش احلكم على نفقة املخالف 
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)م45 نظام عالمات()18).

اإقامة دعوى  عليها  املُعتدى  العالمة  ل�ساحب  املدنية: ميكن  للم�سوؤولية  بالن�سبة   -3

ا�ستناداً  املقّلدة  اأو  املطابقة  العالمة  ا�ستعمال  من  املعتدي  ومنع  امل�رشوعة  غري  املناف�سة 

الناجم عن االعتداء  ال�رشر  بالتعوي�س عن  املطالبة  بل  العالمات،  للمادة 21من نظام 

على العالمة )م4٨ من نظام العالمات())1).

وقد �سدر الكثري من االأحكام والقرارات يف نزاعات كهذه، منها على �سبيل املثال 

 ROCOCO(  ،((1()SONYA �سد   SONY(  ،  ((0()SAUFLON �سد   SAUFLONS(

.((3()SWISTAR سد� DAYSWISTAR( ، (((()روكو ROCO روكوكو �سد

املادة 25 من  االأولى من  الفقرة  بتحليل  امل�سجلة:  العالمة  ا�ستعمال  اآثار عدم  ب- 

نظام العالمات، جند اأن عدم ا�ستعمال العالمة امل�سجلة ملدة خم�س �سنوات يوؤدي اإلى 

�سطب هذه العالمة مببادرة من قبل اإدارة مكتب احلماية اأو بناء على طلب اأي �سخ�س 

ذي م�ضلحة وذلك بتوافر ال�رشوط االآتية:

انظر، جمعان الزهراين، احلماية اجلنائية للعالمة التجارية يف النظام ال�سع�دي، ر�سالة ماج�ستري، كلية   (18(
القت�ساد الدارة يف جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 008)م- ))14هـ، �س 11وما بعد.

املظامل،  دي�ان  التجارية يف �س�ء ق�ساء  للعالمة  املدنية  ال�سحلي، احلماية  الرحمن  انظر، م�ساعد عبد   (1((
ر�سالة ماج�ستري يف القان�ن اخلا�س، كلية احلق�ق يف جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 013)م- 1434هـ، 

�س )8 وما بعد.
يف  5)14هـــ،  لعام  ))1/د/اإ/1  رقم  ابتدائي  حكم  ))14هـــ،  لعام  110/ت/5  رقم  التدقيق  هيئة  حكم   ((0(

الق�سية رقم 1/1550/ق لعام 5)14هـ. انظر، عبد الهادي الغامدي، مرجع �سابق، �س5))-))).
يف  ))14هـــ،  لعام  )14/د/اإ/)  رقم  ابتدائي  حكم  ))14هـــ،  لعام  )5)/ت/5  رقم  التدقيق  هيئة  حكم   ((1(

الق�سية رقم ))))/1/ق لعام ))14هـ. انظر، عبد الهادي الغامدي، مرجع �سابق، �س)))-8)).
حكم هيئة التدقيق رقم 0)1/ت/5 لعام ))14هـ، حكم ابتدائي رقم 8)/د/اإ/) لعام ))14هـ، يف الق�سية   ((((

رقم ))))/1/ق لعام 5)14هـ. انظر، عبد الهادي الغامدي، مرجع �سابق، �س301-)30.
حكم هيئة التدقيق رقم ))3/ت/5 لعام ))14هـ، حكم ابتدائي رقم ))/د/اإ/1 لعام ))14هـ، يف الق�سية   ((3(

رقم 1/3531/ق لعام 5)14هـ. انظر، عبد الهادي الغامدي، مرجع �سابق، �س)30.
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1- عدم ا�ستعمال العالمة امل�سجلة ملدة خم�س �سنوات متتالية.

2- عدم وجود عذر م�رشوع لتربير عدم اال�ستعمال.

مبالغة يف حماية  ال�رشط  هذا  املظامل، ويف  ديوان  ال�ضطب عن طريق  يتم  اأن   -3

بطلب  النظر  �سالحية  بجعل  والت�سهيل  التب�سيط  املمكن  من  وكان  العالمة،  �ساحب 

ال�سطب ملكتب حماية العالمات يف حال عدم اال�ستعمال.

العالمة  �ضطب  طلب  تقدمي  يوجب  ن�ضاً  يت�ضمن  مل  العالمات  نظام  اأن  واملالحظ 

خالل مدة معينة، فطلب ال�سطب يكون مقبواًل يف اأي وقت)4)).

املطلب الث�ين:

املُدد املتعلقة بحماية العالمات ب�شورة غري مبا�شرة

ورتب  )اأواًل(   Renewing بالتجديد  تتعلق  ُمهاًل  التجارية  العالمات  نظام  و�سع 

اآثاراً على عدم تديد الت�ضجيل )ثانياً(.

اأوًل/ ُمهل جتديد ت�شجيل العالمات التجارية:

طلباً  م  يقدِّ اأن  التجارية  العالمة  »ملالك  اأنه:  على  العالمات  نظام  من  م23  تن�س 

لتجديد ت�سجيلها خالل ال�سنة االأخرية من مدة حمايتها وملدة �ستة اأ�سهر تالية لها، وذلك 

بال�رشوط واالإجراءات املن�ضو�ض عليها يف هذا النظام والئحته التنفيذية«.

من هذا الن�س نالحظ وجود مهلتني:

رقم  ابتدائي  حكم  ))14هـــ،  لعام  )0)/ت/5  رقم  املظامل  بدي�ان  التدقيق  هيئة  حكم  اأكــده  ما  وهــذا   ((4(
الغامدي،  الهادي  عبد  انظر،  لعام ))14هـــ.  رقم ))))/1/ق  الق�سية  لعام ))14هـــ، يف  3)1/د/اإ/5 

مرجع �سابق، �س330.



269

د.عبد الرزاق جاجان

جملة الق�سائية - العدد العا�سر - رم�سان  1435هـ

ت�ضع �ضنوات من  العالمة )اأي بعد مرور  ال�ضنة االأخرية من مدة حماية  1- خالل 

ت�ضجيل العالمة اأو تديد ت�ضجيلها الآخر مرة(. ويف هذا ال�ضياق جاء يف حكم �ضادر عن 

ديوان املظامل حول عالمة تارية للنظارات اأن:«ال�رشكة املدعية متتلك العالمة )�ضوال( 

من تاريخ 1415/10/1٧ه� وطلبت جتديدها بتاريخ 1425/10/٧ه� اأي خالل ال�سنة 

االأخرية من مدة احلماية... واأثر ذلك امتداد احلماية للعالمة امل�سجلة...«)5)).

انتهاء ال�ضنوات الع�رش  انتهاء مدة حماية العالمة )اأي بعد  اأ�ضهر من  2- بعد �ضتة 

املقررة حلماية العالمة(.

اإلى مرحلتني عند احلديث عن االآثار، وخا�سة ما يتعّلق  وتظهر اأهمية تق�سيم املدة 

ويتم  اأي فح�س جديد،  دون  العالمة  جُتدد  املرحلتني  كلتا  ولكن يف  الر�سوم،  مب�ساألة 

اإ�ضهار التجديد وفقاً ملتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام العالمات )م24ن عالمات(.

نعر�ض  املالية ثم  بالآثار  م�شجلة:�شنبداأ  لعالمة  ُمهل جتديد احلماية  اآثار  ثانيًا/ 

الآث�ر غري امل�لية.

ون�سو�س  النظامية  الن�سو�س  خمتلف  بتحليل  التجديد:  ملُهل  املالية  االآثار  اأ- 

الالئحة التنفيذية، ميكن القول اأّن طلب جتديد الت�سجيل خالل ال�سنة االأخرية من مدة 

احلماية يكون جماناً وبدون ر�سوم، اأما الت�سجيل بذاته فال يكون جمانياً �سواء كان 

طلب الت�سجيل خالل ال�سنة االأخرية للحماية اأو خالل االأ�سهر ال�ستة التالية النتهاء 

مدة احلماية.

حكم ابتدائي رقم )10/د/اإ/4 لعام ))14هـ �سادر يف الق�سية رقم5053/ق لعام 5)14. وحكمت هيئة   ((5(
التدقيق - الدائرة اخلام�سة - بتاأييد احلكم )جمم�عة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام ))14هـ، املجلد 

الرابع، اإ�سدار دي�ان املظامل، الريا�س، )))1، �س)4)1.
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امل�سجلة  العالمات  اأ�سحاب  ال�سعودي  املنّظم  �سّجع  التجديد:  طلب  ر�سم   -1

على التجديد املبّكر للت�ضجيل، فجعل تقدمي الطلب قبل انتهاء املدة جمانياً )كما قلنا 

41 من نظام العالمات عند تقدمي  �ضابقاً(، يف حني فر�ضت الفقرة االأولى من املادة 

الطلب خالل االأ�سهر ال�ستة التالية النتهاء مدة احلماية ر�سماً مالياً مقداره األف ريال 

�ضعودي عن كل فئة من املنتجات اأو اخلدمات املحمّية، ويجب تقدمي طلب م�ضتقل 

عن كل فئة )م6ن عالمات(.

)م42ن  املقرر  الر�ضم  اأداء  بعد  اإال  الآثارها  منتجة  اأو  مقبولة  الطلبات  تكون  وال 

عالمات(، وُيرفق مع طلب التجديد اأ�ضل �ضهادة الت�ضجيل وما يفيد اأداء الر�ضوم )م16 

من الالئحة التنفيذية(.

مالياً  ر�سماً  العالمات  نظام  من  م41  من  ف2  فر�ست  الت�سجيل:  جتديد  ر�سم   -2

تديد  على  املوافقة  مّتت  فئة  لكل  الت�ضجيل  اإج��راء  على  ري��ال  اآالف  ثالثة  مقداره 

الر�سم  هذا  اأداء  بعد  اإال  الآثارها  منتجة  وال  مقبولة  االإج��راءات  تكون  وال  ت�سجيلها، 

)م42ن عالمات(.

ب - االآثار غري املالية: يف حال عدم االلتزام بال�رشوط ودفع الر�ضوم املطلوبة فاإن 

بقوة  ت�سطب  العالمة  فاإن  بطلب جتديد  التقدم  ُيهمل، ويف حال عدم  التجديد  طلب 

�ضطب  م�ضاألة  على  االأخرى  التنازع  حلاالت  خالفاً  وذلك  عالمات(  )م26ن  القانون 

من  )م25  املظامل  ديوان  طريق  عن  بها  الف�ضل  يتم  حيث   ،Cancellation العالمة 

الالئحة التنفيذية(.

رت م2٨ من الالئحة التنفيذية اأن طلب �سطب قيد الرتخي�س للغري با�ستعمال  وقد قرَّ
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العالمة يجب اأن يكون مرفقاً به ما يثبت انتهاء عقد الرتخي�س اأو ف�سخه.

اأما املادة 2٧ من نظام العالمات فتن�س على اأنه: »اإذا �ُسطبت العالمة التجارية فال 

يجوز ت�ضجيلها ل�ضالح االآخرين على املنتجات نف�ضها اأو اخلدمات اأو على منتجات اأو 

خدمات م�سابهة اإال بعد ثالث �سنوات من تاريخ ال�سطب اإال اإذا ن�س قرار ال�سطب على 

مدة اأقل«.

اأن مدة  اإال  اإذن متتد حماية العالمة ملدة الحقة لل�ضطب وال تنتهي مبجرد ال�ضطب، 

ال�سنوات الثالث غري الثابتة، بل قابلة للتق�سري اأما اإطالة املدة فغري جائز.
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املبحث الثاين
املُدد املتّممة لإجراءات حماية العالمات التجارية

بعد اأن تعّرفنا على املُدد االأ�سا�سية حلماية العالمات التجارية، �سنحاول عر�س اآجال 

االعرتا�ض اأو التظّلم )مطلب اأول( ثم نتحّرى بع�ض املهل املُلحقة )مطلب ثاٍن(.

املطلب االأول: اآجال متعلقة باالعرتا�س اأو بالتظلم

نالحظ هنا وجود مرحلتني: االأولى اإدارية ت�سبق عر�س امل�ساألة على الق�ساء، والثانية 

مرحلة ق�سائية خا�سة بديوان املظامل، �سنحاول التعّرف على االآجال القانونية اخلا�سة 

بكل منهما.

اأوًل- اآج�ل خ��سة بجه�ت وزارية )املرحلة الإدارية(: 

كانت هذه املُدد تتدرج يف مرحلتني فرعيتني هما على التوايل: مرحلة اأمام جلنة التظلمات 

واأخرى اأمام وزير التجارة، اإال اأن نظام العالمات اجلديد األغى جلنة التظلمات واالعرتا�ض 

اأمامها، بهدف تب�ضيط االإجراءات ومتا�ضياً مع التطورات الدولية واتفاقية تريب�ض))))، وبقي 

يف املرحلة االإدارية حق التظلم من قرار رف�س الت�سجيل، و�سمن مهل حمددة.

اأ- حق التظلم من رف�ض الت�ضجيل: اأجازت م13ن عالمات ل�ضاحب ال�ضاأن )�ضواء 

اأكان مالك العالمة اأو �ضاحب حق اال�ضتثمار( التظلم اأمام وزير التجارة من قرار مكتب 

الت�سجيل برف�س الطلب.

مقارنة)،  حتليلية  )درا�سة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  يف  التجارية  العالمات  نظم  جنيب،  �سيخ  الــرزاق  عبد   ((((
من�س�رات مركز بح�ث كلية العل�م الإدارية يف جامعة امللك �سع�د، الريا�س، ))14هـ-)00)م، �س)10 وما بعد.
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اأو قبوله والتوجيه  وُيخطر املتظّلم بقرار الوزير كتابياً، �ضواء ت�ضمن رف�ض التظّلم 

بت�ضجيل العالمة )م9 من الالئحة التنفيذية(.

ب- مهلة التظّلم من قرار رف�س الت�سجيل:مّكنت املادة 13ن عالمات �ساحب ال�ساأن 

من مهلة ال تتجاوز 60 يوماً للتظّلم لدى وزير التجارة تبداأ من تاريخ اإبالغه بقرار رف�ض 

ت�ضجيل العالمة )مع التذكري باأن التظّلم كانت له يف نظام العالمات ال�ضابق اإجراءات 

طويلة ومعقدة عن طريق تقدميه بداية اإلى املكتب ذاته والذي يحيله اإلى جلنة التظّلمات 

خالل 30 يوماً من تاريخ اإخطار �ساحب ال�ساأن بقرار الرف�س ثم االعرتا�س على قرار 

اللجنة لدى الوزير(.

ثانيًا- اآجال الطعون اأمام ديوان املظامل )املرحلة الق�شائية(:

�ضنبداأ احلديث عن االعرتا�ض على رف�ض الوزير لقرار ت�ضجيل عالمة، ثم االعرتا�ض 

على ت�سجيل عالمة.

اأ- الطعن بقرار رف�س ت�سجيل عالمة:جاء يف م13ن عالمات اأنه: »اإذا �سدر قرار 

خالل  املظامل  ديوان  اأمام  فيه  الطعن  حق  ال�ضاأن  ل�ضاحب  كان  التظّلم  برف�ض  الوزير 

ثالثني يوماً من تاريخ اإبالغه به«.

وقد اأكدت املادتني الثامنة والتا�سعة من الالئحة التنفيذية هذا االأمر، مع ا�ستعمال 

م�ضطلح )طالب الت�ضجيل( كتف�ضري مل�ضطلح )�ضاحب ال�ضاأن(.

الثابت تبلغ املدعية  اإن  اأنه: »حيث  ويف هذا ال�سياق جاء يف حكم لديوان املظامل 

بالرف�س بتاريخ 1425/12/1٨ه� وتقدمت للديوان بتاريخ 1426/1/1٧ه�، فتكون 
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دعواها مقبولة �سكاًل لتقدميها خالل املدة املدة املحددة نظاماً...«)))).

ذي  لكل  عالمات  15ن  امل��ادة  منحت  عالمة:  ت�سجيل  قرار  على  االعرتا�س  ب- 

م�ضلحة حق االعرتا�ض على ت�ضجيل عالمة تارية اأمام ديوان املظامل )باعتباره مكمة 

تاريخ  يوماً من  ت�ضعني  الوزير( وذلك خالل  قرارات  باالعرتا�ض على  اإدارية تخت�ض 

�ضهر العالمة يف اجلريدة الر�ضمية )على النحو الذي �ضنعر�ضه الحقاً(.

 Star وبهذا املعنى جاء يف حكم لديوان املظامل حول عالمة تارية )�ضتار اأكادميي

:)Academy

بتاريخ  الدعوى  واأقيمت  1425/11/26ه�����  بتاريخ  كان  العالمة  �سهر  اأن  »مبا 

املادة  املقررة يف  املدة  لالإقامتها خالل  �سكاًل،  الدعوى مقبولة  فاإن  1426/2/1٧ه���، 

اخلام�سة ع�رشة من نظام العالمات التجارية...«)8)).

ون�ضري هنا اإلى اأنه لو �ضادف اآخر املهلة عطلة، فاإن هذه املهلة متدد اإلى اأول يوم عمل بعد 

هذه العطلة، وهو ما اأكده حكم لديوان املظامل حول العالمة التجارية Zegna ال�سوي�رشية)))).

ويتوجب اإيداع ن�ضخة من هذا االعرتا�ض لدى مكتب الت�ضجيل يف وزارة التجارة 

مو�ضحاً فيها ما يفيد تقدمي هذا االعرتا�ض للق�ضاء، وقد جاء يف حكم لديوان املظامل: 

حكم ابتدائي رقم 104/د/اإ/5 لعام ))14هـ �سادر يف الق�سية رقم )))/1/ق لعام ))14. وحكمت هيئة   ((((
التدقيق – الدائرة اخلام�سة - بتاأييد احلكم )جمم�عة الأحكام واملبادئ الإدارية، املجلد 4، مرجع �سابق، 
�س))). - بنف�س ال�سياق حكم ابتدائي رقم )4/د/اإ/) لعام ))14هـ �سادر يف الق�سية رقم4)8)/1/ق 
واملبادئ  الأحكام  )جمم�عة  احلكم  بتاأييد   - اخلام�سة  – الدائرة  التدقيق  هيئة  وحكمت   .14(( لعام 

الإدارية، املجلد 4، مرجع �سابق، �س )))1.
حكم ابتدائي رقم )13/د/اإ/4 لعام ))14هـ �سادر يف الق�سية رقم 5))/1/ق لعام ))14. وحكمت هيئة التدقيق   ((8(

– الدائرة اخلام�سة - بتاأييد احلكم )جمم�عة الأحكام واملبادئ الإدارية، املجلد 4، مرجع �سابق، �س1581.
حكم ابتدائي رقم 8)/د/اإ/3 لعام ))14هـ �سادر يف الق�سية رقم )1/404/ق لعام ))14. وحكمت هيئة التدقيق   ((((

– الدائرة اخلام�سة - بتاأييد احلكم )جمم�عة الأحكام واملبادئ الإدارية، املجلد 4، مرجع �سابق، �س)1)1.
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»وحيث الثابت اإن املدعية واإن تقدمت للديوان باالعرتا�س على ت�سجيل العالمة حمل 

الدعوى خالل مدة الت�سعني يوماً املحددة نظاماً، اإال اأنها مل تودع ن�سخة من االعرتا�س 

الوزارة  قامت  اأن  عنه  نتج  مما  التجارة،  بوزارة  املخت�ضة  االإدارة  لدى  تقدميها  يفيد  وما 

باإنهاء اإجراءات ت�سجيل العالمة املعرت�س عليها لطالب الت�سجيل، مما يكون معه اإجراء 

الوزارة بت�ضجيل العالمة متفقاً مع اأحكام النظام...«)30).

الرد  عليه  يتوجب  الذي  الت�سجيل  اإلى طالب  املكتب �سورة من االعرتا�س  ويبلغ 

املعرت�ض،  ل�ضالح  الت�ضجيل  متنازاًل عن  اعترب  واإال  االأخطار  تاريخ  من  يوماً  خالل 30 

ومن البديهي اأن ي�سقط حق االعرتا�س بعد مرور املدة املذكورة في�سبح قرار ت�سجيل 

العالمة نهائياً )م16ن عالمات وكذلك م13 من الالئحة التنفيذية(.

كما ي�سبح قرار ت�سجيل العالمة نهائياً ب�سدور قرار ق�سائي من ديوان املظامل برف�س 

االعرتا�س على الت�سجيل، وهو ما �رشحت به م16 من نظام العالمات، التي اأحالت 

اإلى الالئحة التنفيذية بالن�ضبة الإجراءات و�رشوط الت�ضجيل.

لدى  امل�ضلحة  وج��ود  ا�ضرتاط  يف  ال�ضعودي  النظام  يوؤّيد  ال  البع�ض  اأن  ويبدو 

املعرت�س، مربراً ذلك باأن الغاية االأ�سا�سية من نظام العالمات التجارية تكمن يف حماية 

االعرتا�ض  جمال  اإف�ضاح  يجب  وبالتايل  والت�ضليل،  والتدلي�ض  الغ�ض  من  امل�ضتهلك 

للجميع رغم اأنهم ال يهدفون اإلى حتقيق م�سلحة مبا�رشة من اعرتا�سهم، ولكن ي�سعون 

اإلى حماية عامة جلمهور امل�ستهلكني من الغ�س والتدلي�س)31).

حكم ابتدائي رقم )13/د/اإ/) لعام ))14هـ �سادر يف الق�سية رقم ))1/38/ق لعام 5)14. وحكمت هيئة التدقيق   (30(
– الدائرة اخلام�سة - بتاأييد احلكم )جمم�عة الأحكام واملبادئ الإدارية، املجلد 4، مرجع �سابق، �س )0)1.

عبد الرزاق �سيخ جنيب، مرجع �سابق، �س)11.  (31(
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املطلب الث�ين: 

اآج�ل تكميلية حلم�ية العلم�ت

�ضنعر�ض بع�ض االآجال واملُدد املتعّلقة باإمتام عمليات ت�ضجيل العالمات وحتديداً ما 

يتعلق بعمليات االإ�ضهار )اأواًل(، ثم نختم باحلديث عن املُدد املتعلقة باحلماية اجلزائية 

للعالمات التجارية )ثانياً(.

اأواًل- املُدد اخلا�سة ب�سهر العالمات التجارية: تن�س م14ن عالمات على اأن االإدارة 

نفقة  وعلى  التنفيذية  الالئحة  حتددها  الإجراءات  وفقاً  العالمة  ب�سهر  تقوم  املخت�سة 

طالب الت�سجيل، وقبل اإ�سدار �سهادة الت�سجيل يقوم مكتب الت�سجيل باإعداد اإعالن 

يت�سمن البيانات املحددة يف م10 من الالئحة التنفيذية وهي:

- ا�سم طالب الت�سجيل وعنوانه وجن�سيته.

- �سورة العالمة وو�سفها.

- املنتجات واخلدمات املطلوب ت�سجيل العالمة عنها وفئتها.

وبتحري الكيفية التي يتم بها ذلك االإ�سهار جند �رشورة املرور بثالث مراحل، ولكل 

مرحلة من املراحل مهاًل يتوجب االلتزام بها.

اأ- مهلة ا�ستالم االإعالن:تن�س الفقرة الثانية من املادة 10 من الالئحة التنفيذية على 

اأنه: »يتعنّي على طالب الت�سجيل ا�ستالم االإعالن خالل ت�سعني يوماً من �سدور القرار 

بقبول الت�ضجيل اأو �ضدور قرار الوزير بقبول التظلم...«.

املهلة  خالل  الت�سجيل  مكتب  مراجعة  الت�سجيل  طالب  على  يتوجب  اإذن 

املذكورة ال�ستالم االإعالن، ويبدو اأن املنّظم ال�سعودي اعتمد بداية للمهلة �سدور 
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قرار قبول الت�ضجيل اأو قرار الوزير بقبول التظّلم على عدم الت�ضجيل، وكان من 

االأف�سل جعل بداية املهلة من تاريخ تبّلغ طالب الت�سجيل اإخطار املكتب له ب�سدور 

اأحد هذين القرارين.

الالئحة  من  نهاية ف2 من م10  الر�سمية: جاء يف  اجلريدة  الن�رش يف  مهلة  ب- 

التنفيذية ما ياأتي: »... يقوم طالب الت�سجيل بن�رش االإعالن يف اجلريدة الر�سمية على 

نفقته واإخطار املكتب بن�سخة من اجلريدة التي مت فيها الن�رش خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ 

ا�ضتالمه اإياه واإال اعترب متنازاًل عن طلبه«.

املاُلحظ اأن املنّظم ال�ضعودي �ضّيق على طالب الت�ضجيل، عندما األزمه باإمتام عملية 

الن�رش يف اجلريدة خالل �ستة اأ�سهر مع اأن االأمر يتعلق باإدارة اجلريدة الر�سمية، وكان 

من االأف�سل جعل التزامه على مرحلتني: االأولى تقت�رش على اإثبات ت�سليمه لالإعالن 

اإخطار مكتب  تت�سمن  والثانية  مدة حمددة،  منها خالل  بوثيقة م�سدقة  اجلريدة  اإلى 

تتعطل  قد  الن�رش  اإج��راءات  الأن  الن�رش،  فيها  مّت  التي  اجلريدة  من  بن�سخة  الت�سجيل 

لظروف ال يّد لطالب الت�سجيل فيها.

االإعالن يف  ن�رش  تاريخ  من  يوماً  ت�سعني  نهائياً مب�سي  العالمة  ت�سجيل  قرار  ويعّد 

من  ال�ضاأن  بهذا  نهائي  حكم  �ضدور  اأو  الت�ضجيل  على  اعرتا�ض  تقدمي  دون  اجلريدة 

ديوان املظامل )م13 من الالئحة التنفيذية(.

اأن  التجارية على  الت�سجيل: تن�س م16 من نظام العالمات  اإ�سدار �سهادة  ج- مهلة 

املكتب املخت�س يقوم بالت�سجيل بعد اأن ي�سبح القرار نهائياً اأو ب�سدور حكم ق�سائي بذلك، 

واإن الت�ضجيل يجب اأن يتم وفقاً لالإجراءات وال�رشوط الواردة يف الالئحة التنفيذية.
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وبالرجوع اإلى م13 من الالئحة جند اأنها تفر�س على طالب الت�سجيل �سداد ر�سم 

الت�سجيل -املو�سح يف م41 من نظام العالمات- خالل 1٨0 يوماً من تاريخ �سدور 

القرار النهائي بقبول الت�سجيل.

الوزاري  قبل تعديلها )بالقرار  املادة كانت  املهلة املحددة يف هذه  اأن  واحلقيقة 

قرار  واعترب  املنّظم  فخف�سها  يوماً،   2٧0 21-2-1425ه����(  وتاريخ  رق��م1٧10 

قبول الت�سجيل نهائياً مب�سي ت�سعني يوماً على ن�رش االإعالن عن العالمة يف اجلرية 

الر�سمية))3).

بيانات  ت�ضمل  �ضهادة  ت�ضجيلها  متام  مبجّرد  التجارية  العالمة  مالك  ويعطى 

حة اأكرث يف املادة 15 من الالئحة  حمددة باملادة 1٧من نظام العالمات وهي مو�سّ

التنفيذية واأهمها:

1- رقم ت�سجيل العالمة وتاريخ ت�سجيلها.

2- تاريخ بداية احلماية للعالمة وتاريخ نهايتها.

3- تاريخ االأولوية اإن وجد.

4- ا�سم مالك العالمة ولقبه وعنوانه وجن�سيته وا�سمه التجاري اإن وجد.

5- �سورة العالمة وو�سفها.

6- املنتجات اأو اخلدمات التي �سجلت عنها العالمة وبيان فئتها.

اأما الفقرة االأخرية من املادة 15 من الالئحة فجعلت للت�سجيل اأثراً رجعياً يف حماية 

تقدمي  تاريخ  من  اأثره  العالمة  لت�ضجيل  »يكون  اأنه:  تن�ض على  اإذ  التجارية،  العالمة 

انظر، بن ي�ن�س حممد احل�سيني، مرجع �سابق، �س54.  (3((
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�سهادة  اإ�سدار  تاريخ  تعتمد على  االإي��داع...«، ومل  ب�سجل  الثابت  الت�سجيل  طلب 

الت�سجيل ويف ذلك حماية اأكرب الأ�سحاب العالمات التجارية.

اإذن ال بّد من مرور 90 يوماً على الن�رش يف اجلريدة الر�سمية دون ح�سول اعرتا�س 

على الت�سجيل حتى ميكن اإ�سدار �سهادة بالعالمة.

بالت�سجيل ال بّد من االإ�سارة الإمكانية منح �سهادات ذات  وقبل ختم املدد املتعلقة 

طابع خا�س واأهمها:

1- احلماية املوؤقتة للعالمات يف املعار�س الوطنية والدولية: قررت م32 من الالئحة 

التنفيذية للعالمات حماية موؤقتة خالل املعار�س املقامة يف اململكة اأويف اإحدى الدول 

التي تعامل اململكة باملثل اإذا توافرت ال�رشوط االآتية:

- اأن يخطر مكتب العالمات قبل افتتاح املعر�س ب�سهر على االأقل.

- اأن يحّرر االإخطار على اال�ستمارة املعّدة لذلك.

- اأن يرفق بطلب احلماية اأربع �سور للعالمة.

- اأن يوؤدي طالب الت�سجيل الر�سم املقّرر يف م41 من نظام العالمات.

وتقيد هذه الطلبات يف �سجل خا�س ح�سب م33 من الالئحة التنفيذية، فيمنح 

املعر�ض  افتتاح  تاريخ  اأ�ضهر من  �ضتة  تتجاوز  العالمة حماية وقتية ملدة ال  �ضاحب 

بالن�ضبة  اإال  للعالمة  الوقتية  احلماية  �ضهادة  اإعطاء  يجوز  وال  الالئحة(.  من  )م34 

للمعار�ض التي ي�ضدر بتحديدها قرار من وزير التجارة)33)، وهذا ما اأكدته م35 من 

الالئحة التنفيذية.
انظر، زياد بن اأحمد القر�سي، اإجراءات ت�سجيل العالمات التجارية يف اململكة العربية ال�سع�دية )درا�سة   (33(
حتليلية مقارنة)، بحث من�س�ر يف جملة جامعة امللك عبد العزيز )كلية القت�ساد والإدارة)، جدة، 011).
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الت�سجيل  لطالب  اأجنبي: ميكن  بلد  ت�سجيلها يف  �سبق  التي  العالمات  2- حماية 

العالمات  نظام  9من  املادة  يتمتع )ح�ضب  اأن  العالمات-  لهذه  بالن�ضبة   - اأو خلفه 

اتفاقيٍة  يف  ع�ضٍو  دولٍة  يف  مودع  �ضابق  طلب  اإلى  باال�ضتناد  اأولوية  بحق  التجارية( 

اململكة ع�ضو فيها اأو دولة تعامل اململكة باملثل اإذا توافرت ال�رشوط الواردة يف م5 من 

الالئحة التنفيذية واأهمها:

- اأن يتقّدم طالب احلماية بطلب وفق االأ�سول املرعية.

التي  والدولة  ورقمه  ال�سابق  الطلب  تاريخ  فيه  يظهر  اإقراراً  بالطلب  يرفق  اأن   -

اأودع فيها.

اأن يودع �سورة الطلب ال�سابق م�سّدقاً عليها من ال�سلطة املخت�سة يف الدولة   -

التي اأودع فيها ومن جهات التوثيق الر�ضمية خالل �ضتة اأ�ضهر من تاريخ تقدمي طلب 

الت�سجيل ال�سابق.

وب�ضدور القرار الوزاري رقم 1٧10 وتاريخ 21-2-1425 مّت حذف العبارات االأخرية 

من ن�س املادة اخلام�سة املذكورة اأعاله، مبا يف ذلك مهلة ال�ستة االأ�سهر، وبهذا حتّرر طالب 

الت�ضجيل من هذه املهلة وميكنه تقدمي �ضورة الطلب ال�ضابق ولو بعد مدة طويلة.

م�رشوعات  متلكها  التي  العالمات  بها  ويق�ضد  اجلماعية:  العالمات  حماية   -3

اقت�سادية تبا�رش نوعاً معيناً من املنتجات اأو اخلدمات ويجمعها احتاد اأو تنظيم عام اأو 

موؤ�س�سة عامة ت�سعى اإلى حتقيق امل�سالح امل�سرتكة لهذه امل�رشوعات دون القيام بنف�سها 

بعملية االإنتاج )م30 من الالئحة التنفيذية()34).

انظر، بن ي�ن�س حممد احل�سيني، مرجع �سابق، �س14 وما بعد.  (34(
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ويجوز لوزير التجارة الرتخي�ض بت�ضجيل العالمة اجلماعية لالأ�ضخا�ض الطبيعيني 

من  �سواء  اخلدمات،  اأو  املنتجات  وفح�س  مراقبة  يتولون  الذين  االعتباريني  اأو 

اأو عنا�رش الرتكيبة وغري ذلك )م3٨  اأو ال�ضفات  اأو طريقة ال�ضنع  ناحية امل�ضدر 

من نظام العالمات(.

واالآجال  املدد  اأن  يوؤكد  مما  العالمات،  بهذه  ُمدد خا�سة  اأو  مبُهل  املنّظم  ياأِت  ومل 

العالمات  على  تطبق  لها  العامة  وال�رشوط  الفردية  العالمات  على  املفرو�ضة  واملهل 

اجلماعية با�ستثناء ما ورد يف املادة 31 من الالئحة والتي تفر�ض تقدمي طلب ت�ضجيل 

مبوجب ا�ستمارة خا�سة يرفق بها ما يلي:

- ع�رش �سور للعالمة تكون مطابقة لنموذج العالمة يف طلب الت�سجيل.

- �سورتان من نظام االحتاد اأو التنظيم اأو املوؤ�س�سة طالبة الت�سجيل.

املنتجات  مراقبة  يف  الت�سجيل  طالب  �سيتبعه  ال��ذي  النظام  من  �سورتان   -

اأواخلدمات.

املادة  فر�ست  اإذ  التجارية،  العالمة  با�ستعمال  الرتخي�س  حق  اإلى  اأخ��رياً  ون�سري 

عالمته  با�ستعمال  للغري  الرتخي�س  عدم  العالمة  مالك  على  العالمات  نظام  من   33

اأن  لل�سخ�س  فلي�س  منطقي  ُحكم  وهو  العالمة،  حماية  مدة  عن  تزيد  ملدة  التجارية 

يعطي للغري اأكرث مما ميلك، فلو بقي من مدة حماية العالمة 6 �سنوات مثاًل، فلمالك 

العالمة الرتخي�ض للغري با�ضتخدامها على منتجاته اأو خدماته ملدة ال تتجاوز املتبقي من 

املدة )اأي 6 �ضنوات اأو اأقل(.
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ثانياً- املدد املتعلقة باحلماية اجلزائية للعالمات التجارية:

املاُلحظ يف امليدان اجلزائي وجود بع�ض املُدد املتعلقة بالعقوبات )وب�ضورة خا�ضة 

العقوبات التكميلية وظروف الت�ضديد(، ومدد اأخرى تخ�ض التقادم.

املتعلقة  اجلزائية  االآثار  �سابقاً  ا�ستعر�سنا  لقد  التكميلية:  بالعقوبات  تتعلق  اأ- مدد 

مبخالفة نظام العالمات والئحته التنفيذية، وهنا �سن�سري الى بع�س العقوبات التكميلية 

واملُدد املتعلقة بها.

1- ُمدد تخ�س حالة العود اجلرمي: فر�ست املادة 45 من نظام العالمات عقوبات 

تكميلية يف حال تكرار اجلرمية وهي: م�ساعفة العقوبة واإغالق املحل ون�رش احلكم، 

اإذ تن�س على اأنه: »يعاقب العائد بعقوبة ال تزيد على �سعف احلد االأق�سى للعقوبة 

رة للمخالفة مع اإغالق املحل التجاري اأو امل�رشوع ملدة ال تقل عن خم�سة ع�رش  املقرَّ

يوماً وال تزيد على �ستة اأ�سهر مع ن�رش احلكم على نفقة املخالف...«.

اأنه:  وقد بيَّنت املادة 46 من نظام العالمات �رشوط العود اجلرمي، اإذ تن�ض على 

املخالفات  من  عليه يف خمالفة  النظام من حكم  اأحكام هذا  تطبيق  عائداً يف  »يعد 

من  �سنوات  ثالث  مماثلة خالل  اأخرى  ارتكاب خمالفة  اإلى  وعاد  عليها،  املن�سو�س 

تاريخ احلكم عليه نهائياً يف املخالفة ال�سابقة.

وهنا نبدي املالحظات االآتية:

- منحت املادة 45ن عالمات للق�ساء �سلطة م�ساعفة العقوبات املقّررة يف املادتني 

43 و44 من النظام ذاته )احلب�ض حتى �ضنة والغرامة حتى مليون ريال لتزوير العالمة 

امل�ضجلة اأو ا�ضتعمالها وغري ذلك من جرائم(.
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- احلد االأدنى لعقوبة اإغالق املحل اأو امل�رشوع تبدو قليلة، ومن االأف�سل جعلها 

30 يوماً بدل 15 يوماً.

- ن�رش احلكم ال�سادر بحق املخالف يف ال�سحف وعلى نفقته هو عقوبة تكميلية، 

لها تاأثري معنوي على التجار وتهز ثقة املتعاملني معهم.

- ال يعّد ال�ضخ�ض عائداً اإذا ارتكب اجلرم املماثل بعد مرور ثالث �ضنوات وبالتايل 

ال جمال لت�سديد العقوبة عليه يف هذه احلالة.

- كل هذه العقوبات وجوبية وتبقى �سلطة القا�سي يف حتديد مقدارها فقط، طاملا 

توافرت اأركان اجلرمية، اأما املادة 52 فقد عادت اإلى االأ�ضل - وهو جواز العقوبات 

اأخرى  تكميلية  عقوبات  فر�س  حق  املظامل  لديوان  منحت  حيث   - التكميلية)35) 

كامل�سادرة اأو اإتالف االأ�سياء التي حتمل العالمات املزّورة اأو املقلدة وغري ذلك.

كاأن  فتعترب  عالمات،  49ن  املادة  يف  ال��واردة  التحفظية  لالإجراءات  بالن�سبة  اأما 

اأيام من تاريخ اتخاذ  اأو جنائية خالل ع�رشة  اإذا مل يتبعها رفع دعوى مدنية  مل تكْن 

االإجراءات املذكورة )م50ن عالمات(. وللمدعى عليه احلق يف مطالبة املدعي �ضيئ 

النيَّة بالتعوي�س ب�سبب االإجراءات املتخذة �سده خالل 90 يوماً من تاريخ انتهاء مدة 

الع�رشة االأيام الواردة يف املادة 50 اإذا مل يتم رفع دعوى من قبل احلاجز اأو مل ي�سدر 

حكم نهائي يف دعوى احلاجز )م51ن عالمات(.

العالمة يف  �سطب  هنا عن  نتحدث  لن  كعقوبة:  العالمة  ب�سطب  تتعلق  ُمدد   -1

بل  جديدة(،  لفرتة  احلماية  متديد  )كعدم  �ضابقاً  لها  تعر�ضنا  التي  العادية  الظروف 

انظر، عبد الرزاق �سيخ جنيب، مرجع �سابق، �س)4).  (35(
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اأو  القانون  بقوة  العالمة كعقوبة )�ضواء كان ذلك  فيها  �ضرنكز على حاالت ت�ضطب 

بناء على طلب(.

بحظر  املخت�سة  ال�سلطة  من  قرار  �سدور  ذلك  اأمثلة  القانون:من  بقوة  -ال�سطب 

التعامل مع اأ�ضحاب العالمة )م26ن عالمات(.

- ال�سطب بناًء على طلب: كحالة ت�سجيل عالمة خمالفة للنظام العام واالآداب اأو 

ت�ضجيل العالمة بناًء على غ�ض اأو على بيانات كاذبة )م25ن عالمات(.

اأنه: »اإذا �سطبت  املادة 2٧ من نظام العالمات على  فقد ن�ست  وكما ذكرنا �سابقاً 

اأو  نف�ضها  املنتجات  على  االآخرين  ل�ضالح  ت�ضجيلها  يجوز  فال  التجارية،  العالمة 

اخلدمات اأو على منتجات اأو خدمات م�سابهة اإال بعد ثالث �سنوات من تاريخ ال�سطب 

اإال اإذا ن�س قرار ال�سطب على مدة اأقل«.

انتهاء مدة احلماية  اأو  تاريخ �سدور حكم ديوان املظامل  اآثاره من  ال�سطب  وينتج 

التنفيذية  الالئحة  الأحكام  وفقاً  ال�ضطب  اإ�ضهار  ب�رشط  احلظر  قرار  �ضدور  تاريخ  اأو 

)م2٨ن عالمات(.

اإذ  الرتخي�س،  ب�سطب  خا�ساً  حكماً  العالمات  نظام  من   2٧ امل��ادة  اأوردت  وقد 

تن�ّس على اأنه: »ُي�سطب قيد الرتخي�س من ال�سجل بناًء على طلب مالك العالمة اأو 

املرخ�ض له بعد تقدمي ما يثبت انتهاء الرتخي�ض اأو ف�ضخه، وعلى االإدارة املخت�ضة اأن 

تبلغ الطرف االآخر بطلب �سطب الرتخي�س وله يف هذه احلالة االعرتا�س على ذلك 

اأمام ديوان املظامل خالل 30 يوماً من تاريخ اإخطاره بطلب ال�سطب«.

اأنه:  التجارية على  العالمات  نظام  املادة 4٧ من  تن�س  بالتقادم:  تتعلق  ب- مدد 
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»ت�سقط دعوى احلق العام مب�سي خم�س �سنوات من تاريخ ارتكاب املخالفة دون اتخاذ 

اأو املحاكمة، وال يرتتب على �ضقوط دعوى احلق  التحقيق  اإجراءات  اإجراء من  اأي 

العام اأي م�سا�س باحلقوق اخلا�سة«.

وبهذا املعنى جاء يف حكم لديوان املظامل اأنه: »حيث اإن هذه الدعوى قد ا�ستوفت 

رة �رشعاً ونظاماً ورفعت خالل االأجل املن�سو�س عليه يف  �سائر اأو�ساعها ال�سكلية املقرَّ

املادة 4٧ من نظام العالمات التجارية وهي خم�س �سنوات... ومن ثم فتكون مقبولة 

�سكاًل...«))3).

املالحظ اأن عدم �سماع الدعوى يف ن�س املادة 4٧ ال�سابق الذكر حم�سور بدعاوى 

غري  املناف�سة  عن  النا�سئة  بالدعاوى  اخلا�س  املدين  للتقادم  يتعر�س  وال  العام  احلق 

امل�رشوعة اأو خمالفة نظام العالمات التجارية والئحته التنفيذية.

حكم ابتدائي رقم )/د/اإ/13 لعام ))14هـ �سادر يف الق�سية رقم)5/)/ق لعام ))14. وحكمت هيئة   (3((
بتاأييد احلكم )جمم�عة الأحكام واملبادئ الإدارية، املجلد 4، مرجع  التدقيق - الدائرة اخلام�سة - 

�سابق، �س0))1.
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اخلامتــة:
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التجارية  للعالمات  اأنظمة  ثالثة  �سدور  اإن 

ب�سورة متالحقة - وخالل فرتة ق�سرية ن�سبياً - يوؤّكد اهتمام املنّظم ال�سعودي 

ان�سمام  امل�ساألة  هذه  اأهمية  على  التاأكيد  يف  يزيد  ومما  التجارية،  بالعالمات 

اململكة اإلى اتفاقية باري�س اخلا�سة بالعالمات. وقد حترينا يف هذا البحث املُدد 

التي تناثرت يف نظام العالمات التجارية اجلديد ال�سادر عام 1423ه�. 

ومّت التو�سل اإلى النت�ئج الآتية:

اعتمد املنّظم ال�ضعودي م�ضطلح )العالمات التجارية( وكان االأف�ضل ا�ضتخدام م�ضطلح    -1

مع  واخلدمية.  وال�ضناعية  التجارية  العالمات  وي�ضمل  اأو�ضع  الأنه  الفارقة(،  )العالمات 

االإ�ضارة اإلى اأن اأول نظام �ضدر يف اململكة )عام 135٨ه�( كان يعتمد امل�ضطلح ال�ضائب.

كرثة اأنواع املُدد وت�ضّعب خمارجها ومداخلها، ب�ضورة تُربك املتتّبع لها )تتجاوز    -2

الثالثني مدة.(، فمنها االآجال ومنها املُهل ومنها ُمدد �ضقوط ومنها مدد حماية 

ومنها التقادم وغري ذلك.

الزمن ت�سل حتى  العالمات، فمنها ُمدد طويلة  املتناثرة يف نظام  املُدد  تفاوت    -3

ع�رش �ضنوات، ومنها الق�ضرية التي ال تتجاوز ال�ضهر اأو حتى اأقل من ذلك.

كرثة االآثار الناجمة عن املُدد القانونية وتنوعها، ح�سب اأهمية مو�سوع كل منها.   -4

التجارية  العالمات  �سبط حماية  بهدف  ودقتها،  املُحكمة  االإجراءات  ت�سل�سل    -5

وحقوق اأ�سحابها.
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الدولية  التطورات  مع  وللتما�سي  لتب�سيطها  االإج���راءات،  من  الكثري  تعديل    -6

واتفاقية تريب�س.

املر�سوم  اآخرها  كان  مرات  عدة  التجارية  للعالمات  املُنّظم  الت�رشيع  تطوير  مّت    -٧

امللكي رقم م/21 لعام 1423ه�، يف حني اأن اململكة بحاجه لنظام �سامل لكل 

عنا�رش املحل التجاري والعقود الواقعة عليه.

بن�ًء على م� �سبق نتقدم ب�لتو�سي�ت الت�لية تعميمً� للف�ئدة:

�رشورة االإ�رشاع باإ�ضدار نظام املحل التجاري )وقد اطلعُت على م�رشوع هذا  اأواًل/  

النظام الذي يحتاج لعمق اأكرث وتو�ضع يف تف�ضيل اأحكام املحل التجاري(.

اإعادة النظر يف بع�س املُدد، و�رشورة ت�سنيفها يف ثالث جمموعات  �رشورة  ثانياً /  

ح�سب النوع اأو ح�سب طول املدة اأو غري ذلك.

ثالثاً / حّث الباحثني على القيام بدرا�سات معّمقة حول القوانني اخلا�سة بامللكية الفكرية التي 

�سدرت يف اململكة ال�سعودية عموماً وبنظام العالمات التجارية ب�سورة خا�سة.

رابعاً / حّث الباحثني لالهتمام باملحل التجاري عموماً واإجراء درا�سات قانونية الأهم جوانبه 

ا�ضماء   - تارية  )عالمات  عنا�رشه  درا�ضة  يف  التو�ضع  قبل  وال�ضكلية  املو�ضوعية 

تارية - براءات اخرتاع - ر�ضوم ومناذج �ضناعية - ال�ضهرة التجارية وغري ذلك(.

خام�ساً/ اإجراء ندوات وحما�رشات عامة حول حماية امللكية الفكرية بكل فروعها 

من جهة، والتعريف باملحل التجاري من جهة اأخرى، واإبراز الروابط القانونية 

بني املو�سوعني.
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االأنظمة  حول  التجارية  باحلياة  واملهتمني  للمحامني  تدريبية  دورات  اإجراء  �ساد�ساً/ 

والتجارية  ال�سناعية  امللكية  حماية  واإدارة  عموماً،  الفكرية  بامللكية  اخلا�سة 

ب�سورة خا�سة.

�سابعاً / ن�رش البحوث املعّمقة حول امللكية الفكرية عموماً يف املجالت القانونية وعلى 

�سبكة االإنرتنت.

ال�سكليات  وتوحيد  الفكرية  امللكية  اأحكام  لتطوير  ودولياً  عربياً  التعاون  دعم  ثامناً- 

حماية  لتفعيل  الالزمة  واالإج��راءات  بها  املتعّلقة  للت�رشفات  بالن�ضبة  املطلوبة 

اأ�سحابها.

اأرجو اأن اأكون قد متّكنت من بيان اأهم املُدد القانونية واإبراز اأهميتها واالآثار املتعّلقة 

بها، مع تتبع ملا ح�سل عليها من تطورات فقهية اأو ت�رشيعية.


