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   ملخص البحث  
امللكية  عنارص  أهم  من  التجارية  العالمات  أصبحت 
متيز  فهي  معًا؛  واملستهلك  التاجر  هتم  حيث  الصناعية؛ 
متييز  من  املستهلك  ومتكن  غريها،  عن  التاجر  بضاعة 

البضائع.
عالمته  حتمل  التي  البضائع  عىل  التاجر  يبذله  ملا  ونظرًا 
من  فالبد  هلا،  والدعاية  جودهتا  لزيادة  ومال  جهد  من 
شتى  يف  والقوانني  األنظمة  إليه  سعت  ما  وهذا  محايتها، 
إجرائيًا  التجارية  العالمة  الدول، حيث عملت عىل محاية 
وجنائيًا ومدنيًا، ورغم أمهية اإلجراءات ودورها يف محاية 
العالمة التجارية إال أهنا مل حتظ بالقدر الكايف من البحث 
والتحليل والتقييم، ولذا هيدف البحث إىل تسليط الضوء 
من  التجارية  بالعالمة  املتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  عىل 
حني تسجيلها إىل حني شطبها أو إلغائها، وذلك من خالل 
وصف هذه اإلجراءات ثم حتليلها ثم تقييم مدى أثرها يف 

حتقيق احلامية املنشودة.
يف  األول  اخلط  تعترب  اإلجراءات  أن  الباحث  وجد  وقد 
قدرًا  النظام والئحته حيققان  التجارية، وأن  العالمة  محاية 
كبريًا منها، ويويص بوضع معيار حمدد ملعنى احلط من شأن 
املتعلقة  أو اخلدمات، وبيان اإلجراءات واألحكام  السلع 
صياغة  وإعادة  عليها،  واحلجز  التجارية  العالمة  برهن 
ذلك، وجيعل كل  بشكل حيقق  التنفيذية  والئحته  القانون 

منهام مكماًل لآلخر من غري تكرار.
الكلامت املفتاحية: 

احلامية اإلجرائية، العالمة التجارية، القانون التجاري.

Abstract
Trademarks have become an important compo-
nent of industrial property. It concerns both the 
merchant and the consumer; it distinguishes the 
goods of the merchant from others, and enables 
the consumer to distinguish the goods.
Due to the effort and money the merchant exerts 
on the goods bearing his mark to increase their 
quality and to advertise them, they must be pro-
tected, and this is what the laws and regulations 
in various countries have sought, as they have 
worked to protect the trademark procedurally, 
criminally and civilly. Despite the importance of 
the procedures and their role in protecting the 
trademark, they did not receive sufficient re-
search, analysis and evaluation. Therefore, the 
research aims to shed light on the administra-
tive procedures related to the trademark from 
the time of its registration until its cancellation, 
by describing these procedures, then analyzing 
them and then evaluating the extent of its impact 
on achieving the desired protection.
The researcher found that procedures are con-
sidered the first line in protecting the trademark, 
and that the system and its regulations achieve a 
great deal of it, and recommends setting a specif-
ic standard for the meaning of degrading goods 
or services, and clarifying the procedures and 
provisions related to mortgaging and seizing the 
trademark, and re-drafting the law and its exec-
utive regulations in a way that achieves this, and 
makes each of them complement the other with-
out repetition.

key words: 
procedural protection, trademark, commercial 
law.
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مقدمة
احلمــد هلل وحــده، والصــالة والســالم عــىل مــن النبــي 

بعــده  وبعــد      ...
فقــد أصبحــت العالمــات التجاريــة )١( مــن أبــرز 
عنــارص  أهــم  ومــن  احلديــث  االقتصــاد  مظاهــر 
امللكيــة الصناعيــة، حيــث تلعــب دورًا حموريــًا للتاجــر 
واملســتهلك عــىل حــد ســواء، فهــي متيــز بضاعــة 
ــز  ــن متيي ــتهلك م ــن املس ــا، ومتك ــن غريه ــر ع التاج
البضائــع مــن خــالل خربتــه اخلاصــة بالبضاعــة أو مــا 

ــة.  ــن الدعاي ــا م ــمع عنه يس
ــل  ــي حتم ــع الت ــىل البضائ ــر ع ــه التاج ــا يبذل ــرًا مل ونظ
ــة  ــا والدعاي ــادة جودهت ــال لزي ــد وم ــن جه ــه م عالمت
هلــا، فالبــد مــن محايــة تلــك العالمــة التــي أصبحــت 
ــده  ــر بجه ــا التاج ــي صنعه ــة الت ــذه القيم ــوى هل حمت
ــني  ــة والقوان ــه األنظم ــعت إلي ــا س ــذا م ــه، وه ومال
ــة العالمــة  يف شــتى الــدول، حيــث عملــت عــىل محاي
ــت  ــد حظي ــًا، وق ــًا ومدني ــًا وجنائي ــة إجرائي التجاري
ــر مــن البحــث  ــة بنصيــب واف ــة واملدني ــة اجلنائي احلامي
ــني أن  ــون، يف ح ــاء القان ــل فقه ــن قب ــة )2(  م والدراس
احلاميــة اإلجرائيــة مل حتــظ بالقــدر الــالزم مــن البحــث 
ــة  ــق احلامي ــا يف حتقي ــا وأثره ــان دوره ــل وبي والتحلي

ــة. ــة التجاري ــودة للعالم املنش

أهداف البحث:
ــراءات  ــىل اإلج ــوء ع ــليط الض ــث إىل تس ــدف البح هي
ــجيلها إىل  ــني تس ــن ح ــة م ــة التجاري ــة بالعالم املتعلق

)١(  )عــّرف قانــون )نظــام( العالمــات التجاريــة لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة 
ــامت أو  ــامء أو كل ــن أس ــزا م ــكال ممي ــذ ش ــا يأخ ــا : كل م ــة بأهن ــة التجاري ــام ١435 العالم لع
ــام أو رســوم أو صــور أو نقــوش  إمضــاءات أو حــروف أو رمــوز أو أرقــام أو عناويــن أو أخت
ــة أو أشــكال أو لــون أو جمموعــات ألــوان أو مزيــج مــن ذلــك  أو تغليــف أو عنــارص تصويري
أو أيــة إشــارة أو جمموعــة إشــارات إذا كانــت تســتخدم أو يــراد اســتخدامها يف متييــز ســلع أو 
خدمــات منشــأة مــا عــن ســلع أو خدمــات املنشــآت األخــرى أو للداللــة عــىل تأديــة خدمــة 
ــار  ــن اعتب ــات. ويمك ــلع أو اخلدم ــص للس ــة أو الفح ــراء املراقب ــىل إج ــات، أو ع ــن اخلدم م

ــادة: 2( . ــة. )امل العالمــة اخلاصــة بالصــوت أو الرائحــة عالمــة جتاري
)2( قمــت ببحــث رسيــع يف شــبكة االنرتنــت فوجــدت ١7 عنوانــًا يف احلاميــة اجلنائيــة للعالمــة 
التجاريــة، و١6 عنوانــًا يف احلاميــة املدنيــة للعالمــة التجاريــة، مــا بــني بحــوث حمكمــة ورســائل 

ماجســتري ودكتــوراه، ولــو توســعت يف البحــث لربــام وجــدت أكثــر مــن ذلــك.

ــا يف  ــان أثره ــا، وبي ــا، وحتليله ــطبها أو إلغائه ــني ش ح
ــة. ــة التجاري ــة العالم محاي

مشكلة البحث:
تظهــر مشــكلة البحــث يف اإلجابــة عــن ســؤال مفــاده: 
ــق  ــة حتق ــة التجاري ــة بالعالم ــراءات املتعلق ــل اإلج ه
ــة  ــودة للعالم ــة املنش ــن احلامي ــا م ــوط هب ــدر املن الق
التجاريــة؟ ولــذا يســعى هــذا البحــث إىل استكشــاف 
أبعــاد احلاميــة التــي توفرهــا اإلجــراءات للعالمــة 

ــا. ــان أثره ــا وبي ــة وحتليله التجاري

فروض البحث وأسئلته:
يقــوم البحــث عــىل افــرتاض أن اإلجــراءات اإلداريــة 
املتعلقــة بالعالمــة التجاريــة حتقــق قــدرًا مــن احلاميــة، 
ــدى  ــا م ــو: م ــث ه ــي للبح ــؤال الرئي ــذا فالس ول
احلاميــة التــي حتققهــا اإلجــراءات للعالمــة التجاريــة؟ 

ــة:  ــة التالي ــئلة الفرعي ــه األس ــرع عن ويتف
ماهــي احلاميــة اإلجرائيــة ومــا عالقتهــا باحلاميــة 

القانونيــة؟
ــا  ــة؟ وم ــة التجاري ــجيل العالم ــراءات تس ــي إج ماه

ــة؟ ــة التجاري ــة العالم ــا يف محاي ــدى أثره م
ماهــي إجــراءات مــا بعــد تســجيل العالمــة التجاريــة؟ 

ومــا مــدى أثرهــا يف محايــة العالمــة التجاريــة؟

حدود البحث:
اإلجرائيــة  احلاميــة  دراســة  البحــث عــىل  يقتــر 
للعالمــة التجاريــة يف ضــوء قانــون )نظــام( العالمــات 
التجاريــة لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج 
ــي  ــة الت ــه التنفيذي ــام ١435هـــ، والئحت ــة لع العربي
أقرهتــا جلنــة التعــاون التجــاري لــدول جملــس التعــاون 
يف اجتامعهــا )احلادي واخلمســني( يف ١436/8/3هـ، 
ويتقــر البحــث عــىل احلاميــة اإلجرائيــة املتعلقــة 

ــط. ــراءات فق باإلج
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منهج البحث: 
يقــوم البحــث عــىل املنهــج الوصفــي التحليــي، حيــث 
ــم  ــا ث ــم حتليله ــن ث ــراءات وم ــف اإلج ــوم بوص يق

ــة. ــق احلامي ــا يف حتقي ــا وأثره ــم دوره تقيي

الدراسات السابقة: 
حظيــت احلاميــة القانونيــة للعالمــة التجاريــة بقــدر من 
االهتــامم لــدى فقهــاء وداريس القانــون فقــد صــدرت 
عــدد مــن الدراســات واألبحــاث يف هــذا املجــال، إال 
ــة  ــة اجلنائي ــىل احلامي ــب ع ــات تنص ــب الدراس أن أغل
ــة إال  ــة اإلجرائي ــظ احلامي ــام مل حت ــة، بين ــة املدني واحلامي
بقــدر قليــل جــدًا مــن الدراســات واألبحــاث، ومنهــا: 

ــىل  ــابقة ع ــة الس ــة اإلجرائي ــوان: )احلامي ــث بعن 1( بح
تســجيل العالمــة التجاريــة( للباحثــة/ فاطمــة خليــل 
حســن، نالــت هبــا درجــة املاجســتري مــن جامعــة عــامن 
ــا، عــام 2009، واقتــرت  ــة للدراســات العلي العربي
الباحثــة عــىل محايــة العالمــة قبــل التســجيل يف ضــوء 
ــان اإلجــراءات التــي  القانــون األردين، ومل تتطــرق لبي

تكــون أثنــاء التســجيل وبعــده.

للعالمــة  اإلجرائيــة  )احلاميــة  بعنــوان:  بحــث   )2
ــث  ــي، بح ــني ع ــامح حس ــث/ س ــة( للباح التجاري
حمكــم منشــور يف جملــة العلــوم اإلنســانية بكليــة 
ــام  ــدد 3، ع ــد 22، الع ــل، املجل ــة باب ــة بجامع الرتبي
20١5، تنــاول فيــه الباحــث اإلجــراءات الوقتيــة 
واإلجــراءات التحفظيــة التــي "هتــدف إىل حــر 
األرضار ومعاجلتهــا يف حالــة وقــوع اعتــداء عــىل 
إحــدى العالمــات التجاريــة املســجلة واتقــاء االرضار 
ــني  ــداء حل ــذا االعت ــببها ه ــن أن يس ــن املمك ــي م الت
انتظــار حســم الدعــوى القضائيــة" )20١5م: ١263( 
فالبحــث يف حقيقتــه يتكلــم عــن احلاميــة اجلنائيــة 

ــة. ــة املدني واحلامي

للعالمــة  اإلجرائيــة  )احلاميــة  بعنــوان:  بحــث   )3

ــه  ــال ب ــي، ن ــي العازم ــد ع ــث/ فه ــة( للباح التجاري
ــت - األردن،  ــة آل البي ــن جامع ــتري م ــة املاجس درج
عــام 20١7، وهــذا البحــث رغــم داللــة العنــوان عــىل 
ــول  ــدور ح ــه ي ــه يف حقيقت ــة، إال أن ــة اإلجرائي احلامي
ــون  ــوء القان ــة يف ض ــة املدني ــة واحلامي ــة اجلزائي احلامي
احلاميــة  يتنــاول  ومل  الكويتــي،  والقانــون  األردين 
ــل. ــرض والتحلي ــن الع ــالزم م ــدر ال ــة بالق اإلجرائي
ــذا  ــث: ه ــذا البح ــا ه ــي يقدمه ــة الت ــة العلمي اإلضاف
البحــث يبــني كيــف تتحقــق احلاميــة مــن خــالل 
عمليــة  أثنــاء  تتــم  التــي  اإلداريــة  اإلجــراءات 
كإجــراءات  التســجيل  عمليــة  وبعــد  التســجيل 
ــم  ــل ويقّي ــص، وحيل ــة والرتخي ــل امللكي ــد ونق التجدي
أثــر هــذه اإلجــراءات يف حتقيــق احلاميــة القانونيــة 

التجاريــة. للعالمــة 

خطة البحث: 
يسري البحث وفقًا للخطة اآلتية: 

ــة  ــة اإلجرائي ــة احلامي ــان ماهّي ــدي: يف بي ــث متهي مبح
وعالقتهــا باحلاميــة القانونيــة، وخصائصهــا، وفيــه 

ــان: مطلب
املطلب األول: ماهّية احلامية اإلجرائية.

اإلجرائيــة  احلاميــة  خصائــص  الثــاين:  املطلــب 
. ومميزاهتــا

املبحــث األول: إجــراءات تســجيل العالمــة التجاريــة 
وأثرهــا يف محايــة العالمــة التجاريــة، وفيــه ثالثــة 

ــب: مطال
املطلب األول: رشوط التسجيل

املطلب الثاين: اجلهة املختصة بالتسجيل
املطلــب الثالث: صالحيــات اجلهة املختصة بالتســجيل
املبحــث الثــاين: إجــراءات مــا بعــد تســجيل العالمــة 

ــة، وفيــه ثالثــة مطالــب: ــة وأثرهــا يف احلامي التجاري
املطلب األول: جتديد العالمة التجارية وشطبها

التجاريــة  العالمــة  ملكيــة  نقــل  الثــاين:  املطلــب 
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عليهــا واحلجــز  ورهنهــا 
العالمــة  اســتخدام  ترخيــص  الثالــث:  املطلــب 

التجاريــة
اخلامتة

املصادر واملراجع

املطلــب األول ماهّيــة احلاميــة اإلجرائيــة وعالقتهــا 
باحلاميــة القانونيــة

تتمثــل احلاميــة اإلجرائيــة يف اختــاذ تدابــري قانونيــة 
ــدف إىل  ــة هت ــراءات إداري ــورة إج ــر يف ص ــددة تظه حم
الدفــاع عــن يشء مــا وجعلــه حمظــورًا عــىل اآلخريــن 
ــى  ــذا املعن ــه، وه ــرض ل ــن التع ــون م ــث ُيمنع بحي
ــة  ــح احلامي ــف مصطل ــني تعري ــع ب ــة اجلم ــو حمصل ه
ــا  ــة طامل ــة قانوني ــرب احلامي ــة. وتعت ــح اإلجرائي ومصطل
ــي.  ــام ي ــك في ــنبني ذل ــون، وس ــص القان ــدرت بن ص
َء  ــيَّ ــى ال ــن مَحَ ــة م ــة( يف اللغ ــتق لفــظ )احلامي ُيش
حَيِْميــه مَحْيــًا، ومِحَاَيــًة، بمعنــى منَــع الــيء ودَفــع عنــه 
ــه.  ــث الَيْقربون ــن بحي ــىل اآلخري ــورًا ع ــه حمظ وجعَل
ــًة،  ــًا، ومِحَاَي ــه مَحْي َء حَيِْمي ــيَّ ــى ال ــدي: "مَحَ ــال الزبي ق
 .)343/١9  : )١424هـــ،  َعنــُه  وَدَفــَع  َمنََعــُه  أي: 
ــى  ــال: "مَحَ ــه ق ــي أن ــن األصمع ــروي ع ــل اهل وينق
فــالٌن األَْرض حَيِْميهــا مِحــًى إِذا َمنَعهــا مــن َأن ُتْقــَرَب" 
)200١م : ١77/5(، فهــذا يعنــي أن احلاميــة هــي 
ــذا  ــرازي: "وه ــال ال ــيء. وق ــن ال ــرتاب م ــع االق من
ــرب" )١420هـــ: 82(،  ــور ال ُيق ــى، أي حمظ يشء مِحِ
ــيء  ــل ال ــة جع ــاين احلامي ــن مع ــي أن م ــذا يعن وه
ــة تعنــي منــع  ــه. فاحلامي حمظــورًا اليصــل أحــٌد إلي
الــيء والدفــاع عنــه وجعلــه حمظــورًا عــىل اآلخريــن 

ــه. ــرتاب من ــن االق ــون م ُيمنع
ــة  ــتق لغ ــراء، وتش ــبة إىل إج ــي نس ــة فه ــا اإلجرائي أم
ــه  ــرد مجع ــراء مف ــراًء، واإلج ــري إج ــرى جُي ــن أج م
ــريه  ــي يف اللغــة إمضــاء الــيء أو تدب إجــراءات وتعن
أو اختــاذ خطــوة يف ســبيل حتقيقــه. يقــال: أجــرى األمر 

ــراءات  ــة اإلج ــذت احلكوم ــال: "اخت ــاه. ويق أي أمض
الالزمــة، أي قامــت بالتدابــري الالزمــة" )مســعود، 
؛  ظــيَّ ١99م: 22(. ويقــال إجــراء احتياطــيَّ أو حتفُّ
ــن  ــا، وم ــر م ــذ ألم ــوة ُتتَّخ ــّي، أو خط ــري وقائ أي تدب
ــر،  ــة )عم ــري قانونيَّ ــة: أي تداب ــراءات قانونيَّ ــك إج ذل
ــري،  ــي التداب ــراءات تعن ١429هـــ: 367/١(. فاإلج

ــا. ــبة إليه ــة نس واإلجرائي
أمــا كــون اإلجــراءات متثــل محايــة قانونيــة فهــذا 
أمــر بدهــي العتبــارات منهــا: أهنــا وردت بنــص 
ــدان  ــري مــن البل ــني الكث ــون، حيــث قــررت قوان القان
ــة  ــاًم للتجــارة، ومحاي ــة؛ تنظي ــة العالمــات التجاري محاي
ــة،  ــري املرشوع ــة غ ــن املنافس ــار م ــني والتج للمنتج
وللمســتهلكني مــن اخلــداع والغــش )السنوســى، 
١955م: 30(، ومــن هــذه القوانــني قانــون العالمــات 
التجاريــة لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج 
ــذه  ــن ه ــث تضم ــة، حي ــه التنفيذي ــة وال ئحت العربي

اإلجــراءات. 
وبــام أن الوظيفــة األساســية للقانــون هــي محايــة 
ــة تتخــذ أشــكاالً متعــددة،  ــإن هــذه احلامي احلقــوق، ف
ــدى  ــن يتع ــي مل ــزاء جنائ ــورة ج ــون يف ص ــد تك فق
ــق  ــذا احل ــىل ه ــداء ع ــرب االعت ــني يعت ــق -ح ــىل احل ع
ــمى  ــذه تس ــاب- وه ــا العق ــتحق مرتكبه ــة يس جريم
احلاميــة اجلنائيــة، وقــد تكــون احلاميــة بإعطــاء صاحــب 
احلــق املعتــدى عليــه حــق رفــع الدعــوى املدنيــة 
ــه  ــق وإلزام ــرر باحل ــاق ال ــن إحل ــدي م ــع املعت ملن
بالتعويــض؛ وهــذه تســمى احلاميــة املدنيــة، وقــد 
ــة متنــع الغــري  تكــون بوضــع إجــراءات وتدابــري إداري
ــة  ــمى احلامي ــذه تس ــق؛ وه ــرر باحل ــاق ال ــن إحل م
ــاع  ــدف إىل الدف ــة هت ــيلة قانوني ــكل وس ــة. ف اإلجرائي
عــن حــق مــا، أو وضــع معــني، تعتــرب محايــة قانونيــة 
ــذ  ــاط يتخ ــرو، ١4١8هـــ: 727/١(، وكل احتي )كون
أو يشء وضــامن ســالمته وأمنــه  لوقايــة شــخص 
ــيء  ــخص أو ال ــع الش ــق م ــة تتواف ــائل قانوني بوس
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املحمــي فإنــه يعتــرب محايــة قانونيــة )العــاديل، 2003م: 
6(، ومــن هنــا يطلــق مصطلــح احلاميــة اإلجرائيــة عــىل 

ــة. ــق احلامي ــي حتق ــراءات الت ــري واإلج التداب

املطلب الثاين خصائص احلامية اإلجرائية ومميزاهتا 
تتمتــع احلاميــة اإلجرائيــة بخصائــص متيزهــا عــن 
ــي  ــة، وه ــة وقائي ــي محاي ــرى فه ــة األخ ــواع احلامي أن
ــام يــي:  ــرًا. وســيتبني ذلــك في أقــل كلفــة، وأوســع أث
متثــل احلاميــة اإلجرائيــة اخلــط األول للحاميــة القانونيــة 
وذلــك نظــرًا للطابــع الوقائــي الــذي تتســم بــه حيــث 
إن مــن شــأهنا منــع الــرر قبــل وقوعــه، يظهــر ذلــك 
جليــًا يف أن اتبــاع إجــراءات تســجيل العالمــة التجارية 
متنــع التاجــر مــن اســتعامل عالمــة ســبق تســجيلها مــن 
ــجلة،  ــة املس ــة للعالم ــكل محاي ــك تش ــي بذل ــل فه قب
كــام حتمــي مــن يريــد تســجيل تلــك العالمــة املســجلة 
ــري  ــة الغ ــتعامل عالم ــات اس ــن تبع ــه م ــري وتقي للغ
ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن اجلــزاء اجلنائــي واجلــزاء 
املــدين، ولــذا فــإن منــع تســجيل عالمــة مشــاهبة 
لعالمــة جتاريــة أخــرى مســجلة يعــد مــن أبــرز آليــات 
احلاميــة وأقواهــا )احلمــوري، 20١0م :١46(، حيــث 
ــة  إن اإلجــراءات تتطلــب رشوطــًا شــكلية وموضوعي
تتضمــن بذاهتــا محايــة وقائيــة للعالمــة التجاريــة 
ــة  ــة اجلنائي ــني أن احلامي ــن، 2009م : ١4(. يف ح )حس
ــام إال  ــذي منه ــب التنفي ــم اجلان ــة ال يت ــة املدني واحلامي
بعــد وقــوع التعــدي. ومــن هنــا يــربز الــدور الوقائــي 

ــة. ــة اإلجرائي للحامي
احلاميــة  كلفــة  فتتمثــل  التكلفــة  مــن حيــث  أمــا 
عــىل  املرتتبــة  احلكوميــة  الرســوم  يف  اإلجرائيــة 
ــا  ــواء م ــة س ــة التجاري ــة بالعالم ــراءات املتعلق اإلج
ــص.  ــد أو الرتخي ــجيل أو التجدي ــوم التس ــق برس يتعل
يف حــني تكمــن كلفــة احلاميــة املدنيــة يف تكاليــف 
ــة إىل  ــني إضاف ــور حمام ــن أج ــا م ــا يتبعه ــوى وم الدع
اخلســارة املرتتبــة عــىل االنتهــاك ذاتــه مــن منافســة غــري 

مرشوعــة واهتــزاز ســمعة العالمــة لــدى املســتهلكني 
ــائر  ــن خس ــك م ــع ذل ــا يتب ــا وم ــم هب ــة ثقته وزعزع

ــادي.  ــض امل ــا التعوي ــد اليغطيه ــة ق مادي
كذلــك متثــل احلاميــة اإلجرائيــة أوســع دوائــر احلاميــة 
ــع  ــة يف مجي ــي العالم ــي حتم ــملها؛ فه ــة وأش القانوني
اإلجــراءات التــي جتــري عليهــا مــن حــني التســجيل 
ــواد  ــبة م ــًا يف نس ــك جلي ــر ذل ــطب، ويظه ــى الش حت
ــرى،  ــواد األخ ــراءات إىل امل ــة باإلج ــون املتعلق القان
ــة  ــات التجاري ــام( العالم ــون )نظ ــتمل قان ــث اش حي
ــىل  ــة ع ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ل
ــغ  ــواب؛ قســمت عليهــا مــواد النظــام والبال ســبعة أب
عددهــا اثنتــني ومخســني مــادة؛ وخصــص البــاب 
الثــاين لإلجــراءات، حيــث تضمــن إجــراءات تســجيل 
ــراءات  ــطبها وإج ــراءات ش ــة وإج ــات التجاري العالم
نقــل ملكيــة العالمــة ورهنهــا واحلجــز عليهــا، وذلــك 
يف مخــس وعرشيــن مــادة أي مــا يقــارب نصــف عــدد 
ــا  ــي يوليه ــة الت ــىل األمهي ــدل ع ــا ي ــام، مم ــواد النظ م

ــراءات. ــم لإلج املنظ
ــا  ــة بطابعه ــة اإلجرائي ــز احلامي ــبق متي ــا س ــر مم ويظه
وهــذا  تكلفتهــا،  وانخفــاض  وشــموهلا  الوقائــي 
بالشــك يــربز أمهيتهــا وأفضليتهــا عــىل أنــواع احلاميــة 
األخــرى، ولكنهــا التكــون إال للعالمة املســجلة، ولذا 
ــة  ــة اإلجرائي ــه باحلامي ــى عالمت ــن أراد أن حتظ ــىل م فع
.)25  : 20١7م  )العازمــي،  لتســجيلها  يســعى  أن 

ــة  ــة التجاري ــجيل العالم ــراءات تس ــث األول إج املبح
ــة  ــة التجاري ــة العالم ــا يف محاي وأثره

يعتــرب تســجيل العالمــة التجاريــة بمثابــة املســتند الذي 
يوفــر احلاميــة القانونيــة للعالمــة التجاريــة، بمعنــى أن 
ــة الكاملــة إال بعــد  ــة الحتظــى باحلامي العالمــة التجاري
نــص  وقــد   ،)١30 20١9م:  )لقليــب،  تســجيلها 
ــة عــىل تســجيل  ــة املرتتب ــون عــىل أن "مــدة احلامي القان
العالمــة عــرش ســنوات، ولصاحــب احلــق إذا رغب يف 
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اســتمرار احلاميــة ملــدد مماثلــة، أن يقــدم طلًبــا بالتجديــد 
خــالل الســنة األخــرية" )قانــون العالمــات التجاريــة، 
ــة  ــة مرتتب ١435هـــ، املــادة:20(، حيــث جعــل احلامي
بالتجديــد،  مرتبطــًا  واســتمرارها  التســجيل  عــىل 
وذلــك أن التســجيل يعتــرب منشــئًا حلــق امللكيــة الــذي 
خيــول صاحبــه حــق االســتامل واالســتغالل والترف 
وطلــب احلاميــة القانونيــة )حــواس، 20١4م :١48(.
ويف هــذا املبحــث ســنتناول رشوط التســجيل، واجلهــة 
ــون  ــث يك ــا، بحي ــجيل، وصالحياهت ــة بالتس املختص
احلديــث عــن كل عنــر مــن هــذه العنــارص يف مطلب 

ــايل:  مســتقبل وذلــك عــىل النحــو الت
املطلب األول: رشوط التسجيل

املطلب الثاين: اجلهة املختصة بالتسجيل
املختصــة  اجلهــة  صالحيــات  الثالــث:  املطلــب 

لتســجيل با
املطلب األول

رشوط التسجيل
يتمثــل الــدور احلامئــي لــرشوط التســجيل يف أهنــا 
حتمــي العالمــات املســجلة مــن تســجيل عالمــة 
أخــرى مــن شــأهنا اإلرضار هبــا، فهــي حتمــي العالمــة 
مــن أن يســجلها أو يســجل مــا يشــاهبها شــخص آخر، 
وحتمــي العالمــة مــن أن يســجل شــخص آخــر عالمــة 
أخــرى مــن شــأهنا احلــط مــن قيمــة الســلع التــي متيزها 
العالمــة الســابقة أو اإلرضار هبــا، بــل وحتمــي العالمــة 
ــق  ــهورة. فتطبي ــت مش ــر إذا كان ــد آخ ــجلة يف بل املس
الــرشوط يف إجــراءات التســجيل مــن شــأنه أن حيمــي 
العالمــات املســجلة، وفيــام يــأيت ســنبني تفاصيــل هــذه 
احلاميــة وســنحاول تقييــم مــدى احلاميــة التــي توفرهــا.
العالمــة  حيمــي  مــا  التســجيل  رشوط  تتضمــن 
ــار  ــد أش ــرى، فق ــرة أخ ــجيلها م ــن تس ــجلة م املس
ــاون  ــس التع ــدول جمل ــة ل ــات التجاري ــون العالم قان
ــة  ل كعالم ــجَّ ــوز أن ٌيس ــه الجي ــام ١435هـــ إىل أن لع
جتاريــة أيــة عالمــة جتاريــة مطابقــة أو مشــاهبة لعالمــة 

ــات أو  ــلع أو اخلدم ــز ذات الس ــجيلها لتميي ــبق تس س
ــز ســلع أو خدمــات ذات صلــة هبــا إذا كان مــن  لتميي
املحتمــل أن يــؤدي اســتعامل العالمــة املــراد تســجيلها 
إىل الربــط بينهــا وبــني الســلع أو اخلدمــات التــي متيزها 
العالمــة املســجلة أو حيتمــل أن تــر بمصالــح مالكهــا 
)املــادة:3(، ولــذا اليقبــل تســجيل عالمــة جتاريــة مــامل 
ــز  تكــن متميــزة عــن مجيــع العالمــات املســجلة، فتمي
العالمــة التجاريــة عــن غريهــا يعــد أمــرًا حتميــًا حتــى 
تــؤدي العالمــة الغــرض مــن اســتخدامها )القليــويب، 
20١6م :489 (، وقــد حكــم القضــاء الســعودي 
ــا  ــبب أهن ــجيلها بس ــم تس ــة ت ــة جتاري ــطب عالم بش
مطابقــة لعالمــة جتاريــة قــد ســجلت مــن قبــل، حيــث 
ــة  ــام أن مؤسس ــا نصه:"وب ــم م ــبيب احلك ــاء يف تس ج
فهــي  العالمــة...  تســجيل  طلبــت  التجاريــة   ...
بذلــك قامــت بتســجيل عالمــة مطابقــة ومشــاهبة 
متامــًا لعالمــة الـــُمّدعَية" )حكــم ديــوان املظــامل، 
ــم  ــذا احلك ــل ه ١429هـــ : ١/549١/ق(، وبتحلي
نجــد أنــه تطبيــق حمــض ملضمــون البنــد احلــادي 
عــرش مــن املــادة الثالثــة مــن النظــام، حيــث إن املدعــى 
عليهــا قامــت بتســجيل عالمــة تطابــق عالمــة اجلهــة 
املدعيــة ولــذا وجــب احلكــم بشــطب هــذه العالمــة، 
ــبه  ــى ش ــود أدن ــي وج ــرتط أن ينتف ــه يش ــه فإن وعلي
ــرى  ــة أخ ــجيلها وأي عالم ــراد تس ــة امل ــني العالم ب
ــون  ــع قان ــجلة، ومل يض ــة املس ــًة للعالم ــجلة محاي مس
ــام  ــاون لع ــس التع ــدول جمل ــة ل ــات التجاري العالم
ــد التشــابه، غــري أن القضــاء  ــارًا لتحدي ١435هـــ معي
ــادئ التــي تســاعد يف ذلــك، ومنهــا  وضــع بعــض املب
أن العــربة بأوجــه التشــابه وليــس بأوجــه االختــالف، 
وأن العــربة بمجمــوع الصــورة العامــة التــى تنطبــع ىف 
ــري، 2004,  ــردة (الصغ ــا منف ــس بعنارصه ــن ولي الذه
ص 6 )، كــام نــص القضــاء عــىل إن: "املعتمــد يف 
ــار  ــو معي ــه ه ــن عدم ــابه م ــود التش ــىل وج ــم ع احلك
الرجــل العــادي وليــس اخلبــري" )حكــم ديــوان املظامل، 



8١

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

احلامية اإلجرائية للعالمة التجارية يف قانون العالمات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية - دراسة حتليلية

أمــر  بالشــك  وهــذا  :238/د/إ/2(،  ١429هـــ 
ــروق  ــاف الف ــتطيع اكتش ــري يس ــث إن اخلب ــب حي صائ
ــون  ــاس عادي ــم أن ــتهلكني ه ــة املس ــهولة، وعام بس
ليــس لدهيــم اخلــربة الكافيــة الكتشــاف الفــروق، 
إضافــة إىل أن املســتهلك العــادي اليدقــق كثــريًا عنــد 

رشاء املنتجــات واخلدمــات.
واليكفــي جمــرد انتفــاء الشــبه بــل يشــرتط يف العالمــة 
ــتعامهلا أن  ــأن اس ــن ش ــون م ــجيلها أال يك ــراد تس امل
يــؤدي إىل احلــط مــن قيمــة ســلع متيزهــا عالمــة 
ــو مل تكــن تشــاهبها؛ حيــث َتَضّمــن  مســجلة حتــى ول
ــاون  ــس التع ــدول جمل ــة ل ــات التجاري ــون العالم قان
ــجل  ــوز أن يس ــه الجي ــارة إىل أن ــام ١435هـــ اإلش لع
ــا  ــجيلها م ــن تس ــأ ع ــة ينش ــة أي عالم ــة جتاري كعالم
مــن شــأنه احلــط مــن قيمــة ســلع أو خدمــات متيزهــا 
عالمــة أخــرى ســبق تســجيلها )املــادة:3(، حتــى 
ــع  ــث ختض ــر، حي ــكل والظاه ــاهبها يف الش ــو مل تش ول
العالمــة التجاريــة التــي يــراد تســجيلها لفحــص 
شــكي وموضوعــي قبــل أن يتــم البــت يف طلــب 
التســجيل )القــريش، 20١2م : 373(، وهــذا الــرشط 
ُيعــد إيغــاالً يف محايــة العالمــة املســجلة فاليقتــر عــىل 
جمــرد الشــبه أو الصلــة بــل يتجــاوز ذلــك إىل االحتــامل 

ــرد. املج
ــس  ــدول جمل ــة ل ــات التجاري ــون العالم ــب قان ويذه
التعــاون لعــام ١435هـــ يف محايــة العالمــة التجارية إىل 
حــد بعيــد حيــث حيمــي العالمــة التجاريــة املشــهورة 
ــن دول  ــه م ــجلة يف أي دول ــن مس ــو مل تك ــى ول حت
املجلــس مادامــت مشــهورة، فيشــرتط يف العالمــة املراد 
تســجيلها أال تشــكل نســًخا أو تقليــًدا أو ترمجــة لعالمة 
جتاريــة مشــهورة أو جلــزء منهــا، ســواء كان تســجيلها 
متيزهــا  للتــي  أو خدمــات مشــاهبة  لتمييــز ســلع 
العالمــة املشــهورة أو غــري مشــاهبة، إذا كان اســتعامهلا 
يمكــن أن يــدل عــىل صلــة بالســلع أو اخلدمــات التــي 
ــأنه اإلرضار  ــن ش ــهورة أو كان م ــة املش ــا العالم متيزه

)املــادة:3(،  املشــهورة  العالمــة  مالــك  بمصلحــة 
ــهورة  ــة املش ــررة للعالم ــة املق ــان أن احلامي ــرى قرم وي
ــع  ــجيل أو من ــال تس ــجيل أو إبط ــع تس ــر يف من تنح
اآلخريــن مــن اســتعامل العالمــة لتمييــز ســلعة مماثلــة 
ــي تســتخدم العالمــة املشــهورة  أو مشــاهبة للســلع الت

لتمييزهــا )١43١هـــ :69 (.
ــون  ــا القان ــص عليه ــي ن ــرشوط الت ــر ال ــم أث وبتقيي
ــدى  ــر م ــا توف ــد أهن ــة نج ــة التجاري ــة العالم يف محاي
ــع  ــوره يف من ــط ص ــر أبس ــة تظه ــن احلامي ــعًا م واس
تســجيل العالمــة املطابقــة أو املشــاهبة، وتتمثــل أعقــد 
صــوره يف منــع تســجيل مــا مــن شــأنه احلــط مــن قيمــة 
ســلع عالمــة مســجلة حتــى ولــو مل يكــن باملطابقــة أو 

ــاملة. ــة ش ــر محاي ــك يوف ــال ش ــذا ب ــاهبة، وه املش
املطابقــة  معنــى  حتديــد  يف  إشــكال  أي  واليظهــر 
ــر  ــر يف تقدي ــي يظه ــكال احلقيق ــن اإلش ــاهبة، لك واملش
مــا مــن شــأنه احلــط مــن قيمــة ســلع عالمــة مســجلة، 
حيــث إن حاالتــه تتفــاوت بــني احلــط الريــح 
ــور  ــني ص ــًا- وب ــه أيض ــكال في ــذا الإش ــر -وه الظاه
ــا  ــني يعتربه ــًا يف ح ــض حط ــا البع ــد يعتربه ــرى ق أخ
ــن  ــرى أن يتضم ــذا ن ــك؛ ول ــري ذل ــر غ ــض اآلخ البع
ــن  ــط م ــى احل ــًا ملعن ــارًا دقيق ــه معي ــون أو الئحت القان

ــجلة. ــة مس ــا عالم ــلع متثله ــة س قيم
وممــا ســبق يظهــر جليــا دور رشوط التســجيل وأثرهــا 
يف محايــة العالمــات املســجلة مــن تســجيل أي عالمــة 
ــة، أو  ــواء باملطابق ــا، س ــأهنا اإلرضار هب ــن ش ــرى م أخ
املشــاهبة، أو احلــط مــن قيمتهــا أو قيمــة الســلع التــي 
ــا  ــل وأثره ــا، ب ــامل اإلرضار هب ــرد احت ــا، أو جم متيزه
ــهورة،  ــت مش ــجلة إذا كان ــري املس ــة غ ــة العالم يف محاي
ــأنه  ــن ش ــجيل م ــراءات التس ــرشوط يف إج ــق ال فتطبي
ــن  ــري، ولك ــكل كب ــة بش ــات التجاري ــي العالم أن حيم
ــة  ــن العمومي ــرشوط يشء م ــذه ال ــض ه ــف بع يكتن

ــا. ــار يضبطه ــاج إىل معي ــي حتت ــة الت املفرط
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املطلب الثاين اجلهة املختصة بالتسجيل
تتطلــب اإلجــراءات التــي نــص عليهــا القانــون 
وجــود األدوات التنفيذيــة التــي يتــم مــن خالهلــا نقــل 
القانــون مــن حيــز الوجــود النظــري إىل حيــز الواقــع 
العمــي، ويتمثــل ذلــك يف وجــود جهــة إداريــة خمتصــة 
تتــوىل عمليــة تســيري هــذه اإلجــراءات وتطبيقهــا عــىل 
أرض الواقــع، كــام تتطلــب وجــود ســجل تقــوم اجلهــة 
ــل  ــه، وتتمث ــن خالل ــا م ــوط هب ــدور املن ــة بال املختص
وظيفــة هــذا الســجل يف أنــه ُيدّون فيــه مجيــع العالمات 
التجاريــة املســجلة الســابقة والالحقــة ومجيــع مــا 
يطــرأ عليهــا، وســننظر فيــام يــي كيــف تنــاول قانــون 
ــة لــدول جملــس التعــاون هــذه  العالمــات التجاري
ــا  ــة وم ــق احلامي ــا يف حتقي ــنحلل أثره ــارص، وس العن
ــة  ــق احلامي ــر وإحكامــه لتحقي ــذا األث ــم ه ــزم لتعظي يل

ــة. الكامل
ــود  ــة وج ــات التجاري ــون العالم ــاذ قان ــب إنف يتطل
دولــة  كل  يف  تنفيــذه  إليهــا  ُيــوكل  خمتصــة  جهــة 
مــن دول املجلــس )قانــون العالمــات التجاريــة، 
١435هـــ، املــادة:١( ، وهــي اجلهــة التــي تقــدم إليهــا 
ــة  ــي اجله ــة، وه ــات التجاري ــجيل العالم ــات تس طلب
ــون  ــة )قان ــات التجاري ــجل العالم ــك س ــة بمس املعني
العالمــات التجاريــة، ١435هـــ، املادتــني:8،7( وهــي 
ــجيل  ــات تس ــص طلب ــة بفح ــة املعني ــلطة اإلداري الس
ــوع  ــكل واملوض ــث الش ــن حي ــة م ــات التجاري العالم
)الغامــدي، ١438هـــ : 286( والتــي متلــك صالحيــة 
رفضهــا،  أو  التجاريــة  العالمــة  تســجيل  قبــول 
ــاء  ــطب أو إلغ ــن ش ــا م ــرأ عليه ــا يط ــجيل كل م وتس
ــدة  ــة واح ــود جه ــة )١(، فوج ــل ملكي ــن أو نق أو ره

العالمــات التجاريــة يف وزارة التجــارة واالســتثامر إىل اهليئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة. وقــد 
ــم 769 يف  ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل ــدور ق ــد ص ــي بع ــكل عم ــرار بش ــون الق ــذ مضم ــدأ تنفي ب
١44١/١١/30هـــ. وعــربت عنهــا الالئحــة التنفيذيــة للنظــام يف مادهتــا األوىل بأهنــا: "اإلدارة 
ــة  ــبة لطبيع ــس"، وبالنس ــن دول املجل ــة م ــة يف كل دول ــات التجاري ــجيل العالم ــة بتس املعني
اجلهــة املختصــة فــإن الواقــع هــو مضمــون عبــارة: "الــوزارة التــي تكــون شــئون التجــارة مــن 
اختصاصها"فيــام عــدا اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات، فاجلهــة املختصــة يف الكويت هي 
وزارة التجــارة والصناعــة، ويف البحريــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ، ويف قطــر وزارة 
التجــارة والصناعــة، ، ويف عــامن وزارة التجــارة والصناعــة، أمــا اإلمــارات فــوزارة االقتصــاد.

ــخ  ــم م/49 تاري ــي رق ــوم امللك ــب املرس ــة بموج ــة املختص ــف اجله ل تعري ــدِّ ــد ُع )١( وق
0١/06/١442، ليصبــح: "الــوزارة أو اجلهــة املســؤولة عــن تنفيــذ هــذا القانــون" بــدال عــن: 
ــت وزارة التجــارة يف  ــد كان ــي تكــون شــئون التجــارة مــن اختصاصهــا....". وق ــوزارة الت "ال
ــى صــدر  ــة حت ــة الســعودية هــي اجلهــة املختصــة بتســجيل العالمــات التجاري اململكــة العربي
قــرار جملــس الــوزراء رقــم 4١0 يف ١438/6/28هـــ الــذي تضمن الرتتيبــات التنظيميــة للهيئة 
الســعودية للملكيــة الفكريــة والــذي أشــار يف البنــد الثــاين مــن املــادة الثامنــة عــىل نقــل نشــاط 

ــه  ــد من ــب الب ــة مطل ــة يف كل دول ــة ومتخصص خمتص
إلنفــاذ القانــون وتطبيقــه عــىل أرض الواقــع، وكوهنــا 
جهــة واحــدة فقــط مهــم أيضــًا لتحقيــق اهلــدف 

ــة. ــات التجاري ــجيل العالم ــن تس ــود م املنش
ــوب  ــدور املطل ــة ال ــة بمامرس ــة املختص ــوم اجله وتق
منهــا يف هــذا الشــأن مــن خــالل إعــداد ســجل يســمى 
هــذا  يف  ويفــرتض  التجاريــة،  العالمــات  ســجل 
ــدًا  ــدد تأكي ــدًا اليتع ــجاًل واح ــون س ــجل أن يك الس
ــن مــن التحقــق من  ملعنــى احلــر واجلمــع الــذي ُيمكِّ
ــة  ــع عالم ــاهبها م ــدم تش ــة وع ــة التجاري ــرد العالم تف
أخــرى؛ ولــذا إذا تعــددت الســجالت ألي ســبب 
ــدًا  ــزًءا واح ــح ج ــا وتصب ــج يف بعضه ــا تدم كان فإهن
ــة، ١435هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــزأ )قان ال يتج

ــادة:6(. امل
مجيــع  تدويــن  يف  الســجل  هــذا  وظيفــة  وترتكــز 
ــم  ــا وعناوينه ــامء أصحاهب ــة وأس ــات التجاري العالم
ــا  ــرأ عليه ــا يط ــم، وم ــلعهم أو خدماهت ــاف س وأوص
ــتعامهلا أو  ــص باس ــازل أو ترخي ــة أو تن ــل ملكي ــن نق م
ــج  ــا. وال حيت ــطبها أو تعديله ــا أو ش ــا أو جتديده رهنه
ــة  ــأي إجــراء يقــع عــىل العالمــة التجاري عــىل الغــري ب
مــامل يكــن مــؤرشًا بــه يف هــذا الســجل؛ كنقــل ملكيــة 
العالمــة أو رهنهــا أو احلجــز عليهــا، وذلــك بعــد 
ــة  ــة التنفيذي ــا الالئح ــرش حتدده ــيلة ن ــهاره يف وس إش
ــة، ١435هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــون )قان للقان

املــادة:27(.
وبإمعــان النظــر يف الــدور املطلــوب من اجلهــة املختصة 
نجــد أنــه يتمثــل يف مســك ســجل العالمــات، والــدور 
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ــات  ــر العالم ــل يف ح ــجل يتمث ــن الس ــوب م املطل
ــق  ــك لتحقي ــد وذل ــكان واح ــا يف م ــجلة ومجعه املس
ــة  ــة اإلجرائي ــق احلامي ــي تتحق ــور الت ــن األم ــة م مجل
مــن خــالل التكامــل فيــام بينهــا، فهــو يتضمــن 
معلومــات مفصلــة عــن العالمــة املســجلة ومكوناهتــا 
ــا  ــجيلها وم ــخ تس ــا وتاري ــا ومالكه ــكاهلا وألواهن وأش
ــع والرهــن  ــة كالبي ــات قانوني يطــرأ عليهــا مــن ترف
ــة  ــق إمكاني ــك حيق ــو كذل ــا، وه ــص ونحوه والرتخي
ــق  ــدة للتحق ــات جدي ــن طلب ــدم م ــام يق ــا ب مقارنته
ــرب  ــجل يعت ــك فالس ــا؛ ولذل ــا عليه ــدى تأثريه ــن م م
ــة، واجلهــة املختصــة  ــة اإلجرائي ــات احلامي حمــور عملي
هــي املنفــذ لــكل هــذه األدوار وهــي التــي تقــوم عــىل 

ــا. ــة هب ــراءات املتعلق ــع اإلج ــق مجي تطبي
وعنــد تقييــم دور اجلهــة املختصــة والســجل يف احلاميــة 
ــا؟  ــرد وجودمه ــة بمج ــة الكامل ــق احلامي ــل تتحق وه
ــن  ــق ع ــا تتحق ــة برمته ــة اإلجرائي ــة أن احلامي فاحلقيق
طريقهــام، ولكــن مــدى هــذه احلاميــة يتحــدد بمقــدار 
مــا يمنحهــام القانــون مــن الســلطات والصالحيــات؛ 
حيــث إن اجلهــة املختصــة ماهــي إال جمــرد ســلطة 
تنفيذيــة والســجل ليــس إال أداة تنفيــذ؛ واحلاميــة 
الفعليــة تــأيت مــن القانــون اللذّيــن ينفذانــه؛ فالقانــون 
ــة يف  ــة املختص ــلطة اجله ــدى س ــدد م ــذي حي ــو ال ه
ــف  ــدد وظائ ــذي حي ــك ال ــو كذل ــة وه ــق احلامي حتقي

الســجل وأدواره.
ويظهــر ممــا ســبق الــدور املحــوري الــذي تلعبــه 
اجلهــة املختصــة يف تســيري ورعايــة إجــراءات تســجيل 
العالمــات التجاريــة متهيــدًا حلاميتهــا وحتقيــق املقصــود 
اختصاصهــا  بحكــم  اجلهــة  تقــوم  حيــث  منهــا؛ 
ــات  ــجل العالم ــة يف س ــات التجاري ــجيل العالم بتس
ــجلة  ــات املس ــع كل العالم ــأنه أن جيم ــن ش ــذي م ال
يف البلــد يف مــكان واحــد متهيــدًا حلاميــة احلقــوق 
ــذا  ــى ه ــن يبق ــا، ولك ــة عليه ــة املرتتب ــة واملعنوي املالي
الــدور حمصــورًا يف حــدود الصالحيــات واإلجــراءات 

ــق  ــذا نقــول أن مــدى حتقي ــون، ول التــي حيددهــا القان
ــدى  ــون بم ــة مره ــجل للحامي ــة والس ــة املختص اجله

ــون. ــا القان ــي يمنحه ــات الت الصالحي

املطلــب الثالــث صالحيــات اجلهــة املختصة بالتســجيل
ــة  ــة املختص ــة إىل اجله ــجيل العالم ــب تس ــدم طل يق
ــن  ــرض مم ــذا الغ ــًا هل ــدة خصيص ــتامرة مع ــىل اس ع
ــا للــرشوط  ــه، وفًق ــه حــق التقــدم أو مــن ينــوب عن ل
ــة  ــة، وللجه ــه التنفيذي ــون والئحت ــا القان ــي حيدده الت
ــود  ــرض قي ــب، أو ف ــول الطل ــة قب ــة صالحي املختص
وتعديــالت عــىل الطلــب، أو وقــف الطلــب وتعليقــه 
أو رفــض تســجيله بالكليــة )انظــر: القــريش، 20١2م 
ــذه  ــة كل ه ــة املختص ــح اجله ــك أن من :40١(، وال ش
ــة  ــق احلامي ــن حتقي ــا م ــو لتمكينه ــام ه ــات إن الصالحي
ــجلة،  ــة املس ــات التجاري ــة للعالم ــة الالزم اإلجرائي
وحــاالت  صالحيــة  كل  يــي  فيــام  وسنســتعرض 

ــا. تطبيقه

الفرع األول قبول الطلب 
تعتــرب صالحيــة قبــول الطلــب مــن أخطــر صالحيات 
ــن  ــة تضم ــم بطريق ــب أن تت ــذا جي ــة، ل ــة املختص اجله
أقــى قــدر مــن احليطــة التــي حتقــق احلاميــة للعالمات 
ــة  ــه احلامي ــق في ــذي حتق ــت ال ــس الوق ــرى يف نف األخ
الالزمــة للعالمــة املطلــوب تســجيلها، ولــذا نجــد أن 
ــية  ــل أساس ــالث مراح ــر بث ــب مت ــول الطل ــة قب عملي
لــكل مرحلــة متطلبــات حمــددة؛ حيــث تبــدأ بمرحلــة 
ــة  ــم مرحل ــول، ث ــراءات القب ــم إج ــب، ث ــم الطل تقدي
تســجيل العالمــة يف ســجل العالمــات التجاريــة، 
ــره يف  ــم أث ــك، ونقي ــل ذل ــي تفاصي ــام ي ــنتبني في وس

ــة. ــة اإلجرائي ــق احلامي حتقي
بتقديــم طلــب  التجاريــة  العالمــة  يبــدأ تســجيل 
تســجيل العالمــة ممــن لــه حــق التقديــم عــىل النمــوذج 
ــات  ــة واحــدة، أو عــن عــدة فئ املعــد لذلــك، عــن فئ

ــف  ــب التصني ــات حس ــات أو اخلدم ــن املنتج م
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ــع  ــارض م ــام ال يتع ــات )١( ب ــلع واخلدم ــدويل للس ال
النظــام العــام، وجيــب أن يشــتمل الطلــب عــىل مجيــع 
ــات أو  ــا واملنتج ــة وطالبه ــة للعالم ــات الالزم البيان
اخلدمــات التــي يــراد تســجيل العالمــة عنهــا، بحيــث 
يشــتمل عــىل صــورة العالمــة التجاريــة املطلــوب 
ــب  ــم طال ــًا، واس ــًا دقيق تســجيلها ووصفهــا وصف
ــات أو  ــان املنتج ــيته، وبي ــه وجنس ــجيل وعنوان التس
اخلدمــات وفئتهــا، وإن كان هنــاك أولويــة فيذكــر 
تارخيهــا ورقمهــا والدولــة التــي أودعــت فيهــا، ويذيل 
ــة  ــه القانوني ــجيل وصفت ــب التس ــع طال ــب بتوقي الطل
ومــا يلــزم لذلــك، ويرفــق بالطلــب أربــع صــور 
مطابقــة للعالمــة التجاريــة وترمجــة لأللفــاظ األجنبيــة 
ــة  ــات الصوتي ــايب للعالم ــف كت ــا ووص ــة نطقه وكيفي
والروائــح، إضافــة إىل مــا يثبــت مزاولــة املهنــة أو 
ــب،  ــم الطل ــوم تقدي ــداد رس ــد بس ــا يفي ــاط وم النش
ــة  ــا ومرتمج ــة منه ــورة مصدق ــع ص ــة م ــل الوكال وأص
ــة  ــاًل )الالئح ــب وكي ــدم الطل ــة إذا كان مق إىل العربي
ــة، ١436هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــة لقان التنفيذي
ــت يف  ــة أن تب ــة املختص ــىل اجله ــواد:2و3و4(. وع امل
الطلــب املقــدم خــالل فــرتة التزيــد عــىل تســعني يومــا 
ــة،  ــات التجاري ــون العالم ــه )قان ــخ تقديم ــن تاري م

ــادة:١2(. امل ١435هـــ، 
الطلــب مكتمــاًل ومســتوفيًا جلميــع  يف حــال كان 
املتطلبــات والــرشوط الشــكلية واملوضوعيــة فــإن 
اجلهــة املختصــة تصــدر قرارهــا بقبــول الطلــب، 
ــب  ــث جي ــول، حي ــراءات القب ــتكامل إج ــدأ يف اس وتب
ــا  ــي حددهت ــرش الت ــيلة الن ــه بوس ــالن عن ــا اإلع عليه
ــجيل،  ــب التس ــاب طال ــىل حس ــة ع ــة التنفيذي الالئح
وتنتظــر اجلهــة املختصــة مــدة ســتني يومــا هــي املــدة 

)١( تصنيــف نيــس: هــو التصنيــف الــدويل للســلع واخلدمــات ألغــراض تســجيل العالمــات، 
تــم إنشــاؤه يف مؤمتــر نيــس املنعقــد بتاريــخ ١5 يونيــو ١957، يف اســتوكهومل ســنة ١967، ويف 
جنيــف ســنة ١977، وعــّدل ســنة ١979.، لالســتزادة انظــر موقــع املنظمــة العامليــة للملكيــة 

الفكريــة عــىل الرابــط:
https://www.wipo.int/classifications/nice/ar/preface.html 

املحــددة العــرتاض مــن لــه شــأن )قانــون العالمــات 
قــرار  ويعتــرب  املــادة:١4(،  ١435هـــ،  التجاريــة، 
قبــول التســجيل هنائيــا بمــي ســتني يومــا عــىل نــرش 
اإلعــالن يف النــرشة التــي تصدرهــا أو حتددهــا اجلهــة 
ــجيلها، أو  ــىل تس ــرتاض ع ــم اع ــة دون تقدي املختص
ــة  ــن املحكم ــأن م ــذا الش ــي يف ه ــم هنائ ــدور حك ص
العالمــات  لقانــون  التنفيذيــة  )الالئحــة  املختصــة 

ــادة: ١4(. ــة، ١436هـــ، امل التجاري
ــرتاض  ــددة لالع ــًا املح ــتني يوم ــدة الس ــت م إذا انقض
ــة  ــة املختص ــىل اجله ــب ع ــرتاض وج ــم اع دون تقدي
ــاء  ــا إعط ــورًا، وعليه ــة ف ــة التجاري ــجيل العالم تس
مالكهــا شــهادة تســجيل العالمــة التجاريــة التــي 
ــام،  ــة وتارخيه ــم األولوي ــجيل ورق ــم التس ــمل رق تش
وتاريــخ تقديــم الطلــب، وتاريــخ انتهــاء احلاميــة، 
واســم مالــك العالمــة ولقبــه وحمــل إقامتــه وجنســيته، 
والســلع  العالمــة  فيهــا  ســجلت  التــي  والدولــة 
ــون  ــا )قان ــا وفئته ــا ونوعه ــة هل ــات املخصص واخلدم
العالمــات التجاريــة، ١435هـــ، املادتــني:١6 و١7(.
 وبتحليــل هــذه اإلجــراءات وأثرهــا يف حتقيــق احلاميــة 

نجدهــا تعتمــد عــىل ثالثــة أمــور هــي:

اجلهــة  قبــل  مــن  الطلــب  فحــص  األول:  األمــر 
املختصــة للتأكــد مــن انطبــاق مجيــع الــرشوط الشــكلية 

ــه. ــة علي واملوضوعي

األمــر الثــاين: نــرش الطلــب للجمهــور وفتــح املجــال 
لالعــرتاض عــىل الطلــب ممــن لــه مصلحــة. 

ــدى  ــي وامل ــاق املوضوع ــد النط ــث: حتدي ــر الثال األم
ــا. ــة عليه ــت املوافق ــي مت ــة الت ــة العالم ــي حلامي الزمن
ولتحقيــق األمــر األول أعطيــت اجلهــة املختصــة مــدة 
ــي  ــرتة -الت ــذه الف ــب وه ــة الطل ــًا لدراس ــعني يوم تس
ــة  ــد اجله ــت لتج ــام وضع ــا- إن ــًا م ــة نوع ــد طويل تع
ــة  ــب، ومقارن ــة الطل ــكايف لدراس ــت ال ــة الوق املختص
العالمــة املــراد تســجيلها بالعالمــات املوجــودة يف 
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الســجل للتحقــق مــن عــدم مطابقتهــا أو مشــاهبتها أو 
إمكانيــة إحلاقهــا الــرر بــأي مــن العالمــات املســجلة 
ــك  ــن ذل ــة م ــة املختص ــن اجله ــى تتمك ــابقًا، وحت س
بالشــكل املطلــوب فــرض النظــام عــىل مقــدم الطلــب 
ــن  ــك م ــة لذل ــة املختص ــه اجله ــا حتتاج ــم كل م تقدي

ــات. ــات ومرفق بيان
ــة  ــىل اجله ــون ع ــب القان ــاين أوج ــر الث ــق األم ولتحقي
املختصــة نــرش الطلــب يف النــرشة املعــدة لذلــك ليطلــع 
عليــه اجلمهــور ووضــع مــدة كافيــة لالعــرتاض عــىل 
ــة  ــه شــأن )املــادة:١4(، ويف هــذا ضامن الطلــب ممــن ل
إجرائيــة أخــرى حلقــوق أصحــاب العالمات املســجلة 
يف مقابــل طالــب التســجيل، فقــد يغفــل موظفــو اجلهة 
املختصــة عــن وجــود عالمــة مشــاهبة، أو عــن مــا قــد 
تســببه العالمــة املــراد تســجيلها لعالمــة مســجلة مــن 
رضر؛ فــكان اإلعــالن متمــاًم ومكمــاًل ملــا قــد ينقــص 
مــن هــذه الضامنــات، بتمكــني صاحــب العالمــة التــي 
ــجيل  ــع تس ــرتاض ومن ــن االع ــرر م ــا ال ــد يلحقه ق
ــد دور  ــذا يؤك ــه، وه ــر بعالمت ــد ت ــي ق ــة الت العالم

اإلجــراءات يف حتقيــق احلاميــة للعالمــات املســجلة. 
ولتحقيــق األمــر الثالــث أوجــب القانــون عــىل اجلهــة 
ــي  ــة الت ــجيل للعالم ــهادة تس ــدر ش ــة أن تص املختص
متــت املوافقــة عليهــا؛ بحيــث تشــتمل هــذه الشــهادة 
عــىل كافــة البيانــات املتعلقــة بالعالمــة والتــي تتضمــن 
ــد الســلع واخلدمــات التــي تغطيهــا العالمــة ممــا  حتدي
يؤطــر احلاميــة ويقرهــا عــىل هــذه الســلع واخلدمــات 
وهــي هبــذا حتمــي العالمــات األخــرى مــن أن يتوســع 
صاحــب العالمــة يف اســتغالهلا لتســويق ســلع خــارج 
فئتهــا قــد تشــابه ســلع أخــرى حتمــل عالمــة مشــاهبة 
ــخ  ــد تاري ــام إن حتدي ــدة، ك ــجلة اجلدي ــة املس للعالم
ــام  ــزاع في ــد الن ــد عن ــة يفي ــخ األولوي ــجيل وتاري التس

بعــد انقضــاء أمــد االعــرتاض.
هــذه  توفرهــا  التــي  احلاميــة  مســتوى  وبتقييــم 
اإلجــراءات نجدهــا حتقــق قــدرًا جيــدًا، تتكامــل فيــه 

ــن  ــور، لك ــة اجلمه ــع رقاب ــة م ــة املختص ــة اجله رقاب
يبقــى الــدور األكــرب للجهــة املختصــة نظــرًا ألن 
اطــالع اجلمهــور عــىل النــرشة التــي يتــم مــن خالهلــا 
نــرش العالمــات املســجلة اجلديــدة قــد يكــون حمــدودًا. 
ــة ممارســة اجلهــة املختصــة  ــا كيفي ــني لن وممــا ســبق يتب
صالحيتهــا يف قبــول طلــب تســجيل العالمــة التجاريــة 
ــجلة  ــة املس ــات التجاري ــة العالم ــن محاي ــكل يضم بش
مــن خــالل إخضــاع هــذه الصالحيــة لثــالث مراحــل 
أساســية لــكل مرحلــة متطلبــات حمــددة؛ حيــث تبــدأ 
بمرحلــة تقديــم الطلــب، ثــم إجــراءات القبــول، 
ــات  ــجل العالم ــة يف س ــجيل العالم ــة تس ــم مرحل ث
التجاريــة، وإصــدار الشــهادة، وتبــني لنــا كيــف 

ــل. ــذه املراح ــالل ه ــن خ ــة م ــق احلامي تتحق

الفرع الثاين فرض قيود أو تعديالت عىل الطلب
للجهــة املختصــة أن تفــرض مــا تــراه الزمــا مــن 
ــة  ــدم والعالم ــب املق ــىل الطل ــالت ع ــود والتعدي القي
التــي قــدم لتســجيلها لتحديــد العالمــة )الســنهوري، 
هــذه  ممارســة  عنــد  ويلزمهــا   ،)469/8 2009م، 
الصالحيــة أن يكــون طلبهــا مــربرًا بأســباب مكتوبــة، 
ــاء  ــا بن ــي موقفه ــددة، وأن تبن ــراءات حم ــع إج وأن تتب
عــىل اســتجابة مقــدم الطلــب، وســنبني فيــام يــي هــذه 
املــربرات واإلجــراءات واملوقــف الــالزم اختــاذه، 
وســنحلل أثــر هــذه الصالحيــة يف حتقيــق احلاميــة 

ــة. اإلجرائي
أو  القيــود  فــرض  يف  املختصــة  اجلهــة  صالحيــة 
التعديــالت مرهتنــة بمــدى اســتنادها إىل القانــون؛ 
ــرشط  ــل ب ــد أخ ــب ق ــات أن الطل ــا إثب ــث يلزمه حي
ــد  ــون وأن القي ــا القان ــص عليه ــي ن ــرشوط الت ــن ال م
ــه يعالــج هــذا  الــذي تفرضــه أو التعديــل الــذي تطلب
ــة  ــد العالم ــب حتدي ــك طل ــبيل ذل ــا يف س ــل، فله اخلل
ــها أو  ــع التباس ــه يمن ــىل وج ــا ع ــة وتوضيحه التجاري
ــبق  ــجيلها أو س ــبق تس ــرى س ــة أخ ــاهبتها لعالم مش
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إيــداع طلــب تســجيلها، أو تعديــل العالمــة إذا كان من 
شــأن تســجيلها بالشــكل احلــايل أن يــر أو حيــط مــن 
قيمــة ســلع أو خدمــات مســجلة حتــت عالمــة أخــرى 
ــر صاحــب الطلــب بقرارهــا، واجلهــة  وعليهــا أن خٌتْطِ
ــامت ) ١(  ــة التظل ــة جلن ــع لرقاب ــك ختض ــة يف ذل املختص
ــا  ــون طلبه ــد أن يك ــذا الب ــًا، ل ــاء أيض ــة القض ولرقاب
ــار  ــذا اإلخط ــون ه ــب أن يك ــببًا، وجي ــًا ومس مكتوب
خــالل مــدة التســعني يومــًا املحــددة لدراســة الطلــب. 
ــتجابة  ــوع اس ــىل ن ــي ع ــك فينبن ــد ذل ــا بع ــا موقفه أم
بــني  تــرتاوح  االســتجابة  الطلــب، وهــذه  مقــدم 
املوافقــة عــىل التعديــالت املطلوبــة، أو إمهــال الطلــب 
وعــدم مواصلــة الســري فيــه، أو االعــرتاض عليــه، فإذا 
وافــق طالــب التســجيل عــىل القيــود والتعديــالت كــام 
ــراءات  ــامل إج ــة إك ــة املختص ــىل اجله ــه فع ــب من ُطِل
التســجيل، وأمــا إذا أمهــل الطلــب ومل يــرد عــىل اجلهــة 
ــه  ــخ إبالغ ــن تاري ــا م ــعني يوم ــالل تس ــة خ املختص
بذلــك، فيعتــرب متنــازال عــن طلبــه )قانــون العالمــات 
التجاريــة، ١435هـــ، املــادة:١2(، وأمــا إذا أراد طالب 
التســجيل االعــرتاض عــىل القيــود أو التعديــالت 
ــامت  ــر يف التظل ــة النظ ــه إىل جلن ــم اعرتاض ــه تقدي فعلي
ــإذا قبلــت  ــخ إبالغــه، ف خــالل ســتني يومــا مــن تاري
ــة  ــة املختص ــىل اجله ــب ع ــم وج ــب التظل ــة طل اللجن
اســتكامل إجــراءات التســجيل، أمــا إذا مل تقبــل اللجنــة 
ــه  ــا لتظلم ــم برفضه ــغ املتظل ــا أن تبل ــم فعليه التظل
ــخ  ــن تاري ــوم م ــني ي ــالل ثالث ــًا خ ــًا أو الكرتوني كتابي
العالمــات  لقانــون  التنفيذيــة  )الالئحــة  صــدوره 
ــة  ــذه احلال ــادة: 9(، ويف ه ــة، ١436هـــ، امل التجاري
جيــوز لــه الطعــن يف قــرار اللجنــة أمــام املحكمــة 
املختصــة، خــالل ســتني يومــا مــن تاريــخ إبالغــه بــه. 
ــه  ــا طلبت ــذ م ــرر، أو مل ينف ــاد املق ــم يف امليع وإذا مل يتظل

ــة املتمثلــة يف  ــة القضائي ــي تشــبه الرقاب ــة الت ــا هــو الرقاب ــة التظلــامت هن ــة جلن  )١( املــراد برقاب
ــة إلغــاء قــرار اجلهــة املختصــة. ــة التظلــامت صالحي منــح جلن

ــازال  ــرب متن ــاد، اعت ــذا امليع ــالل ه ــة خ ــة املختص اجله
ــة، ١435هـــ،  ــون العالمــات التجاري ــه )قان عــن طلب

ــادة:١3(. امل
وبتحليــل هــذه الصالحيــة واإلجــراءات املتعلقــة هبــا 
ــه  ــة في ــذه الصالحي ــة ه ــة املختص ــح اجله ــد أن من نج
قــدر كبــري مــن ضــامن احلاميــة للعالمــات املســجلة أو 
ــذا  ــة هب ــة املختص ــجيل؛ فاجله ــب التس ــابقة يف طل الس
ــف  ــجلة دون أن تكل ــات املس ــي العالم ــراء حتم اإلج
ــة  ــة املختص ــح اجله ــك أن من ــيئًا، والش ــا ش أصحاهب
ــن  ــؤدي إىل يشء م ــد ي ــد ق ــة دون قي ــذه الصالحي ه
ــذا أحســن املنظــم  التعســف بقصــد أو بغــري قصــد، ل
ــباب  ــة أس ــة كتاب ــة املختص ــىل اجله ــب ع ــني أوج ح
قرارهــا، وفتــح ملقــدم الطلــب بــاب التظلــم؛ فهــذا فيه 
محايــة حلــق مقــدم الطلــب مــن تعســف اجلهــة املختصة 
أو أخطائهــا التــي قــد تقــع بحكــم الطبيعــة البرشيــة؛ 
فالقانــون هبــذا اإلجــراء حيمــي حــق طالــب التســجيل 

ــجلة.  ــات املس ــه العالم ــي ب ــذي حيم ــدر ال بالق
ــة ممارســة اجلهــة املختصــة  ــا كيفي ــني لن وممــا ســبق يتب
صالحيتهــا يف فــرض القيــود أو التعديــالت عــىل 
العالمــة التجاريــة املطلــوب تســجيلها بشــكل يضمــن 
محايــة العالمــات التجاريــة املســجلة يف الوقــت الــذي 
يضمــن فيــه محايــة مقــدم الطلــب مــن تعســف اجلهــة 
املختصــة أو خطأئهــا مــن خــالل إلزامهــا بكتابــة 
بذلــك  الطلــب  مقــدم  وإخطــار  طلبهــا  أســباب 
ــًا  ــه وفق ــا اتباع ــب عليه ــذي جي ــف ال ــد املوق وحتدي
ــك  ــا كذل ــني لن ــب، وتب ــدم الطل ــتجابة مق ــوع اس لن
كيــف نضمــن بذلــك محايــة العالمــات املســجلة 

ــب. ــدم الطل ــق مق ــظ ح وحف

الفرع الثالث وقف الطلب أو رفضه
للجهــة املختصــة االمتنــاع عــن تســجيل الطلــب 
ــمى  ــت يس ــاع املؤق ــم، فاالمتن ــت أو دائ ــكل مؤق بش
وقــف الطلــب، واالمتنــاع الدائــم يعنــي رفــض 
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ــاالت  ــي ح ــام ي ــنتناول في ــة، وس ــب ورّده بالكلي الطل
كل منهــام، واإلجــراءات املتبعــة، واألثــر املرتتــب 
عليهــام ثــم نحلــل أثــر هــذه الصالحيــة يف محايــة 

العالمــات التجاريــة املســجلة. 
للجهــة املختصــة وقــف الطلــب أو رفضــه؛ والوقــف 
ــا  ــرتاض، أم ــزاع أو اع ــود ن ــبب وج ــون بس ــًا يك غالب
الرفــض فقــد يكــون بســبب ختلــف رشط، أو وجــود 
مانــع. ويكــون وقــف الطلــب بتجميــده وعــدم البــت 
ــت  ــس الوق ــه يف نف ــرتن ب ــال اق ــك يف ح ــه، وذل في
ــس  ــجيل نف ــر لتس ــخص آخ ــر لش ــب آخ ــم طل تقدي
ــن ذات  ــا ع ــاهبة هل ــة أو مش ــة مقارب ــة أو عالم العالم
الفئــة مــن املنتجــات أو اخلدمــات، وتســتمر صالحيــة 
ــًا  ــازالً موقع ــدم تن ــب إىل أن يق ــف الطل ــة يف وق اجله
مــن الشــخص اآلخــر ومصدقــًا مــن اجلهــة املختصــة 
ــزاع  ــي يف الن ــم هنائ ــدر حك ــدم، أو يص ــة املتق ملصلح
العالمــات  )قانــون  التســجيل  طالــب  لصالــح 

ــادة:١0(. ــة، ١435هـــ، امل التجاري
ــف رشط  ــال ختل ــون يف ح ــب فيك ــض الطل ــا رف  أم
مــن رشوط تســجيل العالمــة التجاريــة، فــإذا كان مــن 
ــكاًل  ــة ش ــة التجاري ــذ العالم ــجيل أن تأخ رشوط التس
ــت  ــجيل إذا كان ــض التس ــة رف ــة املختص ــزًا فللجه ممي
ــم  ــد حك ــزة، وق ــة ممي ــة صف ــن أي ــة م ــة خالي العالم
القضــاء الســعودي برفــض دعــوى إحــدى الــرشكات 
التــي تطالــب فيهــا بإلغــاء قــرار وزيــر التجــارة 
ــة التظلــامت بالــوزارة والــذي يؤيــد  املؤيــد لقــرار جلن
بــدوره قــرار مكتــب العالمــات التجاريــة الــذي 
ــن  ــارة ع ــة عب ــة جتاري ــجيل عالم ــدم تس ــى إىل ع انته
ــة حتتهــا رســم زهــرة  )زهــرة القلــوب بحــروف عربي
ــم  ــزة )حك ــري ممي ــة وغ ــا وصفي ــمس( ألهن دوار الش
ــك  ــامل، ١424هـــ :١١0/د/إ/3(، وكذل ــوان املظ دي
العاديــة  والصــور  املألوفــة  والرســوم  العالمــات 
للســلع والشــعارات العامــة واألعــالم والشــارات 
ــة  ــة واألجنبي ــمة الوطني ــة واألوس ــكرية والرشفي العس

املعدنيــة والورقيــة والرمــوز اخلاصــة  والعمــالت 
بالــدول واملنظــامت ورمــوز اهلــالل األمحــر أو الصليب 
األمحــر والرمــوز األخــرى املشــاهبة، والعالمــات 
املطابقــة أو املشــاهبة للرمــوز ذات الصبغــة الدينيــة 
املحضــة، أو اخلاصــة بدرجــات الــرشف أو الدرجــات 
العلميــة التــي ال يســتحقها طالــب التســجيل )قانــون 
ــام أن  ــادة:3(. وب ــة، ١435هـــ، امل ــات التجاري العالم
ــف  ــة أال ختال ــة التجاري ــجيل العالم ــن رشوط تس م
فقــد حكــم  العامــة؛  بــاآلداب  النظــام وأال ختــل 
ــغ  ــدى رشكات التب ــوى إح ــض دع ــامل برف ــوان املظ دي
ــوزارة  ــامت ب ــة التظل ــرار جلن ــاء ق ــدف إىل إلغ ــي هت الت
التجــارة القــايض بعــدم قبــول تســجيل عالمتهــا التــي 
تريــد تســجيلها عــىل منتجــات التبــغ، نظــرًا ألنــه مــن 
اخلبائــث املحرمــة والتــي ختالــف الرشيعــة اإلســالمية 
التــي تعــد هــي أســاس النظــام العــام يف اململكــة 
العربيــة الســعودية )حكــم ديــوان املظــامل، ١4١0هـــ: 
حتمــل  التــي  العالمــات  وكذلــك  ١4/د/إ/4(. 
إحيــاءات خادشــة للحيــاء. وبــام أن مــن رشوط العالمة 
ــة  ــة املختص ــة؛ فللجه ــري مضلل ــون غ ــة أن تك التجاري
رفــض تســجيل العالمــات التــي حتمــل أســامًء أو 
ــام  ــا في ــدث لبس ــأهنا أن حت ــن ش ــة م ــات جغرافي بيان
ــا،  ــي حتمله ــات الت ــلع أو اخلدم ــدر الس ــق بمص يتعل
ــي  ــات الت ــك العالم ــة وكذل ــات كاذب ــن بيان أو تتضم
حتتــوي عىل اســم جتــاري ومهــي أو مقلــد أو مــزور، أو 
تشــمل ألفــاظ أو عبــارات تشــري إىل تزكيتهــا واعتامدها 
كلفــظ )امتيــاز( ولفــظ )مســجل( ومــا شــاهبها. 
ــجلة أال  ــة املس ــة التجاري ــرتط يف العالم ــه يش ــام إن وك
ــض  ــة رف ــة املختص ــن فللجه ــة اآلخري ــر بمصلح ت
تســجيل أي عالمــة مــن شــأن تســجيلها أن يــر 
ــن أو خيــل بحقوقهــم، كتســجيل اســم الغــري  باآلخري
أو لقبــه أو صورتــه أو شــعاره، مــن دون موافقتــه هــو 
ــاهبة  ــة أو املش ــات املطابق ــجيل العالم ــه، وتس أو ورثت
لعالمــة ســبق إيداعهــا أو تســجيلها عــن ســلع أو 
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ــني  ــا وب ــط بينه ــن الرب ــة أو يمك ــات ذات صل خدم
ســلع أو خدمــات مالــك عالمــة مســجلة أو مــن شــأنه 
ــي متيزهــا  ــات الت ــلع أو اخلدم ــة الس ــط مــن قيم أن حي
العالمــة الســابقة، والعالمــات املنســوخة أو املقلــدة أو 
املرتمجــة لعالمــة جتاريــة مشــهورة أو جلــزء منهــا مملوكة 
للغــري الســتعامهلا يف متييــز ســلع أو خدمــات مماثلــة أو 
ــح  ــرر بمصال ــاق ال ــأهنا إحل ــن ش ــاهبة أو كان م مش
ــة  ــة املختص ــه فللجه ــهورة، وعلي ــة املش ــك العالم مال
رفــض تســجيل كل عالمــة ختالــف رشطــًا مــن رشوط 
ــجيلها  ــن تس ــع م ــد مان ــه أو يوج ــل ب ــجيل أو خت التس
ــادة:4(. ــة، ١435هـــ، امل ــات التجاري ــون العالم )قان
وللجهــة املختصــة كذلــك رفــض تســجيل كل عالمــة 
ــراد  ــي ي ــة الت ــجيلها كالعالم ــن تس ــع م ــد مان يوج
ــاهبة  ــة أو مش ــات مطابق ــلع أو خدم ــن س ــجيلها ع تس
لعالمــة مشــهورة أو كان اســتخدامها يــدل عــىل صلــة 
بــني الســلع أو اخلدمــات املــراد تســجيل العالمــة عنهــا 
وبــني ســلع أو خدمــات صاحــب العالمــة املشــهورة، 
أو كان هنــاك احتــامل حصــول رضر ملصلحــة صاحــب 
التجاريــة،  العالمــة املشــهورة )قانــون العالمــات 

ــادة:4(. ١435هـ، امل
ــرارًا بالوقــف أو  ويف حــال اختــذت اجلهــة املختصــة ق
ــل  ــالزم واملتمث ــراء ال ــع اإلج ــا أن تتب ــض فعليه الرف
يف إخطــار صاحــب الطلــب أو مــن ينــوب عنــه 
كتابــة بأســباب قرارهــا )قانــون العالمــات التجاريــة، 
ــك  ــة يف ذل ــة املختص ــادة:١2(، واجله ١435هـــ، امل
ختضــع لرقابــة جلنــة التظلــامت ولرقابــة القضــاء أيضــًا، 
لــذا البــد أن يكــون قرارهــا مــربرًا بأســباب مكتوبــة، 
وجيــب أن يكــون هــذا اإلخطــار خــالل مــدة التســعني 

ــب. ــة الطل ــددة لدراس ــًا املح يوم
وخيتلــف األثــر املرتتــب عــىل كل منهــام؛ حيــث جيــوز 
لصاحــب الطلــب املرفــوض التظلــم أمــام جلنــة 
ــه  ــخ إبالغ ــن تاري ــًا م ــتني يوم ــالل س ــامت خ التظل
بالقــرار، ولــه الطعــن يف قــرار اللجنــة لــدى املحكمــة 

ــه  ــخ إبالغ ــن تاري ــًا م ــتني يوم ــالل س ــة خ املختص
ــرارات  ــض ق ــاء بع ــى القض ــد ألغ ــة، وق ــرار اللجن بق
جلنــة التظلــامت )انظــر: حكــم ديــوان املظــامل، ١424ه 
ــالل  ــرتض خ ــم أو يع ــج/5(، وإذا مل يتظل :92/د/ت
املــدة املحــددة لذلــك فيعتــرب متنــازالً عــن طلبــه 
)قانــون العالمــات التجاريــة، ١435هـــ، املــادة:١3(. 
أمــا صاحــب الطلــب املوقــوف بســبب التنــازع فليــس 
ــدم  ــه أن يق ــب علي ــل جي ــرتاض ب ــم أو اإلع ــه التظل ل
تنــازالً مــن الطــرف الــذي ينازعــه مصدقــًا مــن اجلهــة 
املختصــة، أو حيصــل عــىل حكــم قضائــي يؤيــد حقــه؛ 
ــك  ــل يف ذل ــه، وإذا فش ــل طلب ــا قب ــدم أحدمه ــإذا ق ف
ظــل طلبــه موقوفــًا، ويرفــض طلبــه بالكليــة يف حــال 
نجــح خصمــه يف إحضــار أحدمهــا )قانــون العالمــات 

التجاريــة، ١435هـــ، املــادة:١0(.
الصالحيــة يف احلاميــة  أثــر هــذه  وعندمــا نحلــل 
ــريًا  ــرب تعب ــا تع ــجلة نجده ــات املس ــة للعالم اإلجرائي
ــا  ــة؛ فعندم ــور احلامي ــر ص ــن أرصح وأظه ــرًا ع ظاه
ــة ألن  ــة جتاري ــجيل عالم ــة تس ــة املختص ــض اجله ترف
ــجيلها  ــراد تس ــة امل ــذه العالم ــتخدام ه ــأن اس ــن ش م
أن يــر بمصلحــة عالمــة مســجلة؛ فهــذا بــال شــك 
يعــد إحكامــًا وتشــديدًا لتحقيــق احلاميــة املطلوبــة ألن 
ــامل؛  ــىل االحت ــدل ع ــأنه( ي ــن ش ــارة )م ــتخدام عب اس
ــود  ــرد وج ــن جم ــة م ــة التجاري ــي العالم ــي حتم فه
االحتــامل فضــاًل عــن الــرر الظاهــر، مــع أن الرفــض 
ــون  ــد يك ــام وق ــام الع ــة للنظ ــون محاي ــد يك ــًا ق أحيان
محايــة للجمهــور مــن التضليــل، وقــد يكــون لتخلــف 
رشط التميــز يف العالمــة التجاريــة. أمــا وقــف الطلــب 
ــر  ــخص آخ ــب ش ــبب طل ــًا بس ــون غالب ــذي يك -وال
تســجيل ذات العالمــة أو عالمــة مقاربــة هلــا عــن ذات 
ــا  ــبه م ــو أش ــا- فه ــا يقارهب ــات أو م ــلع أو اخلدم الس
ــأن  ــق ب ــني أوىل وأح ــن أي املتقدَم ــق م ــون بالتحق يك
ــجل  ــن أن تس ــه اليمك ــمه ألن ــة باس ــجل العالم تس
عالمــة واحــدة لشــخصني ليــس بينهــام اتفــاق أو 



89

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

احلامية اإلجرائية للعالمة التجارية يف قانون العالمات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية - دراسة حتليلية

ــة لألحــق  رشاكــة فيهــا، كــام إن يف هــذا اإلجــراء محاي
ــازل  ــالل تن ــن خ ــه م ــتثبت أحقيت ــذي س ــام وال منه
ــي بالرغــم مــن  اآلخــر أو مــن خــالل احلكــم القضائ

ــد.  ــجل بع ــه مل تس أن عالمت
ــة  ــة املختص ــة اجله ــدى صالحي ــني م ــبق يتب ــا س ومم
يف االمتنــاع عــن تســجيل الطلــب بشــكل مؤقــت 
ــة  ــراءات املتبع ــام، واإلج ــاالت كل منه ــم، وح أو دائ
واألثــر املرتتــب عليهــام، والتــي تضمــن بالفعــل أقــوى 
ــاك  ــة وأمضاهــا فليــس هن ــة اإلجرائي إجــراءات احلامي
ــض  ــع ورف ــن من ــر م ــة أكث ــة التجاري ــة للعالم محاي
تســجيل أي عالمــة تطابقهــا أو تشــاهبها أو يوجــد أي 

ــا. ــإلرضار هب ــامل ل احت

ــة  ــجيل العالم ــد تس ــا بع ــراءات م ــاين إج ــث الث املبح
ــة ــا يف احلامي ــة وأثره التجاري

ــز  ــا مرك ــح هل ــة يصب ــة التجاري ــجيل العالم ــد تس بع
قانــوين خــاص حتظــى مــن خاللــه باحلاميــة القانونيــة، 
وختضــع يف ذات الوقــت ألحــكام قانونيــة تتعلــق 
ــث  ــن حي ــا؛ فم ــق بملكيته ــكام تتعل ــا وأح بوجوده
الوجــود تــأيت أحــكام التجديد والشــطب، ومــن حيث 
ــأيت أحــكام نقــل ملكيتهــا ورهنهــا واحلجــز  ــة ت امللكي
عليهــا، وأحــكام الرتخيــص للغــري باســتخدامها، 

ــب: ــة مطال ــكام يف ثالث ــذه األح ــاول ه ونتن
املطلب األول: التجديد والشطب.

التجاريــة  العالمــة  ملكيــة  نقــل  الثــاين:  املطلــب 
عليهــا. واحلجــز  ورهنهــا 

املطلــب الثالــث: الرتخيــص للغــري باســتعامل العالمــة 
التجاريــة.

املطلب األول جتديد العالمة التجارية وشطبها
فإهنــا حتظــى  التجاريــة  العالمــة  تــم تســجيل  إذا 
باحلاميــة القانونيــة، إال أن هــذه احلاميــة ليســت مطلقــة؛ 
ــر:  ــددة )انظ ــباب متع ــطب ألس ــددة بالش ــي مه فه
ــي  ــام ي ــنتناول في ــدي، ١438هـــ: 299(، وس الغام

أســباب الشــطب، وإجراءاتــه، واآلثــار املرتتبــة عليــه، 
ــة  ــة العالم ــراءات يف محاي ــذه اإلج ــر ه ــل أث ــم نحل ث

ــة. ــذه احلامي ــدى ه ــم م ــة وتقيي التجاري
ــة  ــطب العالم ــد تش ــددة، فق ــباب متع ــطب أس للش
التجاريــة إذا كانــت قــد ســجلت بغــري وجــه حــق، أو 
ــطبها،  ــا يف ش ــب مالكه ــتعمل، أو رغ ــجلت ومل تس س
ــة  ــة التجاري ــطب العالم ــة، فُتش ــدة احلامي ــت م أو انته
ــت قــد ســجلت بغــري وجــه حــق مــن خــالل  إذا كان
حكــم قضائــي تصــدره املحكمــة املختصــة بنــاء عــىل 
ــأن  ــه ش ــن ل ــا أو مم ــة ذاهت ــة املختص ــن اجله ــب م طل
ــات  ــون العالم ــًا )قان ــم هنائي ــون احلك ــرشط أن يك ب
التجاريــة، ١435هـــ، املــادة:22(، وقــد حكــم ديــوان 
ــىل  ــاء ع ــجلت بن ــة س ــة جتاري ــطب عالم ــامل بش املظ
بيانــات كاذبــة العتبــار ذلــك تســجياًل للعالمــة بغــري 
وجــه حــق، حيــث نــص احلكــم عــىل أنــه: "ممــا يثبــت 
ــه  ــرة أن تســجيل عالمــة املدعــى علي ــدى الدائ معــه ل
اآلنفــة الذكــر َّ إنــام تــم بنــاًء عــىل غــش وبيانــات كاذبة؛ 
ألن املدعــى عليــه يعلــم بوجــود عالمــة املدعيــة قبــل 
قيامــه بتســجيل العالمــة اخلاصــة بــه" )حكــم ديــوان 
املظــامل ١4١5هـــ: 3/١8/63/د/تــج/4( وبتحليــل 
ــة شــأن(  ــة )وهــي صاحب هــذا احلكــم نجــد أن املدعي
ــام  ــذي ق ــه ال ــى علي ــىل املدع ــوى ع ــت الدع ــد رفع ق
أخــذ  بالشــك  وهــذا  لنفســه  بتســجيل عالمتهــا 
ألمــوال اآلخريــن بغــري حــق باعتبــار أن العالمــة التــي 
ــاء إىل  ــدا بالقض ــا ح ــة، مم ــة مالي ــل قيم ــت متث أصبح

ــه.  ــى علي ــة املدع ــطب عالم ــم بش احلك
وتشــطب العالمــة إذا مل تســتعمل ملــدة مخــس ســنوات 
متتاليــة بأمــر مــن املحكمــة املختصــة، وذلــك بنــاء عىل 
ــه شــأن يف ذلــك إذا عجــز مالكهــا عــن  طلــب ممــن ل
ــات  ــون العالم ــتعامل )قان ــدم االس ــربر ع ــم ماي تقدي
التجاريــة، ١435هـــ، املــادة:24(، وقــد حكــم ديــوان 
املظــامل بشــطب عالمــة جتاريــة ألهنــا مل تســتعمل ملــدة 
طويلــة بنــاء عــىل طلــب تقــدم بــه ذو مصلحــة، حيــث 
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ــدم  ــت ع ــث إن الثاب ــه: "وحي ــم مانص ــاء يف احلك ج
اســتخدام رشكــة ...للعالمــة حمــل الدعــوى ...؛ لــذا 
ــا  ــى عليه ــة املدع ــزام اجله ــي إىل إل ــرة تنته ــإن الدائ ف
ــامل،  ــوان املظ ــم دي ــة" )حك ــة التجاري ــطب العالم بش
١435هـــ: ١/495١/ق( وبتحليــل احلكــم القضائي 
نجــد أنــه قــد اســتند يف تســبيبه للحكــم بشــطب 
ــن مــن  ــادة الرابعــة والعرشي الدعــوى إىل مضمــون امل
ــتعامل  ــدم اس ــوت ع ــك لثب ــر، وذل ــة الذك ــام آنف النظ
العالمــة ألكثــر مــن املــدة املقــررة يف هــذه املــادة، فجــاء 

ــًا هلــا عــىل أرض الواقــع.  احلكــم تطبيق
ــىل  ــًا ع ــة مبني ــة التجاري ــطب العالم ــون ش ــد يك وق
ــه إىل  ــدم ب ــة يتق ــة التجاري ــك العالم ــن مال ــب م طل
ــرض  ــذا الغ ــد هل ــوذج املع ــىل النم ــة ع ــة املختص اجله
)الالئحــة التنفيذيــة لقانــون العالمــات التجاريــة، 

ــادة: 23(.  امل ١436هـــ، 
كــام تشــطب العالمــة التجاريــة إذا انتهــت مــدة احلاميــة 
دون تقديــم طلــب لتمديــد احلاميــة يف الوقــت املحــدد 
ــنوات،  ــرش س ــي ع ــة ه ــدة احلامي ــث إن م ــك؛ حي لذل
ــه أن  ــة فعلي ــتمرار احلامي ــا يف اس ــب صاحبه وإذا رغ
ــرية،  ــنة األخ ــة خــالل الس ــد احلامي ــا بتجدي ــدم طلًب يق
ــد  ــب جتدي ــدم بطل ــدة ومل يتق ــذه امل ــت ه ــإذا انته ف
ــد تســجيل العالمــة  ــه احلــق يف جتدي ــة؛ فيبقــى ل احلامي
خــالل الســتة األشــهر التاليــة النتهــاء احلاميــة؛ فــإذا مل 
يتقــدم خــالل هــذه املــدة فســيتم شــطب العالمــة مــن 
الســجل مــن قبــل اجلهــة املختصــة )قانــون العالمــات 

التجاريــة، ١435هـــ، املــادة:20(.
ونظــرًا ملــا يرتتــب عــىل الشــطب مــن تأثــري كبــري عــىل 
ــاع  ــد مــن اتب ــوين للعالمــة املشــطوبة فالب املركــز القان
اإلجــراءات الالزمــة ليكــون الشــطب قانونيــًا ومنتجــًا 
ــاء  ــطب بن ــراءات الش ــف إج ــة، وختتل ــاره القانوني آلث
عــىل اختــالف ســببه، فشــطب العالمــة التجاريــة 
ــن  ــب م ــم طل ــدأ بتقدي ــق، يب ــه ح ــري وج ــجلة بغ املس
ــة  ــأن إىل املحكم ــه ش ــن ل ــا أو مم ــة ذاهت ــة املختص اجله

املختصــة للحصــول عــىل حكــم قضائــي هنائــي، ومــن 
ثــم تقــوم اجلهــة املختصــة بالشــطب بنــاء عــىل احلكــم 
ــتعمل  ــي مل تس ــة الت ــطب العالم ــك ش ــادر. وكذل الص
ملــدة مخــس ســنوات متتاليــة يبــدأ بتقديــم طلــب ممــن 
لــه شــأن يف ذلــك إىل املحكمــة املختصــة التــي بدورهــا 
تصــدر احلكــم بالشــطب إذا عجــز مالكهــا عــن تقديــم 
ــا  ــة بدوره ــة املختص ــتعامهلا، واجله ــدم اس ــربر ع ماي
تنفــذ حكــم الشــطب. أمــا إذا كان الشــطب مبنيــًا 
ــم  ــدأ بتقدي ــة؛ فيب عــىل طلــب مالــك العالمــة التجاري
ــذا  ــد هل ــوذج املع ــىل النم ــة ع ــة املختص ــب إىل اجله طل
الغــرض، واجلهــة املختصــة بدورهــا تنظــر يف الطلــب 
وتقــوم بالشــطب إذا مل يوجــد مانــع مــن ذلــك. 
)الالئحــة التنفيذيــة لقانــون العالمــات التجاريــة، 

١436هـــ، املــادة: 23( 
ــدة  ــاء م ــبب انته ــة بس ــة التجاري ــطب العالم ــا ش أم
احلاميــة -دون تقديــم طلــب لتمديــد احلاميــة يف الوقــت 
املحــدد- فتقــوم بــه اجلهــة املختصــة مــن تلقــاء نفســها 
ــة  ــة دوري ــة بصف ــات التجاري ــجل العالم ــة س بمراجع
)قانــون العالمــات التجاريــة، ١435هـــ، املــادة:20(. 
ــبب كان،  ــة ألي س ــة التجاري ــطب العالم ــم ش وإذا ت
فيجــب إشــهار شــطبها يف النــرشة اخلاصــة بالعالمــات 
ــلع أو  ــن س ــا ع ــري صاحبه ــجل لغ ــة، وال تس التجاري
ــد  ــه إال بع ــاهبة ل ــه أو مش ــوع نفس ــن الن ــات م خدم
ثــالث ســنوات مــن تاريــخ الشــطب، إال إذا كان 
ــة  ــن املحكم ــي م ــم قضائ ــىل حك ــًا ع ــطب مبني الش
ــل  ــدة أق ــىل م ــص ع ــد ن ــم ق ــة، وكان احلك املختص
ــة، ١435هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــك )قان ــن ذل م

املــادة:25(.
ــة  ــا بطبيع ــطب فأبرزه ــىل الش ــة ع ــار املرتتب ــا اآلث أم
احلــال هــو زوال احلاميــة عــن العالمــة املشــطوبة بعــد 
مــي مــدة ثــالث ســنوات، ويصبــح بإمــكان أي أحد 
ــا  ــت عليه ــطبت ومض ــي ش ــة الت ــجل العالم أن يس
ــم  ــد حك ــداهلل، ١435، :١7١(، وق ــدة )مح ــذه امل ه



9١

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

احلامية اإلجرائية للعالمة التجارية يف قانون العالمات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية - دراسة حتليلية

ــض  ــعودية برف ــة الس ــة العربي ــامل يف اململك ــوان املظ دي
ــة  ــجيل عالم ــاء تس ــا إلغ ــب فيه ــة تطل ــوى رشك دع
ــض أن  ــبب الرف ــتعملها، وكان س ــت تس ــة كان جتاري
ــن  ــر م ــطبها أكث ــىل ش ــى ع ــطوبة وم ــة مش العالم
ــامل،  ــوان املظ ــم دي ــر: حك ــًا )انظ ــددة نظام ــدة املح امل

ــج/3(. : 58/د/ت ١426هـــ 
ــة  ــة العالم ــطب يف محاي ــراءات الش ــر إج ــل أث وبتحلي
التجاريــة نجــد أنــه يظهــر مــن ثالثــة جوانــب: 
اجلانــب األول يتمثــل يف محايــة العالمــة املســجلة مــن 
ــوق  ــظ احلق ــل يف حف ــاين يتمث ــب الث ــطب، واجلان الش
املتعلقــة بالعالمــة التــي تقــرر شــطبها، واجلانــب 
الثالــث يتمثــل يف محايــة العالمــات األخــرى مــن 
خــالل شــطب مــا جيــب شــطبه، وســنتناول كل جانب 

ــي: ــام ي ــاز في بإجي
ــج  ــدول اخللي ــة ل ــات التجاري ــون العالم ــعى قان س
ــنَّ  ــطب فس ــن الش ــجلة م ــات املس ــة العالم إىل محاي
ــة الشــطب مــن  إجــراءات مــن شــأهنا أن جتعــل عملي
أصعــب العمليــات املتعلقــة بالعالمــة التجاريــة محايــة 
هلــا مــن الشــطب، ومــن ذلــك حر أســباب الشــطب 
فلــم يــرتك املجــال مفتوحــًا للشــطب ألي ســبب، بــل 
ــد  ــر والتحدي ــبيل احل ــىل س ــباب ع ــة أس ــدد أربع ح
وهــذا مــن شــأنه التقليــل مــن عمليــات الشــطب، كــام 
ــون حصــول الشــطب يف بعــض األســباب  علــق القان
عــىل وجــود حكــم هنائــي مــن حمكمــة خمتصــة وهــذا 
بــال شــك فيــه ضامنــة قضائيــة مــن شــأهنا التقليــل مــن 
ــة  ــطب العالم ــم ش ــًا، واليت ــطب أيض ــات الش عملي
غــري املســتعملة إال إذا عجــز صاحبهــا عــن تربيــر 
ــاب أوىل-  ــن ب ــي -م ــذا يعن ــا، وه ــتعامله هل ــدم اس ع
أنــه يمّكنــه مــن إثبــات اســتعامله هلــا بــأي وســيلة مــن 
ــاري، وإن  ــون التج ــربة يف القان ــات املعت ــائل اإلثب وس
ــأي  ــا ب ــتعامله هل ــدم اس ــربر ع ــه أن ي ــتعملها فل مل يس
ــد  ــد فنج ــدم التجدي ــطب لع ــا الش ــول. أم ــبب مقب س
ــًا  ــدًا كافي ــة أم ــب العالم ــح صاح ــد من ــون ق أن القان

للتجديــد مدتــه ســنة قبــل االنتهــاء وســتة أشــهر بعــد 
اإلنتهــاء. فمــن مجلــة مــا ســبق يظهــر لنــا أن القانــون 
ــطب  ــل الش ــات جتع ــطب بضامن ــة الش ــاط عملي أح
ــر، وكل  ــوي مؤث ــربر ق ــًا إال بم ــري ممكن ــًا أو غ صعب

ــطب. ــن الش ــجلة م ــة املس ــة للعالم ــك محاي ذل
كــام تضمــن القانــون كذلــك إجــراءات لشــطب 
ــن  ــة تضم ــطب بطريق ــتحقت الش ــي اس ــة الت العالم
عــدم التعــدي عــىل احلقــوق املرتبطــة بالعالمــة، 
ومــن ذلــك أن يقــدم طلــب الشــطب وفقــًا للــرشوط 
واإلجــراءات التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة للقانون 
والتــي تتضمــن بيانــات كاملــة للعالمــة املــراد شــطبها 
مقرونــة بأســباب الشــطب. كــام جعــل عملية الشــطب 
خاضعــة لرقابــة القضــاء حــني يكــون الشــطب بســبب 
التســجيل بغــري وجــه حق أو بســبب عــدم االســتعامل. 
ــل  ــك مل يغف ــن املال ــب م ــطب بطل ــون الش ــني يك وح
ــة  ــتعامل العالم ــم باس ــص هل ــوق املرخ ــون حق القان
ــازل  ــود تن ــىل وج ــطب ع ــىل الش ــة ع ــق املوافق فعل
ــه. وكل  ــص ل ــن املرخ ــة م ــة كتابي ــح أو موافق رصي
هــذه الضامنــات واإلجــراءات ليتــم الشــطب بطريقــة 
أصحــاب  حقــوق  عــىل  التعــدي  عــدم  تضمــن 

ــتعامهلا. ــم باس ــص هل ــطوبة أو املرخ ــات املش العالم
أمــا محايــة العالمــات األخــرى مــن خــالل شــطب مــا 
جيب شــطبه؛ فيظهــر أثر هــذا يف محاية العالمــة التجارية 
املســجلة مــن خــالل شــطب أي عالمــة مســجلة بعدها 
مــا دامــت األخــرية قــد ســجلت بغــري وجــه حــق، إذ 
يشــكل وجودهــا إرضارًا بــاألوىل مما يســتدعي شــطبها 
محايــة لــألوىل. كــام إن شــطب العالمــة غــري املســتعملة 
ــة؛  ــح للغــري اســتعامل ذات العالمــة بطريقــة قانوني يتي
ــة  ــح محاي ــه يتي ــة لعالمت ــك العالم ــطب مال ــام إن ش ك
عكســية ملــن اســتخدم هــذه العالمــة فيــام بعــد؛ حيــث 
إنــه بإمكانــه دفــع الدعــوى عــن نفســه بإثبــات طلــب 
ــع  ــن واق ــا األول م ــه صاحبه ــدم ب ــذي تق ــطب ال الش
ســجل العالمــات بــرشط أن يكــون اســتعامله للعالمــة 
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بعــد اكتــامل صــدور قــرار الشــطب ومــي مــدة ثالث 
ســنوات. كــام إن شــطب العالمــة التــي شــطبت لعــدم 
ــي  ــد م ــتعملها بع ــن اس ــة مل ــن محاي ــد يتضم التجدي
املــدة؛ فــال يســتطيع مالكهــا األول رفــع دعــوى عــىل 

مــن اســتعملها.
وبتقييــم أثــر هــذه اإلجــراءات يف حتقيــق احلاميــة نجــد 
ــي  ــة؛ فه ــة التجاري ــة للعالم ــة حُمْكم ــت محاي ــا قدم أهن
حتمــي العالمــة التــي التســتحق الشــطب مــن أن 
تشــطب، وحتمــي العالمــة التــي تقــرر شــطبها مــن أن 
تتجــاوز آثــار الشــطب حدودهــا، وحتمــي العالمــات 
الصحيحــة بشــطب العالمــات التــي قــد تؤثــر عليهــا 
بشــكل غــري قانــوين؛ فالشــطب أشــبه مــا يكــون 
بعمليــة جراحيــة تســعى إلزالــة األورام والزوائــد دون 

ــليمة.  ــد الس ــاء اجلس ــىل أعض ــري ع تأث

املطلــب الثــاين نقــل ملكيــة العالمــة التجاريــة ورهنهــا 
واحلجــز عليهــا 

ــون عــىل  ــادة الســابعة والعــرشون مــن القان نصــت امل
ــًا أو  ــة كلي ــة التجاري ــة العالم ــل ملكي ــوز نق ــه: "جي أن
جزئيــا بعــوض أو بغــري عــوض، أو رهنهــا أو احلجــز 
ــتغالل  ــرشوع االس ــاري أو م ــل التج ــع املح ــا م عليه
ــه،  ــز ســلعه أو خدمات الــذي تســتخدم العالمــة يف متيي
مــامل يتفــق عــىل خــالف ذلــك، وأنــه جيــوز نقــل ملكية 
العالمــة التجاريــة بــاإلرث أو بالوصيــة أو باهلبــة" 
)املــادة: 27(، وقــد فصــل القانــون يف أحــكام انتقــال 
ــن  ــة بالره ــكام املتعلق ــل األح ــه مل يفص ــة ولكن امللكي
واحلجــز عــىل العالمــة التجاريــة، كــام بــنّي اإلجــراءات 
الــالزم اختاذهــا ليكــون أي مــن هــذه الترفــات 
حجــة عــىل الغــري، وســنبني تفاصيــل ذلــك فيــام 
ــراءات يف  ــكام واإلج ــذه األح ــر ه ــل أث ــم نحل ــي ث ي
محايــة العالمــة التجاريــة، وتقييــم مــدى احلاميــة التــي 

ــا.  توفره
فّصــل القانــون يف أحــكام انتقــال ملكيــة العالمــة 

ــة العالمــة  ــة، فجعــل األصــل يف انتقــال ملكي التجاري
ــرشوع  ــل أو امل ــة املح ــال ملكي ــع انتق ــل م ــو أن تنتق ه
أو  منتجاتــه  متييــز  يف  تســتخدم  الــذي  التجــاري 
ــة، ١435هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــه )قان خدمات
املــادة:28(، وذلــك أن العالمــة التجاريــة التنشــأ 
مســتقلة عــن املــرشوع التجــاري فهــي تنشــأ تبعــًا لــه 
وبالتــايل فالتــرف فيــه يســتلزم التــرف فيهــا معــه 
ــاق  ــاز االتف ــه أج ــويب، 20١6م : 567(، إال أن )القلي
ــال  ــىل انتق ــاق ع ــال االتف ــك، ويف ح ــالف ذل ــىل خ ع
املــرشوع التجــاري دون انتقــال العالمــة التجاريــة فقــد 
أجــاز للاملــك أن يســتمر يف إنتــاج الســلع أو اخلدمــات 
التــي ســجلت عنهــا العالمــة )قانــون العالمــات 
التجاريــة، ١435هـــ، املــادة:28( باعتبــار أنــه اليــزال 

ــتعامهلا. ــه اس ــن حق ــة وم ــي للعالم ــك الفع املال
ــل  ــم ُيفّص ــا فل ــة وحجزه ــة التجاري ــن العالم ــا ره أم
القانــون يف احلديــث عــن األحــكام املتعلقــة هبــام فلــم 
يبــني ارتباطهــا باملحــل أو املــرشوع الــذي متثلــه يف حال 
ــه أم ال؟  ــز مع ــن أو حتج ــل تره ــز ه ــن واحلج الره
ــة  ــذه احلال ــه أم ال؟ ويف ه ــك عن ــن أن تنف ــل يمك وه
يمكــن أن نقيــس عــىل حــاالت انتقــال امللكيــة فنقــول 
إهنــا ترهــن أو حتجــز مــع املحــل أو املــرشوع مــامل يتــم 
االتفــاق عــىل خالفــه، وإهنــا إذا انفكــت عــن املــرشوع 
فيجــوز رهنهــا أو احلجــز عليهــا وحدهــا. لكــن 
مانــوع الرهــن فيهــا؟ هــل هــو رهــن حيــازي أم رهــن 
رســمي )تأمينــي(؟ ومــا حــال املرخــص لــه باســتعامهلا 
عنــد رهنهــا؟ إىل غــري ذلــك مــن األســئلة التــي ينبغــي 
ــن  ــة الره ــار إىل إمكاني ــون أش ــا، فالقان ــة عليه اإلجاب
ــط بكافــة األحــكام القانونيــة املتعلقــة بــه  إال أنــه مل حُيِ
ــل  ــتلزم تعدي ــذا يس ــراوي، ١442هـــ :4١0(، وه )ال

ــة هــذه األحــكام. ــون بإضاف القان
كــام بــني القانــون والئحتــه التنفيذيــة اإلجــراءات 
الــالزم اختاذهــا عنــد نقــل ملكيــة العالمــة التجاريــة أو 
رهنهــا أو حجزهــا؛ حيــث تبــدأ إجــراءات نقــل ملكية 
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العالمــة التجاريــة بطلــب يتقــدم بــه مــن انتقلــت إليــه 
ــوذج  ــىل النم ــة ع ــة املختص ــه إىل اجله ــة أو وكيل امللكي
ــتمل  ــررة، ويش ــوم املق ــد أداء الرس ــك بع ــد لذل املع
ــك  ــات املال ــة وبيان ــة كامل ــات العالم ــوذج بيان النم
ــل  ــات الوكي ــد وبيان ــك اجلدي ــات املال ــابق وبيان الس
مــع أصــل الوكالــة -إذا كان مقــدم الطلــب وكيــال-، 
ــي  ــة الت ــرف أو الواقع ــة والت ــال امللكي ــخ انتق وتاري
تــم بمقتضاهــا نقــل امللكيــة، وأي مســتند يثبــت 
ــة  ــة التنفيذي ــاط )الالئح ــه للنش ــول إلي ــة املنق مزاول
لقانــون العالمــات التجاريــة، ١436هـــ، املــادة: 24(، 
وترفــق بــه املســتندات التــي تــدل عــىل إنتقــال امللكيــة 
ــل  ــد نق ــًا ألن عق ــة مكتوب ــل امللكي ــد نق ــا عق وأمهه
ــة عقــد شــكي جيــب إفراغــه  ــة العالمــة التجاري ملكي
يف شــكل مكتــوب )الغامــدي، ١438هـــ : 307(، 
ــة  ــرياث فللورث ــة هــو امل ــال امللكي ــبب انتق وإذا كان س
نقــل امللكيــة باســمهم جمتمعــني أو باســم أحدهــم مــع 
ــة  ــة التنفيذي ــة )الالئح ــع مــن البقي ــازل موق ــتند تن مس
املــادة:  ١436هـــ،  التجاريــة،  العالمــات  لقانــون 
ــل  ــا بنق ــة إعالن ــة املختص ــد اجله ــك تع ــد ذل 25(. بع
ــار  ــات املش ــن البيان ــة يتضم ــة التجاري ــة العالم ملكي
ــالن  ــرش اإلع ــة بن ــوم اإلدارة املختص ــًا، وتق ــا آنف إليه
يف النــرشة التــي تصدرهــا أو حتددهــا اجلهــة املختصــة 
بعــد دفــع تكاليــف النــرش، ومــن ثــم التأشــري يف 
ــة )الالئحــة  ــة العالمــة التجاري الســجل بإنتقــال ملكي
ــة، ١436هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــة لقان التنفيذي
املــادة: 26(. ويتــم التأشــري يف الســجل برهــن العالمــة 
والبيانــات  واألوضــاع  اإلجــراءات  لــذات  طبقــا 
ــة  ــة التنفيذي ــة )الالئح ــة العالم ــال ملكي ــة بانتق اخلاص
لقانــون العالمــات التجاريــة، ١436هـــ، املــادة: 27(. 
ــذه  ــاذ ه ــن دون اخت ــة أو الره ــال امللكي ــم انتق وإذا ت
ــون  ــري )قان ــىل الغ ــة ع ــون حج ــال يك ــراءات ف اإلج

ــادة:27(.  ــة، ١435هـــ، امل ــات التجاري العالم
ــن  ــك ره ــراءات ف ــة إج ــة التنفيذي ــت الالئح ــام بين ك

العالمــة التجاريــة وأنــه يتــم بنــاء عــىل طلــب يقدمــه 
مالــك العالمــة التجاريــة للجهــة املختصــة مرفقــًا بــه 
املســتندات الدالــة عــىل ذلــك موثقــة ومصدقة حســب 
-إذاكانــت  العربيــة  اللغــة  إىل  ومرتمجــة  األصــول 
ــوم  ــد أداء الرس ــك بع ــرى-، وذل ــة أخ ــة بلغ مكتوب
املقــررة، وتقــوم اإلدارة املختصــة بإشــهار فــك الرهــن 
ــوم  ــع رس ــد دف ــك بع ــة بذل ــرشة اخلاص ــرشة يف الن بن
ــم  ــن ث ــك، وم ــجل بذل ــري يف الس ــم التأش ــرش، ويت الن
ــادة: 28(.  ــك )امل ــت ذل ــام يثب ــب ب ــدم الطل ــزود مق ي
ــىل  ــاء ع ــجل بن ــه يف الس ــري ب ــم التأش ــز فيت ــا احلج أم
ــي  ــي هنائ ــم قضائ ــى إال بحك ــي، وال ُيلغ ــر قضائ أم
)الالئحــة التنفيذيــة لقانــون العالمــات التجاريــة، 

١436هـــ، املــادة: 29(.
وبتحليــل هــذه األحــكام واإلجــراءات لبيــان أثرهــا يف 

حتقيــق احلاميــة نجــد أهنــا تركــز عــىل أمريــن:

العالمــة  يف  احلــق  صاحــب  حتديــد  األول:  األمــر 
ــة؛ ويتبــني ذلــك بجــالء يف أحــكام االنتقــال،  التجاري
ــي  ــان حيم ــذا البي ــة، وه ــق يف كل حال ــب احل وصاح
ــح  ــوين الري ــند القان ــه الس ــق بإعطائ ــب احل صاح
حلقــه والــذي حيظــى بموجبــة باحلاميــة القانونيــة 

الالزمــة. 

الســجل  التأشــري يف  التأكيــد عــىل  الثــاين:  األمــر 
ــا أو  ــة أو رهنه ــة العالم ــل ملكي ــد نق ــهار عن واإلش
احلجــز عليهــا وهــذا بــال شــك حيقــق احلاميــة للمــؤرش 

ــه. ــجيل ذات ــه التس ــذي حيقق ــدر ال ــه بالق لصاحل
ــة نجــد  ــق احلامي ــن يف حتقي ــن األمري ــر هذي ــم أث وبتقيي
أن األمــر األول متحقــق يف انتقــال امللكيــة ولكنــه غــري 
ــو  ــاين فه ــر الث ــا األم ــز. أم ــن واحلج ــق يف الره متحق
ــكال  ــال إش ــز ف ــن واحلج ــال والره ــق يف االنتق متحق

فيــه.
ــع  ــدى واس ــمح بم ــون س ــني أن القان ــبق يتب ــا س ومم
مــن الترفــات يف العالمــة التجاريــة، وأنــه فصــل يف 



94

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

احلامية اإلجرائية للعالمة التجارية يف قانون العالمات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية - دراسة حتليلية

أحــكام انتقــال امللكيــة، ولكنــه أغفــل بعــض األحــكام 
ــة،  ــة التجاري ــىل العالم ــز ع ــن واحلج ــة بالره املتعلق
ــرف  ــد أي ت ــا عن ــالزم اختاذه ــراءات ال ــني اإلج وب
ــم  ــك أن املنظ ــا كذل ــني لن ــات؛ وتب ــذه الترف ــن ه م
ــكام  ــان األح ــالل بي ــن خ ــة م ــري احلامي ــعى إىل توف يس
واإلجــراءات التــي حتــدد صاحــب احلــق بشــكل 
يمنحــه الســند القانــوين الــكايف لتحقيــق احلاميــة 

ــة.  الالزم

املطلب الثالث ترخيص استخدام العالمة التجارية 
أصبــح الرتخيــص باســتخدام العالمــة التجاريــة ســمة 
مــن ســامت هــذا العــر، ولــذا اشــتمل القانــون عــىل 
بــاب كامــل لتنظيــم عقــود الرتخيــص؛ حيــث تضمــن 
أحــكام الرتخيــص باســتخدام العالمــة التجاريــة، 
ــار  ــنبني اآلث ــص، وس ــة للرتخي ــراءات الالزم واإلج
املرتتبــة عليهــا ثــم نحلــل أثرهــا يف حتقيــق محايــة 

ــة. ــذه احلامي ــدى ه ــم م ــة وتقيي ــة التجاري العالم
ملــا أجــاز القانــون الرتخيــص باســتخدام العالمــة 
ــة  ــكام املرتتب ــص واألح ــدود الرتخي ــنّي ح ــة ب التجاري
ــكام  ــك، واألح ــة باملال ــكام املتعلق ــني األح ــه، فب علي
ــص لــه، واألحــكام العامــة للرتخيــص  املتعلقــة بامُلرخَّ
ذاتــه. فأمــا املالــك فأجــاز لــه الرتخيــص ألي شــخص 
طبيعــي أو معنــوي باســتعامل العالمــة عــن كل أو 
ــص  ــه أن يرخ ــة، ول ــه العالم ــجلت عن ــا ُس ــض م بع
لغــريه أو يســتخدمها بنفســه إذا مل يشــرتط األول عــدم 
ذلــك )املــادة:29(، كــام أجــاز للاملــك أن يفــرض عــىل 
املســتفيد مــن الرتخيــص القيــود املرتتبــة عــىل احلقــوق 
التــي خيوهلــا التســجيل والروريــة للمحافظــة عليهــا، 
وأجــاز لــه حتديــد منطقــة اســتخدام العالمــة وحتديــد 
مــدة اســتخدامها، وأجــاز لــه أن يشــرتط مراقبــة 
ــرض  ــا، وأن يف ــامن جودهت ــات لض ــلع أو اخلدم الس
عــىل املرخــص لــه االمتنــاع عــن كل عمــل مــن 
ــادة:30(،  ــة )امل ــة التجاري ــاءة إىل العالم ــأنه اإلس ش

ــه  ــازل عن ــع املســتفيد مــن الرتخيــص مــن التن كــام من
ــا مل  ــن م ــن الباط ــريه م ــص لغ ــن الرتخي ــريه، وم لغ
ــص  ــد ن ــك فق ــة للامل ــادة:32(، ومحاي ــه )امل ــق علي يتف
النظــام عــىل أنــه: "ال يعتــد بعقــد الرتخيــص باســتعامل 
ــادة:3١(،  ــا" )امل ــة إال إذا كان مكتوًب ــة التجاري العالم
ــة إىل  ــام -إضاف ــة للنظ ــة التنفيذي ــرتطت الالئح واش
ــول  ــب األص ــًا حس ــًا ومصدق ــون موثق ــك- أن يك ذل
ومرتمجــًا إذا كان األصــل بغــري اللغــة العربيــة )املــادة: 
30(، كــام أعطــى القانــون املالــك حــق التقــدم بطلــب 
ــدم  ــجل، إذا ق ــن الس ــص م ــد الرتخي ــد عق ــطب قي ش
مــا يثبــت انتهــاء أو فســخ عقــد الرتخيــص، وأوجــب 
ــتفيد  ــدم املس ــره إذا تق ــة أن ختط ــة املختص ــىل اجله ع
ــل  ــص قب ــد الرتخي ــطب قي ــب ش ــص بطل ــن الرتخي م
ــرتاض  ــق االع ــة ح ــذه احلال ــاه يف ه ــطب وأعط الش

ــادة:33(. ــطب )امل ــب الش ــىل طل ع
ويف املقابــل أجــاز القانــون للمســتفيد مــن الرتخيــص 
أن يشــرتط عــىل املالــك أال يســتخدم العالمــة بنفســه 
أو أال يرخــص لغــريه باســتخدامها أو كال األمريــن 
أن  "ال جيــوز  أنــه:  نــص عــىل  كــام  )املــادة:29(، 
ــري  ــودًا غ ــص قي ــن الرتخي ــتفيد م ــىل املس ــرض ع تف
ــة  ــجيل العالم ــا تس ــي خيوهل ــوق الت ــىل احلق ــة ع مرتتب
أو غــري رضوريــة للمحافظــة عــىل هــذه احلقــوق" 
ــب  ــدم بطل ــق التق ــتفيد ح ــى املس ــادة:30(، وأعط )امل
ــد عقــد الرتخيــص مــن الســجل وأوجــب  شــطب قي
عــىل اجلهــة املختصــة أن ختطــره إذا تقــدم املالــك بطلب 
شــطب قيــد الرتخيــص قبــل الشــطب وأعطــاه كذلــك 
ــادة: 33(.  حــق االعــرتاض عــىل طلــب الشــطب )امل
أمــا األحــكام العامــة للرتخيــص فقــد حددهــا القانون 
مــن حيــث املــدة بمــدة احلاميــة املقــررة للعالمــة 
التجاريــة، وحددهــا مــن الناحيــة املوضوعيــة بحــدود 
العالمــة ذاهتــا فاليعطي الرتخيــص باســتخدام العالمة 
أكثــر ممــا تعطــي العالمــة األصليــة ولــو تــم االتفــاق 
ــز  ــص الجيي ــل، فالرتخي ــو باط ــك فه ــري ذل ــىل غ ع
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ــلع أو  ــة الس ــري فئ ــة غ ــويق فئ ــة لتس ــتعامل العالم اس
اخلدمــات التــي ســجلت عليهــا العالمــة )املــادة 29(، 
ويف املقابــل منــع القانــون فــرض أي قيــود غــري مرتتبــة 
ــا  ــة إال م ــجيل العالم ــا تس ــي خيوهل ــوق الت ــىل احلق ع
ــادة 30(،  ــة )امل ــىل العالم ــة ع ــًا للمحافظ كان رضوري
كــام إن عقــد الرتخيــص الينقــل امللكيــة حيــث تضــل 

ملكيتهــا لصاحبهــا )الغامــدي، ١438هـــ :3١١(.
أمــا اإلجــراءات الالزمــة للرتخيــص فقــد بينــت 
ــدم  ــب يق ــدأ بطل ــا تب ــون أهن ــة للقان ــة التنفيذي الالئح
إىل اإلدارة املختصــة مــن املالــك أو وكيلــه أو املرخــص 
لــه وفقــا للنمــوذج املعــد لذلــك بعــد ســداد الرســوم 
ــة  ــات العالم ــىل بيان ــوذج ع ــتمل النم ــررة، ويش املق
وبيانــات مالــك العالمــة وبيانــات املرخــص لــه 
وحــدود الرتخيــص مــن حيــث الزمــان واملــكان 
ــه  ــا ب ــا مرفق ــه هب ــص ل ــات املرخ ــات واخلدم واملنتج
عقــد الرتخيــص )املــادة: 3١(. ومــن ثــم تقــوم اإلدارة 
ــتعامل  ــص باس ــجل بالرتخي ــري يف الس ــة بالتأش املختص
ــك،  ــت ذل ــام يثب ــب ب ــدم الطل ــد مق ــة وتزوي العالم
وتقــوم اإلدارة املختصــة بنــرش اإلعــالن يف النــرشة التي 
ــرش  ــف الن ــع تكالي ــد دف ــة بع ــة املختص ــا اجله حتدده
)الالئحــة التنفيذيــة لقانــون العالمــات التجاريــة، 
الرتخيــص  شــطب  أمــا   .)32 املــادة:  ١436هـــ، 
فيكــون بطلــب يقــدم إىل اإلدارة املختصــة مــن املالــك 
أو وكيلــه أو املرخــص لــه، مرفقــا بــه مــا يثبــت انتهــاء 
أو فســخ الرتخيــص، بعــد أداء الرســوم املقــررة، وتبلغ 
اإلدارة املختصــة الطــرف اآلخــر بالطلــب كتابيــا، ولــه 
ــالل  ــة خ ــة املختص ــام املحكم ــه أم ــرتاض علي االع
ــخة  ــداع نس ــع إي ــه م ــخ إبالغ ــن تاري ــا م ــني يوم ثالث
ــة.  ــدى اإلدارة املختص ــجيله ل ــرتاض وتس ــن االع م
ويوقــف الشــطب إىل حــني اتفــاق الطرفــني أو صــدور 
حكــم هنائــي مــن املحكمــة املختصــة بالفصــل يف 
ــات  ــون العالم ــة لقان ــة التنفيذي ــرتاض )الالئح االع
ــدور  ــة ص ــادة: 33(. يف حال ــة، ١436هـــ، امل التجاري

ــدم  ــة، أو ع ــن املحكم ــرتاض م ــي يف االع ــم هنائ حك
االعــرتاض خــالل املــدة تقــوم اإلدارة املختصــة بنــرش 
ــدم  ــد مق ــجل وتزوي ــه يف الس ــري ب ــطب، والتأش الش
ــون  ــة لقان ــام يثبــت ذلــك )الالئحــة التنفيذي الطلــب ب

ــادة: 34(. ــة، ١436هـــ، امل ــات التجاري العالم
يف حــال اكتــامل إجــراءات الرتخيــص فــإن هــذا يعنــي 
ــي  ــع والت ــاره يف الواق ــب آث ــد وترت ــان العق ــدء رسي ب
تعنــي إباحــة اســتعامل العالمــة للمرخــص لــه بالقــدر 
ــاوز  ــكل جت ــص، ف ــد الرتخي ــه عق ــص علي ــذي ن ال
ــع  ــن رف ــك م ــن املال ــص يمك ــد الرتخي ــدود عق حل
ــرتط  ــل إذا اش ــه، ويف املقاب ــص ل ــىل املرخ ــوى ع الدع
املرخــص لــه عــدم اســتعامل املالــك للعالمــة فيجــوز 
لــه رفــع الدعــوى عــىل املالــك يف حــال خمالفــة ذلــك. 
ــوى يف  ــع الدع ــه رف ــص ل ــق املرخ ــن ح ــح م ويصب
ــك  ــوة باملال ــري أس ــن الغ ــة م ــاك العالم ــم انته ــال ت ح
ــوى،  ــة يف الدع ــة وصف ــب مصلح ــح صاح ــه أصب ألن
ــة  ــاص احلامي ــه انتق ــب علي ــص اليرتت ــد الرتخي وعق
)الغامــدي،  التجاريــة  للعالمــة  املقــررة  القانونيــة 

١438هـــ :3١١(. 
وبتحليــل هــذه األحــكام واإلجــراءات وأثرهــا يف 

ــن: ــىل أمري ــز ع ــا ترك ــد أهن ــة نج ــق احلامي حتقي

األمــر األول: حتديــد حــدود احلــق يف العالمــة التجارية 
ــة  ــني األحــكام املتعلق املرخــص باســتخدامها فهــي تب
باملالــك واألحــكام املتعلقــة باملرخــص لــه ومــا جيــب 
ــي  ــان حيم ــذا البي ــه، وه ــب علي ــا جي ــام وم ــكل منه ل
ــح  ــوين الري ــند القان ــه الس ــق بإعطائ ــب احل صاح
حلقــه والــذي حيظــى بموجبــة باحلاميــة القانونيــة 

ــة.  الالزم

األمــر الثــاين: إحــكام اإلجــراءات باســتكامل البيانــات 
ــح  ــة وفت ــراف العالق ــالغ إط ــهار وإب ــرش واإلش والن
ــق  ــك حيق ــال ش ــذا ب ــن، وه ــرتاض والطع ــاب االع ب

ــه. ــص ل ــك وللمرخ ــة للامل احلامي
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ــة نجــد  ــق احلامي ــن يف حتقي ــن األمري ــر هذي ــم أث وبتقيي
أهنــام حيققــان محايــة متكاملــة حلقــوق كل مــن املالــك 

ــه بشــكل حمكــم ومتكامــل. واملرخــص ل
وممــا ســبق يتبــني أن القانــون نظــم مســألة الرتخيــص 
باســتخدام العالمــة التجاريــة بطريقــة حمكمــة؛ حيــث 
املالــك  بيــان حقــوق وواجبــات كل مــن  فصــل 
واملرخــص لــه بشــكل يبــني حــدود احلــق يف العالمــة 
ــام  ــح كل منه ــك ومن ــزاع يف ذل ــع الن ــن قط ــام يضم ب
الســند القانــوين حلاميــة حقــه، كــام أحكــم اإلجــراءات 
ــه  ــذا كل ــك أن ه ــص، والش ــة الرتخي ــة بعملي املتعلق
ــة. ــة للعالمــة التجاري حيقــق القــدر الــالزم مــن احلامي

اخلامتة 
ــىل اهلل  ــات، وص ــم الصاحل ــه تت ــذي بنعمت ــد هلل ال احلم

. . . بعــد و وسلم وبارك عىل خاتم املرسلني  
فقــد تــم هــذا البحــث بتوفيــق اهلل، حيــث عمــل عــىل 
ــاده:  ــذي مف ــث ال ــكلة البح ــؤال مش ــن س ــة ع اإلجاب
ــق  ــة حتق ــة التجاري ــة بالعالم ــراءات املتعلق ــل اإلج ه
ــة  ــودة للعالم ــة املنش ــن احلامي ــا م ــوط هب ــدر املن الق
البحــث واإلجابــة  التجاريــة؟ ولتحقيــق أهــداف 
ــة  ــان ماهي ــىل بي ــث ع ــل البح ــؤال عم ــذا الس ــىل ه ع
احلاميــة اإلجرائيــة وعالقتهــا باحلاميــة القانونيــة، وبيــان 
اإلجــراءات املتعلقــة بالعالمــة التجاريــة يف قانــون 
ــدول  ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــة ل ــات التجاري العالم
اخلليــج العربيــة والئحتــه التنفيذيــة، ســواء يف مرحلــة 
التســجيل أو مــا بعدهــا، ومــدى أثرهــا يف محايــة 
ــي  ــج الوصف ــك املنه ــًا يف ذل ــة، متبع ــة التجاري العالم
التحليــي؛ بحيــث يبــدأ بوصــف اإلجــراءات ثــم 
ــد  ــة، وق ــق احلامي ــا يف حتقي ــم أثره ــم تقيي ــا ث حتليله

ــة:  ــج التالي ــث إىل النتائ ــل البح وص

ــس  ــدول جمل ــة ل ــات التجاري ــون العالم أوالً: أن قان
ــراءات  ــع إج ــة وض ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل التع
لتســجيل العالمــات التجاريــة مــن شــأن االلتــزام هبــا 

توفــري القــدر املطلــوب مــن احلاميــة اإلجرائيــة يف هــذه 
ــة. املرحل

ــد  ــة يف كل بل ــة املختص ــح اجله ــون من ــًا: أن القان ثاني
كل الصالحيــات الالزمــة حلاميــة العالمــات التجاريــة 
ــض أو  ــن الرف ــا م ــث مكنه ــجيل حي ــة التس يف مرحل
ــات  ــذه الصالحي ــاط كل ه ــول، وأح ــف أو القب الوق

ــة. ــق احلامي ــة لتحقي ــات الالزم بالضامن

ثالثــًا: أن اجلهــة املختصــة التــي حيددهــا القانــون 
ــق  ــوم بالــدور األكــرب يف حتقي ــي تق ــة الت ــي اجله ه
احلاميــة اإلجرائيــة وتطبيقهــا يف الواقــع وأهــم أدواهتــا 
للقيــام هبــذا الــدور هــو ســجل العالمــات التجاريــة، 
بمــدى  مرتبطــة  أدوارهــا  حتقيــق  يف  وفعاليتهــا 
قانــون  يمنحهــا  التــي  والصالحيــات  الســلطات 

العالمــات التجاريــة والئحتــه التنفيذيــة.

ــة  ــّد بمثاب ــة ٌيع ــة التجاري ــجيل العالم ــًا: أن تس رابع
للعالمــة  القانونيــة  احلاميــة  يوفــر  الــذي  املســتند 
باحلاميــة  التجاريــة  العالمــة  فالحتظــى  التجاريــة؛ 
ــي  ــدور احلامئ ــل ال ــجيلها، ويتمث ــد تس ــة إال بع الكامل
مــن  املســجلة  العالمــة  حيمــي  أنــه  يف  للتســجيل 
تســجيل عالمــة أخــرى مــن شــأهنا اإلرضار هبــا، 
ــع  ــة إذا وق ــب احلامي ــاس لطل ــند األس ــد الس ــام يع ك

االعتــداء عــىل العالمــة.

خامســًا: أن النظــام وضــع إجــراءات ملــا بعد التســجيل 
تضمــن قــدرًا جيــدًا مــن احلاميــة؛ إال أنــه مل يفصــل يف 
األحــكام املرتتبــة عــىل الرهــن واحلجــز عــىل العالمــة 

التجاريــة.

سادســًا: متثــل احلاميــة اإلجرائيــة اخلــط األول للحاميــة 
الــذي  الوقائــي  القانونيــة، وذلــك نظــرًا للطابــع 
تتســم بــه، كــام إهنــا مــن أوســع وأقــوى ســبل احلاميــة 

ــة. ــة التجاري للعالم
أما التوصيات التي خلص إليها البحث فهي:
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أوالً: وضــع معيــار أو ضابــط حمــدد لبيــان معنــى احلط 
ــا  ــجلت عنه ــي س ــات الت ــلع أو اخلدم ــأن الس ــن ش م
ــرر  ــط لل ــع ضاب ــك وض ــة، وكذل ــة التجاري العالم

الــذي يمنــع مــن تســجيل العالمــة التجاريــة. 

برهــن  املتعلقــة  األحــكام  وبيــان  تفصيــل  ثانيــًا: 
عليهــا. واحلجــز  التجاريــة  العالمــة 

ثالثــًا: إعــادة صياغــة القانــون والئحتــه التنفيذيــة 
بشــكل يتضمــن إكــامل النقــص يف اجلوانــب اإلجرائيــة 
والثانيــة،  األوىل  التوصيتــان  تضمنتــه  مــا  وحيقــق 
وبشــكل جيعــل كل منهــام مكمــاًل لآلخــر بعيــدًا عــن 

ــراءات.  ــض اإلج ــام يف بع ــل بينه ــرار احلاص التك
ــا  ــىل نبين ــلم ع ــىل اهلل وس ــرًا وص ــد هلل أوالً وآخ واحلم

ــه. ــه وصحب حممــد وعــىل آل
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وفقــًا ألنظمــة امللكيــة الصناعيــة الســعودية واتفاقيتــي 

باريــس والرتبــس. ط3، جــدة، مكتبــة الشــقري.

القليــويب، ســميحه. )20١6م( امللكيــة الصناعيــة. 
ط١0، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة.

اهلــروي، حممــد. )200١م(. هتذيــب اللغــة. بــريوت، 
دار إحيــاء الــرتاث العــريب.

ــوق  ــز يف حق ــداهلل. )١435هـــ(. الوجي ــداهلل، مح مح
امللكيــة   - الصناعيــة  )امللكيــة  الفكريــة  امللكيــة 
ــاد. ــون واالقتص ــة القان ــاض، مكتب ــة(. الري التجاري

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــد. )١429هـــ(. معج ــر، أمح عم
املعــارصة. بــريوت، عــامل الكتــب.

ــات  ــم املصطلح ــريار. )١4١8هـــ(. معج ــرو، ج كون
ــات. ــة للدراس ــة اجلامعي ــريوت، املؤسس ــة. ب القانوني

ــد. ط7،  ــم الرائ ــربان. )١992م(. معج ــعود، ج مس
ــني. ــم للمالي ــريوت، دار العل ب

األبحاث: 

احلمــوري، طــارق. )20١0م(. "العالمــات التجاريــة 
قــراءة يف أصــول احلاميــة ومعايريهــا". املجلــة األردنيــة 
ــامدة  ــن ع ــادرة ع ــية الص ــوم السياس ــون والعل يف القان
ــه. املجلــد2، العــدد2،  البحــث العلمــي بجامعــة مؤت

ص١45-١70. ص 

الــراوي، مظفــر. )١442هـــ(. "اإلشــكاليات القانونية 
لرهــن العالمــة التجاريــة يف الترشيــع اإلمــارايت". جملــة 
كليــة القانــون الكويتيــة العامليــة. املجلــد32، العــدد4، 

ص ص407- 445.

الصغــري، حســام الديــن. )2004, 8(. "قضايــا خمتــارة 
مــن اجتهــادات املحاكــم العربيــة يف جمــال العالمــات". 
ــات  ــن العالم ــة ع ــو دون اإلقليمي ــدوة الويب م يف ن ــدَّ ُق

التجاريــة ونظــام مدريــد, الــدار البيضــاء.
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اإلجرائيــة  "احلاميــة  )20١7م(  فهــد.  العازمــي، 
للعالمــة التجاريــة". رســالة ماجســتري، جامعــة آل 

البيــت.

تســجيل  "إجــراءات  )20١2م(.  زيــاد.  القــريش، 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــات التجاري العالم
دراســة حتليليــة مقارنــة يف ضــوء أحــكام إتفاقيــة 
تربــس"، جملــة جامعــة امللــك عبــد العزيــز لإلقتصــاد 
واإلدارة. املجلــد26، العــدد١، ص ص349-4١١.

اإلجرائيــة  "احلاميــة  )2009م(.  فاطمــة.  حســن، 
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ــا. ــات العلي ــة للدراس ــامن العربي ــة ع جامع

التجاريــة  "العالمــة  مولــود. )20١4م(.  حــواس، 
كأداة محايــة". جملــة دراســات اقتصاديــة الصــادرة عــن 
مركــز البصــرية للبحــوث واالستشــارات واخلدمــات 

التعلميــة، عــدد23، ص ص١27 -١54.

عــي، ســامح. )20١5م(. "احلاميــة اإلجرائيــة للعالمــة 
ــل.  ــة باب ــانية بجامع ــوم اإلنس ــة العل ــة". جمل التجاري

ص١248-١265 ص  عــدد3، 

قرمــان، عبدالرمحــن. )١43١هـ(."محايــة العالمــة 
ــادرة  ــاة الص ــن واحلي ــة األم ــهورة". جمل ــة املش التجاري
األمنيــة.  للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  عــن 

ص68-7١. ص  العــدد334،  املجلــد29، 

ــة  ــة إداري ــجيل كآلي ــعد. )20١9م("التس ــب، س لقلي
حلاميــة العالمــة التجاريــة". جملــة الباحــث للدراســات 
ــوم  ــوق والعل ــة احلق ــن كلي ــادرة ع ــة الص األكاديمي
ــد6،  ــر، املجل ــاج خل ــة احل ــة باتن ــية بجامع السياس

.١35 ص١١9-  ص  العــدد١، 

األحكام القضائية: 

حكــم ديــوان املظــامل رقــم ١4/د/إ/4 لعــام ١4١0هـ 
يف القضيــة رقــم ١/2355/ق لعــام ١409هـــ واملؤيد 

لعــام  ١١١/ت/3  رقــم  التدقيــق  هيئــة  بحكــم 
. ١4١١هـ 

حكــم ديــوان املظــامل رقــم 58/د/تــج/3 لعــام 
لعــام  ١/١55١/ق  رقــم  القضيــة  يف  ١426هـــ 
رقــم  التدقيــق  هيئــة  بحكــم  واملؤيــد  ١42١هـــ 

١424هـــ. لعــام  ١83/ت/3 

ــج/4  ــم 3/١8/63/د/ت ــامل رق ــوان املظ ــم دي حك
ــام  ــم ١/857/ق لع ــة رق ــام ١4١5هـــ، يف القضي لع
رقــم  التدقيــق  هيئــة  بحكــم  واملؤيــد  ١4١4هـــ، 

١4١6هـــ.  لعــام  60/ت/4 

لعــام  ١١0/د/إ/3  رقــم  املظــامل  ديــوان  حكــم 
لعــام  ١/١938/ق  رقــم  القضيــة  يف  ١424هـــ 
رقــم  التدقيــق  هيئــة  بحكــم  واملؤيــد  ١424هـــ 

١425هـــ.  لعــام  2١5/ت/5 

لعــام  238/د/إ/2  رقــم  املظــامل  ديــوان  حكــم 
لعــام  ١/3838/ق  رقــم  القضيــة  يف  ١429هـــ 
ــم 260/ ــتئناف رق ــم االس ــد بحك ١427هـــ، واملؤي

. ١430هـــ  لعــام  إس/5 

ــم ١/549١/ق  ــة رق ــامل يف القضي ــوان املظ ــم دي حك
ــد بحكــم حمكمــة االســتئناف  لعــام ١429هـــ، واملؤي

رقــم ١783/ق لعــام ١436هـــ .

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــامل يف اململك ــوان املظ ــم دي حك
رقــم 92/د/تــج/5 لعــام ١424هـــ يف القضيــة رقــم 
ــة  ــم هيئ ــد بحك ــام ١42١هـــ واملؤي ١/955/ق لع

ــام ١425هـــ.  ــم 29١/ت/3 لع ــق رق التدقي

القوانني واألنظمة: 

ــس  ــدول جمل ــة ل ــات التجاري ــام( العالم ــون )نظ قان
ــام ١435هـــ،  ــة لع ــاون لــدول اخلليــج العربي التع
بتاريــخ  م/5١  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر 

26هـــ. /07 /١435
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الالئحــة التنفيذيــة لقانــون )نظــام( العالمــات التجارية 
ــام  ــة لع ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ل
١436هـــ، الصــادرة بقــرار اهليئــة العامــة ملجلس دول 
التعــاون اخلليجــي رقــم 5١ بتاريــخ ١436/8/3هـــ 
)20١5(. واملنشــورة بصحيفــة أم القــرى يف العــدد 

رقــم 4625 بتاريــخ ١437/9/26هـــ.

مواقع االنرتنت: 

موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية

https://www.wipo.int/portal/ar/index.html
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