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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
  

Naif Arab University for Security Sciences  
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   )٢٦(            نموذج رقم              ئيةالجناالعدالة   :  قسم 

  التشريع الجنائي اإلسالمي  :تخصص

  

@@@@òÛbŠ@˜ƒÜß@@@@@@@nubß@@@@êaŠìn×†@ @
@ @

  . في النظام السعوديالحماية الجنائية للعالمات التجارية:   عنوان الرسالة

  )دراسة نظرية وتطبيقية             (

  دخالد محمد سعد الرشي:   إعداد الطالب

  أسامة بن محمد عجب نور. د:   إشراف 

  :لجنة مناقشة الرسالة 

  مشرفاً.             أسامة بن محمد عجب نور.د - ١  

  عضواً.                محمد بن حمد الهوشان.د - ٢  

                 عضواً.محمد المدني ابو ساق .د - ٣  

  .م١٠/١١/٢٠٠٣هـ الموافق ١٦/٩/١٤٢٤:   تاريخ المناقشة

 هااالعتداءات على العالمات التجارية والحد من       كيفية التصدي لظاهرة    في تبرز:   مشكلة البحث 

هل النظام الحالي (سؤال هذا  تظهر المشكلة جلية في  و ،بالحماية الجنائية الالزمة    

المعمول به لحماية العالمات التجارية بالمملكة العربيـة الـسعودية يعـد كافيـاً              

 االعتداءات على العالمات التجارية ؟ والـى أي مـدى تحقـق             للتصدي لظاهرة 

  .)نصوصه وأحكامه الهدف المنشود من وضعها
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دور الدولة في الحماية الجنائية للعالمـات التجاريـة           بيان  و تبرز في إيضاح  :   أهمية البحث 

  و،  المـستهلك  ولتاجر اهميتها في الجانب االقتصادي ودورها في التأثير على أل

يف الشرعي لهذا   يتكال و  والتأصيل ،  لذلك  وأهمية التصدي  يها االعتداء عل  خطورة

مـن  األخرى  المقارنة بين النظام السعودي وأنظمة دول         وبيان أوجه  ، االعتداء

  .خالل إيضاح أوجه االتفاق واالختالف فيما بينهما

ءات تـسجيل   إجـرا   بإيـضاح     العالمات التجاريـة   االعتداء على     مفاهيم بيان:   أهداف البحث 

الحـق   ، يهاآلثار الحقوقية المترتبة عل    و العالمات التجارية في النظام السعودي      

  وإمكانية التـصرف   يها واآلثار المترتبة عل   ةفي ملكية العالمات التجارية السعودي    

 ، والعقوبات المترتبة في الفقه اإلسـالمي      هاالتكييف الشرعي لجرائم   وبيان   ،فيها

على العالمات التجارية التي سن لها المـنظم الـسعودي          تحديد جرائم االعتداء    و

 إجراءات الحماية الجنائية للعالمات      والوقوف على    ، والعقوبات اللوائح والقوانين 

التجارية بالمملكة العربية السعودية التي تساهم في منع االعتداء وبيـان جهـات             

  قضايا اعتداء    دراسة  و ،التي تباشر هذا الدور   ) اإلداري والقضائي  (االختصاص

 للوقـوف علـى      الصادرة فيها  األحكام  مضمون ليلعلى العالمات التجارية  وتح    

  .  لنصوص النظامءمدى فاعلية تطبيق القضا

ما طبيعة العالمات التجارية طبقاً لنظام العالمـات التجاريـة          ( في اآلتي    تكمن:   تساؤالت البحث 

ـ         و ،السعودي سعودي لتـسجيل العالمـات      ما اإلجراءات المتخذة في النظـام ال

ما التكييف القانوني للحق في ملكية  ويه،التجارية  وما اآلثار الحقوقية المترتبة عل   

ما التأصيل والتكييف الـشرعي      و ،عليها  وما اآلثار المترتبة    ،العالمات التجارية   

 ، عليها  الشريعة اإلسالمية  ت العقوبا االتجارية وم لجرائم االعتداء على العالمات     

 والى أي حد تم تغطيتها فـي        ، أنواع جرائم االعتداء على العالمات التجارية      ماو

 وما إجـراءات الحمايـة      ،نصوص النظام السعودي وفرض عقوبات مناسبة لها      

مـا   و الجنائية المتخذة في المملكة للحد من االعتداء على العالمـات التجاريـة           

  .)بذلكالجهات المختصة 

المنهج االستقرائي التأصيلي النقدي فيما يتعلق بالجانب النظري         في البحث    اتبع:   منهج البحث 

باإلضافة إلى منهج تحليل المضمون عند دراسة الحالة فيمـا يتعلـق بالجانـب              

  .التطبيقي وردها إلى الجانب النظري
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إن العالمة التجارية ذات أهمية في الميدان التجاري للمستهلك والتاجر  علـى             :   أهم النتائج 

 وأنها تصنف قانونياً من عناصر الملكية الصناعية والتجارية ومـن           ،وى  حد س 

 وأن النظام السعودي    ،مفردات الملكية الفكرية وهي حق معنوي ناتج عن الذهن          

للعالمات كفل الحماية القانونية للعالمة التجارية المسجلة ورتب حقوقاًً لذلك وحدد           

قوبـة  ي لـه رغـم ضـعف الع       النظام صور جرائم االعتداء بشكل كافي للتصد      

 وتكفل بإجراءات فاعلة لتطبيق النظـام  مـن          المنصوص عليها لردع المخالف،   

 وقد  ،تحري وجمع استدالل وتحقيق وادعاء عام وما يتخذ من إجراءات تحفظية              

 وأن  ،ترك للقاضي وموظف التسجيل شطب العالمة  وفق الـشروط النظاميـة             

داء على العالمة بأنه من أفعـال الغـش         الشريعة اإلسالمية أصلت وكيفت االعت    

  .والخداع وصنفتها جرائم تعزير
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Research problem: the problem of the thesis implies in how to prevent the 
breach of the trade marks and preserve them by the criminal protection. 
The problem appears clearly in the following question ( is the current law 
in the Saudi Arabia is sufficient to protect the breaching of  the trade 
marks? ) and to what extent the articles and deeds of the law could obtain 
the supposed objective?  

 
Research Importance: the importance of the lies on the role of the state in the criminal 

protection for the trade marks for their importance in the economic aspect, 
and their impact role on the trader and the consumer. Also, it reveals the 
risk of violating them and the importance to protect them. And the origin 
and lawful adoption of this breaching, and to show the sides of the 
comparisons between the Saudi law and the laws of other states law 
showing the similarities and differences.  

 
Research objectives: to show the principles of the violating of the trade marks, showing 

the registration procedure of the trade marks in the Saudi law and the 
responsibilities of this. The right to have the Saudi trade marks and the 
results of it, and the possibility to have the right to be free to change it. 
Also, to show the law adjustment for their breaches  
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and the penalties for them in the Islamic law, and to identify the crimes of 
breaching the trade marks in the Saudi law, regulations and penalties. And 
to be attentive on the procedures of the protection of the trade marks in 
the Saudi Arabia kingdom which contributes in preventing this breach and 
to assign the concerned authorities (administrative and judicial) which 
begins in this role. And to study the case of violating the trade marks and 
to analyze the content of issued verdicts to verify the effectiveness of 
applying the articles of the law. 

 
Research Hypothesis/ Questions: lay in the following ( what is the nature of the trade 

marks according to the Saudi law, and what are the procedures in the 
Saudi law to register the trade marks and what are the lawful impact on it. 
What is the lawful adjustment for the right to have the trade mark , what 
are the duties for this, what is the lawful  adjustment for the violating 
crime on the trade marks and what are the Islamic penalties for this 
violating, what are the kinds of violating  of the trade marks and to what 
extent they are covered by the Saudi law and arranging the appropriate 
penalties, what are the procedures in Saudi Arabia to restrict the act of 
violating on the trade marks , and what are the concerned authorities for 
this) 

 
Research Methodology: the research adopted the inductive and critical method regarding 

the theoretical side in addition to the method of analyzing the contents on 
the study of the case regarding the practical side and to retrieve it to the 
theoretical side.  

 
Main Results: The trade mark is of great importance in the field of the commercial respect 

for both the consumer and the trader. It is lawfully classified as it is on of 
the industrial and commercial properties and it is of intellectual property 
as well. The Saudi law of the trade marks has guaranteed the lawful 
reservation of the registered trade marks and has arranged rights on this. 
And the law has assigned the violation forms to be able face them in spite 
of the fact of the weakness of the penalties toward the offenders. Also the 
law guarantees to take effective procedures to apply the regulations and 
from investigations and collecting evidences and prosecutions and the 
taken protective procedures, the judge and the registrar have left the 
cancellation of the trade mark to be according to the lawful conditions. 
The Islamic law has adjusted the breach of the trade mark as on of the act 
of deception and swindling.    
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 والصالة والسالم على سيدنا محمد أشرف األنبياء والمرسلين، وعلـى           الحمد هللا، 

  .آله وصحبه أجمعين

  . وفقني إلى إنجاز هذه الرسالةالشكر أوالً هللا سبحانه وتعالى الذي

  : وأوجه شكري الجزيل إلى كل من ساهم معي إلتمام هذه الرسالة وأخص 

  

  والدي ووالدتي

  زوجتي وبناتي

  أخواني وأخواتي

  وكل من كان له يد العون

  

وأدعو اهللا عز وجل أن ينفع بها، وأن يجعلها عمالً خالصاً لوجهـه، وصـلى اهللا               

  ..ى آله وصحبه أجمعينوسلم على سيدنا محمد وعل

  
  

א
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  إهـــداء
  

يريد البحث والدراسة في مجال حقوق  طالب علملكل 

  .الملكية الفكرية والحقوق المعنوية

א
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 حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن           ،احلمد هللا 
ن  وأشـهد أ . ومن يضلل فال هادي له. من يهده اهللا فال مضل له    .سيئات أعمالنا 

  :  إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وبعد الَّ

فإن العالمات التجارية من وسائل التمييز اخلاصة باملنتجات ، وأصـبحت           
نـوع   فهي وسيلة للتعرف على      ،حقاً ميلكه األفراد والشركات بالقطاع اخلاص     

املنتج، كما أا وسيلة جلذب املستهلك من خالل غرس القناعة ذا املنتج احلامل             
 فهي إذا ذات صلة مباشرة بالتجـارة واالقتـصاد ، بـل             ،هلذه العالمة التجارية  

 ويف نفس الوقت تشكل محاية      .زة ألي مشروع جتاري أو خدمي     أصبحت مسة مميِ  
فهي .  عليه التعدي محاية خاصة لعدم     رض، وتف  متنع االعتداء على منتجه    ،لصاحبها

يز اخلاص فإن االهتمام ا     يإحدى وسائل املنافسة املشروعة، ومبا أا متثل هذا التم        
ن الرومانيني هم أول مـن      إ والصناع يرجع إىل أمد طويل حيث        من قبل التجار  

 استعمل العالمة التجارية، إال أن استعماهلم هلا مل يبق مقصوراً عليهم فحسب بل            
  .هم معظم الشعوب يف أوروبا وغريهاأخذته عن

ظهرت خالل العصور الوسطى بوادر محاية قانونية للعالمات        ومبرور الزمن   
ن منتجـات   عالتجارية يف هيئة حقوق يتخذها املنتج رمزاً ملهاراته مميزاً منتجاته           

  .منافسيه

ىل أن  إحقوق ملكية جتارية وصـناعية أخـرى         وتطورت األوضاع بظهور    
د وجود هذه احلقوق يف منتصف القرن التاسع عشر عند قيام الثورة الصناعية             تأك

 وشدة املنافسة بني املنتجني والصناع مما       ، ورواج التجارة  ،وبدء عصر التكنولوجيا  
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  نظـم  بـصورة ترتب عليه ظهور مصاحل اقتصادية جديدة تطلبت سن تشريعات          
ريعات امللكية الصناعية   قانونية ذات طبيعة خاصة تواكب تطورات العصر وهي تش        

  .والتجارية لدى الدول الصناعية

تجارية ما ظهر يف فرنسا     وكان أول التشريعات القانونية املنظمة للعالمات ال      
 اهتمامها بالعالمات التجارية، ومـن      خرى األ  ومنها أخذت الدول   ،م١٨٥٧عام  

  .مات التجاريةسن القوانني اخلاصة بالعالب بدورها بادرتبينها الدول العربية اليت 

 وقد أدركت اململكة العربية السعودية أمهية محايـة العالمـات التجاريـة            
 بتـاريخ   ٨٧٦٢لسامي رقـم    فأصدرت نظام تسجيل العالمات الفارقة باألمر ا      

 بتـاريخ    ٥م امللكـي رقـم      هـ الذي ألغي مبوجـب املرسـو      ٢٨/٧/١٣٥٨
سالف الذكر  هـ وذلك ملضي فترة طويلة على صدور األمر السامي          ٤/٥/١٤٠٤

وتغري األوضاع باململكة بتطورها وازدهار احلركة التجارية بصفة خاصة وقصور          
  .نظام أحكام تسجيل العالمات الفارقة عن مسايرة النهضة الشاملة

وقد سار النظام األخري على هدي القانون النموذجي للدول العربيـة بـشأن             
            ناعية للـدول العربيـة     العالمات التجارية املصدر مبعرفة مركـز التنميـة الـص         

  .م١٩٧٥عام 

   ولعظم الدور الذي تلعبه العالمات التجاريـة لكوـا         ، وانطالقاً مما سبق  
مظنة االعتداء أو التالعب ا كان البد من محايتها جنائياً ملنـع ذلـك وفـرض      

 ،اطل هلا  أو االستعمال الب   ، أو تقليدها  ،التزامات وشروط خاصة للحد من تزويرها     
 أو الترويج هلذه األفعال مما يؤدي إىل الغش والتـدليس           ،أو اغتصاا من صاحبها   

النظم القانونية  ويف   وكل ذلك حمرم وممنوع يف الشريعة اإلسالمية         ،على املستهلك 
  .  التشريعات املختلفةوجتازي من يفعله ويأتيه بعقوبات تفرضها
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باطل وتدلوا ا إىل احلكام لتـأكلوا      وال تأكلوا أموالكم بينكم بال    "قال تعاىل   
  )١(". فريقاً من أموال الناس باإلمث وأنتم تعلمون

  ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على النـاس يـستوفون وإذا           "وقال تعاىل   
  )٢("كالوهم أو وزنوهم خيسرون 

  )٣(" من غشنا فليس منا"وقال عليه السالم 

مات التجارية يف ظل االنفتاح ونتيجة لتفاقم جرائم االعتداء على العال
 عنوانه باحلماية حمدداً ،االقتصادي والتجاري فقد وقع االختيار على هذا املوضوع

  .دراسة نظرية وتطبيقية" اجلنائية للعالمات التجارية يف النظام السعودي 

الدراسة إضافة إىل جهد يف كون ي وأن ،راجياً من اهللا تعاىل العفو والتوفيق
  .لباحثنيمن سبق من ا

  : بياا على النحو اآليت ،  فصولقد مت تقسيم هذا البحث إىل أربعةو

  
א @Ýà“íë@szjÛa@òİ‚@pbíìn«@åÇ@ñŠbjÇ@ìçëZ@:א @

  . وتساؤالته، وأهدافه، وأمهيته،مشكلة البحث: املبحث األول 

  .مشكلة البحث وأمهيته: املطلب األول 

  .ؤالتهأهداف البحث وتسا: املطلب الثاين 

  .منهج البحث وجماالته وحمدداته: املطلب الثالث 

  .مفاهيم البحث الرئيسة والدراسات السابقة: املبحث الثاين  

                                           
  ) ١٨٨(ورة البقرة اآلية رقم س) ١(
  ) ١(ورة املطففني اآلية رقم س) ٢(
  .بريوت، املكتب التجاري للطباعة والنشر، بدون تاريخ. صحيح مسلم. النيسابوري، حممد بن احلجاج ) ٣(



  
-١٣- 

  .الدراسات السابقة: املطلب األول 

  .مفاهيم البحث واملصطلحات: املطلب الثاين 

  

א  òíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@òîàçcZ@ :א
 )املاهية(تجارية طبيعة العالمة ال: املبحث األول 

 .تعريف العالمة التجارية: املطلب األول 

 .أمهية العالمة التجارية: املطلب الثاين 

 .أشكال وأنواع العالمة التجارية: املطلب الثالث 

 .شروط العالمات التجارية: املطلب الرابع 

 .طبيعة العالمة التجارية من الناحية القانونية: املبحث الثاين 

 .العالمة التجارية يف امللكية الفكرية : املطلب األول

 .العالمة التجارية حق من احلقوق املعنوية: املطلب الثاين 

نبذة عن تطور قانون العالمات التجارية بشكل عام ونظام : املطلب الثالث 
  .العالمات السعودي بشكل خاص

 

א  Z@ð†ìÈÛa@âbÄäÛa@À@òíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@Ýîvm@א
 .إجراءات التسجيل:  األول املبحث

 .سجل العالمات التجارية: املطلب األول 

 .األشخاص الذين حيق هلم طلب التسجيل: املطلب الثاين 

 .تقدمي الطلب والتسجيل: املطلب الثالث 



  
-١٤- 

 .حقوق مكتب التسجيل وواجباته: املطلب الرابع 

 .التظلم على قرارات املسجل: املطلب اخلامس 

 .بول تسجيل العالمة وإشهارهاق: املطلب السادس 

 .اعتراض الغري على قبول التسجيل: املطلب السابع 

 .اآلثار اليت تترتب على تسجيل العالمة التجارية: املبحث الثاين 

 .احلق يف التعديل والتجديد: املطلب األول 

 .احلق يف ملكية العالمة التجارية: املطلب الثاين 

 واحلجز ، ورهنها، بالعالمة بنقل ملكيتهااحلق يف التصرف: املطلب الثالث 
 .عليها

 .شطب العالمة التجارية: املبحث الثالث 

 شطب العالمة قضائياً: املطلب األول 

 .شطب العالمة إدارياً: املطلب الثاين 

  .اآلثار املترتبة على شطب العالمة التجارية: املطلب الثالث 
 

א @òîØÜß@lbn×a@À@Õ¨a@òíb¼@åß@òíŠbvnÛa :א òßýÈÛa@
òîöbä§aë@òîÇ‹“Ûa@òîybäÛaZ@ 

التأصيل الشرعي جلرائم االعتداء على العالمة التجارية يف : املبحث األول 
 .الفقه اإلسالمي

التكييف الشرعي جلرائم االعتداء على العالمة التجارية يف : املطلب األول
 .الفقه اإلسالمي



  
-١٥- 

لى العالمات التجارية يف املنظور حكم جرائم االعتداء ع: املطلب الثاين 
 .الشرعي

 عقوبة جرائم االعتداء على العالمة التجارية: املطلب الثاين 

 .احلماية املقررة يف النظام السعودي للعالمات التجارية: املبحث الثاين 

 .محاية العالمة التجارية من الناحية املوضوعية: املطلب األول 

 . التجارية من الناحية اإلجرائيةمحاية العالمة: املطلب الثاين 

א א  @òîÔîjİnÛa@Ýöb¾aZ :א
  . النتائج و التوصياتاخلامتة وتشمل

 .املراجع
  

א אא א א



  
-١٦- 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

א א

szjÛa@òİ‚@pbíìn«@ @
@@ @

  . وتساؤالته، وأهدافه، وأمهيته،مشكلة البحث: املبحث األول  

  .مفاهيم البحث الرئيسة والدراسات السابقة: لثاين  املبحث ا 



  
-١٧- 

א א

émüúbmë@éÏa‡çcë@énîàçcë@szjÛa@òÜØ“ß@ @
@ @
א א

@szjÛa@òÜØ“ßéÏa‡çcë@ @
@ @

@szjÛa@òÜØ“ß@Z@ @

 أو أي ، أو الغصب، أو التقليد،إن االعتداء على العالمات التجارية بالتزوير
يعة ليله يعد مفسدة خطرية جترمها الشرتضوصورة كانت بقصد غش املستهلك 

حفاظاً على حقوق امللكية اخلاصة بالتاجر أو ، اإلسالمية والقوانني الوضعية
  .الصانع

 ويف ظل زيادة انتشار هذه الصور من االعتداءات وتطور أساليبها وأمناطها 
 واحلد من ،تربز مشكلة الدراسة هلذه الظاهرة من حيث كيفية التصدي هلا

 كما تظهر املشكلة جلية .ة اجلنائية الالزمة للقضاء عليهاها بواسطة احلمايانتشار
هل النظام احلايل املعمول به حلماية العالمات التجارية : يف سؤال يفرض نفسه 

داءات على باململكة العربية السعودية يعد كافياً للتصدي لظاهرة االعت
يف كامه اهلدف املنشود ىل أي مدى حتقق نصوصه وأحإالعالمات التجارية ؟ و

  ؟هذا السبيل 

  -: يتضح أن مشكلة البحث تكمن يف اآليت وهنا

التعرف على اجلوانب التجرميية اخلاصة بالعالمات التجارية يف النظام  



  
-١٨- 

  . االعتداءات عليهالىسعودي واألساليب املتبعة للكشف عال

لى العالمات مدى فعالية األنظمة العقابية يف اململكة يف احلد من االعتداء ع 
  .التجارية ومقدرا على محايتها

 عند تطبيقهالنصوص القانونية اخلاصة حبماية العالمات التجارية مدى فاعلية ا 
القضائية ملعرفة مدى مالءمتها لتطور جرائم االعتداء على العالمة يف اجلهات 
 .ومكافحتها التجارية

@ @
@szjÛa@òîàçcZ@ @

  :نقاط على النحو اآليت تربز أمهية موضوع هذا البحث يف عدة 

 إيضاح احلماية اجلنائية للعالمات التجارية وأمهيتها يف اجلانب االقتـصادي           - ١
  .ودورها يف التأثري على املستهلك

 إيضاح خطورة االعتداء على العالمات التجارية وأمهيـة التـصدي هلـذا             - ٢
  .االعتداء من حيث اجلوانب الشكلية واملوضوعية

  .ات التجاريةملة يف احلماية اجلنائية للعال بيان دور الدو- ٣

 تؤصل وتكيف من الناحية الـشرعية        احلماية اجلنائية للعالمات التجارية ملْ     - ٤
اجلانـب  يضاح  إيسهم يف    ولعل هذا البحث     ،وتبني أحكامها بشكل واضح   

  .الشرعي هلذا املوضوع

العربيـة مـن     بيان أوجه املقارنة بني النظام السعودي وأنظمة بعض الدول           - ٥
 وبيان أوجه االتفـاق     ،خالل إيضاح نصوصها اخلاصة بالعالمات التجارية     

  .واالختالف فيما بينهما

 زيادة املعرفة والوعي للتاجر واملستهلك من خالل إيضاح النظام الذي  جيرم             - ٦



  
-١٩- 

  .االعتداء على العالمات التجارية يف اململكة العربية السعودية

ية باب قل طرقه من الباحثني حيث       ية للعالمات التجار   موضوع احلماية اجلنائ   - ٧
يفـردوه   ومل   ،دراستهممن   باعتباره جزءاً ن أغلبية الذين تناولوه كتبوا عنه       إ

  .بالدراسة



  
-٢٠- 

א א
@ @

çczjÛa@Òa‡s émüúbmëN@@@ @
@szjÛa@Òa‡çc@Z@ @

  : إىل اآليتدف الدراسة يف جماالا النظرية والتطبيقية

يف مفهومها عـن    بس  لوال العالمات التجارية إلزالة الغموض      مفهومإيضاح   - ١
  . هلا من بعض الوجوهغريها من املصطلحات املشاة

 بيان التأصيل والتكييف الشرعي جلرائم االعتداء على العالمـات التجاريـة            - ٢
  .والعقوبات املترتبة على هذا االعتداء يف ضوء الفقه اإلسالمي

ء على إجراءات تسجيل العالمات التجارية يف النظام الـسعودي           إلقاء الضو  - ٣
 باإلضافة إىل اآلثار احلقوقية املترتبة على هـذا         ،هم يف فاعلية النظام   ساليت ت 

  .التسجيل
 تسليط الضوء على احلق يف ملكية العالمات التجارية واآلثار املترتبة علـى             - ٤

النظـام  يف  لتجاريـة   المـات ا   ومدى إمكانية التـصرف بالع     ،هذه امللكية 
  .السعودي

 حتديد جرائم االعتداء على العالمات التجارية اليت سن هلا املنظم الـسعودي        - ٥
  .اللوائح والقوانني والعقوبات

 إيضاح إجراءات احلماية اجلنائية للعالمات التجاريـة باململكـة العربيـة            - ٦
ليت تباشـر    منع االعتداء وبيان جهات االختصاص ا       يف همسالسعودية اليت ت  

  . هذا الدور
 استعراض وشرح عدد من قضايا االعتداء على العالمات التجارية واألحكام           – ٧

الصادرة بصددها وحتديد مضموا للوقوف على مدى فاعليـة التطبيقـات        
  . القضائية لنصوص النظام



  
-٢١- 

 إعداد التوصيات املقترحة املستنبطة من دراسة بعض قضايا االعتداء علـى            - ٨
 التجارية باململكة، وذلك لزيادة فعالية احلماية للعالمات التجارية         العالمات

  .مبعاجلة السلبيات اليت قد تظهر
  

@szjÛa@püúbmZ@ @

إن مشكلة البحث تثري عدة تساؤالت يسعى الباحث لإلجابة عنـها مـن             
  -:خالل دراسته ، وتكمن هذه التساؤالت يف اآليت 

ملا نص عليه نظام العالمـات التجاريـة         ما طبيعة العالمات التجارية طبقاً       - ١
  السعودي؟

 ما التأصيل والتكييف الشرعي جلرائم االعتداء على العالمات التجارية؟ وما           – ٢
الذي يترتب على هذا التأصيل والتكييف من عقوبات تفرضـها الـشريعة            

  اإلسالمية؟
حبيث ة   ما اإلجراءات املتخذة يف النظام السعودي لتسجيل العالمات التجاري         – ٣

تسهم يف محاية العالمة التجارية؟ وما اآلثار احلقوقية املترتبـة علـى هـذا              
  التسجيل؟

تبة  ما التكييف القانوين للحق يف ملكية العالمات التجارية ؟ وما اآلثار املتر            – ٤
ىل أي حد ميكن التصرف يف العالمة يف ضـوء          إعلى هذه امللكية للعالمة ؟ و     
  ودي؟هذه امللكية يف النظام السع

ىل أي حد مت تغطيتها     إ ما أنواع جرائم االعتداء على العالمات التجارية ؟ و         – ٥
  يف نصوص النظام السعودي وفرض عقوبات مناسبة هلا؟

ـ  ما اجلهات املختصة حبماية العالمات التجارية ؟ ومـا إ          - ٦ راءات احلمايـة   ج
  جارية؟اجلنائية املتخذة يف اململكة للحد من االعتداء على العالمات الت



  
-٢٢- 

א א
@ @

szjÛa@wèäßéma†‡«ë@émübªë@@ @
  

@szjÛa@wèäß@Z@ @

يتبع يف دراسة موضوع البحث املنهج االستقرائي التأصيلي النقـدي فيمـا            
يتعلق باجلانب النظري باإلضافة إىل منهج حتليل املضمون عند دراسة احلالة فيمـا             

  . يتعلق باجلانب التطبيقي وردها إىل اجلانب النظري
@ @

@éma†‡«ë@szjÛa@pübªZM@ @
QM@ïãbØß@‡yZM@ @

يقتصر البحث على دراسة بعض القضايا املتعلقة مبنازعات العالمات التجارية          
  .مبنطقة الرياضوذلك بديوان املظامل جهة النظر يف هذا النوع من القضايا 

  

RM@ïãbßŒ@‡y@Z@ @

 تقتصر الدراسة على األحكام الصادرة يف منازعات العالمـات التجاريـة          
 هـ ، وسيتناول    ١٤٠٤الواقعة بعد صدور النظام احلايل للعالمات التجارية عام         

 اليت صدرت ا أحكام ائية يف دعاوى اعتداء علـى           قضاياعدداً من ال  الباحث  
  .)ديوان املظامل(العالمات التجارية من جهة الفصل فيها 

  

SM@ïÇìšìß@‡yZ@ @

ت التجارية املعمول ـا يف       على الوثائق واألنظمة اخلاصة بالعالما     طالعاال
  . اململكة العربية السعودية



  
-٢٣- 

א א
@ @

òÔibÛa@pbaŠ‡Ûaë@òîö‹Ûa@szjÛa@áîçbÐß@ @
  

א א
  

@òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@ @
تناولت بعض الدراسات السابقة موضوع احلماية اجلنائية للعالمات التجارية 

  -:وهذه الدراسات هي 

@ @
@¶ëþa@òaŠ‡ÛaZ   

   )١()العالمات التجارية يف اململكة ومحايتها القانونية(بعنوان 

  
א א :א

ــوء     ــى ض ــة عل ــات التجاري ــة العالم ــب محاي ــضاح جوان   إي
        بتـاريخ   ٨٧٦٢لعالمات الفارقة الصادر باألمر السامي رقم         لالنظام السعودي   

ت  االعتداء علـى العالمـا     منعهـ ومدى تأثري هذا النظام على       ٢٨/٧/١٣٥٨
  .التجارية

  

                                           
ات التجارية يف اململكة ومحايتها القانونية ، دبلوم عال، الرياض، معهـد اإلدارة             مالعال. عبد العزيز   إبراهيم  : الصبيح  ) ١(

   هـ ١٤٠١العامة 



  
-٢٤- 

א :א

 وأظهر دور اململكة    ،ابتدأ الباحث الدراسة بنبذة تارخيية عن العالمة الفارقة       
  :أن تلخص يف اآليت  ميكن،يف بابني واستعرض موضوعات الدراسة ،يف هذا اال

 ، وأشـكاهلا  ، تناول ماهية العالمات التجارية موضحاً مـصادرها       :الباب األول   
  .جيل والشطب على ضوء النظام املعمول بهوطرق التس

 تناول احلماية القانونية للعالمات التجارية وذلـك مـن خـالل            :الباب الثاين   
 وما  ،أنواع اجلرائم واألحكام املتعلقة ا    : تصنيفها إىل محاية داخلية تشمل      

حكام من الصور والعقوبات اإلضـافية واإلجـراءات        يترتب على هذه األ   
افة إىل بيان جهات االختصاص بتوقيع اإلجراءات على ضوء         التحفظية باإلض 
  . النظام املعمول به

واحلماية اخلارجية تشمل ذكر بعض االتفاقيات الدولية للعالمات التجاريـة          
  .وموقف اململكة منها

א :א
  : توصل الباحث إىل اآليت 

  . التجارةقسم العالمات التجارية بوزارةب ضرورة تدعيم الكفاءات - ١

  . االستعانة بوسائل التقنية احلديثة لتسجيل العالمات التجارية- ٢

  . طلب اإلسراع يف إصدار مشروع النظام احلايل للعالمات التجارية- ٣

  . السعي إىل االنضمام إىل االتفاقيات الدولية- ٤

  . عدم اهتمام الكثري من التجار بتسجيل العالمات التجارية - ٥
  



  
-٢٥- 

rÛa@òaŠ‡Ûa@òîãb@Z@ @

   )١()تسجيل العالمات التجارية الفارقة يف اململكة العربية السعودية(بعنوان 

א א :א

دف الدراسة إىل إيضاح القصور يف نظام تسجيل العالمات التجارية 
 بتاريخ ٥/ مالسابق وإىل الدور البارز للنظام احلايل الصادر باملرسوم امللكي رقم

يم العالمات التجارية مبا يناسب الظروف يف ذلك هـ  يف تنظ٤/٥/١٤٠٤
  .الوقت يف ضوء األنظمة املعاصرة وخاصة الدول ااورة للمملكة

א :א

بدأ الباحث باملقدمة اليت أبرز فيها دور النظام السعودي يف مسايرة العـصر             
  :على النحو التايل يف فصلني وقد استعرض موضوعات الدراسة 

 تناول تسجيل العالمات التجارية من حيث اهلدف واإلجراءات         :األول  الفصل  
  .املتعلقة بالطلب والتقدمي وفحصه وأساليب شطبه

 يتناول إيضاح اآلثار املترتبة على تسجيل العالمـة مـن حيـث             :الفصل الثاين   
 مث تطرق بشكل عـام إىل أمنـاط احلمايـة           ،هاؤ وانقضا ، وانتقاهلا ،ملكيتها

  .لكة واخلارجية للعالمات التجاريةالداخلية باملم

א :א

 األمـر  ، وجود متغريات جوهرية يف طرق العمل بعد تطبيق النظام اجلديـد           - ١
  . عنه مشكالت حتتاج إىل حلول  ينشأالذي 

                                           
تسجيل العالمات التجارية الفارقة يف اململكة العربية السعودية ، دبلوم عال، الرياض ، معهـد               . اجلعيد، عبد اهللا وارد   ) ١(

   هـ ١٤٠٦اإلدارة العامة 



  
-٢٦- 

 فروع أخرى وإقامة ، ضرورة دعم مكتب تسجيل العالمات بعاملني جدد- ٢
  .الرياض مبدينة اليت ليستلتسجيل العالمات 

 ونظم احلاسب لتسجيل العالمـات      ، ضرورة استعمال الوسائل التكنولوجية    - ٣
  . التجارية 

  
  

@òrÛbrÛa@òaŠ‡Ûa@Z@ @

  )١().محاية العالمات التجارية املسجلة يف اململكة العربية السعودية(بعنوان 

  
א א :א

 دور الشريعة دف الدراسة إىل محاية العالمات التجارية املسجلة مع إبراز
  .اإلسالمية يف هذا اجلانب

  
א :א

 واستعرض موضـوعات    ،تناول الباحث الدراسة مبقدمة حوت اهلدف منها      
  : وثالثة فصول على النحو التايل،دراسته بتقسيمها إىل فصل متهيدي

وأمهيتها وشروطها وأنواعها وما يتعلق     تعريف العالمة    تناول   :الفصل التمهيدي   
  .يعتها بطب

  تناول احلمايـة املدنيـة واجلنائيـة  للعالمـات التجاريـة يف             : الفصل األول 
  .النظام السعودي شامالً ذلك أسس احلماية ونطاقها يف الشريعة اإلسالمية

                                           
ثعمي ، علي أمحد ، محاية العالمات التجارية املسجلة يف اململكة العربية السعودية ، دبلوم عـايل ، معهـد اإلدارة             اخل) ١(

   هـ ١٤٢٠العامة 
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  . تناول احلماية اجلنائية للعالمة املسجلة وأمناط االعتداء عليها:الفصل الثاين 

  .تصة حلماية العالمة التجاريةتعرض إىل اجلهات املخ: الفصل الثالث 

א :א

  . وأا منظمة يف الشريعة،نظر الباحث إىل العالمة على أساس أا مال -١

 القاعدة بديوان املظامل يف قضايا تقليد العالمة ال تقتـصر علـى أوجـه               نأ -٢
  .االختالف بل أوجه الشبه أيضاً

@ @
@paî¿aŠ†@òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@åÇ@Z@ @

 يغط كامل املوضـوع حيـث        مل جاء يف الدراسات السابقة رغم أمهيته      إن ما    - ١
 وهذا  ،تطرقت كل منها إىل جوانب معينة يف املوضوع الذي حنن بصدد دراسته           

يعين عدم مشوليتها ملا تتطلبه هذه الدراسة، وميتاز هذا البحث بأنه يتناول مجيـع              
  .ديةأوجه احلماية للعالمات التجارية باململكة العربية السعو

 إن مجيع الدراسات السابقة تطرقت إىل اجلانب التجرميي العقايب فقط بينما            - ٢
  .هذه الدراسة سوف تأخذ باجلوانب األخرى الشكلية واإلجرائية

 مل تقارن الدراسات السابقة بني النظام السعودي للعالمات التجارية وغـريه            - ٣
هذا و ،بينها بينه و  من النظم للوقوف على جوانب االتفاق واالختالف فيما       

  .ما ستوضحه هذه الدراسة

 إن الدراسة األوىل والثانية مل تتطرق إىل اجلانب الشرعي ملسائل االعتـداء             - ٤
على العالمات التجارية وهذه الدراسة ستبحث املوضوع من جانبه الشرعي          
  .مبنظور أوسع وأمشل مما جاء يف الدراسة الثالثة باإلضافة إىل جوانبه القانونية



  
-٢٨- 

 إن مجيع الدراسات السابقة مل تتطرق إىل اجلانب التطبيقي للموضوع ، وإمنا             - ٥
اعتمدت على اجلانب النظري، وهذه الدراسة سوف تتطـرق إىل اجلانـب            

، ألحكام الصادرة من ديوان املظامل    التطبيقي من خالل حتليل مضمون بعض ا      
  .ملعرفة مدى فاعلية القضاء يف محاية العالمات التجارية
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א א
@ @

@pbzÜİ—¾aë@áîçbÐ¾a@ @
  

يستخدم يف هذا البحث عدد من املصطلحات اليت حتدد مساره على النحـو             
  :التايل
@ @

@òîöbä§a@òíbà¨a@Z@ @

א :א

  منعـه :  ومحـى محايـة وحمميـة        ، محى الشيء محياً   )١(: قال ابن منظور    
ـ      محية منكرة    وفالن ذو . حممي: ودفع عنه، كال محى      ، ةإذا كان ذا غضب وأنف

  . ال يقربىجعله مح: الرجل حيمي أصحابه يف احلرب، وأمحي املكان : واحلامية 
  

א :א

: جره إليه، والثمرة  : الذنب، عليه جينيه جناية     :  جين   :)٢(قال الفريوزبادي   
  .  يفعلهادعى ذنباً مل: وردناه فشربناه، وجتىن عليه : اجتنينا ماء مطر . اجتناها

 مـن الثمـر،     اسم ما جيتىن  : جتىن واجلنا    يقال جنا وا   :)٣(وقال الزخمشري   
  . إذا مال عليه وعطفأإذا أكب عليه، وجنا جين: وجنا على الشيء جينو 

                                           
   ١٩٩ ،١٩٨ / ١٤:  لسان العرب ) ١(
   .١٦٤١ / ١:  القاموس احمليط   ) ٢(
   .٣١٠ / ١:  الفائق يف غريب احلديث ) ٣(
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الـذنب  : ية  واجلنا.  ، مجعه جنايات   جناية  مصدر جىن  :)١(ثري  وقال ابن األ  
،  والعقـاب يف الـدنيا   واجلرم، وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليـه القـصاص       

  . الرجل جناية، إذا جر جريرة على نفسه وعلى قومهجىن: واآلخرة، وهلذا يقال 

  
א :א

ليس هناك تعريف دقيق يدخل حتت هذا املصطلح إال أنه ميكن تعريف احلمايـة              
قانونية القواعد ال : اجلنائية يف إطارها اإلجرائي الذي يستخدم يف البحث على أنه           

املوضوعية واإلجرائية اليت تعتمد عليها السلطة لتنظيم احلقوق وفرض العقوبـات           
  )٢(.عليها
@ @

@òíŠbvnÛa@òßýÈÛaZ@ @

א :א

جعل له عالمة الشجعان فهـو معلـم        :  أعلم الفارس    :)٣(قال ابن منظور    
مـا جعـل    : ، واملُعلَّم   مالَ واجلمع ع  ،مةالس: فيه عالمة ، العالمة     :  معلَّم   حدوقَ

  .الم احلرم ومعامله املضروبة عليه وعلَّم للطرق واحلدود مثل إع،عالمة

  

 يدته يف الطريق في   بصنوما ي :  األعلومة: العالمة  بأا   :)٤(وتعرف أيضاً   
  . ما يستدل به على الطريق: ني، والعالمة  والفصل بني أرض،به

                                           
   .٣٠٩/ ١: النهاية يف غريب احلديث ) ١(
  . ٥ ، ٤  ص ،هـ١٣٨٤،  ٢  ط،٢ جـ ، مطابع املدين.مصر. التشريع اجلنائي .عودة ، عبد القادر) ٢(
   .٤١٩ / ١٢: لسان العرب) ٣(
  .٦٢٤ / ١: املعجم الوسيط ) ٤(
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א :א

باع وشـرى، وقـال ابـن       :   جتر يتجر جتراً وجتارة       :)١( منظور   قال ابن 
ق، ويقال ربح فـالن     ذحا: نه لتاجر بذلك األمر أي      إ: تقول العرب   : األعرايب  

  .يف جتارته إذا أفضل وربح إذا صادف سوقاً ذات ربح

 بأا كل إشارة ماديـة      :وتعرف العالمات التجارية يف اصطالح القانون       
 ، أو ضماا، أو مرتبيها، أو أنواعها  ،لبضائع للداللة على مصدرها   تستخدم لتمييز ا  
  )٢(.أو طريقة حتضريها

هي تلك الشارة املتخذة شكالً مميزاً اليت يتخذها صـاحب          : تعريف آخر   
مصنع أو تاجر شعاراً ملنتجاته أو لبضاعته متييزاً هلا عن غريها من املنتجـات، أو               

  )٣(.لك من التعرف على حقيقة مصدرهاالبضائع املماثلة ومتكيناً للمسته

 بأا إشارة توسم ا البضائع والسلع واملنتجات، أو تعلـم           :وتعرف أيضا   
خـر، أو منتجـات أربـاب الـصناعات         آمياثلها من سلع تاجر     متييزاً هلا عما    

 )٤(.األخرى

 ولكن لتحديد التعريف اإلجرائـي      ،ن التعاريف املذكورة تتشابه يف املعىن     إ
  .ث بالتعريف الثاين يف دراسته إليضاح معىن العالمة التجاريةيأخذ البح
@ @

                                           
   ٨٩ / ٤لسان العرب  ) ١(
  .٥٢٩: م، ص ١٩٧٨زء األول، القاهرة، دار النهضة العربية ، اجل. القانون التجاري. الشرقاوي، حممود مسري) ٢(

  .٢٠٩:  ص ٣٥٥م، فقرة ١٩٥٦يف القانون التجاري ،اجلزء األول، . شفيق، حمسن ، الوسيط:وانظر 
  . ١م، ص ١٩٨٦عمان، مطبعة التوفيق، . العالمات التجارية يف القانون األردينقانون . األمسر، صالح سليمان) ٣(
  .٢٣٣:م ، ص١٩٨٣دار الفرقان، طبعة . ة الصناعية والتجاريةالوجيز يف امللكي. الناهي، صالح الدين) ٤(
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¨a@ÕZ@ @
:א

   :)١( كثرية أخصها ما قاله ابن منظورذكر اللغويون للحق معان

حققت األمر أحقه إذا أوجبتـه أو       : خالف الباطل، املوجود الثابت، ويقال      
  .جعلته ثابتاً أو تيقنته

  

  . العدل مقابل للظلم احلق هو :)٢(وقال الرازي
  

א :א

بأنـه   ":ويعرف أيـضاً     ،   )٣(هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً       
  .)٤("إطالق على ما يشمل مجيع احلقوق املالية وغري املالية

  

بأنه ما ثبت يف الشرع لإلنسان أو هللا تعـاىل علـى             :ويعرف أيضاً احلق    
  . )٥(الغري

@ @

                                           
  .١٠/٥٠: لسان العرب ) ١(
  .١٤٦ص " حقق"خمتار الصحاح ، بريوت ، دار الكتاب العريب، مادة : الرازي، حممد بن أيب بكر ) ٢(
  ١٠هـ، ص١٣٧٧سنة  ٣، دمشق ، دار الفكر جـ" نظرية االلتزام العامة"هي العام ـاملدخل الفق. الزرقا، مصطفى) ٣(
  .١١، ١٠ ، ص ١٨املوسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، ط ذات السالسل جـ ) ٤(
حبث يف الفقه اإلسالمي ، صادر عن الس األعلى للشئون اإلسالمية بالقـاهرة،  . نظرية احلق. أبو سنة، حممد  : أنظر  ) ٥(

  .م١٩٧١
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ìäÈ¾a@ÖìÔ¨a@òíZ  
ن هذه احلقوق نتجت إلوضعي يعرف احلقوق املعنوية حيث مل يكن القانون ا

وعلى ذلك ميكن ،صناعيل الثقايف والاعن التطور احلضاري خصوصاً يف ا 
  :تعريفه بأنه

نوع من أنواع احلق املايل، وهو احلق الذي ميكن تقوميه باملال فهـو خيـول               
  .)١(دصاحبه قيمة مادية تقدر باملال أو النقو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 ٥حبث مبجلة جممع الفقه اإلسـالمي، العـدد         . ي، احلقوق املعنوية  الفقه اإلسالم . العبادي، عبد السالم داود   . أنظر د ) ١(

  .٢٤٧٠هـ ، ص ١٤٠٦ سنة ٣اجلزء 
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א א
  

òíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@òîàçc@ @
  

  ) .املاهية ( طبيعة العالمة التجارية: املبحث األول  

طبيعة العالمة التجارية من املنظـور      : املبحث الثاين    
  .القانوين
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א א
  

òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@òÈîj @ @

א א

òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@Ñí‹Èm@ @
  

 معظم الدول قد أصدرت نظاماً خاصاً بالعالمات التجارية اشتمل علـى            إن
  .نصوص تبني ماهية العالمة التجارية ألجل التعريف ا وبيان املقصود منها

 الذي جاء فيـه أن      – ومنها القانون الفرنسي     –وتعريف بعض التشريعات    
ذة شـكالً مميـزاً،     تعترب كعالمات صناعية وجتارية األمساء املتخ     "العالمة التجارية   

والتسميات، والرموز، والرسوم، والدمغات، واألختـام، والـصور، والنقـوش          
البارزة، واألحرف، واألعداد، واألغلفة، وكل شارة أخرى تـستخدم لتمييـز           

  )١(."منتجات مصنع أو بضائع تاجر

إن العالمة التجارية أو الصناعية يف التـشريع والفقـه   : وبذلك ميكن القول  
الشارات أو الرموز أو كل ما يتخذه التاجر أو الـصانع           : "الفرنسي هي والقضاء  

شعاراً له، يضعه على منتجاته أو بضائعه لتعريف املستهلك بأنه مـصدر هـذه              
  )٢(".البضائع أو املنتجات

                                           
مرجع . صرخوه، يعقوب : م، نقالً عن    ١٨٥٧ يونيو سنة    ٢٣من قانون العالمات التجارية الفرنسي تشريع       ) ١( املادة   (1)

  .١٨سابق ، ص 
  .١٨مرجع سابق، ص . األردينقانون العالمة التجارية .   األمسر، صالح سليمان(2)
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 - ومنها القانون األردين   -وعرفت بعض التشريعات العربية العالمة التجارية       
ان يف النية استعماهلا على أية بضائع، أو فيما لـه  أية عالمة استعملت أو ك   : "بأا

تعلق ا للداللة على أن تلك البضائع ختص صاحب العالمة حبكـم صـنعها أو               
  )١(".إنتاجها أو الشهادة أو االجتار ا أو عرضها للبيع

م بتعريف قريـب    ١٩٨٠ لسنة   ٦٨وقد أخذ القانون التجاري الكوييت رقم       
 التعريف األردين والكوييت للعالمة التجارية جعل هلـا          ويالحظ أن  )٢(هلذا املعىن، 

 ومل جيعـال    )٣(مفهوماً ضيقاً، إذ حصرها يف العالمة التجارية والصناعية فحسب،        
 املميزة للمنتجات الزراعية    )٤(مفهوم العالمة ينصرف إىل عالمة اخلدمة والعالمات      

صر على األخريتـني مـن      الطبيعية إضافة إىل العالمة التجارية والصناعية، وإمنا اقت       
  )٥(.العالمات

: وبذلك ميكن القول بأن العالمة التجارية يف التشريع والفقـه األردين هـي         
إشارة ترسم ا البضائع والسلع واملنتجات، أو تعلم ومتيزها عما مياثلها من سلع             "

  )٦(".تاجر آخر أو منتجات أرباب الصناعات اآلخرين

) ٥(عودي الصادر باملرسوم امللكي رقم       مثل النظام الس   -وهنالك تشريعات   
م، ذهبت إىل   ١٩٣٩لسنة  ) ٥٧(هـ، والقانون املصري رقم     ٤/٥/١٤٠٤بتاريخ  

                                           
  .م١٩٥٢، لسنة )٢٣(من قانون العالمات التجارية األردين، رقم ) ٢(  املادة (1)
صرخوه، يعقوب يوسف، النظام القانوين للعالمات التجارية الكوييت،        : من قانون التجارة الكوييت، انظر      ) ٦١(  املادة    (2)

  .٢١م، ص ١٩٩٣مطبعة ذات السالسل، سنة 
  .٢٣٣مرجع سابق، ص . الوجيز يف امللكية الصناعية التجارية. الناهي، صالح الدين: ر   انظ(3)
 هي شارة متيز خدمة من اخلدمات اليت يقدمها شخص، والتفريق بينها وبني اخلدمات اليت يقدمها أشخاص آخـرون،                   (4)

 .لغريمثال ذلك مؤسسات النقل، والشارات اليت تضعها مؤسسات اإلعالن والدعاية حلساب ا
  .٢١مرجع سابق، ص . قانون العالمات التجارية األردين. األمسر ،صالح سليمان:  انظر (5)
  م،١٩٨٦مطبعة التوفيـق، عمـان سـنة        . العالمات التجارية يف القانون األردين واملصري     .   األمسر، صالح سليمان    (6)

  .٢٣٣مرجع سابق، ص . لتجاريةالوجيز يف امللكية الصناعية وا. الناهي، صالح الدين: و انظر . ١٤ ص 
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تعترب عالمة جتارية يف تطبيق أحكام هذا النظام         "-:تعريف العالمات التجارية بأا   
لألمساء املتخذة شكالً مميزاً، واإلمضاءات والكلمات واحلروف واألرقام والرسوم         

لرموز، واألختام، والنقوش البارزة، وأية إشارة أخرى، أو أي جمموعـة منـها             وا
تكون صاحلة لتمييز منتجات صناعية أو جتارية أو حرفية أو زراعية، أو مـشروع              
استغالل الغابات، أو ثروة طبيعية، أو للداللة على أن الشيء املراد وضع العالمـة              

نتقائه، أو اختراعه، أو االجتار بـه، أو        عليه يعود ملالك العالمة بداعي صنعه، أو ا       
  )١(".للداللة على تأدية خدمة من اخلدمات

ويالحظ أن التعريف السعودي واملصري للعالمة التجارية يعطـي مفهومـاً           
واسعاً للعالمة التجارية، فهو ال يقتصر على تلك العالمة اليت تستخدم يف متييـز              

يشمل مجيع العالمات اليت تستعمل     بضائع التاجر فحسب، بل امتد ذلك املفهوم ل       
يف متييز املنتجات بوجه عام أياً كان مصدر إنتاجها، سواًء كانت ناجتة عن عمل              
صناعي، أو استغالل زراعي، أو استغالل للغابـات، أو ملـستخرجات األرض            
كاستغالل املناجم، واحملاجر وآبار املياه املعدنية، وكذلك ميتد املفهـوم الواسـع            

جارية إىل تلك العالمة اليت تستخدم لتمييز خدمة من اخلـدمات الـيت             للعالمة الت 
  )٢(.تقدم من قبل إحدى الشركات أو املؤسسات أو املصانع

وعلى ضوء هذا التعريف جند فقهاء القانون يعرفـون العالمـة التجاريـة             
بتعريفات قريبة من ذلك، ومتشاة معه، إال أا ال تعد تعريفات جامعة بل ناقصة              

                                           
من قانون العالمـات التجاريـة      ) ١(هـ، ومثله املادة    ١٤٠٤من نظام العالمات التجارية السعودي لسنة       ) ١(  املادة    (1)

  .م١٩٣٩املصري لسنة 
  .٢٠ – ١٩مرجع سابق، ص . قانون العالمة التجارية األردين. األمسر، صالح سليمان:   أنظر (2)
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الشعار الذي يتخذه الصانع أو التاجر لتمييز منتجاته،        : "فهوم، فعرفت بأا هي   امل
  )١(".أو بضائعه عن غريها من املنتجات والبضائع املماثلة

كل إشارة مادية تستخدم لتمييز البضائع أو الداللـة علـى           : "وعرفت بأا 
  )٢(".مصدرها، أو نوعها، أو مرتبيها، أو ضماا، أو طريقة حتضريها

كل إشارة أو داللة مميـزة      : "ومما تقدم ميكن القول بأن العالمة التجارية هي       
يتخذها الصانع أو التاجر أو مقدم اخلدمة لتمييز صناعته أو بضاعته أو خدماتـه              

  )٣(".عن مثيالا اليت يصنعها التاجر أو يتاجر ا أو يقدمها آخرون

ية السعودي وهو وفق ما     وهذا التعريف يعد الشامل ملفهوم العالمات التجار      
 يف املادة األوىل حيث توسع يف مفهوم لفظ العالمة التجاريـة،            )٤(ورد يف نظامها  

فشمل العالمات التجارية والصناعية، وعالمات اخلدمة وبعبارة أدق مشل كل ما           
  .يعد داخالً يف التعامل التجاري من منتجات وبضائع وخدمات

                                           
  م،  ١٩٦١، ١، ط ١اإلسكندرية ، منـشاة املعـارف ،  جــ    . الوجيز يف  القانون التجاري    . ال طه، مصطفى كم   )1(

  .٢٦٩ص 
  .٢٦٩م، ص ١٩٧٦، ١، ط ١القاهرة، جـ . القانون التجاري.  القليويب، مسيحة )2(

  .٥٢٩م، ص ١٩٧٨، ١القاهرة، دار النهضة العربية، جـ . القانون التجاري. والشرقاوي، حممود مسري
  .١٧مرجع سابق، ص .العالمة التجارية يف القانون األردين واملصري.  األمسر، صالح سليمان (3)

  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ١( املادة   (4)
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א א
@ @

vnÛa@òßýÈÛa@òîàçcòíŠb@ @
إن أمهية العالمة التجارية تكون واضحة جلية من خالل ما تؤديه من وظائف          
حتقق غايات لكل من التاجر والصانع واملستهلك ومقدم اخلدمة على حد سواء،            
وعلى ذلك ميكن القول إن هلا أثر هام داخل اتمع، ميكن ذكرها علـى النحـو       

  :اآليت

  

  :نتجات العالمة التجارية أداة التمييز للم-١

إن متييز البضائع والسلع واملنتجات واخلدمات املتعددة يتم بالعالمة التجارية          
اليت حتدد املصدر، حبيث يتمكن املستهلك بكل سهولة ويسر من التعرف على ما             

  .يريد بالرغم من كثرة وتشابه املنتجات

  )١(".ويف ذلك تسهيل للمعامالت التجارية املتشاة فيما بني املستهلكني "

فإذا انعدمت العالمة التجارية قد تنعدم وسيلة بيان البـضائع اجليـدة مـن              
الرديئة، ومن مث فإن التاجر واملصنع قد ال يكلف نفسه بيع منتج جيد، وباملقابـل               
يكون املستهلك يف حرية من أمره لعدم متييز املنتجات بشكل تنافـسي ملعرفـة              

 إذا مل يكن هنالك متييز هلـا        األفضل، وينتج عن ذلك أن تسوء أحوال املنتجات       
  )٢(.بالعالمة التجارية

  

                                           
 .١٣٦م، ص ١٩٩٨عمان، دار اجليب، . امللكية الفردية.  الكوساين ، عامر حممود (1)
  .٥٧م، ص ١٩٩٢الكويت، ذات السالسل، الكويت، . مات التجاريةالنظام القانوين للعال. صرخوه، يعقوب:  انظر (2)
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  :  العالمة التجارية رمز ملصدر املنتجات-٢
حتدد العالمة التجارية مصدر املنتجات والبضائع واخلدمات بإيضاح املنتج أو          
جهة اإلنتاج أو ما معاً،أو جهة اخلدمة مما يؤدي إىل زرع عناصر الثقة يف نفس               

 العمل على زيادة كسب هذه الثقة من هذا املنتج أو الصانع أو             املستهلك، وبالتايل 
  .اخلدمة
وملا كانت العالمة التجارية تستخدم للداللة على مصدر البـضائع فتعتـرب            "

وسيلة ضمان جلمهور املستهلكني والصانع والتاجر ومقدمي اخلدمات أيـضاً، إذ           
لتجاري، ألن العالمة تعطي    إا وسيلة يتميزون ا عن اآلخرين يف ميدان التعامل ا         

املنتجات والبضائع واخلدمات ذاتيتها، وبالتايل ميكن التعرف على البضاعة ومتييزها          
  )١(".بني مثيالا بيسر وسهولة

كما أا بذلك تكون حافزاً يدفع التاجر والصانع ومقدم اخلدمات إىل توخي        
 ال يؤثر ذلك على     الدقة، واحلرص على إبقاء درجة جودة منتجاته أو خدماته حىت         

مسعة عالمته التجارية أو يزعزع ثقة املستهلك ا، مما يعود على الكـل داخـل               
  .اتمع بالنفع

  : العالمة التجارية رمز لنوعية املنتجات-٣
تكون العالمة التجارية بالنسبة للمستهلك رمز الثقة بـصفات املنتجـات           

و البضائع أو اخلدمات اليت     والبضائع واخلدمات، حيث تعرب عن صفات املنتجات أ       
  :متيزها، سواًء أوضحت أحد أو كل األمور التالية

 جمموعة خصائص املنتجات أو البضائع اليت متتاز ا عن خصائص منتجات            :أوالً
  .أو بضائع أخرى، مماثلة أو مشاة وهو ما يقصد به النوع

                                           
  .٢٥٦م، ص ٢٠٠٠. عمان، دار الثقافة. امللكية الصناعية التجارية.  زين الدين، صالح (1)
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  .قصد به املرتبة درجة اجلودة واِإلتقان للمنتجات أو البضاعة، وهو ما ي:ثانياً

 تعهد الصانع أو التاجر بصالحية املنتجات أو البضاعة، أو بيـان العناصـر              :ثالثاً
  )١(.الداخلة يف تركيبها

ويف ذلك مصلحة مشتركة لكل من املستهلك يف ترك احلرية له يف االختيار             
باملفاضلة بني املنتجات واخلدمات، وكذلك للتجار والصناع أو مقدم اخلدمة يف           

  .فة اجلهد حلفظ مسعة عالمته والثقة ا بذهن املستهلكمضاع

   : العالمة التجارية وسيلة لإلعالن عن املنتجات- ٤
تعترب العالمة التجارية إحدى وسائل اإلعالم واإلعـالن عـن املنتجـات            
والبضائع واخلدمات، فعن طريقها يتمكن مالكها من اإلعـالم عـن بـضاعته،             

  .قق للمعلن الغاية املنشودة بالوصول إىل أعلى رحبيةوتعريف املستهلكني ا مما حي

وحني يطلب املشتري سلعة معينة يكون بالغالب قد ربط بني تلك العالمة            "
من جهة، وبني مميزات وصفات السلعة اليت حتمل تلك العالمة من جهة أخـرى،              

ـ             نني وذلك تبعاً لدعاية نشطة لتلك العالمة،أو لتجربة سابقة لتلك السلعة أو لالث
والقيمة األساسية للعالمة التجارية مع توسع األحوال وتعدد أنظمـة           ". )٢(.معاً

التوزيع تكمن يف قوا على تشجيع عمليات البيع والشراء، والعامل الفعـال يف             
خلق الثقة وقبول املستهلك، أي أن العالمة التجارية هي اليت تـنجح البـضائع              

مقدم اخلدمات يستـشريون وكـاالت       ولذا أصبح التاجر والصانع و     )٣(".كلها
الدعاية واإلعالن عند تكوين العالمة هلم هلدف العمل على جلب انتباه املستهلك،            
وذلك بأن تكون العالمة التجارية مجيلة املنظر وبسيطة الشكل وذات وقع صويت            

  .للفت االنتباه وجتديد االستحسان هلا
                                           

  .٢٥٦املرجع السابق، ص :  أنظر  (1)
ـ      . عباس، حممد حسين، امللكية الصناعية واحملل التجاري      :  أنظر   (2)   م، ١٩٧١ة، القـاهرة،    مـصر، دار النهـضة العربي

  .٢٧٣ص 
  .٦٦ص . مرجع سابق.  يعقوب، صرخوه(3)
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א א
  

òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@Êaìãcë@ÞbØ’c@ @
  

Þëþa@Ê‹ÐÛa@ZòíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@ÞbØ’cZ@ @

كل ما يأخذ   : "لقد اتفقت التشريعات املقارنة على أن العالمة التجارية هي        
شكالً مميزاً من أمساء وكلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقـام أو رسـوم أو                
رموز أو عناوين أو أختام أو تصوير أو نقش أو أية إشارة أخرى أو أي جممـوع                 

من قـانون العالمـات التجاريـة الـسعودي         ) ١(ا ما ذكرته املادة     ، وهذ "منها
إال أنـه جـاء   " هـ من عناصر وأشكال ميكن أن تتكون منها العالمـة،     ١٤٠٤

، حيث ال تعدو أن تكون هذه األشـكال والعناصـر           )١("للتمثيل وليس للحصر  
 وعلى ذلـك  " األكثر شيوعاً واستعماالً بني التجار والبضائع ومقدمي اخلدمات،       

جاز قبول أي إشارة لتكون عالمة جتارية، مادام قد توفر ـا كافـة الـشروط                
، حبيث تكون صاحلة لتمييز املنتجـات واخلـدمات         )٢("املوضوعية املقررة قانوناً  
  )٤(. وشرط اجلدة واملشروعية)٣(وأمهها الصفة املميزة،

  : اآلتية فإنه ميكن إمجاالً أن تأخذ العالمة التجارية الصور أو األشكال لذا

  

                                           
  .٢٢٢م، ص ١٩٦٨القاهرة، مطبعة االحتاد العريب، . املوجز يف التشريع الصناعي.   القليويب، مسيحة (1)
 الـصناعية   الوجيز يف امللكية  . والناهي، صالح . مرجع سابق . امللكية الصناعية واحملل التجاري   .   عباس ، حممد حسين     (2)

  .٢٣٠مرجع سابق، ص . والتجارية
 .من نظام العالمات التجارية السعودي)  ٢(، ) ١(  ورد يف نص املادة (3)
  ".األشكال والعناصر غري املشروعة"بنظام العالمات التجارية السعودي ) ٢(، ) ١(  ورد يف نص املادة (4)
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  : واإلمضاءات)٢( والكلمات)١( األمساء- ١
أجاز املنظم يف املادة األوىل من نظام العالمات التجارية الـسعودي اختـاذ             
األمساء والكلمات عالمة جتارية سواًء كانت ألشخاص أو أشياء أو اإلمضاءات،           

 ، ولكن هذا ليس على إطالقه، إذ البـد أن         )٣(إذا كانت ذات طابع وشكل مميز     
يكون هناك عالمة مبتكرة حبيث يصلح االبتكار فيها لتميز املنتجـات، وبـذلك             

  :ميكن القول إنه يصلح لكي يكون عالمة جتارية من األمساء والكلمات اآليت
 االسم الشخصي ذو الطابع املميز إذا كتب بطريقة خاصة أو بوضع خـاص              -أ

  )٤(.لترتيب احلروف وشكلها
 هيئة مثلث أو مربع أو دائرة حبيث يـسهل           االسم الشخصي إذا وضع على     -ب

  .)٥(متييزه، ألن القانون حيمي الشكل الذي يتخذه االسم ال االسم ذاته
 اسم الغري إذا كان بشكل خاص، ويشترط احلصول على رضا صاحب االسم    -ج

  .)٧(،)٦(أو رضا ورثته
 بشرط احلصول على رضاً منـه أو مـن          )٨( اسم شخصية أو زعيم مشهور،     -د

  . إن كان له ورثة)٩(.ورثته
  

                                           
  .عالمة جتارية للصابون) النابلسي(و . ارية للسياراتعالمة جت) مرسيدس(أو ) فورد(اختاذ اسم :  مثال ذلك )1(
  .كعالمة للمشروبات الغازية) بيبسي كوال(أو ) كوكا كوال: ( مثال ذلك )2(
  .٣٦٧م،  ص١٩٧٠القاهرة، . املوجز يف القانون التجاري. اخلويل،  أكثم أمني: يف القانون املصري :  انظر)3(
  .١٣١هـ، ص١٤٠٧الرياض، مطبعة جامعة امللك سعود، .  الصناعية يف األنظمة السعوديةامللكية التجارية. عبد الرحيم، ثروت)4(
  .١٥٣م، ص ١٩٧٥ ، ١القاهرة، دار النهضة العربية، جـ . الوجيز يف القانون التجاري.  عوض، علي مجال الدين)5(
  .٤٧٣مرجع سابق، ص. القانون التجاري. حمرز ، أمحد حممد )6(
  .وياً على غش أو اختذه كوسيلة لتقليد اسم مشهور ولشخص آخر بشرط أال يكون منط)7(
  ).بابليون، رمسيس، كيلوبترا( مثال ذلك )8(
  .٤٧٣م، ص١٩٦٧القاهرة، دار النهضة العربية،. امللكية الصناعية.  القليويب، مسيحة)9(
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   )١(. اسم جغرايف بشرط أال يحدث لبساً فيما يتعلق مبصدر البضاعة-هـ

والشك أن الكالم هنا عن اإلمضاءات كوسيلة لتمييز الوثائق اليت تصدر عن            
الشخص، فقد استعملت لتوثيق البضائع اخلاصة بالتاجر، وأا قد احتلت مكانـاً            

، وهي ال خترج عن كوا أمساء لذلك فإا تأخـذ           )٢(ةبارزاً بني العالمات التجاري   
، وقد أجاز املـشرع يف النظـام الـسعودي          )٣(حكم األمساء يف هذا اخلصوص    

أن يتخذ منها عالمة لتمييز املنتجات أو البضائع        ) ١(للعالمات التجارية يف املادة     
  .أو اخلدمات مىت توفر ا شرط متييزها عن غريها

  

  :)٥(ألرقام وا)٤(  احلروف - ٢

اختـاذ احلـروف    ) ١(جييز النظام السعودي للعالمات التجارية يف مادتـه         
واألرقام عالمات جتارية، سواًء كانت حروفاً فقط أو أرقاماً فقط، وكذلك فإنـه             

 ولكي تكتسب احلروف واألرقام صفة العالمة، فالبد        )٦(.جييز استخدامها جمتمعة  
وأالّ يكون   )٧(.ن من شأا تضليل اجلمهور    من توفر شرط الصفة املميزة، وأالّ يكو      

فيها لبس يفقدها صفتها املميزة، ومقياس اللبس الذي ينشأ يف العالمـات الـيت              

                                           
استخدام االسـم اجلغـرايف     : (ك  ومثال ذل . من نظام العالمات التجارية السعودي    ) ٢(من املادة   ) ٦( ورد يف الفقرة     )1(

  ).لاليهام مبصدر غري صحيح للسلعة
  .٢٩مرجع سابق، ص. النظام القانوين للعالمات التجارية. صرخوه، يعقوب:  انظر )2(
  .٢٦٢م، ص١٩٩٩عمان، دار الثقافة، . امللكية الصناعية التجارية.  زين الدين، صالح)3(
 هي احلروف األول من اسم شركة اخلزف االستراتيجي السعودي،           A.B.V العالمة املكونة من احلروف   :  مثال ذلك    )4(

  . عالمة تستخدم لتمييز شركة مالبس جاهزة(O)وحرف 
  . عالمة تستخدم لتميز أشرطة كاسيت(747) عالمة تستخدم لتمييز نوع من العطور، ورقم (555):  مثال ذلك )5(
 عالمة تستخدم لتميز نـوع      (U2)ني من املشروبات الغازية، و       عالمة تستخدم لتميز نوع مع     (UP.7):  مثال ذلك    )6(

  . عالمة تستخدم لتميز نوع معني من املالبس اجلاهزة لألطفال(+O)معني من املالبس اجلاهزة، و 
  .١٣٦م، ص ١٩٤٩حلب، مطبعة القاهرة، . القانون التجاري املصري. شفيق ، حمسن:  انظر )7(
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تتكون من أحرف متشاة هو مقدار الشبه بينها ال االختالف، واملسألة متروكة            
  .لتقدير حمكمة املوضوع

  

  :)٣( والصور)٢( والرموز)١( الرسوم- ٣

وإمنا كانـت   "تكن يف بدايتها مأخذوة من الكلمات واألمساء،        إن العالمة مل    
من الرموز والرسوم والرموز التصويرية، والسبب يف ذلك أا تـؤثر يف حاسـة              

  .)٤("البصر والسمع بعكس األخرى اليت تؤثر يف حاسة السمع فقط

ولذلك أجاز النظام السعودي أن تكون الرموز والرسوم والـصور عالمـة            
، فال  )٥(" أن تكون ذات صفة مميزة، وال تؤدي إىل اللبس والتضليل          جتارية شريطة 

جيوز لصاحب سلعة مماثلة أن يضع هذا الرسم أو الرمز أو الصورة عليها كعالمة              
، ألن اهلدف من ذلك هـو محايـة         )٦(" لـه إال إذا حصل على إذن مسبق منه       
  .اجلمهور من الوقوع يف اخلطأ والتضليل

  

                                           
منظر طبيعي من املناظر العامة األثرية كاألهرامات أو كنهر جيري، ومناظر احليوانات            تكوين فين يتضمن    :  مثال ذلك    )1(

  .كأسد يزأر أو فيل أو نعامه
  ).لألزهار أو الشمس أو القمر أو السيارة أو الطائرة(الرسم املرئي اسم :  مثال ذلك )2(
  .أي صورة فوتوغرافية ألي إنسان أو شخصية معينة:  مثال ذلك )3(
  .٣٦٩مرجع سابق، ص. املوجز يف القانون التجاري. اخلويل ، أكثم أمني )4(
  .من النظام السعودي للعالمات التجارية) ٢( املادة )5(

  .٢٦٠م، ص١٩٩٣، ١القاهرة، مطبعة أكادميية الشرطة،جـ . القانون التجاري.  سعودي، حممد توفيق (6)
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  : األختام والنقوش- ٤

إن هذه الكلمات ال تعين العالمات يف ذاا بل طرق وضع العالمات على             "
املنتجات، فالعالمات قد توضع على املنتجات إما بطريقة الـدفع أو الـنقش أو              

  .)١("اخلتم، وما يلصق بطاقات مطبوعة عليها

، عالمة جتارية لتمييز    )٢(وقد أجاز النظام السعودي اختاذ عنوان احملل التجاري       
  .ج معني إال أنه اشترط لذلك أن يتم تسجيله، وأن يكون ذا صفة مميزةمنت

  

  : أشكال أخرى للعالمات التجارية- ٥

من نظام العالمات   ) ١(إن التعدد يف األشكال واألنواع اليت وردت يف املادة          
التجارية السعودي، قد جاء على سبيل املثال ال احلصر، وذلك حسب مـا ورد              

أية إشارة أخرى، أو أي جمموع منها تكون صـاحلة لتمييـز            ": بنص املادة بقوهلا  
  ..."منتجات

وعلى ذلك فإنه توجد صور أخرى من العالمات التجارية ميلك املخـتص            
بنظر العالمات التجارية احلق يف تقديرها إذا كانت صاحلة ألن تكون عالمـات             

لـك  واألمثلة على ذ  . )٣(جتارية ، أو تكون موضع شكوى من عدمه فال تسجل         
  :كثرية ومن ذلك 

                                           
. الشرقاوي، حممد مسـري   : وانظر  . ٤١٨مرجع سابق، ص    . اريالوجيز يف القانون التج   . طه، كمال مصطفى  :  أنظر   )1(

  .٥٣٢مرجع سابق، ص. القانون التجاري
  ".التسمية املبتكرة للمشروع" يقصد به التسمية أو الشارة اليت توضع على واجهة املتجر )2(
  .٣٦٩مرجع سابق ص. الوجيز يف القانون التجاري. اخلويل، أكثم أمني:  انظر )3(



  
-٤٧- 

قد تكون العالمة من الشكل اخلـاص للتغليـف أو العلـب أو              ": الغالفات -١
  )١(".الزجاجات اليت توضع فيها السلع طاملا كان هلا شكل مميز

 حبيث تكون عنصراً جوهرياً يف ترتيب الرموز والكلمـات الـيت            : األلوان -٢
نها وبني غريهـا مـن      تستعمل عالمة جتارية لتغطيتها بشكل مينع اللبس بي       

  .)٢(العالمات األخرى

ونتيجة ملا قد ينتج من خالف على األلوان بني مسجلي العالمات جنـد أن              
 يف  )٣(املنظم السعودي قد ضمن عدم حصول ذلك مبا ذكره يف الالئحة التنفيذية             

  :اليت تنص على) ١٨(املادة 

ـ            " ارياً علـى   أن كل عالمة تسجل ومل حيدد هلا لون معني يعترب تسجيلها س
  ".مجيع األلوان

 قد مييز العالمة التجارية الشكل الذي تصنع فيه السلع،كما لو           : شكل املنتج  -٣
كانت مستديرة أو مربعة أو طويلة، بشرط أال تكـون مـن مـستلزمات              

، مبعىن أنه ال جيوز إنتاج السلعة إال يف هذا الشكل، فال ميكن اختـاذ               "السلعة
 إىل احتكار صاحبها لالستعمال وحرمـان       هذا الشكل عالمة جتارية تؤدي    

   )٤(".اآلخرين منها

 قد تستعمل العالمات التجارية بوضعها       :)٥( وضع العالمات على املنتجات    -٤
أن توضع العالمة على املنتجات نفسها، سواًء كـان         "على املنتجات مبعىن    

                                           
  .٢٢٥مرجع سابق، ص. امللكية الصناعية.  ، مسيحة القليويب)1(
  .٤٠مرجع سابق، ص. النظام القانوين للعالمات التجارية. صرخوة ، يعقوب:  انظر )2(

  .هـ ٥/٨/١٤٠٤  وتاريخ ٩٤الصادرة بالقرار الوزاري رقم    (3)
  .٢٩٦مرجع سابق، ص. امللكية الصناعية واحملل التجاري. عباس ، حممد حسين:  انظر )4(
  .أمساء املصانع واملنتج على املنتوجات والعقاقري الطبية والروائح العطرية:  مثال ذلك )5(
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ذلك بشكل طباعة أو شريط من النسيج على الغالف، حىت لو كانت طبيعة             
  .، بشرط أن تتخذ صفة مميزة)١("نتجات ال تسمح بوضع العالمة عليهاامل

 البطاقة بصفتها اردة ال تعد عالمة إال إذا حوت شكالً مميزاً             :)٢( البطاقات -٥
حىت جيوز أن تكون عالمة، فمثالً إذا كانت البطاقة على شكل مثلث ذات             

اء، وملونـة   أرضية خضراء، وخطوط بيضاء، ويف داخلها جنمة صغرية صفر        
  )٣(.وحماطة بسيفني، فإنه جيوز اعتبارها عالمة جتارية

وال شك أنه يصعب حصر ما ميكن اعتباره عالمة جتارية، ألن ذلـك مـن               
الصعب إن مل يكن من املستحيل، والشك أن أي إشـارة أو عالمـة جيـب أن                 
تتصف بصفة مميزة للسلعة اليت حتملها، كما تتصف باجلدة، وفوق كل هذا وذاك             

  .جيب أن تكون مشروعة ، فإن توفر ذلك كله جاز اختاذها عالمة جتارية

  
@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@òíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@ÊaìãcZ@ @

 قد أعطى مفهوماً واسـعاً      )٤(الحظنا أن النظام السعودي للعالمات التجارية     
للعالمة التجارية، فهو ال يقتصر على العالمة اليت تستخدم يف متييز بضائع التـاجر         

انع فقط، بل امتد ليشمل مجيع أنواع العالمات الـيت تـستعمل يف متييـز               والص
. املنتجات بوجه عام مهما كان مصدر إنتاجها، ومتيز اخلدمات مهما كان نوعها             

                                           
  .٤٧ص. مرجع سابق.  صرخوه ، يعقوب)1(
كل مسطح معني مييز شكالً مميزاً سواًء كان من ورق أو كرتون أو نسيج أو أي مادة أخرى، وتوضـع                    :  يقصد منها  )2(

  .ستهلكعلى املنتج للتعريف به عند امل
  .٢٦٥مرجع سابق، ص. امللكية الصناعية والتجارية.  زين الدين، صالح)3(

  .من نظام العالمات السعودي ) ١(املادة   (4)
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وميكن استعراض هذه األنواع من العالمات التجاريـة املـستخدمة يف النظـام             
  :السعودي على النحو التايل

  ):موضوع الدراسة(بالبضائع  العالمة التجارية اخلاصة -١

يقصد بالعالمة التجارية تلك املستخدمة يف متييز البـضائع أو املنتجـات أو             
اخلدمات إلعطاء الداللة على من ختص بسبب صنعها أو اختيارها، أو االجتار ا،             

 أن استخدام العالمة    )١(أو عرضها للبيع، أو تقدميها وقد جاء يف النظام السعودي         
لتمييز أنواع البضائع أو املنتجات كافة، سواًء كانـت صـناعية أو            التجارية هو   

جتارية أو زراعية أو حرفية ، أو مشروع استغالل للغابات أو ثـروة طبيعيـة، أو                
للداللة على أن الشيء املراد وضع العالمة عليه يعود ملالك العالمة بداعي صنعه أو              

وليس . على تأدية خدمة من اخلدمات    انتقائه أو اختراعه أو االجتار به ، أو للداللة          
هناك آثار قانونية للتفرقة بني هذه األشياء ، فهي ختـضـع لـنفس األحكـام               

  )٢(.والقواعد

  

   )٢(:)٣( عالمة اخلدمة -٢

كل إشـارة ظـاهرة تـستخدم، أو يـراد          : "عرفها القانون القطري بأا   
  )٣()٤(".استخدامها لتمييز خدمات مشروع عن مشروع آخر

                                           
  .من نظام العالمات التجاري السعودي) ١( املادة )1(
  .٣٢١املوجز يف القانون التجاري، مرجع سابق، ص. اخلويل، أكثم أمني:  انظر) ٢(
  .مة شركة اخلطوط اجلوية السعودية اليت توضع على الطائرات وأدوات الطعام ومالبس العاملنيعال:  مثال ذلك )٣(
  .م١٩٧٨ بشأن العالمات والبيانات التجارية، لسنة ٣من القانون التجاري القطري رقم ) ١( املادة )٤(
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 الصادر بتـاريخ    –املادة األوىل والسادسة من النظام السعودي       وقد نصت   
 على استخدام عالمات اخلدمة للداللة على خدمة من اخلدمات ملا           -هـ  ١٤٠٤

  .هلا من أمهية يف الكشف عنها من التطور السريع يف امليادين االقتصادية والتجارية

بضائع أو املنتجـات    وبعقد مقارنة بني العالمة التجارية املستخدمة يف متيز ال        
وبني تلك اليت متيز اخلدمة جند األوىل تشري إىل العالمات املستعملة يف متييز البضائع              
أو املنتجات على اختالف أشكاهلا وأنواعها من العطور وغريها حىت الطـائرات،            
بينما عالمات اخلدمة ختص األشياء اليت تستعمل جلميع أنواع اخلدمات، من تأجري      

ىت األشياء اليت يستعملها املشروع، فهي تعين العالمة اليت تستعمل يف           السيارات، ح 
 )١(.مجيع اخلدمات لتحديد خدمات شخص ومتييزها عن خدمات شخص آخـر          

  .وبذلك يتضح الفرق بينها وبني العالمات اليت توضع على السلع

  

  : العالمات اجلماعية-٣

دمها أو يـراد أن     اليت تـستخ  : "عرفها القانون التجاري القطري بأا هي     
تستخدمها مشروعات خمتلفة بالنسبة ملنتجاا، أو خدماا حتت مراقبة أو فحص           
مالك هذه العالمة، ويكون مالك العالمة اجلماعية شخصاً اعتباريـاً خاصـاً أو             

  .)٢("عاماً، سواء كان أو مل يكن هلا طابع صناعي أو جتاري

دة مـشروعات اقتـصادية     ومعىن ذلك أا هي العالمات اليت تستخدمها ع       
تباشر نوعاً من املنتجات أو اخلدمات أو جيمعها احتاد، أو تنظيم عام، أو مؤسسة              

                                           
  .٥١مرجع سابق، ص. صرخوه ، يعقوب:  انظر )1(
  . بشأن العالمات والبيانات التجارية٣لقطري رقم من القانون التجاري ا) ١( املادة )2(
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عامة تسعى إىل حتقيق املصاحل املشتركة هلذه املشروعات دون القيام بنفسها بعملية            
  )٤(.والئحته التنفيذية )١(،اإلنتاج، كما جاء يف النظام السعودي للعالمات التجارية

 ملا هلذه العالمة من الدور الفعال يف الرقابة على جودة املنتجـات أو              ونظراً
مصدرها أو نوعية اخلدمات املقدمة للمستفيدين منها، فقد مسيت عالمة الرقابـة،           
ومن مث فإن اجلهة اليت متلكها متنع من اإلنتاج ويقتصر دورها على عملية الرقابـة               

وقد نص النظام   . )٢(فر هذه املميزات  على ميزان املنتج، وتوضع العالمة لضمان تو      
السعودي للعالمات التجارية على جواز األخذ بالعالمات التجاريـة اجلماعيـة،           

 وحدد مبوجب الالئحـة     )٤( وخول ذلك لوزير التجارة،    )٣(حيث أجاز تسجيلها  
 كما كفل عـدم     )٥ (التنفيذية أوضاعها واملستندات اليت يتعني تقدميها للتسجيل،      

بعد انتهائها لصاحل اآلخرين، ذلك بالنسبة للمنتجات واخلـدمات         جواز تسجيلها   
مـن النظـام     )٧()٤٦( وقد مشلها باحلماية مبوجـب املـادة         )٦(املطابقة واملماثلة 

  .السعودي

                                           
  .من نظام العالمات التجارية) ٤٣( املادة )1(
  .من نظام العالمات التجارية )٣٣(املادة ) ٤(
  . لذلك تعرف العالمة اجلماعية بعالمة الرقابة أو عالمة اجلودة)2(
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٦( ورد يف املادة )3(
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٤٣(ورد يف املادة  )4(
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٤٤( ورد يف املادة )5(
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٤٥( ورد يف املادة )6(
  . بتطبيق أحكام النظام عليها يف ما ال يتعارض مع طبيعتها)7(
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ويكون تسجيل العالمة اجلماعية للمشاريع االقتصادية اليت تباشر نوعاً معيناً          
م أو مؤسسة عامـة تـسعى إىل        من املنتجات أو اخلدمات وجيمعها احتاد أو تنظي       

  )١(.حتقيق املصاحل املشتركة هلذه املشروعات دون القيام بنفسها بعملية اإلنتاج

  

                                           
نفيذية للعالمات التجارية يف النظام السعودي، ويكون ذلـك وفقـاً لالسـتمارة املعـدة               من الالئحة الت  ) ٣٣( مادة   )1(

 صـورة لنظـام     ٢ صور للعالمة وعدد     ١٠عدد(من الالئحة التنفيذية ويشمل ذلك      ) ٣٤(واملنصوص عليها باملادة    
 ). صورة للنظام الذي سيتبع٢املؤسسة، عدد 
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  : العالمات الوقتية-٤

العالمات الوقتية هي عالمات يتخذها صاحب العالمة كفالة حلماية عالمته          
يـة، أو   التجارية اخلاصة لوقت معني أثناء مشاركته يف املعارض، واألسواق الوطن         

وقد نص النظام السعودي للعالمات التجارية على األخذ ذا النوع من           . الدولية
العالمات وذلك من خالل بعض نصوص الالئحة التنفيذية حيث إنـه يف حـال              

رغب صاحب العالمة يف كفالة احلماية الوقتية لعالمتـه اخلاصـة باملنتجـات             "
ام يف اململكة العربية السعودية أو يف       املعروضة يف املعارض الوطنية والدولية اليت تق      

إحدى الدول اليت تعامل اململكة باملثل فعليه أن خيطر مكتب العالمات التجاريـة             
 وذلك قبل افتتاح املعرض بشهر على األقـل، وعليـه           )١(" بوزارة التجارة برغبته  

. ةحترير استمارة معدة لذلك حتوي أربع صور للعالمة وما يفيد أداء الرسوم املقرر            
 يف سجل خاص ومينح الطالب من املكتب شهادة باحلماية الوقتيـة            )٢(ويقيد طلبه 
مـن الالئحـة    ) ٣٨( وهذه الشهادات ال تعطى إال مبوجـب املـادة           )٣(لعالمته
   )٤(.التنفيذية

  

                                           
  . لنظام العالمات التجارية السعوديمن الالئحة التنفيذية) ٣٥( ورد يف املادة )1(
التـاريخ واسـم    : (يشمل هذا السجل    . من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية السعودي      ) ٣٦(ورد يف املادة    )2(

  ).املعرض واملنتجات واخلدمات
 شـهور مـن     ٦ال تتجاوز   وذلك مبدة   . من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية السعودي      ) ٣٧( ورد يف املادة     )3(

  .افتتاح املعرض
  ).ال تعطى الشهادة إال بالنسبة للمعارض اليت حيددها قرار الوزير( حيث نصت على أن )4(
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א א א
@ @

òíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@Âë‹’@ @
  

 يشترط النظام السعودي لصحة العالمات التجارية حبيث تـستحق محايـة          
القانون أن تتوافر فيها شروط معينة وهي كوا صفة مميزة وشرط اجلدة، وشرط             

وهذه الشروط البد منها لوجود العالمة التجارية من الناحية الواقعيـة           . املشروعية
  :وسوف نستعرضها على النحو اآليت. كذلك
  

  :شرط الصفة املميزة :  الفرع األول 

) أي فارقـة  (راد تسجيلها صفة مميزة     جيب أن تكون العالمة التجارية اليت ي      
ولذلك "ألا دف إىل متييز البضائع أو املنتجات أو اخلدمات بعضها عن بعض،             

  )١(".فالبد من األصالة الذاتية للعالمة

ويقصد بذلك أن تتصف العالمة بطبيعة ذاتية متيزها ومتنع من اخللط بغريهـا          
 العالمة ال تكمـن يف الـشكل        وجتعل من اليسري معرفتها، وذلك ألن األمهية يف       

والداللة الداخلة يف تكوينها، وإمنا تكمن يف الشكل الفارق املميز،الذي به ميكـن             
  .أن يعترب عالمة جتارية باإلمكان تسجيلها، وبالتايل تكتسب احلماية القانونية

من نظـام   ) ١(ولقد حدد النظام السعودي املقصود بالصفة املميزة يف املادة          
لتجارية وذلك بأن يكون للعالمة شكل خاص متتاز به عن غريها، فإن            العالمات ا 

  )٢(.كانت العالمة خالية من أية صفة مميزة فإا ال تعترب عالمة جتارية

                                           
  .٢٦١مرجع سابق، ص. القانون التجاري.  سعودي، حممد توفيق)1(
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٢(من املادة ) ١(الفقرة ) ٢(
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ومن هذا املنطلق فإنه ال تعد عالمة جتارية قابلة للتـسجيل الـيت تـستحق               
 القانونيـة   االستعمال لفترة طويلة ونالت بذلك شهرة فعلية ومن خالله احلمايـة          

  :ومن ذلك اآليت

   :)١( العالمة النوعية-١

  .هي العالمة املستخدمة للداللة على نوعية املنتجات

  

  :)٢( التسميات املعتادة-٢

  .وهي العالمة املستخدمة للداللة على املنتجات

ومن خالل ما تقدم فإن العالمات اردة والنوعية الوصفية ال ميكن محايتها            
ء ما نتج من هذه األنواع باكتساب صفته املميزة من االسـتعمال            قانوناً، باستثنا 

  . من خالل احلماية القانونية)٣(لفترة طويلة، ونال بذلك شهرة فعلية

  

  ):العادية( العالمة اردة -٣

 مـألوف شـائع     )٤(وهي اليت حتمل صفة فارقة متيزها، وتكون من شـكل         
  .االستعمال

  

                                           
  . صورة لنوع من الفاكهة كعالمة لنوع من العصري، أو صورة حيوان لعالمة لنوع من اللحوموضع:  مثال ذلك )1(
  .وكثري من املستحضرات الطبية" سيربين" "كالسيوم" "فازلني: " مثال ذلك )2(
  .٣٥٣ص. مرجع سابق. اخلويل ، أكثم أمني:  انظر )3(
. عبد الـرحيم، ثـروت    : انظر  . د رسم دائرة ومثلث   صورة جندي، وصورة رجل ميتطي حصاناً، أو جمر       :  مثال ذلك  )4(

  .١٣٥مرجع سابق، ص. امللكية التجارية الصناعية
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   :)١( العالمة الوصفية -٤

 تدل على مصدر املنتجات أو املواد الداخلة يف تركيبها أو صـفاا             هي اليت 
  .)٢ (األساسية أو وصفها بأوصاف جذابة

  
@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ZòíŠbvnÛa@òßýÈÛa@À@ñ‡§a@Â‹’Z@ @

، )٣(يعترب شرط اجلدة من أهم الشروط الالزم توفرها يف العالمـة التجاريـة            
يسبق استعماهلا من قبل شـخص      ويقصد به أن تكون العالمة التجارية جديدة مل         

آخر، وال يشترط يف هذا الصدد أن تكون اجلدة مطلقة وإمنـا تكفـي اجلـدة                
  .)٤(النسبية

  :وحتدد اجلدة للعالمة التجارية من نواح ثالث، هي 

  ":صنفها"من حيث نوع املنتجات ) أ(

 جيب أن تكون العالمة املراد تسجيلها جديـدة         )٥(هذا النوع من املنتجات     
 فإن استخدام عالمة لتمييز منتجات معينة ال مينع الغري من استخدام نفس             ولذلك

العالمة لتمييز منتجات أخرى خمتلفة عنها اختالفاً ميتنع معه اخللط بينـهما، مـع              

                                           
  .١٣٦ص . مرجع سابق. اخلويل ، أكثم أمني:  انظر )1(
والعالمة الداخلـة يف تركيـب املنـتج أو         " اجلنب اهلولندي "،  "النب اليمين "العالمات الدالة على املصدر     :  مثال ذلك    )2(

  ".لذيذ"و " شيك"ألا وصف للمسلى بأا نبايت، للعالمة ذات األلفاظ اجلذابة " نباتني"ألساسية أوصافها ا
  .١٣٦ص. مرجع سابق. عبد الرحيم ، ثروت: انظر 

أنه إذا طلب شخصان أو     (من النظام السعودي للعالمات التجارية لالستدالل على هذا الشرط، حبيث           ) ٨( انظر املادة    )3(
  ).إىل آخر املادة... حد تسجيل العالمة التجارية ذاا أو عالمات متقاربة أو متشاة عن فئة واحدةأكثر يف وقت وا

  .١٣٧ص . مرجع سابق. عبد الرحيم ، ثروت:  انظر )4(
 وال حيول دون جدا أن تكون قد استعملت لنوع آخر من املنتجات، فقد منع استخدام عالمة مميزة لتمييز منتجـات                     )5(

  .أو متشاة، وحكم يف ذلك بعدم جواز استعمال عالمة فارقة لنوع من الساعات لتمييز منتجاتمتماثلة 
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مالحظة أن تقدير قيام التشابه أو االختالف بني املنتجات هو مما تستقل به حمكمة              
ه ال ينشأ عن هذا االستعمال أي التباس        ألن. )١(املوضوع دون رقابة حمكمة أعلى      

  .)٢(أو خلط بني السلع املتباينة يف الصنف، حىت لو محلت ذات العالمة التجارية

  

  :من حيث الزمان) ب(

تكون اجلدة نسبية من حيث الزمان، فال يشترط لكي تعترب العالمة جديـدة             
از ذلك ولو سبق    إال يكون قد مت استعماهلا سابقاً بصورة مطلقة يف املاضي، بل ج           

استعماهلا وتسجيلها، فالعربة يف استعمال العالمة ال تكمن يف ابتكارها فقط بل يف             
، فلو سبق شخص آخر يف تسجيل عالمة الستخدامها،         )٣(استعماهلا بصورة دائمة  

 فإنه حيق للغري أن يسجل هـذه        )٤(مث توقف عن استعماهلا فترة طويلة من الزمان       
بحت عالمة مهجورة، وال يعد ذلك تعـدياً عليهـا إذا           العالمة باعتبارها قد أص   

 عدم استعماهلا من قبل صاحبها األول، أو انتهت مدة احلماية القانونيـة             )٥(أثبت
املقررة هلا دون مبادرة املالك لطلب جتديد مدة االستعمال، فيمكن للغري استخدام            

يد قد تنازل عـن     العالمة نفسها لتمييز منتجاته بعد تسجيلها، ألنه مع عدم التجد         
  .حقه فيها فصح استعماهلا

                                           
اإلسكندرية، دار  . الوسيط يف شرح اجلدة والغش يف التدليس وتقليد العالمات التجارية         . عبد التواب، معوض  :  انظر   )1(

  .٢٠٧م، ص١٩٨٥املطبوعات اجلامعية، 
  .٢٣٨م، ص١٩٩٩، ١لبنان، مطبعة عويدات، جـ. ارية الشاملةاملوسوعة التج. ناصيف، إلياس)2(
  .٣٧٦مرجع سابق، ص. القانون التجاري. اخلويل، أكثم أمني:  انظر )3(
 اليت مل تستعمل بصفة جدية ملدة سنتني متتاليتني دون تقدمي ما يربر عدم االستخدام من املالك يف النظـام الـسعودي                      )4(

  .للعالمات التجارية
  . ،٢٨٣مرجع سابق،  ص . امللكية الصناعية والتجارية.  زين الدين، صالح: انظر )5(
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  :من حيث املكان) ج

ترتبط جدة العالمة من حيث استعماهلا، وتقدر الصفة النسبية هلذه اجلـدة            
بالنظر جلميع أقاليم الدولة، فإذا سبق أن استعملت العالمة املطلوب تـسجيلها يف             

املنافس ال ميكن له    جزء من الدولة فإن ذلك ينفي عنها صفة اجلدة، وبالتايل فإن            
  .)١(استعمال ذات العالمة يف جزء آخر من هذه الدولة 

اليت مل يتم تسجيلها يف     " املسجلة يف اخلارج  "أما العالمات التجارية األجنبية     
سجالت اململكة العربية السعودية، فال تتمتع يف النظـام الـسعودي باحلمايـة،             

استخدام ذات العالمة باململكة    وبذلك ال خيول تسجيل العالمة يف اخلارج، دون         
لتمييز منتجاا املماثلة، ما عدا ما قد يتقرر مبقتضى املعاهدات الدولية أو مبقتضى             

، وأما العالمات التجارية ذات الشهرة الدولية املـسجلة يف غـري            )٢(املعاملة باملثل 
  )٣(.اململكة فإا تتمتع باحلماية داخل اململكة

  
@sÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z“¾a@Â‹’òîÇë‹Z@ @

يقصد مبشروعية العالمة التجارية أال تكون العالمة من العالمات التجاريـة           
املمنوعة أو احملظور اختاذها مبوجب النظام، أي أن تسمح النـصوص القانونيـة             

  .بتسجيلها، وأن ال متانع يف استعماهلا

 على أنه ال تعترب عالمة جتارية       )٤(وقد نص نظام العالمات التجارية السعودي     
  : تطبيق أحكام النظام العالمات التاليةيف

                                           
  .٢٣٥مرجع سابق، ص. الوجيز يف التشريع الصناعي.  القليويب ، مسيحة)1(
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٣ ، ٢(بالفقرة ) ٤(املادة :  انظر )2(
  .ات التجارية السعوديمن نظام العالم) ١٠(بالفقرة )  ٢(املادة :  انظر )3(
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٢(املادة ) ٤(
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 اإلشارات اخلالية من أي صفة مميزة واليت تعترب وصفاً خلصائص املنتجات أو             -١
اخلدمات، أو تكون جمرد مسميات عادية يطلقها العرف على املنتجـات أو            

  .اخلدمات

ثالً  كل تعبري أو إشارة أو رسم خمل بالشعائر الدينية، أو يكون مطابقاً أو ممـا               -٢
  .لرمز ذي صبغة دينية حبتة

  . كل تعبري أو إشارة أو رسم خمالف للنظام العام واآلداب العامة-٣

 الشعارات العامة واألعالم وغريها من الرموز واألمساء أو التسميات اخلاصـة            -٤
باململكة أو بإحدى الدول اليت تعاملها باملثل، أو مبنظمة دولية أو حكومية،            

ه الشعارات أو األعـالم  أو الرمـوز أو األمسـاء أو             وكذلك أي تقليد هلذ   
  .التسميات

 الشارات والدمغات الرمسية للمملكة وللدول واملنظمات املـشار إليهـا يف            -٥
الفقرة السابقة واخلاصة برقابتها على املنتجات واخلدمات أو ضماا مـا مل            

  .يكن مصرحاً بذلك من اجلهة املختصة

ان استعماهلا من شأنه أن حيدث لبساً فيما يتعلق مبصدر           األمساء اجلغرافية إذا ك    -٦
املنتجات واخلدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمـصدر             

  .أو تسمية املنشأ دون وجه حق

  . صور اآلخرين أو أمساؤهم ما مل يوافقوا هم أو ورثتهم على استعماهلا-٧

  . البيانات اخلاصة بدرجات الشرف-٨

ات اليت من شأا أن تضلل اجلمهور أو اليت تتضمن بيانات كاذبة عـن               البيان -٩
مصدر املنتجات أو اخلدمات أو صفاا األخرى، وكذلك العالمات الـيت           

  .حتتوي على بيان اسم جتاري ومهي أو مقلد أو مزور
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 العالمات املطابقة أو املشاة للعالمات ذات الشهرة العاملية ولو كانت غري            -١٠
  .اململكةمسجلة ب

 العالمات اململوكة ألشخاص طبيعيني أو معنويني أو لدول حيظر التعامـل            -١١
  .معها وفقاً لقرار صادر من قبل اجلهة املختصة

 اإلشارات املطابقة أو املشاة لعالمات سبق إيداعها أو تسجيلها من قبـل             -١٢
اآلخرين من منتجات أو خدمات مطابقة أو مشاة، وكذلك اإلشـارات           

يت ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض املنتجات أو اخلدمات احلط من قيمـة             ال
  .منتجات أو خدمات اآلخرين

وهذه احلاالت اليت يتعني فيها على قسم تسجيل العالمات التجارية أن ميتنع            
عن تسجيلها كعالمات جتارية وردت على سبيل احلصر ، أي أا اسـتثناء مـن               

التاجر أو املنتج أو صاحب اخلدمة مبدأ حريـة         األصل ، وهو اجلواز الذي يعطي       
اختاذ العالمة التجارية اليت يريدها ، ولذا وجب أال يقاس على تلك احلاالت وأن              

  .)١(ال يتم التوسع يف تفسريها

ورغم ورود حاالت حظر استعمال العالمات التجارية على سبيل احلـصر،           
ية، اليت ميكـن أن تثريهـا       إال أن النص يتسع يف الواقع لكافة صور عدم املشروع         

  .)٢(العالمة التجارية من الناحية العملية
@ @

                                           
  .٥١٨مرجع سابق،  ص. القانون التجاري املصري.  شفيق ، حمسن)1(
  .١٤٠مرجع سابق، ص.امللكية التجارية الصناعية. عبد الرحيم، ثروت:  انظر )2(
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@Éia‹Ûa@Ê‹ÐÛa@Zòîi‹ÈÛa@òÌÜÛbi@òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@òibn×@Â‹’Z@ @

نصت الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية السعودي على أنه جيـوز           
 مكتوبة  ملكتب تسجيل العالمات التجارية طلب ترمجة العالمة التجارية إذا كانت         

وهذا ال حيول دون استخدام اللغة غري العربية يف         . )١(بلغة أجنبية غري اللغة العربية    
  .العالمة التجارية

جواز كتابة العالمة باللغة العربية إىل جانب كتابتها باللغة          ")٢(ويرى البعض 
  ".األجنبية، على أن تكون اللغة العربية أكثر وضوحاً

 )٣(لتنفيذية لنظام العالمات التجارية السعودي    وكما سبق ذكره فإن الالئحة ا     
قد نصت على جواز تكليف الطالب بتسجيل عالمة اشتملت على لفظ أو أكثر             
مكتوب بلغة أجنبية بتقدمي ترمجة باللغة العربية، وبيان كيفية نطقـه بـاحلروف             

  .العربية

وهذا النص يقرر أن الترمجة أمر متروك لتقدير املوظف املخـتص، وكـان             
ولَى أن يكون واجباً، ألن اللغة  العربية هي لغة اململكة وعنوان رئـيس هلـا،                اَأل

فكان من الالزم أن ينص على استخدامها على وجه اإللـزام إظهـاراً ملكانتـها               
  .)٤(واعتزازاً ا

  

                                           
  .من نظام العالمات التجاري السعودي) ٥( املادة )1(
  .٥٦٣مرجع سابق، ص. القانون التجاري. لشرقاوي، حممود مسري ا)2(
  .من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجاري السعودي) ٥( املادة )3(
  .٤١مرجع سابق، ص. قانون العالمات التجارية االردين واملصري. األمسر ، صالح سليمان: انظر ) ٤(
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א א
  

ïãìãbÔÛa@âìèÐ¾a@ky@òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@òÈîj @ @
  

لعالمة التجارية بشكل أمشل جند أن من       تكملة ملا سبق، وحرصاً على تناول ا      
الالزم إيضاح التكييف القانوين هلا، وذلك من خالل املطلبني اآلتـيني اللـذين             

  :نعزرمها مبطلب ثالث عن تطور قانون العالمات التجارية

  . العالمة التجارية هي من عناصر مفردات امللكية الفكرية:املطلب األول

  ".الذهنية"ية هي حق من احلقوق املعنوية العالمة التجار: املطلب الثاين

 نبذة عن تطور قانون العالمات التجارية بشكل عـام، ونظـام            :املطلب الثالث   
  .العالمات التجارية السعودي بشكل خاص
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א א
@ @

òí‹ØÐÛa@òîØÜ¾a@À@òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@ @

  

حلاجة لذلك،  لقد ميز اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان بذهنه الذي يفكر به عند ا           
وهذا الستثمار الفكر النابع عن العقل والذهن الذي يؤدي إىل اإلبداع واالبتكار            
ألشياء مل تكن موجودة من ذي قبل، وهذا الفكر واإلبداع يشمل مجيع منـاحي              
احلياة، ومن بينها ابتكار العالمات التجارية لألنشطة االقتصادية سـواء كانـت            

  .ماية النظامية الكافية هلذه األنشطةصناعية أو خدمية، مما يوفر احل

  
Þëþa@Ê‹ÐÛa@Zbèma†‹Ðßë@òí‹ØÐÛa@òîØÜ¾bi@Ñí‹ÈnÛaZ@ @

لقد مت تعريف امللكية الفكرية بتعاريف كثرية من قبل كـثري مـن فقهـاء               
القانون، إال أن هذه التعاريف كان يشوا بعض النقص يف بيان املعىن الذي تعنيه              

 تعريفاً جامعاً مانعاً، موضحاً فيه مميـزات        )١(فهاهذه امللكية، إال أن هناك من عر      
  :وخصائص هذه امللكية الفكرية جاء فيه أا

سلطة مباشرة يعطيها القانون للشخص على كافة منتجات عقله وتفكريه،          "
ومتنحه مكنة االستثمار واالنتفاع، مبا تدر عليه هذه األفكار من مـردود مـايل              

  ".زعة أو اعتراض من أحدللمدة احملددة قانوناً، ودون منا

                                           
  .٦٨م، ص١٩٩٨ عمان، دار اجليب، .امللكية الفكرية.  الكسواين ، عامر حممود)1(



  
-٦٤- 

ويتضح من خالل هذا التعريف أنه شامل جلميع عناصر ومفردات امللكيـة            
الفكرية، بالرغم من اختالف طبيعتها وتعددها، ومن بينها العالمة التجارية موضع           

  .الدراسة
òí‹ØÐÛa@òîØÜ¾a@ÊaìãcZ@ @

بتكـرة يف    وهي ما للمؤلف من حق على مصنفاته امل        : امللكية األدبية والفنية   -١
  .)١(اآلداب والعلوم والفنون

 وهي احلق الذي يرد على بـراءات االختـراع          : امللكية الصناعية والتجارية   -٢
والرسوم والنماذج الصناعية، والعالمات التجاريـة، واألمسـاء التجاريـة،          

وختتصر عادة امللكية التجارية الـصناعية،      . )٢(وكذلك ملكية احملل التجاري   
  .)٣(اعيةإىل امللكية الصن

ومن خالل ما تقدم يتضح أن العالمة التجارية هي عنصر من عناصر امللكية             
التجارية والصناعية، وهذه امللكية التجارية والصناعية تنقسم عناصرها إىل قسمني          

  :يف هيئة حقوق قد اصطلح على تسميتها باحلقوق امللكية الصناعية كاآليت

  

االختراعـات والرسـوم والنمـاذج       حقوق ترد على ابتكارات جديدة ك      :أوالً
  .الصناعية

                                           
  . ١٠هـ،  ص١٤٠٥اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، . الوجيز يف امللكية الفكرية. حسنني، حممد:  انظر )1(

  .٧٢مرجع سابق، ص. امللكية الفكرية. الكسواين، عامر :     وانظر 
   . ٢٠١م، ص١٩٧٥، القاهرة، دار الفقه املصري. احلقوق القانونية.  عبد الرمحن، محدي)2(

  .٥٣٩مرجع سابق، ص. الوجيز يف القانون التجاري. طه ، مصطفى كمال:      وانظر 
  .١٠ص. مرجع سابق. حسنني، حممد)3(
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، )١("حقوق ترد على شارات مميزة كاألمساء التجارية والعالمات التجارية         ":ثانياً
  .وهي اليت تستعمل يف متييز منتج عن مشااته من املنتجات باألسواق

ومن خالل ما تقدم يتضح لنا أن العالمة التجارية هي حق يرد على شارات              
يمها كعنصر من عناصر امللكية التجارية، اليت تدخل كمفردة مـن           مميزة يف تقس  

  .مفردات امللكية الفكرية
  

@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@@@@@@@@@@@òîØÜ¾a@‹–bäÇ@åß@bèi@jnÜí@bßë@òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@µi@îîànÛa
òíŠbvnÛaë@òîÇbä—ÛaZ@ @

  

   :التمييز بني العالمة التجارية واالسم التجاري : أوالً 
  :رية واالسم التجاري يكمن يف ثالثة فروق، هي الفرق بني العالمة التجا

 العالمة التجارية تستخدم لتمييز السلع واملنتجات عن مثيالا، بينما االسـم            -١
  .التجاري يستخدم لتمييز املنشآت التجارية والصناعية عن مثيالا

  العالمة التجارية قد تكون امساً أو إشارة أو إمضاء، أو أرقاماً أو غري ذلـك،               -٢
  .متخذة شكالً مميزاً، بينما االسم التجاري اسم معني فقط للمنشأة

 العالمة التجارية اختاذها أمر اختياري، بعكس االسم التجـاري فهـو أمـر              -٣
  .)٢(ضروري إلزامي لكل منشأة

  

                                           
  .٤١٤م، ص١٩٩٤مصر، مطبعة جامعة القاهرة، . القانون التجاري.  حمرز، أمحد حممد)1(
  .٢٢٩ – ٢٢٨  صمرجع سابق،. التشريع الصناعي. القليويب ، مسيحة:  انظر )2(
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  :التمييز بني العالمة التجارية والرسوم الصناعية: ثانياً 

ة توضع لتمييز املنتجـات عـن       إن الفرق بينهما يتضح بأن العالمة التجاري      
غريها مما مياثلها، بينما الرسم الصناعي نسق من اخلطوط توضـع علـى سـطح     

  . مجيل للمستهلك ترغيباً للشراء)١(املنتجات، الغاية منها إعطاء شكل جذاب

  

  :التمييز بني العالمة التجارية والبيانات التجارية: ثالثاً 

ة الصناعية والتجارية، علـى عكـس       إن العالمة التجارية من عناصر امللكي     
البيانات التجارية اليت ال تعد من عناصر امللكية الصناعية والتجاريـة، وال مـن              

  .احلقوق الفكرية أبداً

 وال يكون فيهـا حـق       )٢(وبالتايل ليس هناك حق يف االستئثار باستعماهلا،      
ـ           ة الـيت   احتكاري للتاجر ، حيث ميكن للغري استعماهلا، خبالف العالمة التجاري

  .تكون حكراً على مستخدمها، ال ميلك الغري إمكانية استخدامها

  

                                           
  .٢٤٣مرجع سابق، ص. امللكية الصناعية واحملل التجاري. عباس ، حممد حسين:  انظر )1(
  .٤٦٥مرجع سابق،  ص. امللكية الصناعية والتجارية. زين الدين، صالح:  انظر )2(
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א א
@ @

òíìäÈ¾a@ÖìÔ¨a@åß@Õy@òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@ @
@ @

إن وضع العالمة التجارية على املنتجات الصناعية يقصد به احلصول علـى            
حقوق توفر للصانع والتاجر ومقدم اخلدمات االحتفاظ بعمالئـه ، ومبقتـضاها            

تمتع ا، إما باحتكارها استغالالً لبيع منتجات معينة، أو انفراد حبـق بيعهـا يف        ي
أي على أشـياء غـري      (شكل معني، وهي احلقوق اليت ترد على أشياء غري مادية           

  )١().ملموسة ال تدرك باحلس وإمنا تدرك بالفكر

، وهذا النوع من احلقوق يطلق عليه تسمية احلقوق املعنوية واحلقوق الذهنية          
  .ألنه نتاج الفكر والذهن

  

  :تعريف احلقوق املعنوية والذهنية هي

حق يرد على شيء غري مادي، سواء كان ذهنياً كحق املؤلف يف املصنفات             
العلمية واألدبية، أو يف املخترعات الصناعية، أو كان يف نشاط جيلب له العمالء،             

 جتارتـه والعالمـة      كحق التاجر يف   )٢(أي أن احلق يرد هنا، على قيمة من القيم،        
  .التجارية، ويترتب على هذا حق احتكار واستغالل هذه امليزة يف النشاط والنتاج

وتتنوع احلقوق املعنوية والذهنية إىل أنواع خمتلفة نظراً لتنوع نتاج الـذهن            
  :واختالفه، إال أنه ميكن تقسيمها إىل جمموعتني خمتلفتني على النحو اآليت

  ".حق املؤلف"قوق امللكية األدبية والفنية  ما يطلق عليه ح:األوىل

                                           
  .٣٧٤م، ص١٩٩٦ارف، اإلسكندرية، مطبعة املع. احلقوق وغريها من املراكز القانونية.  العدوي ، جالل على وزمالئه)1(
  .٢٢٨٤هـ، ص١٤٠٦ ، لسنة ٣ ، اجلزء ٥جملة امع الفقهي، العدد :  انظر )2(
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الـيت  " حقوق امللكية الصناعية والتجارية   " تتضمن ما اصطلح على تسميته       :الثانية
 )١(تشمل براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعالمات التجاريـة        

  ).موضوع الدراسة(
يء غري مـادي    ومما تقدم يتضح أن العالمة التجارية إمنا هي حق يرد على ش           

من احلقوق املعنوية الذهنية، نتيجة لدخوهلا يف تقسيم احلقوق املعنوية ضمن أحد            
  )٢(.فروعه وهي حقوق امللكية الصناعية والتجارية

مبا فيها حقوق امللكية الصناعية     ) الذهنية(والتكييف القانوين للحقوق املعنوية     
 وتعد من احلقوق اجلديدة نسبياً،      والتجارية إمنا هي اليت ترد على القيم غري املادية        

ذلك أن الفقه القانوين مل يكن يعرفها بطريقة حمددة وواضحة، لكون التصنيف يف             
احلقوق كان يقسم إىل حقوق عينية وحقوق شخصية، وهو تقسيم قدمي يعود إىل             
نشأة القانون يف العهد الروماين، الشيء الذي جعل من الصعب حتديد الطبيعـة             

إذ إا تشبه احلقوق الشخصية بسبب طابعهـا        "ا النوع، من احلقوق،     القانونية هلذ 
غري املادي، لكنها قابلة لالحتجاج ا على الكافة، ممـا يقرـا مـن احلقـوق                

  .)٣(العينية
وبني احلقوق العينية واحلقوق    ) أو املعنوية   ( ونتيجة لالختالف بني احلقوق الذهنية      

 نوع ثالث يندرج حتته     )٥(يف هلذه احلقوق    فقد أض   )٤(الشخصية من حيث طبيعتها،   
حقوق امللكية الصناعية والتجارية وهي احلقوق األدبية والفنية، اليت اصطلح علـى            

  .تسميتها باحلقوق املعنوية أو احلقوق الذهنية النابعة عن نتاج الفكر والذهن
                                           

  .٦٠مرجع سابق، ص.الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية.  الناهي، صالح الدين)1(
  مة مميزة،  وهي حقوق استئثار صناعي أي حقوق ختول صاحبها أن يستأثر باستغالل ابتكار جديد واستغالل عال)2(

  .٢٢٨٦، ص١٤٠٩، سنة ٣، جـ٥، جلاسم النشمي، ع)احلقوق املعنوية(جملة امع الفقهي :     انظر 
  .٣٩٧مرجع سابق، ص. الوجيز يف القانون التجاري.  طه ، مصطفى كمال)3(
 االختراع فريد على    إذ إن احلق العيين سلطة لصاحب احلق على شيء معني بذاته، أما حقوق امللكية الصناعية كرباءة                ")4(

شيء غري مادي، أما ملكية العيين فهي حق ملكية على شيء مادي واحلقوق الشخصية متثل عالمة أو رابطة قانونية                   
  ".بني دائن ومدين، وأما حقوق امللكية الصناعية متثل سلطة استئثار باستغالل ابتكار جديد أو عالمة مميزة

  .٢٢٨٨، ص١٤٠٩، سنة ٣، جـ٥، جلاسم النشمي، ع)ق املعنويةاحلقو(جملة امع الفقهي : انظر   (5)
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א א
  

âbÇ@ÝØ“i@òíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@æìãbÓ@Šìİm@åÇ@ñ‰jã@ @
@âbÄã@Àë™b‚@ÝØ“i@ð†ìÈÛa@òíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@ @

  

 إن قانون العالمات التجارية، قانون حديث نسبياً، وترجـع بداياتـه إىل            
منتصف القرن التاسع عشر، حيث حصل أول اعتراف قانوين فعلـي بالعالمـة             

  . التجارية

وسنت أملانيـا   . ١٨٥٧فقد سنت فرنسا تشريع العالمات التجارية يف سنة         
وأقرت  بريطانيا قانون تسجيل العالمات      . ١٨٧٤ارية يف سنة    قانون عالمات جت  
قانونـاً حلمايـة    ) تركيا(أقرت اإلمرباطورية العثمانية    . ١٨٧٥التجارية يف سنة    

وسنت أسبانيا تشريعها للملكية الـصناعية يف       . ١٨٧٩العالمة التجارية يف سنة     
يـة يف سـنة     ووضعت إيطاليا تشريعـها املتعلـق بالعالمة التجار     . ١٩٢٩سنة  

١(.١٩٤٢  (  

   أما يف أمريكا فقد تأخر االعتراف بالعالمة التجارية كموجـودات ذات           
قيمة، إىل ما قبل النصف الثاين من القرن العشرين بقليـل، إذ سـنت القـانون                

  . م١٩٤٦االحتادي للعالمات التجارية لسنة 

لعالمات وقد أخذت الدول يف أحناء أخرى من العامل، بسن قوانني يف جمال ا            
،  ١٩٠٠فكان يف األرجنتني قانون املصانع والعالمات الزراعية لـسنة          . التجارية

، ويف  ١٩٣١ويف إيران قانون تسجيل العالمات وبـراءة االختراعـات لـسنة            

                                           
  . ٢٤٨مرجع سابق، ص . الصناعية والتجارية. زين الدين، صالح:  انظر )1(
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، ويف الفلبني، قانون العالمـات      ١٩٤٠باكستان، قانون العالمات التجارية لسنة      
، ويف اهلند،   ١٩٥٥مات التجارية لسنة    ، ويف استراليا قانون العال    ١٩٤٧التجارية  

، ويف اليابان، قـانون العالمـة       ١٩٥٨قانون العالمات والبيانات التجارية لسنة      
، ويف إندونيسيا قانون األمساء والعالمات التجارية  لـسنة          ١٩٥٩التجارية لسنة   

  )١(.١٩٦٣، ويف الصني قانون العالمات التجارية لسنة ١٩٦١

 يف القرن التاسع عشر ، فقد وجهت حكومة           وقد كان هناك حدث مهم    
  اهلنغارية، آنذاك الدعوة، لدول أخرى للمـشاركة يف          -اإلمرباطورية النمساوية   

نتيجة لضعف احلماية القانونيـة      . ١٨٧٣معرض لالختراعات أقيم يف فيينا سنة       
لالختراعات أحجم العديد من املشاركني عن عرض اختراعام فقاد هذا احلدث           

  ) : ١٨٧٣(ؤمتر فيينا للتباحث حول محاية براءة االختراع لعقد م

 عقد يف باريس مؤمتر     - املنوه عنه    -، وكمتابعة ملؤمتر فيينا     ١٨٧٨ ويف عام   
عاملي حول امللكية الصناعية، ونتج عن هذا املؤمتر أن يطلب إىل إحدى الـدول              

 يف ميدان   دويل يهدف لتحديد أسس ومنوذج التشريع     ) دبلوماسي(استضافة مؤمتر   
دولياً حلمايـة   ) احتادا(امللكية الصناعية الذي عمل له مسودة ائية ملعاهدة تقترح          

  )٢(.امللكية الصناعية

 وأرسلت احلكومة الفرنسية مشروع املعاهدة املقترحة إىل عدد من الـدول           
 عقد املؤمتر، وقد تبىن املـؤمتر       ١٨٨٠ويف عام   . حلضور املؤمتر الدويل يف باريس    

املعاهدة، اليت حتوي البنود اجلوهرية، اليت شـكلت العناصـر األساسـية            مسودة  
  . ملعاهدة باريس

                                           
  .١٣٥مرجع سابق، ص . قانون العالمات التجاري األردين . األمسر ، صالح سليمان:  انظر )1(
  .١٥ – ١٤ص .  مرجع سابق. صرخوه ، يعقوب:  انظر )2(
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  عقد مؤمتر دبلوماسي يف باريس وانتهى بإقرار الـصيغة           ١٨٨٣  ويف العام   
النهائية والتوقيع على معاهدة باريس حلماية امللكية الصناعية من قبـل منـدويب             

  . الدول املشاركة

تنقيحات على معاهدة باريس بني احلني واآلخر، إذ           وأدخلت تعديالت و  
 ويف  ١٨٩١،  ١٨٩٠ ، ويف مدريـد سـنيت        ١٨٨٦مت تنقيحها يف روما سـنة       

  . ١٩٦٧ ويف ستوكهومل سنة ١٨٩٧بروكسيل سنة 

  تعتـرب    ١٨٨٣  وهكذا، فإن معاهدة باريس حلماية امللكية الصناعية لسنة         
جارية على املـستوى الـدويل، والـيت        الوثيقة اليت يرتكز عليها قانون العالمة الت      

مازالت مبادئها سارية املفعول بالرغم من الدمار الذي حلق بالتجارة واالقتـصاد            
فاملعاهـدة موضـوع    . الدوليني جراء حربني عامليتني، فصلت بينهما بضع سنني       

البحث أكدت أسس اكتساب احلقوق يف العالمة التجاريـة للمطـالبني بتلـك             
  )١(.اء العاملاحلقوق يف مجيع أحن

:   وقد أخذت الدول العربية بسن القوانني بشأن العالمات التجارية فكان           
، ويف  ١٩٣٦  واملعدل يف سـنة       ١٨٨٩يف تونس قانون العالمات التجارية لسنة       

، ويف لبنان القـرار التـشريعي       ١٩١٦املغرب قانون محاية امللكية الصناعية لسنة       
لسطني قانون العالمـات التجاريـة لـسنة        ، ويف ف  ١٩٢٤للعالمة التجارية لسنة    

 ، ويف مصر قانون العالمات والرسوم والنماذج الصناعية لـسنة           ١٩٣٨،  ١٩٣٠
، ويف سوريا القرار التشريعي بشأن محاية امللكية الصناعية والتجارية لسنية           ١٩٣٩
، ويف اجلزائر قـانون     ١٩٥٧، ويف العراق قانون العالمات التجارية لسنة        ١٩٤٦
  . ١٩٦٦ التجارية لسنة العالمات

                                           
  .٢٥٠ص . مرجع سابق. زين الدين ، صالح:  ، عن ١٨ – ١٧مت اقتباسه عن املرجع السابق، ص   (1)
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 ومن جانب آخر، فقد مت وضع قانون العالمات التجارية العـريب املوحـد             
، من قبل مركز التنمية الصناعية للدول العربية، وذلـك لتحقيـق            )١( ١٩٧٥لعام

التنسيق واالنسجام بني خمتلف تشريعات الدول العربية، وإزالة ما فيها من تبـاين             
ة العالمة التجارية يف كافة األقطار العربية على قدم         أو تعارض، للوصول إىل محاي    

  . املساواة

  وقد جاء هذا القانون بعد مناقشة من قبل خرباء عرب وأجانب يف جمـال              
، مث مت تدقيقه يف جنيف يف عام        ١٩٧٥العالمات التجارية يف مدينة تونس يف عام        

  )٢(.، مت إقرار مواده يف الدوحة يف نفس العام١٩٧٥

اململكة العربية السعودية فقد سنت احلكومـة الـسعودية بـشأن           وأما يف   
  :العالمات التجارية نظامني مها

    )٣(.هـ١٣٥٨ نظام تسجيل العالمات الفارقة لعام - ١

 )٤(.هـ١٤٠٤ نظام العالمات التجارية السعودي لعام - ٢

وهناك مشروع لنظام عالمات سعودي جديد ال يزال قيد الدراسـة مـن قبـل               
   ) ٥(.املختصةاجلهات 

                                           
،  ١٣ملحق جملة نقابة احملامني، عدد      . ١٩٧٥رعايا القانون العريب بشأن العالمات التجارية لعام        .  إمساعيل، حممد حسن   )1(

  .  ١١١،  ص  ١٩٨٢سنة 
  .  ١١٢ املرجع السابق، ص )2(
  .هـ٨/٧/١٣٥٨ وتاريخ ٨٧٦٢ باألمر امللكي رقم  الصادر)3(
  . هـ١٤٠٤ / ٥ / ٤ وتاريخ ٥ الصادر باملرسوم امللكي رقم )4(
  .  أعدته وزارة التجارة وهي طي الدراسة ومل يصدر وقت إعداد البحث)5(
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א א

òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@Ýîvm@ @
ð†ìÈÛa@âbÄäÛa@À@bèjİ’ë@ @

  

 .إجراءات التسجيل: املبحث األول  

اآلثار اليت تترتب علـى تـسجيل       : املبحث الثاين    
 .العالمة التجارية

  .شطب العالمة التجارية: املبحث الثالث  
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א א

ÝîvnÛa@paõa‹ug@ @
  

Ò‡aÝîvnÛa@åß@òíbÌÛaë@Z@ @

العالمة التجارية قبل التسجيل ليس هلا إال وجود واقعي يتمثل يف استعماهلا،            
فإن أريد هلذا الوجود أن يكتسب الصفة الرمسية وأن يعزز باحلماية املقررة يف نظام              
العالمات التجارية، ومن ضمنها احلماية اجلزائية، وجب عليه مراجعـة اجلهـة            

فإذا مت تسجيل العالمة أصـبح هلـا        . )١( لتسجيل هذه العالمة   املختصة بالتسجيل 
أن احلق يف العالمة يكون     : وجود قانوين يترتب عليه أثر قانوين من جهتني األوىل        

  .أن ملكية العالمة تكون لصاحبها الذي سجلها: له محاية جنائية ، والثانية

  .لسبعة التاليةوسيتناول البحث إجراءات التسجيل وما يتصل ا يف املطالب ا

  

                                           
  .٢٤٣مرجع سابق، ص. الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية.  الناهي ، صالح الدين عبد اللطيف)1(
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א א
@ @

@òíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@Ýv@ @
  

لقد مت إنشاء سجل للعالمات التجارية بوزارة التجـارة باململكـة العربيـة         
السعودية يتوىل شؤونه قسم العالمات التجارية بالوزارة، من أجل حتقيق الغايات           

مـن  ) ٣(ادة  اليت يقصدها املنظم السعودي من هذا النظام، وهو ما نصت عليه امل           
يعد سجل اإلدارة املتخصصة بـوزارة      : "نظام العالمات التجارية السعودي بقوهلا    

تقيد فيه مجيع العالمـات املـسجلة       ) سجل العالمات التجارية  (التجارة يسمى   
وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو التـرخيص باسـتعماهلا، وكـذلك             

  ".نص عليها الالئحة التنفيذيةجتديدها أو شطبها وكافة البيانات اليت ت

وبذلك يعترب هذا السجل مرآة تعكس احلقيقة جلميع اإلجراءات اليت تتعلـق            
بالعالمة التجارية، حبيث تدون فيه مجيع العالمات التجارية وكل ما يتعلق ا من             

  .أمور

للعالمات التجارية موضحة ومبينة لكيفيـة       )١(وقد جاءت الالئحة التنفيذية   
من الالئحة توجب   ) ١٦(ل العالمات وطلبات التسجيل فيه، فاملادة       استعمال سج 

تقيد فيـه   " سجل العالمات التجارية  "ختصيص سجل العالمات التجارية يسمى      
  :البيانات التالية

  . رقم تسجيل العالمة-١

  . تاريخ تسجيل العالمة-٢

                                           
  .هـ٥/٨/١٤٠٤ يف ٩٤ الصادرة بالقرار الوزاري رقم )1(
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وحيق ألي شخص من اجلمهور االطالع على هذا السجل وأخـذ صـورة             
 وذلك بعد دفع الرسوم املستحقة اليت حددها نظام العالمات التجارية           مصدقة منه، 
  .)١(السعودي

                                           
  .فئات الرسوم املستحقة طبقاً للنظام) ٤٧(من املادة ) ٥( ورد يف الفقرة )1(
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א א
@ @

ÝîvnÛa@á@Õ±@åí‰Ûa@™bƒ’þa@ @
  

من نظام العالمات التجارية السعودي بيـان األشـخاص         ) ٤(تولت املادة   
ة الذين هلم حق طلب تسجيل العالمة التجارية، ويتضح مما جاء يف نص هذه املاد             

  :أن للفئات التالية احلق يف تسجيل العالمات التجارية

  . األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املتمتعني باجلنسية السعودية-١

 األجانب الذين يقيمون يف اململكة العربية السعودية عادة ومصرح هلم مبباشرة            -٢
  .عمل من األعمال التجارية، أو األعمال احلرفية

  .مون إىل دولة تعامل اململكة باملثل األجانب الذين ينت-٣

وتشمل األشخاص االعتباريني العامني مـن غـري الدولـة          " املصاحل العامة،    -٤
كاهليئات واملؤسسات العامة، باإلضافة إىل اجلهات احلكومية اليت قد تقـوم           

  .)١("بإنتاج بعض السلع واملواد اليت يتطلب احلال متييزها عن غريها

إن النظام السعودي قد حصر حق طلب تسجيل        : وعلى ذلك ميكن القول     
عالمة جتارية يف فئة معينة، حبيث حدد األشخاص أو اهليئات اليت هلا حق طلـب               

  .التسجيل من حيث النوعية واجلنسية، على ضوء ما وصفه من فئات

كما أن الشخص أو اهليئة اليت تطلب تسجيل العالمة لتمييـز منتجاـا أو              
أن يكون له مقر يف اململكة العربية السعودية وفقاً للمادة          سلعها أو خدماا جيب     

أن يقـدم طلـب     "من نظام العالمات التجارية السعودي، اليت نصت على         ) ٥(

                                           
  .١٤٣مرجع سابق، ص. امللكية التجارية والصناعية.  عبد الرحيم ، ثروت)1(
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تسجيل لكل عالمة تتوافر فيها الشروط املنصوص عليها يف املادة األوىل من هـذا              
ي لـه   النظام من صاحب الشأن، إذا كان له موطن يف اململكة أو من وكيل رمس             

  ".موطن يف اململكة ، وذلك إىل اإلدارة املتخصصة بوزارة التجارة
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א א

ÝîvnÛaë@kÜİÛa@áí‡Ôm@ @
@ @

إن تسجيل العالمة التجارية يف اململكة العربية السعودية يتم وفقاً للنـصوص            
الواردة يف نظام العالمات التجارية السعودي، وحتدد الالئحة التنفيذيـة لـسجل            

ت التجارية أسلوب العمل املتبع بشأن تـسجيل العالمـات التجاريـة،            العالما
  :فأسلوب تقدمي الطلب وشروطه وقيده وفحصه يتم على النحو التايل

  :طلب التسجيل: أوالً

يقدم طلب تسجيل لكل عالمة إىل مكتب العالمـات التجاريـة يف اإلدارة             
 )١(.دها الالئحة التنفيذية  املختصة بوزارة التجارة وفقاً للشروط واألوضاع اليت حتد       

 البيانات اليت جيب أن يشتمل عليهـا طلـب          )٢(ولقد حددت الالئحة التنفيذية     
  :التسجيل وهي على النحو التايل

 اسم الطالب، ولقبه، وحمل إقامته، وجنسيته، وامسه التجاري إن وجـد، وإذا             -١
كان الطالب شركة وجب ذكر امسهـا، وعنواـا، ومقرهـا الرئيـسي،             

  .ضهاوغر

  . إذا كان الطلب مقدماً من وكيل وجب ذكر امسه، ولقبه، وعنوانه-٢

  . وصف العالمة املطلوب تسجيلها-٣

  . بيان املنتجات أو اخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنها وفئتها-٤

                                           
  .من النظام السعودي للعالمات التجارية) ٥( ورد يف املادة )1(
  .من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية) ٢(د يف املادة  ور)2(
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  . مصدر املنتجات أو اخلدمات-٥

  توقيع أو ختم الطالب أو وكيله، وإذا كان الطلب مقدماً مـن شـركة أو               -٦
  .مؤسسة وجب أن تكون األوراق موقعه ممن له حق التوقيع نيابة عنها

من الالئحة التنفيذية لصق صورة العالمة املطلوب تسجيلها        ) ٣(وتلزم املادة   
  .يف الفراغ املخصص هلا بنموذج طلب التسجيل

من الالئحة التنفيذية على طالب التسجيل تقدمي سند        ) ٤(كما توجب املادة    
، وعشر صور للعالمة على النموذج املعد لذلك، مطابقـة          )١(جيلسداد رسم التس  

لرسم العالمة املثبت يف طلب التسجيل، باإلضافة إىل مجيع املستندات والبيانـات            
اليت يطلبها مكتب العالمات التجارية، ومن ذلك التحقق من شخـصية طالـب             

  .التسجيل، وصفته، وأحقيته يف االستئثار باستعمال العالمة

  
Ê‹ÐÛa@Þëþa@@ZÝîvnÛa@Âë‹’Z@ @

يشترط أن يقدم الطلب على النموذج املعد لذلك من مكتـب العالمـات             
التجارية بوزارة التجارة، كما يشترط أن يكون مقدم الطلب صاحب الـشأن أو             
من ينوب عنه مبوجب وكالة رمسية، ويشترط كذلك أن يكون طلب التـسجيل             

 فئة واحدة، وتتعدد الطلبات بتعدد      للعالمة التجارية قاصراً على تسجيل عالمة من      
فئات املنتجات أو اخلدمات املطلوب تسجيل العالمة عنـها، وذلـك لتنظـيم             

  .من الالئحة التنفيذية) ١( وذلك وفقاً للمادة )٢(إجراءات التسجيل وضبطها

                                           
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٤٧( ورد الرسم يف املادة )1(
أن يشتمل طلب التسجيل على فئة واحدة أو أكثر من فئـات املنتجـات أو اخلـدمات                 "من النظام   ) ٦( جتيز املادة    )2(

  ".اليت حتددها الالئحةبالشروط واإلجراءات واألوضاع 
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وباإلضافة إىل ذلك ، فإنه جيوز ملكتب العالمات التجارية بوزارة التجارة أن            
تسجيل تقدمي ترمجة باللغة العربية للعالمة املطلوب تـسجيلها         يطلب من  طالب ال    

إذا اشتملت على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية مع بيان كيفية نطقه باحلروف              
  .من الالئحة التنفيذية) ٥(العربية، وفقاً للمادة 

  
@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ZÝîvnÛa@kÜ @‡îÓZ@ @

التجاريـة، يـسمى    تقيد طلبات التسجيل يف دفتر خاص مبكتب العالمات         
بأرقام مسلسلة حسب تواريخ إيداعها، وتتضمن بيانـات        " دفتر إيداع الطلبات  "

ومعلومات تتعلق بالرقم املسلسل للطلب، واسم الطالب، وحمل إقامته، وتـاريخ           
تقدمي الطلب، وموضوع الطلب، مع منوذج للعالمة، ونـوع الفئـة للمنـتج أو              

 اإلضافية اليت يرى املكتب إثباا، وذلك       اخلدمة، باإلضافة للمالحظات والبيانات   
  )١(.وفقاً ملا جاء يف الالئحة التنفيذية

  
@sÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@ZéÔîÓ‡më@ÝîvnÛa@kÜ @˜zÏZ@ @

على املسجل مبكتب العالمات التجارية عند استالمه طلباً لتسجيل عالمة أن           
يفحص طلب التسجيل، وأن يقوم بالتحري والتفتيش يف السجل، وذلك للتأكد           

ن أن شروط العالمة مستوفاة من حيث أن العالمة مميزة، وغري مطابقة أو مشاة              م
لغريها ، أي أنه يتوفر فيها شرط اجلدة، وكذلك للتأكد من مـشروعيتها بعـدم               

  .)٢(من الالئحة التنفيذية) ٧(خمالفتها للنظام أو اآلداب العامة، وذلك وفقاً للمادة 

                                           
  .من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية السعودي) ٦(ورد يف املادة   (1)

  . نصت املادة على أن يقوم مكتب العالمات التجارية بفحص طلب التسجيل ومراجعته على السوابق)2(
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א א א
@ @

ÝîvnÛa@knØß@ÖìÔyémbjuaëë@@ @
  

بعد تقدمي طلب التسجيل وقيده وفحصه وإجراء التحري والتفتيش الـالزم           
على طلب التسجيل وسجل العالمات التجارية، فإن املسجل مبكتـب تـسجيل            

له سـلطة يف     العالمات التجارية وفقاً لنظام العالمات التجارية السعودي والئحته       
  : التايلهيئة حقوق، وعليه التزامات وواجبات على النحو

إن ملكتب العالمات التجارية بواسطة املسجل أن يطلب من صاحب الشأن           
إدخال ما يراه من تعديالت على العالمة لتمييزها عن غريها وتوضيحها بـشكل             
مينع الوقوع يف اللبس بينها وبني عالمة أخرى سابقة هلا، وذلك وفقـاً للمـادة               

  .من النظام) ١٠(

اه التشريعي الذي اختاره املنظم الـسعودي       وعلى ذلك فإنه يتضح أن االجت     
بشأن سلطة اجلهة املختصة بتسجيل العالمة التجارية فيما يتعلق بالفحص، ومـا            

اليت حتول إلدارة التسجيل احلق يف أن        )١(يترتب عليه من إجراءات مطابقة لألنظمة     
ترفض طلب اإليداع وخاصة إذا تبني هلا أن العالمة تشتمل علـى شـعارات أو               

وقد جتد اإلدارة أن العالمة املطلـوب تـسجيلها         . مات خمالفة لآلداب العامة   عال
مطابقة أو مشاة لعالمة سبق تسجيلها ، فيتوجب عليها عندئذ أن ترفض طلب             

                                           
  .١٤٣هـ، ص١٤٠٧كتبة احلاسبة، القاهرة، م. امللكية التجارية والصناعية. عبد الرحيم، ثروت :  انظر )1(
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التسجيل الثاين، على أن يبقى لطالب التسجيل الثاين يف هـذه احلالـة أن يقـيم            
  .)١("سجيل العالمة الدعوى على صاحب العالمة السابق إلثبات حقه يف ت

  

وإذا اشتملت العالمة على عناصر خالية من الصفة املميـزة فـإن ملكتـب              
العالمات التجارية أن يطلب استبعاد هذه العناصر من العالمة أو استثنائها مـن             

  .من الالئحة التنفيذية) ٧(احلماية وذلك وفقاً للمادة 

وأن يـدخل مـن     كما أن ملسجل العالمات التجارية أن يضع من الشروط          
التعديالت ما يراه مناسباً كي يتم تسجيل العالمة، مبا يتفق وأحكام النظـام، وأن   
يقوم بإخطار طالب التسجيل خبطاب مسجل برفض الطلب، ما مل يتم تنفيذه هلذه             

فـإذا مل   . من النظام ) ١٢(الشروط وإجراء التعديل املطلوب، وذلك وفقاً للمادة        
بة بتنفيذ ما طلبه املسجل مبكتب العالمات التجارية        يقم طالب التسجيل باالستجا   

من شروط وتعديالت لقبول طلب التسجيل خالل تسعني يوماً من تاريخ إخطاره            
بضرورة تنفيذ ما طلبه  املسجل، اعترب طلبه مرفوضاً من تاريخ فـوات امليعـاد،               

  .من النظام السعودي للعالمات التجارية) ١٣(وذلك وفقاً للمادة 

ى املسجل وقف طلبات التسجيل إذا كان املطلوب تـسجيل ذات           وجيب عل 
العالمة ، أو عالمات متشاة عن فئة واحدة من املنتجات أو اخلدمات، وكانت             
هذه الطلبات مقدمة من شخصني أو أكثر، وتبقى هذه الطلبات موقوفـة إىل أن              

إىل أن يـصدر    يقدم أحد املتنازعني تنازالً مصدقاً عليه نظاماً لصاحل أحدمها، أو           

                                           
  .٢٤٤مرجع سابق، ص. املوسوعة التجارية الشاملة.  نصيف ، إلياس)1(
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، ملصلحة أحد املتنازعني بأحقيته يف      )١(حكم ائي من جهة االختصاص القضائية     
  .من النظام السعودي للعالمات التجارية) ٨(التسجيل، وذلك وفقاً للمادة 

ومما جتدر مالحظته أنه جيب على طالب التسجيل يف حالة رغبته التمتع حبق             
 يف دولة أخرى تعامل اململكة باملثـل أن         األولوية، استناداً إىل طلب سابق مودع     

يرفق إقراراً يبني تاريخ ورقم الطلب السابق، والدولة اليت أودع فيهـا الطلـب              
باإلضافة إىل صورة من ذلك الطلب مصدقة من السلطة املختصة يف الدولة الـيت              
أودع فيها يف مدة أقصاها ستة أشهر من تقدمي الطلب للحصول على حق األولوية       

  .سقط حقه يف املطالبة ا، وفقاً للمادة التاسعة من النظام السعوديوإال 
@ @

                                           
  . جهة االختصاص القضائي للبت يف أحكام العالمة التجارية باململكة العربية السعودية هي ديوان املظامل)1(
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א א
@ @

Ýv¾a@paŠa‹Ó@åß@áÜÄnÛa@ @
@ @

، أو تعليق القبول لتسجل عالمة      )١(للمسجل مبكتب التسجيل احلق يف الرفض     
ما مل يتم تنفيذ شروط وتعديالت معينة، وعندئذ عليه إخطار طالب التـسجيل             

مـن النظـام    ) ١٢(و  ) ١٠(األسباب، وذلك وفقاً للمـادة      بذلك مع إيضاح    
  .السعودي للعالمات التجارية

وقد  أعطى لطالب التسجيل فرصـة للتـساؤل         ) ١٤(النظام وفقاً للمادة    
من قرار املسجل برفض    " حق الطعن "واملناقشة عن رفض طلبه ومتكينه من التظلم        

 )٢( وذلك أمـام جلنـة     طلب التسجيل ، أو تعليق التسجيل على شروط معينة ،         
تشكل بقرار من وزير التجارة خالل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغ طالب التسجيل             

  .)٣(بقرار املسجل

فإذا أقرت اللجنة قرار املسجل مبكتب العالمات التجارية بوزارة التجـارة           
جاز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار اللجنة ويطعن فيه أمام وزير التجـارة،              

، ويكون ذلك خبطاب مسجل، فإذا      )٤(ل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغه     وذلك خال 
من النظام جيوز لطالب التـسجيل  ) ١٩(أيد الوزير قرار اللجنة فإنه مبوجب املادة    

أن يتظلم من قرار الوزير أمام ديوان املظامل، خالل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغـه               
  .)٥(خبطاب مسجل

                                           
  .ة السعوديمن الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجاري) ٨( ورد يف  املادة )1(
  .ت جلنة التظلمات واالعتراضا)2(
  ..من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية السعودي) ٨( ورد ذلك كذلك يف  املادة )3(
  ..من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية السعودي) ٩(من نظام العالمات التجارية ، و املادة ) ١٤( املادة )4(
  ..من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية السعودي) ١٠(ادة  ورد يف  امل)5(
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א א

@Ýîvm@ÞìjÓbç‹è’@ëc@òßýÈÛa@ @
@ @

مىت ما صدر قرار املسجل مبكتب العالمـات التجاريـة أو جلنـة الـتظلم               
واالعتراض، أو وزير التجارة أو ديوان املظامل بقبول تسجيل العالمة، يتخذ قسم            
العالمات التجارية اإلجراءات اخلاصة بتسجيل العالمـة يف سـجل العالمـات            

وقد نـصت   . من النظام ) ٢٠(اً للمادة   التجارية، بعد اإلشعار عنها، وذلك وفق     
من الالئحة التنفيذية على أن يعد مكتب العالمات التجارية إعالنـاً           ) ١١(املادة  

  :عن العالمة يشمل البيانات التالية
  . اسم طالب التسجيل وحمل إقامته-١
  . وصف العالمة وصورا-٢
  .ها املنتجات أو اخلدمات املطلوب تسجيل العالمة بشأا وفئت-٣

ويقوم طالب التسجيل بنشر اإلعالن يف اجلريدة الرمسية باململكة، على نفقته           
خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من استالمه اإلشعار بقبول العالمـة، وإال اعتـرب              

وجيوز جتديد هذه املدة ملدة مماثلة إذا قدم الطالب طلباً بـذلك            . متنازالً عن طلبه  
  .) ١( عليها وكيل وزارة التجارة قبل انتهاء املدة املذكورة ووافق

 تسجيل العالمة خالل    )٢( وكذلك فإنه يتعني على طالب التسجيل سداد رسم       
ثالثني يوما من تاريخ صدورا لقرار النهائي بقبـول تسجيل العالمة أو صــدور             

  )٣(.نحكم يف هذا الشأن من ديـوان املظامل ،وإال اعترب طلبـه كأن مل يك
                                           

  .هـ١١/٨/١٤٠٧ وتاريخ ١١٥٨من الالئحة التنفيذية لنظم العالمات التجارية ، والقرار الوزاري رقم ) ١١( املادة )1(
  .من نظام العالمات التجارية) ٤٧(مقدار الرسم منصوص عليه يف املادة   (2)
  .من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية) ١٥(املادة   (3)
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اً مبضي تسعني يوماً على نشر اإلعالن عـن العالمـة يف            ويعترب القرار ائي  
 دون تقدمي اعتراض، أو مبضي ثالثني يوماً على صدور قرار جلنة            )١(اجلريدة الرمسية 

التظلمات واالعتراضات دون تقدمي اعتراض، أو مبضي ثالثني يوماً من صـدور            
تظلم أمام  قرار جلنة التظلمات واالعتراضات لصاحل طالب التسجيل، دون تقدمي          

  )٢(.ديوان املظامل

فمىت انقضت مدة الطعن واالعتراض على إصدار شهادة التسجيل سـالفة           
الذكر، فإن العالمة تسجل بقرار من قبل املسجل، من تـاريخ تقـدمي طلـب               

  .التسجيل

تـشتمل  ) شهادة تسجيل عالمة جتارية   (ويعطى ملالك العالمة شهادة تسمى      
 وهي على النحـو     )٣(من النظام، ) ٢١( املادة   باألخص على البيانات املوضحة يف    

  :اآليت 

  . الرقم املتتابع لتسجيل العالمة– ١

  . تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ األولوية إن وجدت– ٢

  . االسم التجاري أو اسم مالك العالمة وحمل إقامته وجنسيته– ٣

  . صورة للعالمة– ٤

  .ات اليت سجلت عنها العالمة وبيان فئتها بيان باملنتجات أو اخلدم– ٥

وحق لكل ذي مصلحة االطالع على سجل العالمات التجاريـة، وأخـذ            
  .من النظام) ٢٣(البيانات واملعلومات املدونة، اليت مه، وذلك وفقاً للمادة 

                                           
  .أم القرى ، ويكون اإلعالن على نفقة صاحب العالمة1) (

  .من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية) ١٥( املادة (2)
  .لبياناتمن الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية السعودي بعض التفصيل لتلك ا) ١٧( ورد يف املادة (3)
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א א

ÝîvnÛa@ÞìjÓ@óÜÇ@ÌÛa@aÇa@ @
  

شخص ذي مصلحة أن يعترض     أجاز نظام العالمات التجارية السعودي ألي       
لدى مسجل العالمات التجارية على تسجيل أي عالمة جتارية خالل تسعني يوماً            
من تاريخ اإلعالن عنها وإشهارها إذا كان ذلك التسجيل خمالفاً ألي من مـواد              
النظام وأحكامه والالئحة التنفيذية، ويكون من شأنه املساس مبصلحة ماديـة أو            

من الالئحة  ) ١٢(من النظام، واملادة    ) ١٦(وفقاً للمادة   أدبية للمعترض ، وذلك     
التنفيذية، ويكون ذلك بواسطة إشعار  خطي يقدم إىل مسجل العالمات التجارية            
مبكتب العالمات التجارية، يعترض فيه على تسجيل العالمة، موضحاً األسـباب           

  .املوجبة لذلك

 إشـعار خطـي     ويقوم املسجل مبكتب العالمات التجارية بدوره بإرسـال       
مسجل باالعتراض وأسبابه لصاحب الطلب األصلي، وعندئذ يكون على صاحب          

الرد كتابة على هذا االعتراض، يف مدة أقصاها ثالثني يوماً          " املعترض عليه "الطلب  
من تاريخ إشعاره، وإال اعترب أنه قـد تنازل عـن طلبه ، وذلك وفـق أحكام               

وصول رد طالب التسجيل على االعتـراض،       وعند  .  والالئحة التنفيذية  )١(النظام
 الـيت   )٢(يقوم املكتب بإحالة أوراق املوضوع إىل جلنة التظلمات واالعتراضـات         

، وتفصل يف االعتراضات على قبول تـسجيل        )٣(يشكلها وزير التجارة بقرار منه    

                                           
  .من الالئحة التنفيذية للنظام) ١٣(و ) ١٢(من نظام العالمات التجارية ، واملادتان ) ١٧(و ) ١٦(املادتان ) ١(
  .من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية) ١٤(املادة ) ٢(
  .من نظام العالمات التجارية) ١٤(املادة ) ٣(
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من النظام ويكون لصاحب الشأن حق التظلم       ) ١٨(العالمة التجارية وفقاً للمادة     
ر الصادر من جلنة التظلمات واالعتراضات أمام ديوان املظـامل، خـالل            من القرا 

ثالثني يوماً من تاريخ إبالغه بالقرار، بإشعار خطي مسجل، وذلك وفقاً للمـادة             
  .من النظام) ١٩(

وبعد أن يصدر القرار بقبول تسجيل العالمة التجارية ائياً، أو يصدر حكم            
مكتب العالمات التجارية بتسجيل العالمة وفق    ذا الشأن من ديوان املظامل، يقوم       
  .األوضاع واإلجراءات سالفة الذكر
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א א

Ýîvm@óÜÇ@kmm@Ûa@ŠbqŁa@ @
òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@@ @

@ @

א א

‡í‡vnÛaë@Ýí‡ÈnÛa@À@Õ¨a@ @
  

@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Z@òÜv¾a@pbßýÈÛa@Ýí‡ÈmZ@ @

عالمة أن يتقدم يف أي وقت شاء       بعد تسجيل العالمة التجارية جيوز ملالك ال      
بطلب للمسجل مبكتب العالمات التجارية بوزارة التجارة، إلدخال أي إضافة أو           
تعديل على عالمته املسجلة بشرط أن ال ميس هذا التعديل ذات العالمة بـشكل              

  .جوهري، وذلك ألا قد تشبه عالمة أخرى بعد التعديل الذي جيرى عليها

ديل للعالمة املسجلة الشروط واإلجـراءات اخلاصـة      بل يتبع يف طلبات التع    
من النظـام   ) ٢٢(بطلبات التسجيل األصلية اليت تسبق هذا، وذلك وفقاً للمادة          

  .السعودي للعالمات التجارية

  
@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@ÝîvnÛa@æbí‹@ñ‡ßZ@ @

إذا مت تسجيل العالمة التجارية استقرت ملكيتها لصاحبها إذا استعملها بصفة        
 ملدة سنتني من تاريخ التسجيل ما مل يصدر حكم خبالف ذلك ، وفقـاً               مستمرة
ومدة سريان احلماية من تسجيل العالمة هـي عـشر          . من النظام ) ٢٥(للمادة  



  
-٩١- 

من النظام، وال تبدأ املدة من تاريخ تسجيل العالمة أو          ) ٢٦(سنوات، وفقاً للمادة    
) ٢٤(لعالمة وفقاً للمادة    اإلعالن رمسياً عنها ، بل من تاريخ تقدمي طلب تسجيل ا          

  .من نظام العالمات التجارية

  
@sÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@ÝîvnÛa@‡í‡¤Z@ @

إن لصاحب احلق يف ملكية العالمة أن تستمر حقوقه املترتبة على تـسجيلها             
من ) ٢٦(ملدد أخرى مماثلة للمدة األصلية وهي عشر سنوات، وذلك وفقاً للمادة            

املـستحقة   )١(ادة التسجيل وما يفيد سداد الرسومالنظام إذا قدم طلباً مرفقاً به شه    
  .)٢(نظاماً

والتجديد يكون خالل السنة األخرية من مدة محايتها، إىل مكتب العالمات           
التجارية، بشرط عدم إضافة أي تغيريات على العالمة أو على قائمة املنتجات أو             

من النظام  ) ٢٧(،وذلك وفقاً للمادتني    )٣(على اخلدمات اليت سجلت بشأا أصال     
من الالئحة التنفيذية ، فإذا متت املوافقة من مكتب العالمات التجاريـة            ) ١٩(و

حصل التجديد دون أي فحص جديد، ويعطى طالب التجديد شـهادة بـذلك             
حتتوي على وصف العالمة، ورقم التسجيل، واسم املالك، وحمل إقامته، ويقـوم            

السعودية عن التجديد معد من قبـل       مالك العالمة بنشر إعالن يف اجلريدة الرمسية        
  .)٤(مكتب العالمات التجارية بوزارة التجارة

                                           
ثالث آالف ريال عن إجراءات، منها جتديد تـسجيل     (  ب فإن عليه دفع مبلغ        الفقرة) ٤٧(الرسوم ورد ت يف املادة      ) ١(

  ).عالمة جتارية عن فئة واحدة أو فئة مجاعية

  .من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية) ١٩(املادة ) ٢(
  .األصلي فقطيف حال عدم التقيد وإجراء تعديل وإضافة ، فإن العالمة تعترب مسجلة من تاريخ التسجيل ) ٣(
  .جريدة أم القرى) ٤(
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والبد أن يقوم املالك أو من ميثله بتزويد مكتب العالمات التجارية بـصورة             
من اإلعالن ليتم التأشري بذلك يف صحيفة سجل العالمات التجارية مبـا يفيـد              

  .من الالئحة التنفيذية) ٢٠(ملادة من النظام وا) ٢٨(التجديد ، وذلك وفقاً للمادة 
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א א

òßýÈÛa@òîØÜß@À@Õ¨a@ @
  

إذا مت التسجيل وفق  اإلجراءات املنصوص عليهـا يف النظـام الـسعودي              
للعالمات التجارية، فإنه يعطي مالك العالمة املسجلة حقوقاً تتعلـق بالبـضائع            

و يعترب مالكـاً للعالمـة      واملنتجات واخلدمات اليت سجلت العالمة لتمييزها، فه      
املسجلة دون سواه، وهذا احلق يف امللكية جيعل لصاحبه استعمال العالمة التجارية            
وحده بشكل مينع الغري من استعماهلا، فقد نص النظـام الـسعودي للعالمـات              

يعترب من قام بتسجيل العالمة مالكها دون سـواه وال جتـوز            " التجارية على أنه    
لعالمة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة ملدة سنتني          املنازعة يف ملكية ا   

وذلك وفقـاً   " على األقل من تاريخ تسجيلها إال  إذا صدر حكم خبالف ذلك             
  .من نظام العالمات التجارية) ٢٥(للمادة 

ويفهم من النص السابق أن ملكية العالمة التجارية تعتمد علـى اسـتعماهلا             
 فتسجيل شخص لعالمة جتارية كمالك هلا يـشكل         ")١(وليس على تسجيلها فقط   

 ومبرور  )٢(،"وسيلة إثبات مبدئية حلقه يف ملكيتها ويف استعماهلا استعماالً حصرياً         
ماال يقل عن سنتني على تاريخ التسجيل فإن التسجيل يـصبح إثباتـاً قطعيـاً،               
ويالحظ أنه من خالل ما تقدم فإن حق من قام بتسجيل عالمة ما يف ملكيتـها                

  :سيتأكد ائياً بتوفري شرطني أساسيني 

                                           
ويعاكس أصحاب  . ١٧٩ص  . مرجع سابق . و القليويب ، مسيحة   . ٣٣٢ص  . مرجع سابق . اخلويل ، أكثم أمني   :  انظر   )1(

  ".أن االستعمال هو الذي يعطي احلق يف ملكية: "بقوله  . ٣٨٨ص . مرجع سابق. هذا القول عباس، حممد حسين
  .١١٩ق ، ص مرجع ساب.  صرخوه ، يعقوب)2(
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  . استعمال العالمة استعماالً مستمراً خالل سنتني على األقل من تسجيلها– ١

 عدم رفع دعوى على من قام بتسجيل العالمة باملنازعة يف ملكيتها وصدور             – ٢
  .)١(حكم بصحتها

وعلى ذلك فإن ملكية العالمة ال تستقر بشكل تلقـائي  بـل بتـسجيلها               
استعماهلا استعماالً مستمراً ملدة سنتني من تاريخ التسجيل، فإذا رفعت دعـوى            و

املنازعة على ملكيتها قبل انقضاء مدة السنتني،وقبلت الدعوى ، فال تعطى ملكية            
العالمة ملن سجلها، وبرفع الدعوى يصدر حكم ملن ثبتـت أسـبقية اسـتعماله              

  .للعالمات التجارية ال ملسجلها

ق يف ملكية العالمة يستوجب منا الوقوف علـى األسـاس           والكالم عن احل  
القانوين حلق اكتساب ملكية العالمة التجارية والكالم عن  خصائصها من حيث            

  :كوا ملكا أو حقا ، وسيتم تناول ذلك على النحو اآليت 
  

@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Z@òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@òîØÜß@lbn×ü@ïãìãbÔÛa@‘bþaZ@ @

أساس اكتساب حق ملكيـة العالمـة التجاريـة،         ختتلف التشريعات حول    
ويرجع ذلك اخلالف إىل القواعد اليت يضعها كل تشريع وتطبقها اجلهة املختصة            

  .)٢(بالتسجيل عند تقدمي الطلبات لتسجيل عالمة ما

وتنقسم تشريعات الدول إىل ثالثة أقسام على ضوء أهداف املـشرع الـيت             
ففي بعض التشريعات تكون ملكية العالمة      . يرغب يف أن حتققها العالمة التجارية     

التجارية ملن سبق يف استعماهلا أي أن التسجيل مقرر مللكيتها، وهذا النوع مـن              
التسجيل يعرف يف النظام الفرنسي، ويف البعض اآلخر ملكية العالمـة التجاريـة             

                                           
  .٥٤٣مرجع سابق، ص . القانون التجاري.  الشرقاوي ، حممود مسري)1(
   .٣٣٨ص .  امللكية الصناعية واحملل التجاري. عباس ، حممد حسين: انظر ) 2(
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تكون ملن سبق يف تسجيلها أي أن التسجيل منشئ مللكيتها، وهو ما يعرف بـه               
األملاين، كما أن هناك تشريعات تأخذ مببدأ وسط، فتذهب إىل أن تسجيل            النظام  

وقد ذهب  . العالمة ومرور مدة زمنية معينة ينشئان كالمها احلق يف ملكية العالمة          
كثري من الشراح إىل أن هذا النوع يصف التسجيل بأنه املنـشئ املؤجـل حلـق                

بح منشئا يف منتهاه بعـد      امللكية، حيث يرون أن التسجيل مقرر يف مبتدئه مث يص         
  .)١(مضي املدة احملددة، وهذا يعرف بالنظام اإلجنليزي

وسوف نستعرض األساس القانوين مللكية العالمـة التجاريـة يف النظـام            
السعودي للعالمات التجارية والنهج الذي انتهجه فيها وذلك إليضاح األسـاس           

مبـدأ أسـبقية     يعتمد   القانوين الكتساب حق ملكية العالمة حيث إنه اتبع جاً        
، ويقتصر أثر اإليداع على جمرد      )٢(االستعمال أساساً الكتساب حق ملكية العالمة     

تقرير هذا احلق، ولكن مىت انقضت مدة معينة على التسجيل، وكان االسـتعمال             
علناً هادئاً، أي دون منازعة من الغري خالل هذه املدة، يصبح التسجيل منشئاً حلق              

  . منازعته يف هذا احلقملكية العالمة بال

ويقصد بذلك أن تسجيل العالمة يكون مقرراً للحق يف تلـك العالمـة يف              
مبتدئه، مث يصبح منشئا لذلك احلق يف منتهاه، أي تبقى أسبقية استعمال العالمـة              
هي أساس إنشاء احلق يف ملكية تلك العالمة، بينما يكون تسجيل العالمة جمـرد              

د مبدة معينة، فإن مضت تلك املدة دون اعتراض أو          تقرير للحق فيها، وذلك حمد    

                                           
  .٣١٤ – ٣١٢مرجع سابق ، ص ص . امللكية الصناعية والتجارية . انظر زين الدين ، صالح ) ١(
   من نظام العالمات التجارية)١٢/ ٢(هذا مقتضى املادة ) ٢(
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 هذا النوع مـن     )١(.منازعة يف التسجيل يصبح هذا األخري منشئا للحق يف العالمة         
   )٢(.التسجيل شبيه بالنظام اإلجنليزي

هذا لو أننا التزمنا تصنيف النظام السعودي وتكييفه وفق واحد من أنـواع             
ث سالفة الذكر ، ولكننا نـرى أن التكييـف          التسجيل الثالثة ، أو املدارس الثال     

املذكور آنفاً ال خيلو من العيوب، فالقول بأن التسجيل مقرر للحق يف امللكيـة يف               
مبدئه مث يصبح منشئا لذلك احلق بعد وقت معني قول ال يتفق مع املبادئ العامـة                

   )٣(.كللقانون، فالتسجيل إما أن يكون منشئا للحق أو مقرراً له، وال وسط بني ذل

وعلى ذلك فإن القول بأن التسجيل مقرر للحق ابتداء مث منشئ له بعد حني              
قول فيه مغالطة، وميكن جتنبه بالقول إن التسجيل جمرد قرينة على نـشوء احلـق               
لصاحبه، وهذه القرينة قابلة إلثبات العكس خالل مدة حمـدودة، تـصبح بعـد              

  )٤(. العكسانقضاء تلك املدة قرينة قاطعة غري قابلة إلثبات

  

  : موقف النظام السعودي للعالمات التجارية 

أخذ النظام موقفا قريبا من النظام اإلنكليزي إذ إنه اعتنق مبـدأ اكتـساب              
ملكية العالمة على أساس أسبقية استعماهلا بصورة رئيسية، ولكنه اعترب أنه إذا مل             

                                           
، وعبد الرحيم، ثروت ، امللكية التجارية والصناعية يف األنظمة السعودية ، مرجع سـابق،  ٣١٤ املرجع السابق، ص  (1)

  .١٥٠ص 
 ومن الدول اليت تأخذ ا سوريا ومصر على صعيد الدول العربية، وأمريكا وإيطاليا واليابان وأسبانيا على صعيد الدول                   (2)

  . العربيةغري
إنه إذا ما قلنا إن التسجيل مقرر للحق، فإن ذلك يعين أن القانون اعترف ذا احلق مـن                  :  ميكن إيضاح ذلك بالقول      (3)

تاريخ استعمال العالمة كواقعة مادية، فكيف ميكن بعد ذلك أن يسلب القانون هذا احلق بنفس الواقعة املادية املقررة                  
  .بالفعل املاديله ويقصره على تاريخ اإلتيان 

  .٣١٥املرجع السابق، ص :  انظر  (4)
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 اليت تلت التـسجيل،     تثري العالمة املسجلة اعتراضاً معترفاً بصوابه يف مدة السنتني        
فال ميكن بعد ذلك االعتراض على حق املسجل األول بشأن ملكية هذه العالمـة              
من جراء أسبقية استعماهلا، ما مل يثبت بواسطة سندات مكتوبة أن املـسجل مل              
يكن جاهالً عند إجراء التسجيل أن العالمة كانت ختص الشخص اآلخر، الـذي             

  )١(.استعملها أوالً

الستعمال املكسب للملكية، أن يكون علنياً ظاهراً، كأن توضع         ويشترط يف ا  
العالمة مثالً على املنتجات املعروضة للبيع، أو تذكر يف اإلعالنـات والفـواتري             
والكتلوجات ، ويشترط أيضاً أن يكون االستعمال واضحاً خالياً مـن اللـبس             

، ألن  مؤكداً قصد إحراز العالمة ومتلكها، كما يـشترط أن يكـون مـستمراً            
االستعمال املتقطع أو العرضي للعالمة ال يترتب عليه حق ميكن االحتجاج به ضد             

  )٢(.منافس قام باستعمال مستمر هلا

وهكذا فال ينشئ التسجيل ذاته احلق يف ملكية العالمة بل يعترب قرينة قويـة              
 والتسجيل الذي يستقر به حق امللكية ال)٣(.على التملك ملصلحة من قام بالتسجيل     

يعترب تسجيالً تاماً إال إذا استخدمت العالمة فعالً ملدة سنتني من تاريخ التسجيل             
دون تقدمي اعتراض من الغري خالل السنتني األوليني لتاريخ التسجيل ودون حكم            

  )٤(.قطعي من ديوان املظامل

  

                                           
  .من النظام السعودي للعالمات التجارية) ٢٥(املادة :  انظر  (1)

 ، وعبد الرحيم ، ثروت ،امللكية التجارية والصناعية يف األنظمة السعودية ، مرجع سابق ، ٣٥١ املرجع السابق، ص   (2)
  .١٥١ – ١٥٠ص ص 

  . نفيها بدليل خطي معاكس إذا قدمه املدعي يثبت أسبقيته يف استعمال العالمةهذه القرينة جيوز  (3)
  .اهلدف من ذلك درء املنازعات يف شأن العالمة واستقرار احلق يف ملكيتها  (4)
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@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@òßýÈÛa@òîØÜ¾@òßbÈÛa@˜öb—©aZ@ @

  :  خبصائص أمهها احلق يف العالمة التجارية يتميز

  :  ملكية العالمة حق نسيب – ١

حق مالك العالمة حق نسيب وليس حقاً مطلقاً ،واملراد باحلق النسيب أنـه ال              
جيوز ملالك العالمة االحتجاج حبقه يف امللكية إال جتاه منافسني لـه ميارسون جتارة             

نتجـات،  أو صناعة من ذات النوع، وذلك ألن اهلدف من العالمة هو متييـز امل             
  )١(.وتفادي اخللط بينها وبني منتجات مماثلة مشاة هلا

و النسبية يف احلق، ترتبط كذلك باملكان أيضاً ألن احلـق حبمايـة ملكيـة               
العالمة يقتصر مبدئياً على حدود إقليم الدولة دون أن يتعداها إىل حـدود دول              

  .أخرى، باستثناء األحكام املتعلقة باالتفاقيات الدولية

  

  : ملكية العالمة حق دائم  – ٢

تعترب ملكية العالمة دائمة ألنه ميكن جتديد حق محايتها باسـتمرار وصـفة             
دميومة احلق اليت هي معيار التفريق بني حق مالك العالمة، وحـق املختـرع أو               

 وتعتـرب  )٢(.املؤلف الذي ينقضي بعد فترة معينة من الزمن، مراعاة ملصلحة اتمع   
لة عن اإليداع مبدئياً، ومرتبطة باالستعمال استعماالً هادئـاً         ملكية العالمة مستق  
  .مستمراً  منتظماً

                                           
  .٢٥٠مرجع سابق، ص . املوسوعة لتجارية الشاملة. نصيف،  إلياس  (1)
  .٢٥١املرجع السابق ، ص   (2)
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وقد ذهب بعض الشراح إىل أن احلق يف العالمة حق مؤقت وليس دائمـاً ،               
ألن القوانني عادة حتدد مدة احلق يف العالمة بسنني معينة ، ولكن هذا الرأي يغفل               

لعالمة احلق يف طلب االحتفاظ ا ،       حقيقة مهمة هي أن القوانني جتعل لصاحب ا       
 ، ودون االلتفات إىل أن كثرياً من القوانني         )١(وذلك بطلب جتديدها دون انقطاع    

  .جتعل االستعمال منشئاً فيها ال التسجيل

                                           
  .٣٤٠ – ٣٣٩امللكية الصناعية والتجارية ، مرجع سابق، ص ص . لدين ، صالح انظر مثالً زين ا) ١(
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א א

òßýÈÛbi@Ò‹—nÛa@À@Õ¨a@ @
bèîÜÇ@v¨aë@bèäçŠë@bènîØÜß@ÝÔäi@ @

  

واحلق يف استعماهلا نوع من امللكية جيعل       العالمة التجارية تعترب من احلقوق ،       
لصاحبها حق استغالله واالستئثار به ، ومن مث التصرف فيه تـصرف املالـك يف               

  .ملكه

وقبل تناول أحكام التصرف يف العالمة يف النظام السعودي جتدر اإلشارة إىل            
أن التشريعات يف هذا قد اختلفت يف ذلك ، فبعضها أجاز التصرف يف العالمـة               

، وبعضها منعت التصرف بالعالمة     )١(ها دون املتجر أو مشروع االستغالل       وحد
وحدها ، بل جعلت التصرف يف العالمة مرتبطاً باملتجر أو املشروع ، فهي جزء              

 ، وبعـض    )٢(منه ، والتصرف فيها ال يكون استغالال ، بل جزءاً من التصرف فيه            
فأجازت التـصرف يف    التشريعات سلكت مسلكا وسطاً بني هذين التشريعني ،         

والنظام الـسعودي مـن     . )٣(العالمة مستقلة عن التصرف يف املتجر أو املشروع       
  .حيث العموم أخذت ذا املسلك الوسط

 أن تنتقل ملكيـة العالمـة       )٤(فقد أجاز النظام السعودي للعالمات التجارية     
  : التجارية لآلخرين و بأي تصرف ناقل للملكية، وشرط لذلك أمران

                                           
  .٣٥٦صالح ، مرجع سابق ، ص . زين الدين : كالتشريع الفرنسي ، انظر) ١(
  .املرجع السابق: كالتشريع املصري ،انظر)٢(
  .٣٥٧املرجع السابق ، ص :  كالتشريع اإلجنليزي واإليطايل ،انظر) ٣(
  . من نظام العالمات السعودية)٣٣(املادة ) ٤(
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  .أن يكون ذلك التصرف مكتوباً :أوالً 

أال حيدث التصرف لبساً يؤدي إىل خداع اجلمهور وتضليله بشأن مصدر           : ثانياً  
  .املنتجات

وكذلك أجاز ملن ظلت العالمة يف ملكيته االستمرار يف اسـتعمال هـذه             
العالمة على املنتجات واخلدمات اليت سجلت من أجلها ما مل يتفق علـى غـري               

ن يف حال ما إذا انتقلت ملكية احملل التجاري أو املـشروع             وذلك يكو  )١(.ذلك
الذي تستخدم العالمة يف متييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل معـه ملكيـة               

وبذلك جاء التصرف يف العالمـة التجاريـة يف النظـام           . العالمة التجارية ذاا  
ـ             ستخدم السعودي مستقالً عن احملل التجاري أو املشروع االسـتغاليل الـذي ت

  .العالمة له

وهكذا فإن النظام السعودي مل يربط بني التصرف يف العالمة وبـني احملـل              
التجاري أو املشروع عند نقل امللكية ، بل نظر إىل أن كالً منهما مستقل عـن                

ويف حال الرهن فإن النظام السعودي أجاز رهن احملل التجاري أو مشروع            . اآلخر
وهذا يتفق مع منهج النظـام      .  العالمة التجارية  االستغالل أو احلجز عليهما دون    

السعودي ، ولكنه مل جيز الرهن أو حجز عليها دون احملل التجاري أو املشروع بل           
ومل . )٢(البد أن يشمل رهن العالمة أو احلجز عليها احملل التجاري أو املـشروع              

املتجـر أو   والنظام السعودي جييز بيع العالمة دون       . يبني النظام احلكمة من ذلك    
املشروع، والرهن تصرف من التصرفات ، إذ هو املال جيعل وثيقة بالدين ليستوىف             
منه الدائن أو صاحب احلق إذا تعذر وفاؤه من املدين ،والعالمة التجاريـة مـال               

                                           
  .من النظام السعودي للعالمات التجارية) ٣٤(ورد يف املادة ) ١(
  .من النظام السعودي للعالمات التجارية) ٣٥(ورد يف املادة ) ٢(
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متقوم ، فكان األوىل بالنظام السعودي أن ال يفرق بـني التـصرف يف البيـع                
رهنه، فإن املقصود االستياق للـدين ،       والتصرف بالرهن، ألن ما صح بيعه صح        

  .)١(وهذا حيصل برهن ما ميكن بيعه

وجيوز لصاحب العالمة الذي باع حمله التجاري أو مشروعه واحتفظ حبقـه            
يف عالمته أن يستمر يف إنتاج نفس املنتجات اليت كان ينتجها حمله التجاري املبِيع              

  .)٢(ا مل يتفق على غري ذلكوأن يستخدم تلك العالمة يف متييز تلك املنتجات م

ويقوم املكتب بالتأشري يف السجل بانتقال ملكية العالمة مع ذكر اسم املالك            
    )٣(.اجلديد، وعنوانه، وسبب انتقال امللكية وتاريخ التأشري ا يف السجل

ويأخذ الرهن نفس أحكام النقل حيث يتم التأشري يف السجل برهن العالمة            
 )٤(األوضاع اخلاصة بانتقال ملكيتها ويشمل إشهار الرهن      طبقاً لذات اإلجراءات و   

  .إعالن ذلك رمسياً

  

وال يكون النقل أو الرهن أو احلجز على ملكية العالمة التجاريـة معتـرباً              
علـى النحـو     )٦(إال يف حال أن يتم شهره والتأشري بالسجل       )٥(بالنسبة لآلخرين   

  . اآليت

  

                                           
، ٢ ، ط  ١٤٠٩ابن صوبان ، إبراهيم بن حممد بن سامل ، منار السبيل يف شرح الدليل ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ،                     ) ١(
  .٣٥٢ ، ص ١ج
  .من النظام السعودي للعالمات التجارية) ٣٤(ورد يف املادة ) ٢(
  .من الالئحة التنفيذية بالنظام السعودي للعالمات التجارية) ٢٤(ورد يف املادة ) ٣(
  .من الالئحة التنفيذية بالنظام السعودي للعالمات التجارية) ٢٥(ورد يف املادة ) ٤(
  .نظام العالمات التجارية السعوديمن ) ٣٦(ورد يف املادة )  ٥(
  .من الالئحة التنفيذية بالنظام السعودي للعالمات التجارية) ٢١(ورد يف املادة ) ٦(
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جيل العالمات التجارية على النحو     التأشري بالسجل من قبل مكتب تس     : أوالً  
  : اآليت 

 يف السجل بانتقال    )١(يقوم مكتب العالمات التجارية بوزارة التجارة بالتأشري      
ملكية العالمة بناء على طلب يقدم ممن انتقلت إليه امللكية أو من وكيله مرفقاً به               

  : تية املستندات الدالة على انتقال ملكية العالمة، ومبيناً به البيانات اآل

  . رقم تسجيل العالمة– ١

  . اسم ولقب كل من الطالب وناقل امللكية وامسه التجاري إن وجد– ٢

  . حمل إقامة الطالب وجنسيته- ٣

  . تاريخ انتقال امللكية والواقعة اليت مت مبقتضاها نقل امللكية– ٤ 

  . إذا كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل فيذكر امسه ولقبه وعنوانه– ٥
  

  :اإلعالن أو اإلشهار : اً ثاني

يقوم مكتب العالمات التجارية بإعداد إعالٍن بنقل ملكية العالمة يتـضمن           
  : البيانات اآلتية 

  . رقم وتاريخ تسجيل العالمة– ١

  . اسم مالك العالمة السابق– ٢

  . اسم من انتقلت إليه امللكية وجنسيته وعنوانه– ٣

اجلريدة الرمسية على نفقته، على أن      ويقوم الطالب بنشر اإلعالن املذكور يف       
  )٢(.خيطر املكتب بعدد اجلريدة الرمسية اليت مت فيها النشر

                                           
  .من الالئحة التنفيذية بالنظام السعودي للعالمات التجارية) ٢٢(ورد يف املادة   (1)
  .مات التجاريةمن الالئحة التنفيذية بالنظام السعودي للعال) ٢٣( ورد يف املادة  (2)
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א א

òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@kİ’@ @

א א

bîöb›Ó@òßýÈÛa@kİ’@ @
  

للقاضي بديوان املظامل احلق يف إاء العالمة التجارية بشطبها بقرار منه بناء            
ب منه ذلك من قبل مكتب العالمات التجارية أو من كـل            على صالحيته إذا طل   

  : )١(ذي مصلحة فيما إذا تبني له أن تلك العالمة سجلت وفقاً لألحوال اآلتية

 إذا مل يقم مالكها باستعماهلا بصفة جدية مدة مخس سنوات متتالية إال إذا              :أوالً  
  .قدم عذراً مسوغاً لذلك

  .الفة للنظام العام أو اآلداب العامة إذا مت تسجيل العالمة باملخ:ثانياً 

  . إذا مت تسجيلها بناء على غش أو بيانات كاذبة:ثالثاً 

وأن النظام السعودي للعالمات قد حدد األصول والشروط اليت ال بد مـن             
توافرها يف العالمة املطلوب تسجيلها، وإذا ما سجلت عالمة ما خالفـاً لتلـك              

جهة (مصلحة أن يقدم إىل ديوان املظامل       األصول والشروط فإنه حيق لكل صاحب       
طلبا من أجـل إـاء العالمـة        ) االختصاص للنظر يف قضايا العالمات التجارية     

  )٢(.ويكون أثر الشطب من تاريخ صدور حكم ديوان املظامل. بشطبها

                                           
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٢٩(ورد يف املادة   (1)
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٣٢(ورد يف املادة   (2)
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א א

bíŠa†g@òßýÈÛa@kİ’@ @
  

ل عالمة مـا  ملوظفي مكتب العالمات بوزارة التجارة املخولني شطب تسجي      
  : بقوة النظام يف احلالتني اآلتيتني 

  . العالمات اليت مل يتم جتديد تسجيلها طبقاً للنظام والئحته التنفيذية– ١

 العالمات اليت ميتلكها أشخاص أجانب طبيعيون أو معنويون صدر قرار من            – ٢
  )١(.السلطة املختصة حبظر التعامل معهم

عالمات التجارية قد أعطـى املـسجل       ويتضح أن النظام السعودي لنظام ال     
مبكتب العالمات التجارية صالحية شطب العالمة من السجل مىت توفرت شروط           

بالتأشري يف السجل مبا يفيـد      " ولذلك ويقوم املسجل     )٢(الشطب الواردة يف النظام   
  : )٣("الشطب ويعلن ذلك يف اجلريدة الرمسية على أن يتضمن اإلعالن اآليت

  . وصف العالمة– ١

  . رقم تسجيلها– ٢

  . اسم مالك العالمة– ٣

  . سبب الشطب– ٤

                                           
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٣٠(ورد يف املادة   (1)

  .يمن نظام العالمات التجارية السعود )٣٠(و ) ٢٩(ورد يف املادتني ) ٢(
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٣٢(ورد يف املادة ) ٣(
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كما أن مكتب تسجيل العالمات بوزارة التجارة يتكفل بشطب الرهن بناء           
على طلب من مالك العالمة مصحوباً باملستندات الدالة على فك الرهن واإلشهار            

  )١(.باجلريدة الرمسية لإلعالن الذي يعد من قبل مكتب العالمات التجارية

ويكون أثر الشطب من تاريخ انتهاء مدة احلماية، أو من تاريخ صدور قرار             
  )٢(.احلظر ، أو من تاريخ صدور حكم ديوان املظامل

  

  

                                           
  .من الالئحة التنفيذية بالنظام السعودي للعالمات التجارية) ٢٦(ورد يف املادة   (1)
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٣٢(ورد يف املادة   (2)
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א א

òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@kİ’@óÜÇ@òjm¾a@ŠbqŁa@ @
  

ال شك أن ملالك العالمة حق استعماهلا وحـده دون غـريه، وأن النظـام               
ماية ذلك احلق جزائياً ضمن شروط وأوضاع معينـة، إذ          السعودي قد تدخل حل   

علق تلك احلماية على شرط رئيس هو أن تكون العالمـة مـسجلة، وال ينـتج                
التسجيل أثره يف احلماية إال إذ مت وفقاً لألصول املقـررة يف نظـام العالمـات                

  .السعودي والئحته التنفيذية

ك العالمة محاية جزائية ضد     ولذلك فإن أهم أثر لتسجيل العالمة هو محاية تل        
  .االعتداءات اليت ميكن أن تقع عليها

وعليه فإنه إذا ما مت شطب أو إلغاء العالمة التجارية من سـجل العالمـات               
التجارية ألي سبب من األسباب اليت تقدم بياا، فإن األثر الذي يترتـب علـى               

ي احلماية اجلزائيـة    ذلك هو فقدان تلك العالمة ألهم محاية قانونية تتمتع ا، وه          
  .فضالً عن انتهاء حق االستئثار ا) اجلنائية(

تسجيلها لصاحل آخرين على نفس     "وجتدر اإلشارة أنه ال جيوز بعد الشطب        
املنتجات أو اخلدمات أو على منتجات وخدمات مشاة إال بعد ثالث سـنوات             

  )١(.من تاريخ الشطب

  

                                           
  .يمن نظام العالمات التجارية السعود) ٣١(ورد يف املادة   (1)



  
-١٠٨- 

  
  

  

  

  
  

  
א א

  

n×a@À@Õ¨a@òíb¼@òßýÈÛa@òîØÜß@lb@ @
òîöbä§a@òîybäÛa@åß@òíŠbvnÛa@ @

  

التأصيل الشرعي جلـرائم االعتـداء علـى        : املبحث األول    
  .العالمات التجارية يف الفقه اإلسالمي

احلماية املقررة يف النظام السعودي للعالمـات       : املبحث الثاين    
  .التجارية
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  :متهيد

اية األنشطة االقتصادية بـشكل     إن األمهية اليت أوجدا العالمة التجارية حلم      
عام واألنشطة التجارية يف القطاع التجاري بوجه اخلصوص أدت إىل ازدياد صور            
االعتداء عليها مما دفع اململكة إىل سن مواد يف نظامها القانوين اخلاص بالعالمات             
التجارية جترم االعتداء على هذه العالمات، وتعاقب على تزويرها أو تقليـدها،            

  :لذي يستوجب الوقوف على محاية العالمة التجاريـة مـن منظـورين             األمر ا 
لبحث التكييف الشرعي جلرائم االعتداء على العالمة التجارية بكامـل          : األول  

للوقوف على ما قام به املنظم السعودي من احلمايـة اجلنائيـة            : صورها، والثاين   
بينت األفعال اليت تشكل    للعالمة التجارية بنظامه الساري للعالمات التجارية اليت        

تعدياً على ملكية العالمة التجارية  املسجلة، وفرضت عقاباً على مرتكبـها،وهو            
األمر الذي زاد من حتصني حق ملكية العالمة التجارية ضد اعتداءات الغري الـيت              

  .تأخذ أشكاالً وصوراً متعددة سيتم استعراضها بالتفصيل يف هذا الفصل
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א א
@ @

î–dnÛa@õa‡nÇüa@áöa‹§@ïÇ‹“Ûa@Ý@ @
ïßý⁄a@éÔÐÛa@À@òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@óÜÇ@ @

א א

@õa‡nÇüa@áöa‹§@ïÇ‹“Ûa@ÑîîØnÛa@ @
ïßý⁄a@éÔÐÛa@À@òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@óÜÇ@ @

  

جرائم االعتداء على العالمات التجارية سـواء بتزويرهـا أو تقليـدها أو             
ت على منتج للغري، أو بيع سلع حتمـل         استعمال املزور واملقلد هلا أو وضع عالما      

عالمة معتدى عليها هو اعتداء غري مشروع يأيت بالضرر على من ارتِكب حبقـه              
هذا االعتداء، ولكن هذا االعتداء جيب أن يكون له تكييف يف الشرع؛ فال ميكن              
القول إنه غصب للعالمة النتفاء شرط األخذ بالقوة، وليس هو بالسرقة النتفـاء             

  .  يأيت أبرزها عدم األخذ من حرزعدة شروط

مل يتم التطرق إليه    " التكييف الشرعي جلرائم العالمات التجارية    "وهذا األمر   
من قبل، وهو مما يدخل يف فقه النوازل واملستحدثات من تعامالت البشر، لـذا              
يرى  الباحث أن جرائم االعتداء على العالمات التجارية بصورها املذكورة آنفا            

 الغش واخلداع والتدليس، استناداً على أن مجيع صور االعتداء على           هي من باب  
، وهـذا   "إيهام الغري أن ما ليس بصحيح صـحيحاً       "العالمات التجارية يراد ا     

  .األمر حترمه الشريعة وتعاقب عليه عقوبة تعزيرية
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א א

@òíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@óÜÇ@õa‡nÇüa@áöa‹u@áØy@ @
ïÇ‹“Ûa@ŠìÄä¾a@À@ @

بق القول إن جرائم االعتداء على العالمات التجارية بكافـة صـورها يف             س
اال التجاري هي من صور الغش والتدليس واخلداع ، والتشريع اإلسالمي قـد             
وقف من الغش واخلداع والتدليس التجاري موقفاً واضحاً وذلك بتجرميه يف كل            

  : من الكتاب والسنة وبإمجاع العلماء كما يأيت  
  

Ê‹ÐÛa@Þëþa@@Z@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛaZ@ @

 حرمة أكل أموال الناس بالباطل، والسطو على حقوقهم، وحرمـة الغـش            
والتدليس واخلداع واالعتداء على العالمات التجارية يكون إما من باب أكل مال            
الناس بالباطل والسطو على حقوقهم، وإما أن يكون من باب الغش والتـدليس              

  : ولتهما النصوص القرآنية ،ومن ذلك  واخلداع، وهذان األمران قد تنا

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل إال أن            : " قال تعاىل      -١ 
  )١(".تكون جتارة عن تراض منكم

 فاآلية الكرمية ت عن أكل أموال الناس بالباطل، ومن صور ذلك التحايل             
يـة كانـت أو معنويـة أو        والغش واخلداع ألكل أمواهلم، أو اخذ حقوقهم ماد       

  .التدليس عليهم وتضليلهم، والنهي الوارد يف اآلية الكرمية يقتضي التحرمي 

  )٢("وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان:  قال تعاىل -٢ 
                                           

  .  ٢٩: آية :  سورة النساء )1(
  .  ٩: آية :  سورة الرمحن )2(



  
-١١٢- 

  ففي اآلية الكرمية أمر اهللا بإقامة الوزن بالعدل وي عن التالعب باملوازين            
     ي عن ضده، والنهي عن التالعب بالغش واخلداع        بالغش واخلداع، وأمر بالعدل

 ريقتضي التحرمي، واألمر بالعدل والنهي عن الغش واخلداع والتالعب ال يقتـص           
على املوازين ، بل يشمل غريها من األمور، ومن ذلـك الغـش والتـدليس يف                

  .العالمات التجارية
@ @

@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@@òíìjäÛa@òäÛa@ @

عديدة تنهى عن الغش واخلـداع بكافـة         تضمنت السنة النبوية أحاديث     
  : صوره، ومن ذلك 

 صلى اهللا عليه وسلم مر علـى         أن النيب  -رضي اهللا عنه    - ما رواه أبو هريرة      -١ 
ما هذا يا صاحب    : رجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فنالت أصابعه بلال، فقال         

أفـال   صلى اهللا عليه وسـلم    أصابته السماء يا رسول اهللا فقال       : ؟ قال الطعام
  )١(".من غشنا فليس منا: "لطعام كي يراه الناس، مث قال جعلته فوق ا

 فالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث وصف الشخص الذي يقوم مبثل             
هذه األفعال بأنه ليس منا، أي ليس على مثل هدانا وطريقتنا، ملخالفته إيـاهم يف               

 عدم الغـش، وتقليـد العالمـة        من.التزام ما يلزمه به اإلسالم جتاه أخيه املسلم       
  ) ٢(.التجارية أو تزويرها أو االستيالء عليها أو استعماهلا بغري حق من الغش

املسلم :" ما رواه عقبة بن عامر رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال                -٢
   ) ٣(".أخو املسلم ال حيل ملسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب إال أن يبينه له

                                           
  .  مرجع سابق.  صحيح مسلم )1(
  .  ٢١٩ / ٣١املوسوعة الفقهية، الكويت ، ذات السالسل، .  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية)2(
  . ٥٦م، ص ١٩٧٣ربية، القاهرة، دار إحياء الكتب الع. السنن.  ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد)3(



  
-١١٣- 

:  ما رواه واثلة بن األثقع رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال                  -٣ 
  ". ال حيل ألحد أن ببيع شيئا إال بني ما فيه، وال حيل ملن علم ذلك إال بينه"

من باع عيبا مل يبينه مل      : " ما روي عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  أنه قال              -٤ 
  ".الئكة تلعنهيزل يف مقت اهللا ومل تزل امل

 ففي هذه األحاديث حرم اإلسالم الغش وإخفاء عيوب املبيع، فـال حيـل             
المرئ مسلم أن يبيع سلعة من السلع، أو دارا أو عقارا، أو ذهبـا أو أي شـيء                  
وهو يعلم أن فيه عيبا قل أو كثر حىت يبني ذلك ملبتاعه، ويوقفه عليه وقوفا يكون                

نه يكون غاشا وال يزال يف مقت اهللا ولعنـة          علمه به كعلمه، فإن مل يفعل ذلك فإ       
  )١(.مالئكته

ومقتضى ذلك حترمي صور الغش واخلداع والتدليس واالستيالء على حقوق          
اآلخرين بدون وجه شرعي، وكما يسري هذا احلكم يف أحكام البيـع وغـريه              
يسري كذلك على حق صاحب العالمة التجارية وعلى حق املستهلك محاية لـه             

  .و يغش من أن يضلل أ
  

@sÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@@Z@Êb»⁄aZ@ @

 أمجع فقهاء األمة اإلسالمية على حترمي الغش واخلـداع بكافـة صـوره،             
وحذروا من السقوط يف براثنه ملا يترتب عليه من أضرار وخماطر تقع على األفراد              

   )٢(.ومتس  احلياة االجتماعية واالقتصادية

  

                                           
  .  ٥٦ املرجع السابق، ص )1(
  .  ٢٥١هـ، ص ١٤١٣، ١ ، ط٥دار احلديث، جـ. نيل األوطار شرح منتقى األخبار. الشوكاين، حممد علي: أنظر ) 2(



  
-١١٤- 

א א

a@óÜÇ@õa‡nÇüa@áöa‹u@òiìÔÇòíŠbvnÛa@pbßýÈÛ@ @
@ @

  :  متهيد وتقسيم 

إن جرائم االعتداء على العالمات التجارية واخلداع والتـدليس يف الفقـه            
اإلسالمي تصنف من قبيل اجلرائم التعزيرية، والتعازير عقوبات غري مقدرة متروكة       
لويل األمر أو من أنابه، له أن خيفف العقوبة كالنصح واإلرشاد، وله أن يتـشدد               

  . لقتل، وذلك وفق املالبسات والظروف حسب عظم اجلرم أو عدمهفيها كا

   ولذا سوف يتم تناول هذا املطلب لبيان أنواع العقوبات التعزيرية الـيت            
أوردا الشريعة اإلسالمية وتركت لويل األمر أو القاضي املكلف بإصدار األحكام           

  : خالل اآليتيف اختيار العقوبة املالئمة للجرمية وظروفها وأسباا من 

  . العقوبات البدنية:الفرع األول 

  . العقوبات املالية:الفرع الثاين 
                

@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Z@òîã‡jÛa@pbiìÔÈÛa@Z@ @

 وهي اليت متس  جسد اإلنسان كالقتل، واجللد، واحلبس، وسوف نتنـاول            
  : هذه العقوبات على النحو اآليت 

  

  : القتل : أوالً 

م شرع عقوبة التعزير لتأديب اجلاين وزجر غريه ومحايـة           األصل أن اإلسال  
اجلماعة من شر ارم واجلرمية، ومن مث ينبغي أالّ تكون هذه العقوبـة مهلكـة               



  
-١١٥- 

للجاين فال جيوز يف التعزير قتل وال قطع، هذا هو األصل العام ، ولكن الكثري من                
تضت املصلحة العامـة    الفقهاء أجازوا أن يصل التعزير إىل حد القتل استثناء إذا اق          

ذلك أو كان فساد ارم ال يزول إال بقتله، كقتل اجلاسوس والداعي إىل البدعـة               
  )٢(،)١(.ومعتاد اجلرائم اخلطرة

  

  : اجللد :  ثانياً

   تعد من العقوبات األساسية يف الشريعة اإلسالمية وهي مـن العقوبـات            
، وشـرب اخلمـر مـن       املقررة يف جرائم احلدود، كزنا غري احملصن، و القذف        

العقوبات املقررة جلرائم التعزير بل هي املفضلة فيها خاصة يف اجلرائم اخلطرة ملـا              
هلا فيها الردع إضافة إىل أن تنفيذها ال يثقل كاهل الدولة، وال يعطل احملكوم عليه               

عقوبـة  يف  كما هو احلـال     عن العمل، وال يعرض أهله وذويه للضياع واحلرمان         
  )٣(.احلبس
  

  : احلبس : ثاً  ثال

 وهو تقييد حرية الشخص جزاء عن جرم اقترفه وينقسم احلبس يف الفقـه             
  : اإلسالمي إىل نوعني

                                           
، ١بريوت، دار الكتب العلمية، ط    . تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام      .   ابن فرحون، إبراهيم بن علي     )1(

  .   ٢٠٦، ٢٠٥هـ، ص ١٣٠١
هـ بإيقاع عقوبـة القتـل      ١٤٠٧ / ٦ / ٢٠ وتاريخ   ١٣٨ مثال ذلك ما صدر بناء على قرار هيئة كبار العلماء رقم             )2(

  .   تعزيراً يف جرمية ريب املخدرات
ـ     . التشريع اجلنائي اإلسالمي  . عودة، عبد القادر  :  انظر   )3(   هــ،  ١٤١٢ ،   ١١، ط ١بريوت، مؤسسة الرسـالة، جـ

  .٦٨٩ص 



  
-١١٦- 

  )١(.ويكون يف اجلرائم التعزيرية املعتادة:  احلبس حمدد املدة :النوع األول  

  وهذا النوع من احلبس كان يتم يف عهد الرسول  صلى اهللا عليه وسلم يف               
و يف غريمها، حيث مل يكن هناك مكان معد هلذا الغرض، إىل            بيت أو يف مسجد أ    

  داراً وجعلها مكانـا حلـبس        )٢(أن جاء عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فاشترى        
  )٣(.اجلناة

  

وهو على خالف احلـبس احملـدد املـدة         : احلبس غري حمدد املدة      :النوع الثاين    
 معتـادي اإلجـرام     ويكون يف اجلرائم الكبرية ويوقع على ارمني اخلطرين       

الذين ال تردعهم العقوبات العادية، وهذا النوع من احلبس يظـل اجلـاين             
حمبوسا فيه إىل أن تظهر توبته و يصلح حاله، وتستأصل جذور الـشر مـن               

 والنـوع األول    )٤(.نفسه، فيطلق حينئذ سراحه وإال بقى حمبوساً حىت ميوت        
قوبات اخلاصة باالعتـداء    جعله النظام من ضمن الع    ) حمدد املدة   (من احلبس   

  .على العالمات التجارية كما سريد بيانه يف موضعه

  
@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@@Z@òîÛb¾a@pbiìÔÈÛaZ@ @

وهي اليت تقع يف مال اجلاين بقصد ردعه وزجره عما ارتكبه من حمظورات             
  : شرعية وهذه العقوبات نوعان 

  

                                           
  .   ٦٩٠ املرجع السابق، ص)1(
  . ٢٠٣هـ، ص ١٤١٨ ، ١بريوت، دار اجليل، ط. الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية.  ابن قيم اجلوزية، حممد )2(

  .يف حاضرنا املعاصر فإن احلبس مسئولية الدولة تضع له مكاناً مناسباً ووقتاً وشروطاً معينة  (3)
  .   ٢٠٦مرجع سابق، ص . تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام. لي ابن فرحون، إبراهيم بن ع)4(



  
-١١٧- 

  : املصادرة واإلتالف : أوالً 

قل ملكية أشياء أو أموال مملوكة للجاين أصـال إىل    ن:  تعرف املصادرة بأا    
الدولة، وإخراجها بذلك من ملك مالكها األصلي إىل ملك الدولة عقاباً له علـى         

  ) ١(.جرمية اقترفها

  )٢(.ويعرف اإلتالف بأنه إعدام األشياء اليت استخدمت يف اجلرمية

 اهللا عليه   واستدل الفقهاء على مشروعية هذه العقوبة بإباحة الرسول صلى        "
وسلم سلب الذي يصطاد يف حرم املدينة ملن وجده، وأمره عليه الصالة والسالم             

 -رضي اهللا عنه  -بكسر دنان اخلمر وشق ظروفه، وما ثبت عن عمر بن اخلطاب            
من إراقته اللنب املخلوط باملاء ملا يف ذلك من غش للمشتري، وعدم معرفته مقدار              

 من بني العقوبات اليت جعلـها النظـام ضـمن            وهذه العقوبة  )٣(".اللنب من املاء  
العقوبات اخلاصة باالعتداء على العالمات التجارية اليت تركت للقاضي أن يقررها           

  .يف حال رأى ذلك

  

  : الغرامة : ثانياً

 )٤( تعرف بأا دفع  احملكوم عليه إىل خزينة الدولة املبلغ املعتمد يف احلكـم               
من خرج منه   "  وقد سئل عن الثمر املعلق بقوله        وقد عمل الرسول عليه السالم ا     

  )٥(".فعليه غرامة مثلية والعقوبة

                                           
  .   ٢٥٨مصر، دار املعارف، ص . أصول النظام اجلنائي اإلسالمي.  العوا ، حممد سليم)1(
  .  ٧٠٥مرجع سابق، ص . التشريع اجلنائي اإلسالمي.  عودة، عبد القادر )2(
  .   ٢٤٠مرجع سابق، ص .  احلكمية يف السياسة الشرعيةالطرق.  ابن قيم اجلوزية، عبد اهللا)3(
   .٤١٠م، ص ١٩٥٧ ،  ٣القاهرة، مكتبة مصطفى البايب ، ط . التعزير يف الشريعة اإلسالمية. عامر، عبد العزيز ) 4(
  .  ٣٦٩ هـ، ص ١٤٠٩ ، ١القاهرة، دار البخاري، ط. بلوغ املرام من أدلة األحكام. العسقالين، احلافظ ابن حجر ) 5(



  
-١١٨- 

 فمن خرج بشيء من الثمر من مزرعة مالكه دون رضاه فإن عليه غرامـة              
تساوي ِضعفَي ما خرج به باإلضافة إىل العقوبة واليت فسرت باجللد، والغرامـة             

  )١(. ذلك ال مينع مـن حتديـدها       ليس هلا حد أعلى يف الشريعة اإلسالمية، إال أن        
وهذه العقوبة قررها املنظم من ضمن العقوبات املنصوص عليها يف نظام العالمات            

  . التجارية السعودي

  

  
 

                                           
  .   ٤١١مرجع سابق، ص . التعزير يف الشريعة اإلسالمية. عامر، عبد العزيز) 1(



  
-١١٩- 

א א
@ @

òíŠbvnÛa@pbßýÈÜÛ@ð†ìÈÛa@âbÄäÛa@À@ñŠ‹Ô¾a@òíbà¨a@ @
  

بية السعودية  إن النظر يف جرائم االعتداء على العالمة التجارية يف اململكة العر          
يستلزم منا الوقوف على شروط جيب توفرها قبل مباشرة قبول الدعوى املقامـة             

  :لذلك، وميكن إجيازها باآليت

  .)١( أن تكون العالمة التجارية مسجلة:أوالً

  .)٢( أن تكون احلماية على ذات احلق يف العالمة:ثانياً

مة على ضوء الـشروط      أن يكون االعتداء قد مت خالل مدة التسجيل للعال         :ثالثاً
  .)٣(النظامية

 أن يكون االعتداء على العالمة التجارية داخل احلدود اإلقليمية للمملكـة            :رابعاً
  .)٤(العربية السعودية

                                           
  . أن يكون صاحب العالمة قد قام جبميع اإلجراءات النظامية لتسجيلها مبكتب العالمات التجارية بوزارة التجارة)1(
ئة أو فئات مسجلة ا العالمة بغض النظر عن          أن تكون احلماية للحق يف العالمة التجارية ذاا وال تتعدى إىل محاية ف             )2(

مبعىن أنه ال اعتبار لربح أو خسارة املعتدي على العالمة إمنا           (قيمة السلع واخلدمات اليت تستخدم يف متييزها عن غريها          
  ).ينظر إىل وقوع االعتداء على احلق يف ملكية العالمة التجارية منه

تستمر حقوق صاحب الشأن املترتبة على تـسجيل        : (رية واليت نصت على أن      من نظام العالمات التجا   ) ٢٦( املادة   )3(
وذلك بعد استعماهلا بصفة مـستمرة ملـدة        ) العالمة ملدة عشرة سنوات أخرى مماثلة إذا قدم طلباً بتجديد تسجيلها          

  .سنتني على األقل من تاريخ تسجيلها
ا اإلقليمية ال غري ذلك لكوا مل تدخل ضـمن املعاهـدات             إن محاية العالمة التجارية يف اململكة منصب على حدوده         )4(

  .واالتفاقيات الدولية اخلاصة باحلماية للعالمات التجارية



  
-١٢٠- 

وعلى ضوء ما تقدم فإنه يف حال توفر هذه الشروط فإن دعـوى جرميـة               
مـات  االعتداء على عالمة جتارية و اجلرائم اليت حددها النظام الـسعودي للعال           

  :التجارية تنقسم إىل قسمني

  

 جرائم يعاقب عليها باحلد األعلى للعقوبة املقررة  يف نظـام العالمـات              :األول  
 مدة ال تزيد على سنة، وبغرامة ال تزيد عن مخسني           س وهو احلب  )١(التجارية

  :ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني وهذه اجلرائم كاأليت

قلدها بطريقة تسبب تضليل اجلمهور، وكل      كل من زور عالمة مسجلة أو       ) ١(
  .من استعمل بسوء القصد عالمة مزورة أو مقلدة

كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلـق خبدماتـه              ) ٢(
  .عالمة مملوكة لغريه

كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجـات عليهـا                ) ٣(
وضوعة أو مستعملة بغري وجه حق مـع علمـه          عالمة مزورة أو مقلدة أو م     

بذلك، وكذلك كل من عرض خدماته يف ظل مثل هذه العالمة مع علمـه              
  .بذلك

  

 املقررة يف نظـام العالمـات       ت جرائم يعاقب عليها باحلد األدىن للعقوبا      :الثاين
وهي احلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على           )٢(التجارية  
  :ف ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني وهذه اجلرائم كاأليتعشرين أل

                                           
  .من نظام العالمات التجارية السعودية) ٤٩( ورد يف  املادة )1(
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٥٠( ورد يف  املادة )2(
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كل من استعمل عالمـة غري مسجلة يف األحوال املنصوص عليهـا يف            ) ١(
 من نظام العالمات التجاريـة      )١(من املادة الثانية  ) ٥،  ٤،  ٣،  ٢(الفقرة  

  .السعودي

 إىل  كل من دون بغري حق على عالماته أو أوراقه التجارية بياناً يـؤدي            ) ٢(
  .االعتقاد حبصول تسجيلها

  

                                           
بريات أو اإلشارات أو الرسوم املخلة بالشعائر الدينية أو املخلة بالنظام واألداب العامة أو              استعمال التع " املقصود بذلك    )1(

  ".الشعارات العامة واإلعالم والشارات والدمغات الرمسية للمملكة
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א א
@ @

òîÇìšì¾a@òîybäÛa@åß@òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@òíb¼@ @
  

Þëþa@Ê‹ÐÛa@ZòíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@óÜÇ@õa‡nÇübi@ò–b©a@áöa‹§a@Šì–N@ @

  :تزوير العالمة التجارية: أوالً

مـن نظـام العالمـات     ) ٤٩(نستخلص أركان هذه اجلرمية من نص املادة        
لسعودي، إذ اشترط هذا النص لعقاب املقترف جلرمية تزويـد العالمـة            التجارية ا 

  :توافر أركان اجلرمية فيها وهي

  

  :الركن املادي) ١(

إن جرمية تزوير العالمة ينتج عنها االعتداء على احلق يف العالمـة وخـداع              
املستهلك، ويشترط العتبارها جرمية توفر العنصر املادي، وهو وقوع واقعة التزوير          

ى العالمة فعالً، وقد اختلف فقهاء القانون يف حتديد تعريف تزوير العالمة، فقد             عل
، أي  )١("اصطناع عالمة مطابقة تطابقاً تاماً للعالمة األصلية      "ذهب البعض إىل أنه     

أن التزوير حسب رأيهم يتم بنقل العالمة نقالً حرفياً وكامالً حبيث تكون مطابقة             
لبعض من أهل الفقه إىل أن تزوير العالمة يتمثل         وذهب ا . لألصل من مجيع الوجوه   

النقل املطابق أو نقل اجلزء الرئيسي منها حبيث تكون بالكاد العالمة املـزورة             "يف  
، أي أن التزوير حسب رأيهم يـتم بالنقـل املطـابق            )٢("مطابقة للعالمة األصلية  

                                           
القـانون  . حمرز،  أمحـد حممـد     : وانظر  . ٤٣٤مرجع سابق، ص  . الوجيز يف القانون التجاري   .  طه، مصطفى كمال   )1(

  .٤٨٨مرجع سابق، ص. التجاري
  .٣٦٨مرجع سابق، ص. امللكية الصناعية واحملل التجاري. عباس، حممد حسين :  انظر )2(
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نقل األجزاء    ب  نللعالمة حبيث يكون املنقول مطابقاً مطابقة تامة لألصل، أو يكو         
الرئيسية من العالمة فتكون يف ظاهرها العام مطابقة للعالمة األصلية، وإن مل يكن             
التطابق تاماً من حيث احلقيقة، والرأي األخري أرجح ألن تزوير العالمة قد يكون             

 مطابقاًُ من حيث احلقيقة ولكنه مطابق يف        نمطابقاً من حيث احلقيقة وقد ال يكو      
  )١(. تتشابه العالمتان األصلية واملقلدةأجزاء رئيسية حبيث 

  

  :الركن املعنوي

من نظام العالمات التجارية السعودي على أنه يعاقـب         ) ٤٩(نصت املادة   
 )٢()اخل..كل من زور عالمة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب يف تضليل اجلمهور           (

ي ومن ذلك يتضح أن النص خال من أي عبارة أو مدلول الشتراط القصد اجلنـائ           
يف فعل جرمية التزوير يف العالمة التجارية،وعلى ذلـك يكـون             " الركن املعنوي "

االحتيال فيه مفترضاً وال جيوز إثبات العكس، أو أنه ال يكون مفترضاً  فيجـوز               
  .إثبات العكس

  

  :وقد اختلف فقهاء القانون يف هذا الصدد على وجوه ثالثة وهي

 يف جرمية تزوير العالمات التجارية       ذهب البعض إىل أن القصد اجلنائي      :أوالً
تزوير العالمة أو   "مفترض وال جيوز إثبات عكسه مستدلني يف ذلك بأن          

.     )٣("تقليدها معاقب عليه يف حد ذاته استقالالً عـن سـوء القـصد            

                                           
  .٣٦٩ ، ٢٦٨ املرجع السابق، ص)1(
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٤٩(من املادة ) ١( ورد يف الفقرة )2(
  .٩٢٥ طه، مصطفى كمال ، مرجع السابق، ص)3(
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وهذا يتفق مع النص النظامي للمادة فلم تشترط القصد اجلنائي يف فعل            
جتاه على أن اجلرم ال يقـع إال        مزور العالمة، ويستدل أصحاب هذا اال     

على العالمة املسجلة ومسؤولية صاحب العالمة معرفة مجيع العالمات         
  .)١(املسجلة وهي قرينة على علم صاحب العالمة ا

يف جرمية تزوير   " الركن املعنوي " وذهب آخرون إىل أن القصد اجلنائي        :ثانياً
مـستدلني يف   العالمات التجارية مفترض، ولكن جيوز إثبات عكـسه         

ذلك بأن اجلرمية املتعمدة جيب توفر القصد اجلنائي فيها، وإذا مل يتوفر            
مل يكن هنالك جرمية، و ألن للمتهم إثبات حسن نيته، فـإذا أثبـت              
حسن نيته فيحكم له بالرباءة، وذلك يشكل قاعدة أساسية يف القانون           

  .)٢(اجلنائي

ام للعالمة ال يعترب دلـيالً      أن النسخ الكامل والت   "ويرى أصحاب هذا االجتاه     
كافياً على القصد السيئ، بل جيب أن يسمح للمتهم بإثبات حسن نيته، إذ قـد               

  .)٣("يرجع التشابه لتوافر اخلواطر أو رد الصدفة البحتة

يف جرمية تزوير العالمة    ) القصد اجلنائي (ويرى آخرون أن نية االحتيال      : ثالثاً
ستدلني بأن تزوير العالمة التجارية جيب      غري مفترضة، والبد من إثباا م     

أن يعاقب عليه طبقاً لقواعد القانون العام اليت ال تعاقب إال إذا تـوفر              
وأنه جيب إثباا لقيام اجلرميـة، وال ميكـن         ) اجلنائي(القصد املعنوي   

                                           
  .٣٧٣ص. مرجع سابق. ين  عباس، حممد حس)1(
  .٢٥٦مرجع سابق، ص. الوسيط يف القانون التجاري. شفيق ، حمسن :  انظر )2(
  .٢٥٦ املرجع السابق، ص)3(
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 يف نصوص   )١(افتراض هذا القصد مبجرد أن املنظم قد غفل عن اشتراطه         
ق للمتهم نفي التهمة عن نفسه إلثبات وجود نية         املادة العقابية لذلك حي   

  .االحتيال

  : جرمية تقليد العالمة: ثانياً

مـن نظـام    ) ٤٩(تستخلص أركان هذه اجلرمية من نص املادة        
 لعقاب  -العالمات التجارية السعودي أنه يعاقب إذ اشترط هذا النص          

  : توافر أركان اجلرمية فيها وهي-مفترض جرمية تقليد العالمة 

  

  :الركن املادي

ويشترط العتبار تقليد العالمة جرمية توفر العنصر املادي وهو وقوع واقعـة            
اختاذ عالمة مشاة أو قريبة الشبه بالعالمة األصلية بطريقة يـؤدي هـذا             "التقليد  

وال يلزم أن    ")٢("التشابه إىل تضليل اجلمهور بسبب الوقوع يف اخللط بني العالمتني         
إىل اخللط بني العالمة الصحيحة والعالمة املقلدة بالفعل، بـل          تؤدي واقعة التقليد    

  .يكفي جمرد احتمال وقوع ذلك

 وبذلك فإنـه ال يـشترط يف        )٣("وال اعتبار للطريقة اليت قد يقع ا التقليد       
أن تكون العالمة املقلدة طبق األصل للعالمة األصلية، بل يعترب التقليـد            "التقليد  

                                           
م، ١٩٨٥الرياض ، دار الرياض للطباعة والنشر،       . جرمية الغش التجاري يف العالمات التجارية     .  أمحد ، حممد منصور      )1(

  .١٢٤ص
  .٤٨٨ص.  سابقمرجع.  حمرز ، أمحد حممد)2(
  .٣٢٢مرجع سابق، ص. الوجيز يف التشريع الصناعي.   القليويب ، مسيحة)3(
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ه بني العالمة األصلية والعالمة املقلدة من شأن ذلـك          متوافراً مىت ثبت وجود شب    
  .)١("الشبه أن جير اجلمهور إىل اخلطأ يف التمييز بني العالمتني

يكفي لتوقيع العقوبة وجود تشابه بني العناصـر اجلوهريـة يف           "ولذلك فإنه   
يكفي يف تقرير التشابه بـني      "وكذلك فإنه    ،"العالمتني دون الفروق الثانوية بينها    

  .)٢("عالمتني املظهر العام يف جمموعة لكل منها ال يف التفاصيل واجلزئياتال

  

  :الركن املعنوي

يعترب االعتداء بالتقليد على العالمة قائماً كركن عند توفر سوء النية بأن كان             
إذ يلزم لقيام   . "القصد منه هو االعتداء على احلق يف عالمة ما أو تضليل املستهلك           

نية االحتيال لدى الفاعل، فال عقاب عليـه إال إذا مت بـسوء             هذه اجلرمية توافر    
  .)٣("نية

  

  :جرمية استعمال عالمة مزورة أو مقلدة: ثالثاً

نص املشرع يف النظام السعودي للعالمات التجارية على هذه العقوبة حيث           
كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيمـا           (نص على أنه يعاقب     

الركن املادي واملعنوي هلذه اجلرميـة قـد        ، و )٤()المة مملوكة لغريه  يتعلق خبدماته ع  
  .بينهما النظام كما ذكر آنفاً، إال أنه من املستحسن إلقاء مزيد من الضوء عليهما

  

                                           
  .١٢١ص. مرجع سابق.  أمحد، حممد منصور )1(
  .٢٨٩مرجع سابق، ص. حمرز ، أمحد حممد:  انظر)2(
  .٣١٤، ص١٩٧٩ ، ١جـ. املوسوعة اجلنائية األردنية.  الفكهاين ، حسن)3(
  .من النظام العالمات التجارية السعودي) ٤٩(املادة من ) ٢( ورد يف الفقرة )4(
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  :الركن املادي

يكون هذا الركن قائماً يف حال حصول االستعمال للعالمة التجارية ويقصد           
نه يف تداول السلع واملنتجات ويؤدي إىل       بذلك االستعمال املادي الذي يستفاد م     

التضليل واملضاربة غري املشروعة، وتعترب واقعة االستعمال متوافرة بغض النظر عن           
 أي أن القانون يعاقب على حالة االسـتعمال         )٢(،)١(حالة تداول السلع واملنتجات   

  .نفسها اليت تقوم بتضليل املستهلك فيقع يف اللبس واخللط بني عالمتني

  

  :ركن املعنويال

لدى املتهم حىت تقوم هـذه اجلرميـة        ) نية االحتيال (جيب توافر سوء القصد     
، فالبد أن يكون االسـتعمال      )٣(لكوا جرمية عمدية، وقد نص على ذلك النظام       

بقصد، ومن مث فإن جمرد االستعمال ال يعترب قرينة على القصد السيء لدى املتهم،              
  .)٤(ق نفيهبل جيب إثبات ذلك ويكون للمتهم ح

  

جرمية بيع منتجات عليها عالمة مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيـع   : رابعاً
  :أو للتداول أو حيازهتا بقصد البيع 

                                           
  .١٧٣مرجع سابق، ص. قانون العالمات التجارية األردين. األمسر ، صالح سلمان:  انظر)1(
أن جمرد عرض بضائع أو منتجات على وكالء لكي ميثلوا الشركة يف بيع منتجاا يعترب استعماالً لعالمـة                  :  مثال ذلك    )2(

كذلك لرقم طبع العالمة يف اجلرائد أو اإلعالن عنها، ويف حالة الوكيل بالعمولة فيعترب أنه مستعمل           مقلدة أو مزورة و   
  .لعالمة مزورة أو مقلدة عند قيامه بتوزيع السلع واملنتجات وكذلك احلال عند طبع العالمة أو اإلعالن عنها

  ".إخل.... منتجاته أو استعملكل من وضع بسوء القصد على ) "٤٩(من املادة ) ٢( ورد يف الفقرة )3(
  .١٧٤ص. مرجع سابق.  األمسر ، صالح سلمان)4(
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من النظام السعودي للعالمات التجارية على أنه يعاقـب         ) ٤٩(نصت املادة   
كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها عالمـة                (

 مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغري وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك             مزورة أو 
  .)١()كل من عرض خدمات يف ظل مثل هذه العالمة مع علمه بذلك

الـركن املـادي والـركن      (ومن النص يتضح أنه أورد يف ركين هذه اجلرمية          
  ) :املعنوي

  :الركن املادي

ع منتجات عليها   فقد يتخذ صورة بي   "يتحقق هذا الركن يف أكثر من واقعة،        
وقد يتخذ صورة عرض بيع أو تداول منتجـات عليهـا           " عالمة مزورة أو مقلدة   

كعرض املنتجات اليت حتمل عالمة مزورة أو مقلدة يف حمل  ) ومقلدة(عالمة مزورة   
جتاري أو يف مكان مفتوح للتعامل ومعد لتقدمي املنتجات إىل اجلمهور، وقد يأخذ             

لك اليت يقصد ا احليازة املادية للمنتجات الـيت         صورة احليازة بقصد البيع أي ت     
، وأما احليـازة    )٢(حتمل عالمة مزورة أو مقلدة، أن تكون لغايات البيع واملتاجرة         

لغرض االستعمال الشخصي مثالً فال تكون جرمية، بل هي على األصـل وهـو              
  .اإلباحة

  

  :الركن املعنوي

الركن املعنوي كما يف قوله     ما يشري إىل    ) ٤٩(من املادة   ) ٣(جاء يف الفقرة    
نيـة  "، وبذلك يتضح جلياً أن القصد املعنـوي         )بغري وجه حق مع علمه بذلك     (

                                           
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٤٩(من املادة ) ٣( ورد يف الفقرة )1(
  .١٧٤ص. مرجع سابق.  األمسر ، صالح سلمان)2(
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للمتهم تكون متوافرة يف حال باع أو عرض للبيع أو التداول أو            " ارتكاب الفعل 
حاز بقصد البيع منتجات حتمل عالمة مزورة أو مقلدة، ويعلم ذلك، واشـتراط             

وجود القصد املعنوي، وهذا يستلزم إقامـة الـدليل         علمه بذلك يقتضي افتراض     
عليه، وهذا ال يعين أنه ال ميكن للقاضي عند نظر القـضية اسـتخالص القـصد        

  .)١(بل له ذلك، وللمتهم احلق يف إثبات حسن النية" سوء نية املتهم"املعنوي 

  

جرمية استعمال عالمة جتارية مملوكة للغري بـدون وجـه حـق            : خامساً
  " :ةغصب العالم"

من نظـام العالمـات التجاريـة       ) ٤٩(من املادة   ) ٢(جاء يف نص الفقرة     
كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيمـا           "السعودي أنه يعاقب    

ومما تقدم فإن جرمية استعمال عالمة مملوكـة        ". يتعلق خبدماته عالمة مملوكة لغريه    
مة للغـري، أي االسـتيالء      للغري تأخذ صورة التعدي باالغتصاب على ملكية عال       

  :وركنا  هذه اجلرمية كاآليت. عليها واستعماهلا دون وجه حق

  

  :الركن املادي

ميثل يف واقعة وضع عالمة الغري على املنتجات املماثلة للمنتجات اليت حتمـل             
العالمة احلقيقة وذلك لتسهيل تصريفها يف السوق رغم رداءة املنتج، وهلذه اجلرمية            

  )٢(.صور عديدة
                                           

  .٤١٦ص. مرجع سابق. زين الدين ، صالح:  انظر)1(
ية على املنتجات أو البضائع أو استعمال أوعية أو عبوات فارغة حتمل العالمات األصـلية               وضع العالمة األصل  " مثال   )2(

وتعبئتها مبنتجات تشبه املنتجات أو البضائع األصلية، وكذلك بيع املنتجات والبضائع اليت حتمل عالمة بدون وجـه                 
مت اقتباسه  " ان الفاعل على علم بذلك    حق أو عرض تلك املنتجات أو البضائع للبيع أو التداول أو حىت حيازا مىت ك              
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والنظام السعودي قصد من العقاب على التعدي علـى العالمـة التجاريـة          
تنظيم املنافسة وحصرها يف حدودها املشروعة محاية للمصاحل املختلفة للمشتغلني          "

بالتجارة وباإلنتاج واجلمهور املستهلك من كل تضليل فيما يعرض عليـه مـن             
 العالمة أن تكون من   منتجات وبضائع، كما يشترط يف املنتجات اليت توضع عليها        

  .)١("نفس منتجات صاحب العالمة

  

  :الركن املعنوي

هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية ولذا نص النظام السعودي بوضوح على أا            
ال تقوم إال أن ترتكب بقصد الغش والتضليل للمستهلك، فال يكفي لقيام هـذه              

د أن يكون لديه القصد     اجلرمية إتيان الفاعل صورة من صور العنصر املادي بل الب         
السيئ والبد من إثبات هذا القصد لديه، وله أن ينفي عن نفسه التهمة بإثبـات               

  .)٢(حسن نيته

                                                                                                                                
مرجـع سـابق،    . التـشريعات الـصناعية   . القليويب، مسيحة : وعن  . ٣٩٨ص. مرجع سابق . اخلويل، أكثم   : عن  
  .٢٨٧ص. مرجع سابق. عباس ، حممد حسين : وعن . ٢٨٧ص

  .١٧٦، ١٧٥ص. مرجع سابق.  األمسر ، صالح سلمان)1(
  .٤١٩ص. بقمرجع سا. زين الدين ، صالح:  انظر)2(
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  :جهة االختصاص حبماية العالمة التجارية : أوالً 

إن محاية العالمة التجارية من الناحية اإلدارية تعود إىل وزارة التجارة لكوا            
تقوم بتطبيق أحكام نظام العالمات التجارية، وتسجيل العالمات الـيت يتقـدم            
أصحاا بطلب تسجيلها بعد التأكد من مطابقتها للشروط واملتطلبات الواردة يف           

التسجيل يف وزارة التجارة هو املعىن بالبت        وبناء عليه فإن مكتب إدارة       )١(النظام  
يف طلبات التسجيل، وتكليف أصحاب الطلب أو وكالئهم بتقدمي ما يراه الزما            

، ووزارة التجارة مكلفة مبوجب نظـام العالمـات التجاريـة           )٢(لقبول الطلب 
  : السعودية باآليت 

  

  اإلجراءات اخلاصة بالتحري ومجع االسـتدالالت عـن  جـرائم             - ١
  :عتداء على العالمات التجارية اال

من نظام العالمات التجارية السعودي، فإن وزير التجارة        ) ٦٠(وفقاً للمادة   
حيدد اجلهة اليت ترفع عن طريقها الدعوى اجلزائية واجلهة اليت تتوىل متابعة سـري              

منه ويكون للمـوظفني الـذين      ) ٦٢(وفقاً للمادة   . )٣(إجراءاا ومتثيل احلق العام   

                                           
  .سبق التعرض ملسائل تسجيل العالمات يف الفصل الثاين) 1(
  من الالئحة التنفيذية من نظام العالمات التجارية السعودي) ٧(ورد يف املادة ) 2(
  .من نظام العالمات التجارية السوري) ٦٠(ورد يف  املادة ) 3(
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 فيما يتعلق بتطبيق أحكـام      مأموري الضبط القضائي  م وزير التجارة صفة     يعنيه
 ويتضح مما تتقدم أن االختصاص بضبط جـرائم االعتـداء علـى            )١(هذا النظام، 

العالمة التجارية مبا يف ذلك إجراءات التحري ومجع االستدالالت يعهد لرجـال            
حية يف البحـث    الضبط القضائي املعينني من وزير التجارة وهلم مطلـق الـصال          

 وضـبطها   )٢(والتحري حملاولة منع جرائم اعتداء على العالمة التجارية يف اململكة،         
  .عند وقوعها

يف الكـشف   " مأمور الضبط القضائي  "ويكمن الدور الذي يقوم به املوظف       
عما ارتكب من اعتداء على عالمة سواء اكتشف ذلك بنفسه أو بشكوى مـن              

  . شخص أو هيئة

حبثه وحتريه يقوم جبمع االستدالالت على قيـام جرميـة          وعلى ضوء نتيجة    
االعتداء على عالمة جتارية وإلثبات وقوع اجلرمية عليه إجراء املتابعة الالزمة على            

  . الوقائع اليت اكتشافها

  

 اإلجراءات اخلاصة بالضبط والتفتيش يف جرمية االعتداء على عالمة          - ٢
  : جتارية 

تداء على عالمة جتارية ما فإن على مأموري        بعد التأكد من وجود خمالفة اع     
الضبط القضائي التصرف إلثبات احلالة مبواجهة صاحب احملل مرتكـب جرميـة            
االعتداء على العالمة أو من ينوب عنه، وإجراء التفتيش الالزم بعد ذلـك علـى               
البضائع أو املنتجات أو اخلدمات موضع املخالفة إلثبات الواقعة وحتريـر حمـضر             

                                           
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٦٢(املادة : انظر ) 1(
  .ال يشترط وجود دعوى اعتذار من شخص أو جهة ملباشرة املوظف عملية التحري ومجع االستدالل) 2(
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يتم التوقيع عليه من مرتكب االعتداء على العالمة، ويف حـال امتنـاع             بذلك، و 
صاحب احملل أو من ينوب عنه عن التوقيع يثبت ذلك باحملضر من قبل مـأموري               

  . الضبط القضائي الذين قاموا بالضبط

وجيب أن حيتوي احملضر عند حتريره على تاريخ حترير احملضر وساعته، واسم            
، واسم املخالف وصفته، واسم احملل التجاري، وعنوان        املوظف الذي قام بالضبط   

ومقر الفرع الذي ضبطت فيه املخالفة، كما يلزم إثبات وقائع املخالفة يف حمـضر        
الضبط، وكذلك فإن ملأمور الضبط القضائي أن يأخذ أقوال من يكون حاضرا من             

ى حمـضر   الشهود الذين ميكن االستفادة منهم يف إثبات الواقعة، جيب أن يوقع عل           
الضبط من قام باإلجراءات، ويكون التوقيع على كل صـفحة مـن صـفحات              
احملضر، وكذلك جيب أن يشمل احملضر توقيع األشخاص الذين سـأهلم املـأمور             

  . الذي قام بضبط املخالفة

 التنفيذيـة لنظـام العالمـات       )١(من الالئحة ) ٣(هذا ما نصت عليه املادة      
كون لرجال الضبط التابعني لـإلدارة العامـة        ي"التجارية حيث قد جاء فيها أنه       

للجودة والنوعية وفروع وزارة التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق           
بتطبيق أحكام نظام العالمات التجارية، وهلم أخذ عينة من البـضاعة املقلـدة،             

  ". وحترير حمضر بالواقعة موقعاً من التاجر واملفتش بذلك مع إجراء التحقيق
  

                                           
  هـ١٤٠٨ / ٦ / ١٤ وتاريخ ٥٥١ورد يف املادة املعدلة مبوجب القرار الوزاري رقم ) 1(
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بالتحقيق يف جرائم االعتـداء علـى العالمـات           اإلجراءات اخلاصة     - ٣
  : التجارية

إن دور مأمور الضبط القضائي ال يقف عند ضبط االعتداء على املخالفات            
 )١(اخلاصة بالعالمات التجارية بل إنه يتعدى ذلك حيث إن له احلق يف التحقيـق               

خالفة لنظـام العالمـات     مع من يتم ضبطه مبوجب ما أعد من حمضر ارتكاب امل          
  .التجارية

فتـويل   ")٢(وهذا ما جاء فيما نصت عليه الالئحة التنفيذية فقد جاء فيهـا           
اإلدارة العامة للجودة النوعية والرقابة بالرياض وفروع الوزارة ضـبط املخالفـة            

  ".والتحقيق يف هذه املخالفات

ط التـابعني   يكون لرجال الضب  " على أنه    )٣(ولذلك نصت الالئحة التنفيذية   
  ". التحقيق املبدئي متهيداً الختاذ اإلجراء الالزم... لإلدارة العامة للجودة النوعية

  

 اإلجراءات اخلاصة باالدعاء العام يف قـضايا خمالفـات وجـرائم            - ٤
  : االعتداء على العالمات التجارية

بعد استكمال إجراءات التحقيق وإثبات الوقائع فإن مأمور الضبط القضائي          
 بـوزارة التجـارة أو يف       )٤(حييل  األوراق إىل اإلدارة القانونية     "  سئول القضية م"

فروعها لكوا اجلهة املختصة برفع الدعاوى اجلزائية ومتابعة سري إجراءاا ومتثل           

                                           
 باإلضافة إىل السلطات يف ذلك خمالفة لقواعد اإلجراءات اجلنائية لكون مأمور الضبط القضائي ميارس سلطة التحقيق)   1(

 .األخرى اخلاصة باحلماية اإلدارية
  .هـ١٤٠٨ / ٦ / ١٤ يف ٥٥١من الالئحة التنفيذية املعدلة بالقرار الوزاري رقم )  أ(ورد يف املادة ) 2(
  .هـ١٤٠٨ / ٦ / ١٤ يف ٥٥١من الالئحة املعدلة بالقرار الوزاري رقم )  ٣(ورد يف املادة ) 3(
  . هذا السبيل بتعيني مدعي عام ملباشرة الدعاوى ومتثيل احلق العام فيهاتقوم اإلدارة يف) 4(
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مـن  ) ٤(احلق العام أمام ديوان املظامل، وهذا ما جاء فيما نصت عليـه املـادة               
هــ  ١٤٠٤دي للعالمات التجارية الصادرة يف       التنفيذية للنظام السعو   )١(الالئحة

من الالئحة التنفيذية اليت أوكلت متابعة سـري إجـراءات          ) ٤٤(اليت تلغي املادة    
  .ومتثيل احلق العام يف الدعاوى أمام ديوان املظامل إىل وزارة التجارة بشكل عام

  

  :   تنفيذ اإلجراءات التحفظية - ٥

 قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية        إن ملالك العالمة يف أي وقت ولو كان       
أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رمسية دالة على تسجيل العالمـة             
أمراً من ديوان املظامل باختاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة وعلى األخص احلجـز            

اآلالت واألدوات اليت تستخدم أو تكون قـد اسـتخدمت يف ارتكـاب             "على  
احمللية أو املستوردة أو البضائع أو األوراق ممـا يكـون قـد             املخالفة واملنتجات   

 كما جيوز توقيع احلجز على األشياء       )٢(".وضعت عليها العالمة موضوع املخالفة    
املشار إليها على أن يقدم طالب احلجز تأميناً يقدره القاضـي بـديوان املظـامل               

  . لتعويض احملجوز عليه عند االقتضاء

دمي الكفالة ومقدارها متروك للقاضـي، ذلـك أن         تعزيز تق "ويعين ذلك أن    
املطالب باحلجز قد يتعرض للمطالبة بالتعويض عما حلق الطرف اآلخر من ضرر            

 وللقاضي بديون املظامل بعـد األمـر        )٣(" جراء احلجز التحفظي إذا أثبت بطالنه     

                                           
  هـ١٤٠٨ / ٦ / ١٤ يف ٥٥١املعدلة مبوجب القرار الوزاري رقم ) 1(
  .من نظام العالمة التجارية السعودية)  ٥٥(ورد يف  املادة ) 2(
  .٢٣٣ص . مرجع سابق. صرخوه، يعقوب) 3(
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ذية ندب خبري أو أكثر ملعاونة اجلهة اليت حتددها الالئحة التنفي         "باحلجز التحفظي   
  )١(".لتنفيذ إجراءات احلجز

وجيوز للمحجوز عليه أن ينازع يف كفاية التأمني الذي قدمه احلاجز وله رفع             
 )٢(.دعوى ضد احلاجز طالبا التعويض عن إصابة بضرر من جراء احلجز التحفظي           

ويقصد من ذلك أن ال يظل التأمني حمبوساً لفترة طويلة وجيب أن يكون الطلـب               
  )٣(. املظامل خالل عشرة أيام من تاريخ توقيع احلجزقدم للقاضي بديوان

وقد أوجب النظام السعودي للعالمات التجارية لكي تكون إجراءات احلجز          
التحفظي اليت اختذها املالك للعالمة إجراءات نظامية أن يقوم برفع الدعوى خالل            

  .ضد خصمه)٤("عشرة أيام من تاريخ صدور األمر

  

    )٥(:روط وهيويشترط لصحة وقوع احلجز ش

  . أن يكون طلب توقيع احلجز من مالك العالمة أو من وكيله .١

 . أن تكون العالمة مسجلة يف اململكة العربية السعودية .٢

أن يكون طلب توقيع احلجز على عريضة مشمولة بشهادة دالة علـى             .٣
 . تسجيل العالمة

                                           
  .العالمات التجارية السعوديمن نظام )  ٥٥(ورد يف املادة ) 1(
جيوز بعد توقيع احلجز املنازعة يف كفاية التأمني الـذي  " من نظام العالمات التجارية السعودية إذ) ٥٥(ورد يف  املادة   ) 2(

  ".احلاجز  وفقاً لإلجراءات واألوضاع املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية
  .ذيةمن الالئحة التنفي)  ٤٣(ورد يف نص املادة ) 3(
  .من نظام العالمات السعودية) ٥٦(ورد يف  نص املادة  ) 4(
  .٩٦مرجع سابق، ص . محاية العالمات التجارية. اخلثعمي ، علي أمحد: انظر ) 5(
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أن ترفع دعوى مدنية أو جنائية يف خالل عشرة أيام من تاريخ صدور              .٤
 . مر يف ديوان املظاملاأل

ومجيع اإلجراءات املعنية باحلجز التحفظي يقوم بتنفيذها مـأمورو الـضبط           
  .القضائي املعينني من وزير التجارة وذلك بناء على أمر القاضي بديوان املظامل

  

  :جلنة التظلمات واالعتراضات : ثانياًُ

يـر التجـارة    إن اللجنة املعنية بالتظلمات واالعتراضات هي جلنة يقوم وز        
 وختتص بالفصل يف االعتراضات والتظلمات بـاإلجراءات        )١(بتشكيلها بقرار منه  

 نظاماً سواء االعتراض أو التظلم من القرار الصادر         )٢(واألوضاع املنصوص عليها  
برفض طلب تسجيل عالمة أو غري ذلك، على أن يكون ذلك خالل ثالثني يوماً              

 من اللجنة، فلصاحب الشأن حق الـتظلم         وإذا رفض التظلم   )٣(من تاريخ إخطاره  
  .من قرار اللجنة أمام وزير التجارة خالل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغه بالقرار

ويكون االعتراض على قبول تسجيل عالمة ما مقدماً من ذي مصلحة على            
يكون هنالـك   "أن يكون ذلك خالل تسعني يوماً من تاريخ إشهارها، وعلى أن            

ن أحكام النظام، وعلى أن يكون من شأن قبـول التـسجيل            خمالفة ألي حكم م   
 ويقدم االعتراض ملكتب العالمات     )٤(املساس مبصلحة مادية أو معنوية للمعترض،     

التجارية بوزارة التجارة، الذي يكون دوره بعد ذلك إخطار طالـب التـسجيل             

                                           
  .من نظام العالمات السعودية) ١٤( ورد يف املادة (1)
  .من الالئحة التنفيذية) ١٨( نص املادة (2)
  .لعالماتمن نظام ا) ١٤( ورد يف املادة (3)
  .من نظام العالمات السعودية) ١٦( ورد يف املادة (4)
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 وعليه بعد ذلك الرد كتابـة علـى         )١(بكتاب مسجل باالعتراض ضده وأسبابه    
 )٢(عتراض خالل ثالثني يوماً من تاريخ إخطاره وإال اعترب متنازالً عـن طلبـه             اال

  .ويسقط حقه

أما إذا رد على االعتراض فإن مكتب العالمات التجارية يف وزارة التجـارة             
 للنظر فيهـا،    )٣(حييل األوراق إىل اللجنة اليت يصدر وزير التجارة قرار تشكيلها           

شهر للنظر يف التظلمات واالعتراضات وإصدار      وهذه اللجنة تقوم باالجتماع كل      
القرارات مبا يوافق أحكام النظام، وتكون قراراا ائية، إذا رضـي وقبـل ـا               
املعترض، أما إذا مل تقبل القرارات فإن لصاحب الشأن التظلم منها أمـام وزيـر               

مـن  ) ١٤( يوم من تاريخ إبالغه بالقرار وذلك وفقاً للمـادة           ٣٠التجارة خالل   
النظام، وكذلك فإن لصاحب الشأن حق الطعن يف القرارات الصادرة من وزيـر             
التجارة والقرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان املظامل، خالل ثالثني يوماً مـن             

، ألن صاحب الوالية القضائية للنظـر يف        )٤(تاريخ إبالغه بالقرار بكتاب مسجل    
رية هو ديوان املظامل، وهو ال يقبـل        املنازعات الناشئة عن أحكام العالمات التجا     

النظر يف أي طعن أو شكوى إال بعد صدور قرار فيها مـن جلنـة التظلمـات                 
  .واالعتراضات بوزارة التجارة

  

  

  

                                           
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٦٧( ورد يف املادة (1)
  .الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية السعودي) ١٣( ورد يف املادة (2)
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ١٤(ورد يف املادة   (3)
 .من نظام العالمات التجارية السعودية) ١٩(رد يف املادة  و (4)
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  :العودة لالعتداء على العالمات التجارية : ثالثاً 

لقد جاء النظام السعودي للعالمات التجارية بعقوبة من قـام بـالعود إىل             
ة أو جرم ال يتفق وأحكام نظام العالمات التجارية، وذلك لقمـع            ارتكاب خمالف 

 حيث أجاز النظام للمحكمة يف حـال العـود أن           )١(الغش يف العالمات التجارية   
تقضي بعقوبة ال تزيد على ضعف احلد األقصى املقرر للمخالفة مع إغالق احملـل              

على ستة أشـهر    التجاري أو املشروع ملدة ال تقل عن مخسة عشر يوماً وال تزيد             
وبذلك يكون النظام قد اشترط عدم جماوزة ضعف مقدار العقوبة           )٢(ونشر احلكم، 

من نظام العالمـات    ) ٥٠(واملادة  ) ٤٩(األصلية الواردة يف النظام كما يف املادة        
    )٣(.التجارية السعودي

ويعترب عائداً حسب أحكام هذا النظام من حكم عليه يف جرمية من اجلـرائم           
عاد إىل ارتكاب خمالفـة أخـرى       ) ٥٠(واملادة  ) ٤٩( عليها وفق املادة     املنصوص

  )٤(.مماثلة خالل ثالث سنوات من تاريخ احلكم عليه ائياً يف اجلرمية السابقة

وكما سلف ذكره فإن ممارسة اإلجراءات املتعلقة بـالتحري واالسـتدالل           
عينني من وزيـر    والضبط والتحقيق واالدعاء من دور مأموري الضبط القضائي امل        

  .أما إصدار األحكام فهو من اختصاص ديوان املظامل. التجارة وفق النظام

  

  

                                           
 .٢٣٠ص. مرجع سابق. صرخوه، يعقوب:  انظر (1)
على أن تكون نفقة النـشر علـى مرتكـب          : مالحظة  . من نظام العالمات التجارية السعودي    ) ٥١( ورد يف  املادة      (2)

  .املخالفة
  . من نظام العالمات التجارية السعودي (3)
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٥٢(يف املادة  ورد  (4)
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  : التقادم يف دعوى االعتداء على العالمات التجارية : رابعاً 

إن احلق يف إقامة الدعوى ضد من ارتكب فعالً من األفعال الـيت تـشكل               
 ارتكاب هذا الفعـل،     اعتداء على العالمة التجارية يسقط مبضي مدة معينة على        

 أسقط دعوى احلق العام مبضي ثالث سـنوات مـن           )١(وجند أن النظام السعودي   
تاريخ ارتكاب املخالفة دون اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو احملاكمـة،             

وبـذلك  . وال يترتب على سقوط دعوى احلق العام أي مساس باحلقوق اخلاصة          
ظ احلقوق، بأنه أجاز لكل من أصـابه        يكون النظام السعودي قد حرص على حف      

 أن يقاضـي    )٢(ضرر نتيجة ارتكاب إحدى املخالفات املنصوص عليها يف النظام        
املسئول عن هذه املخالفة ويطالبه بالتعويض املناسب عما حلقه من ضرر، ويكون            
النظام السعودي بذلك وإن كان قد أسقط احلق العام ملن مل يتقدم بشكوى خالل              

د حفظ له حقه اخلاص لدفع الضرر عنه، وبذلك يكون النظـام            ثالث سنوات ق  
السعودي قد أخذ بالتقادم يف جرمية االعتداء على العالمة التجارية فيمـا خيـص              

  .اجلانب العام منها فحسب

  
@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@òîöb›ÔÛa@òîöa§a@òíbà¨aIénèuë@áØ¨a@paõa‹ugZH@ @

  : رية من الناحية اجلزائية القضائية اجلهة املختصة حبماية العالمة التجا: أوالً 

 فإن ديوان املظامل يكـون خمتـصاً حبـسم          )٣(فبموجب قرار جملس الوزراء   
املنازعات التجارية بصفة مؤقتة إىل أن يتم إنشاء حماكم جتارية متخصصة ختـضع             

                                           
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٥٣( ورد يف املادة  (1)
  .التجرمييتني ملخالف نظام العالمات السعودي) ٥٠(، )٤٩( ما ورد يف املادتني  (2)
 .هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ ) ٢٤١( الصادر برقم  (3)
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 ومن بني هذه املنازعات التجارية املنازعـات اخلاصـة          )١(لرقابة حمكمة التمييز،  
العالمات التجارية، وطلبات التسجيل واالعتراضـات مـن ذوي         بأحكام نظام   

املصلحة يف ذلك، وتطبيق العقوبات املتعلقة جبرائم االعتـداء علـى العالمـات             
التجارية يف اململكة العربية السعودية، حيث نص نظام العالمات التجارية على أن            

ة واملنازعات الناشئة   خيتص ديوان املظامل بالفصل يف كافة الدعاوى املدنية واجلنائي        
  )٢(.عن تطبيق النظام وتوقيع اجلزاءات املقررة املخالفة ألحكام النظام

  

  :إصدار األحكام والعقوبات : ثانياً 

يقوم ديوان املظامل بالفصل يف كافة الدعاوى املدنية واجلنائيـة، وكـذلك            
.  النظـام  املنازعات الناشئة عن تطبيق النظام وتوقيع اجلزاءات املقـررة ملخالفـة          

  : والعقوبة اليت حيكم ا عند ارتكاب املخالفة لنظام العالمات التجارية هي كاآليت
  

  :  احلكم بالعقوبة األصلية – ١

حدد النظام العقوبات اليت توقع من القاضي على مرتكـب خمالفـة نظـام              
  )٣().٥٠(واملادة ) ٤٩(العالمات التجارية يف املادة 

قاضي بديوان املظامل اختيار العقوبـة املناسـبة        وقد ترك النظام السعودي لل    
 للعقوبة وترك له تقدير احلد األدىن       )٤(للجرم املرتكب، حيث وضع له احلد األعلى      

  .وذلك على حسب قناعته عند النظر يف الدعوى

                                           
 .هـ١٤/٩/١٤٠١وتاريخ ) ١٦٧(ء رقم  صدر بقرار جملس الوزرا (1)
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٥٩( ورد يف املادة  (2)

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أخرى يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد عن مخسني " جاء نص املادة  (3)
  ".ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني

  .ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد عن مخسني ألف ريال:"من النظام بقوله ) ٤٩( ورد يف املادة  (4)
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وإذا رفع املختص باالدعاء يف قضايا العالمات التجارية من وزارة التجـارة            
 على عالمة ما فإن القاضي بديوان املظـامل يوقـع           يف قضايا العود عند االعتداء    

العقوبة على العائد بشرط أن ال يزيد على ضعف احلد األقصى للعقوبة املقـررة              
بالنظام وأن يكون ذلك خالل ثالث سنوات من تاريخ احلكم ائياً يف احلكـم              

  )١(.السابق، وله نشر احلكم على نفقة مرتكب املخالفة

  

  : لتكميلية  احلكم بالعقوبة ا– ٢

مل يكتف النظام بالعقوبة األصلية ملخالف نظام العالمات التجاري السعودي          
بل تعدى ذلك إىل العقوبات التكميلية بقصد ضمان أعلـى درجـات احلمايـة              
للعالمة، وترك للقاضي بديوان املظامل سلطة تقديرية لفرض العقوبات التكميليـة           

  : اآليت اليت أوردها النظام للعالمات التجارية ك
  

  :  مصادرة األشياء احملجوزة –أ 

لديوان املظامل  "من نظام العالمات التجارية السعودي أن       ) ٥٨(جاء يف املادة    
يف أية دعوى مدنية أو جنائية أن حيكم مبصادرة األشياء احملجوزة أو اليت حتجـز               

  ".فيما بعد خلصم مثنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها

 وكمـا أن    )٢(ك أنه يساعد يف إنقاذ مسعة العالمة املعتدي عليهـا،         يربر ذل 
للقاضي بديوان املظامل أن حيكم باملصادرة فإن له تقدير بيع األشـياء املـصادرة              

                                           
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٥١( ورد يف املادة  (1)
  ..النظام مل يبني حكم األشياء احملجوزة املصادرة يف حالة براءة املتهم:  مالحظة  (2)
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احملجوزة وخصم مثنها من التعويضات أو الغرامات، أو إحالتها خلزينة الدولة، أو            
  )١(". املظامل مناسبةالتصرف فيها بأية طريقة أخرى يراها القاضي بديوان

وعلى ذلك فإن املصادرة ال بد أن تكون بناء على أمر احملكمة املختصة، وقد              
يكون ذلك أثناء احملاكمة وقبل صدور حكم قطعي فيها، ويعترب ذلك احتياطاً من             
النظام، ويسوغه ما للعالمة التجارية من حساسية تتطلب سرعة التـصرف إذ إن             

وبذلك أصبح لديوان املظامل األمر مبـصادرة        )٢(.  مسعتها قيمة العالمة التجارية يف   
كافة املنتجات والبضائع احمللية واملستوردة، وكذلك اآلالت واألدوات واألشـياء          
املستخدمة يف ارتكاب التعدي على العالمة التجارية حىت لو مل يتم انتهاء حماكمة             

رية الـسعودي أجـاز     املتهم، وكذلك جتدر اإلشارة إىل أن نظام العالمات التجا        
مصادرة السلع واملنتجات املستوردة إذا كانت العالمة اليت عليها مزورة أو مقلدة            

  )٣(.أو مشاة، ومسح باستريادها، وذلك وفقاً ألحكام النظام

كما جيوز للقاضي بديوان املظامل أن يأمر بنشر احلكم يف جريدة واحـدة أو              
  .)٤("أكثر على نفقة احملكوم عليه

  

  : تالف األشياء احملجوزة  إ–ب 

أن "من نظام العالمات التجارية للقاضي بديوان املظامل        ) ٥٨(أجازت املادة   
يأمر بإتالف العالمات التجارية املزورة أو املقلدة أو املوضوعة أو املستعملة بغـري             

                                           
  .ة لنظام العالمات السعوديمن الالئحة التنفيذي) ٤٥( ورد يف املادة  (1)
  .٤٢٦ص . مرجع سابق. زين الدين، صالح:  انظر  (2)
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) أ(يف فقرا ) ٥٥( ورد يف املادة  (3)
  .من نظام العالمات التجارية السعودي) ٥٨( ورد يف املادة  (4)
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ولذلك فإن األمر جوازي وليس إلزامياً خيضع للسلطة التقديرية للقاضي           )١(".حق
ظامل فللقاضي أن يتصرف يف البضائع واألشياء بالطريقة الـيت يراهـا            بديوان امل 

إال أن النظـام مل     . مناسبة ومتفقة مع املصلحة العامة اليت يتوخى النظام حتقيقهـا         
يترك األمر على العموم بل ضبطه بقيد، كما جاء ضمن نص املـادة املوضـحة               

اء الـيت حتمـل هـذه       فللقاضي أن يأمر عند االقتضاء بإتالف األشـي        ")٢(أعاله
وذلـك يعـود إىل أن احلكـم        ". العالمات، وذلك حىت يف حالة احلكم بالرباءة      

  : باإلتالف يكون يف حالتني 

  . إذا كانت البضائع واألشياء موضع اجلرمية من املواد الغذائية والتموينية:األوىل 

. ية والتموينية  إذا كانت البضائع واألشياء موضع اجلرمية غري املواد الغذائ         :الثانية  
احلكم غـري   "ولكن األمر يستدعي إتالفها، إال أن النظام مييل إىل أن يكون            

اإلتالف كاألمر ببيعها أو االستفادة منها، كهبتها إىل إحدى جهات الـرب            
  )٣(".واخلري

                                           
  . ورد يف املادة املشار إليها(1)
  .املشار إليها  ورد يف املادة (2)
  .٤٣٠ص . مرجع سابق.  زين الدين، صالح(3)
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א א א
  

òîÔîjİnÛa@Ýöb¾a@ @
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@òß‡Ôß@Z@ @

 املتعلقة مبخالفة وجرائم    يتضمن هذا الفصل تطبيقات حول عدد من القضايا       
االعتداء على العالمات التجارية يف النظام السعودي مع حتليل مضمون األحكـام           

  .الصادرة يف هذه القضايا

  
@òîÔîjİnÛa@Ýöb¾a@Z@ @

بعد االنتهاء من اجلانب النظري يف هذا البحث يأيت تناول اجلانب التطبيقي            
 صدرت فيها أحكام مـن ديـوان   وقد تناولت الدراسة فيه عدداً من القضايا اليت    

املظامل، وذلك لكونه صاحب االختصاص يف النظـر يف ظـل تلـك اجلـرائم               
واملخالفات اخلاصة باالعتداء على العالمات التجارية، وسوف أقوم بذكر ملخص          

  .واهللا املوفق. للقضية مث أقوم بتحليل مضموا مع ذكر احلكم واألسباب
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@áÓŠ@òî›ÓIQH@ @
  

òî›ÔÛa@˜ƒÜß:   

تقدمت لديوان املظامل معترضة    ) أ(لص واقعة الدعوى املاثلة يف أن شركة        خت
على قرار جلنة التظلمات واالعتراضات بوزارة التجارة املنتهي إىل تأييـد قـرار             

) ب(مكتب العالمات التجارية القاضي بقبول تسجيل عبارة خاصـة مبؤسـسة            
" ات إجنلترا ديلـوكس   مصنوع"للتجارة واملالبس حبروف عربية والتينية وعبارة       

، وال  ٢٥،  ٢٤بـالفئتني   ) ب(ورسم عالمة خاصة كعالمة جتارية باسم مؤسسة        
  .منفصلة عن العالمة"  مصنوعات إجنلترا ديلوكس"تشمل احلماية عبارة 

وذكرت املدعية يف الئحة دعواها أا استندت يف اعتراضها أمام اللجنة على            
 من حيث إن العالمة املراد تسجيلها تشبه        من نظام العالمات التجارية   ) ١٦(املادة  

إىل حد كبري عالمة املدعية املسجلة اليت تتألف من كلمة داخل ثـالث دوائـر               
متوازية واليت تستعملها منذ سنوات على منتجات مطابقة ومشاة مما جعل تلك            

 وكذلك املادة ) ٢/١٢(العالمة املراد تسجيلها ال تعترب عالمة جتارية مبوجب املادة          
مـصنوعات  "ألن البيانات املطلوب فيها تضليل للجمهور مثـل عبـارة          ) ٢/٩(

كما نصت املادة األوىل على أن تكون العالمة مبتكرة        "  ديلوكس"وعبارة  " إجنلترا
ومميزة وهذا ال ينطبق على استخدام  هاتني العبارتني، وال ميكن أن تنفـرد ـا                

عاة لوضعها على منتجات من شركة دون أخرى  وحتتكرها، كما أن تسجيلها مد
إال بتـاريخ   ) أ(غري إجنلترا ديلوكس، ورغم صدور القرار إال أنه مل يبلغ الشركة            

  .متأخر

وأضاف وكيل املدعية بأن جلنة التظلمات مل تتوخ العدل يف استبعاد هـاتني             
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العبارتني، حيث سبق ملوكلته أن تلقت خطاب مدير عام التجارة الداخلية برفض            
 كلمة ديلوكس الشائع االستخدام،     ٢٥،  ٢٤مة ملوكلته على الفئتني     تسجيل العال 

بل إن اللجنة نفسها قـد نقـضت        ) ب(كما سبق رفض طلب آخر من شركة        
ومؤخراً عندما  " صنع إجنليزي أصلي  "قرارها، عندما ألزمت موكلته حبذف عبارة       

 تقدمت موكلته بطلب تسجيل عالمتها التجارية املسجلة مع إضافة مـصنوعات          
من ) ب(جلأت إىل إرجاء البت فيه حلني صدور القرار يف عالمة           " إجنلترا ديلوكس 

وقد استقر قضاء ديوان املظامل على أن أي وصف عام          ... احتكار هاتني العبارتني  
) ٦/١(كما نصت املادة    . شائع االستعمال ال ميكن أن يوصف بالعالمة التجارية       

غرافية إذا كان استعماهلا من شأنه أن حيـدث  بأنه ال تعترب عالمة جتارية األمساء اجل  
لبساً فيما يتعلق مبصدر املنتجات أو اخلدمات أو أصلها، أو كان من شأنه احتكار              

مـن ذات   ) ١٢(بيان للمصدر أو تسمية املنشأ بدون وجه حق، وكذلك الفقرة           
املادة، ويطلب احلكم برفض التسجيل للعالمة حمل الدعوى وإلغاء قرار اللجنـة            

ادر من أطرافها، وبعد عدة جلسات حضرها عن املدعية وكيلها املذكور وعن        الص
وزارة التجارة ممثلها، واملدعى عليه املدخل صاحب العالمـة املعتـرض عليهـا،     
وجرت املرافعة يف القضية باالجتماع مع األطراف حيث قدم كل منهم املذكرات            

مبحاضر ضبط جلسات الدعوى واملستندات لتأييد موقفه على النحو املبني واملثبت      
  .وأوراقها

ويف اجللسة املنعقدة للنطق باحلكم أبلغت الدائرة وكيل املدعية بأنه قد صدر            
يف موضوع القضية حكمها بإلغاء القرار املطعون عليه حمل الـدعوى وذلـك يف              

وأن هذا احلكم قيد االعتراض،     ) ب(والدعوى املقامة من    ) أ(الدعوى املقامة من    
 املدعية وقف نظر دعوى موكلته حىت يستقر احلكـم الـصادر يف             فطلب وكيل 

موضوع الدعوى بالنقض أو التأييد من هيئة التدقيق املختصة، وصدر بناء علـى             
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  .طلبه حكم الدائرة حبفظ أوراق القضية

مث تقدم وكيل املدعية خبطاب ذكر فيه أنه من حيث أنه قد صدر حكم هيئة               
شار إليه الصادر بإلغاء قرار جلنة التظلمـات حمـل          التدقيق بتأييد حكم الدائرة امل    

دعوى موكلته فإنه يطلب بعث دعوى موكلته واحلكم لصاحل موكلته مبا يفيـد             
انتهاء القضية باألحكام الصادرة بإلغاء القرار حمل الدعوى ليكون للمدعية حـق            

وفت االحتجاج به بصفتها من أول املعترضني على قرار اللجنة املشار إليه، واسـت            
املرافعة يف الدعوى بشأنه، وقد مت قيد طلب وكيل املدعية قضية بـرقم جديـد               

ويف اجللسة التالية قرر وكيل املدعية بأنه يكتفي مبا سبق          . وأحيل إىل هذه الدائرة   
  .أن أدىل به

وحيث إنه قد صدر حكم الدائرة املشار إليه بإلغاء القرار حمـل الـدعوى              
 إليه بتأييد هذا احلكم فإنه ال جيوز مساع الدعوى          وصدر حكم هيئة التدقيق املشار    

بطلب إلغاء ذات القرار السابق الفصل فيه حبكم ائي، وحيث إن ما أورده وكيل           
املدعية من وقائع هو من الثابت لدى الدائرة فإنه يكون من حق املدعية إجابتـها               

 وقـد اسـتوىف     إىل طلبها اخلاص من أول املعترضني على قرار اللجنة املشار إليه،          
  .وكيلها املرافعة يف الدعوى على حنو يؤدي إىل ذات النتيجة اليت صدر احلكم ا

  
@òî›ÔÛa@æìà›ß@ÝîÜ¥Z@ @

  . اعتداء على عالمة جتارية مسجلة:نوع القضية 

 منع اللبس واالشتباه، وحفظ احلقوق املبنية على امللكية القانونية          :سبب القضية   
  .اريةاخلاصة باملالك للعالمة التج
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@áØ¨aZ@ @

عدم جواز مساع الدعوى لسابقة الفصل يف موضوعها بإلغاء قرار جلنة           : أوالً  
  . التظلمات بقرار الدائرة املؤيد من هيئة التدقيق

أحقية املدعية يف االحتجاج باألحكام الصادرة يف املوضوع املشار إليه          : ثانياً  
  .يف البند أوالً من هذا احلكم

  
@áØ¨a@æìà›ß@ÝîÜ¥@Z@ @

  : استند احلكم إىل 

  ).ال تعترب عالمة جتارية األمساء اجلغرافية: (الفقرة األوىل من املادة السادسة 
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@áÓŠ@òî›ÓIRH@ @
  

òî›ÔÛa@˜ƒÜß:   

تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يبني من اإلطالع على أوراقها  يف أنـه              
لتجارة ضد وزارة ا  ) أ(هـ تقدم إىل الديوان وكيل الشركة       ١٠/١/١٤٢٢بتاريخ  

لرفضها تسجيل عالمة جتارية، ويطلب إلغاء قرار وزير التجارة برفض تظلمهم من            
قرار جلنة التظلمات واالعتراضات يف الوزارة، وقد قيدت الـدعوى بـسجالت            

هـ وأحيلت إىل هذه الدائرة بشرح      ١٤٢٢ق لعام    / ٩٦/١الديوان قضية برقم    
ة على أوراق القضية فتبني     هـ اطلعت الدائر  ١٧/١/١٤٢٢معايل الرئيس بتاريخ    

  .هلا أنه منذ إحالتها وحىت اليوم مل يراجع أحد بشأا

من نظام احملكمة التجارية قد نصت على أن كـل          ) ٤٦٣(وحيث أن املادة    
عريضة دعوى تقدم إىل احملكمة ويترك مقدمها مراجعة احملكمة بشأا مدة ثالثـة             

  ).احلق يف جتديدها(أشهر تكون ملغاة ويكون له 

وحيث إن املدة من تاريخ إحالة الدعوى وحىت اجللسة بلغت أكثر من ثالثة             
أشهر فإنه يتعني القضاء بإلغاء عريضة الدعوى مع حق املدعي يف جتديدها مـرة              

  .أخرى

  
@òî›ÔÛa@æìà›ß@ÝîÜ¥Z@ @

  . طلب تسجيل عالمة جتارية:نوع القضية 

  .اشتهارها احملافظة على احلق يف ملكية العالمة بعد :سبب القضية 
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@áØ¨aZ@ @

ضد وزارة التجارة ، مع     ) أ(إلغاء عريضة الدعوى املقامة من وكيل الشركة        
  .حق املدعى يف جتديدها مرة أخرى

  
@áØ¨a@æìà›ß@ÝîÜ¥@Z@ @

ألغيت الدعوى وذلك لترك املدعي مراجعة احملكمة بعد تقدميه العريضة مبضي         
  . الدعوىثالثة أشهر حسب نظام احملكمة، وجاز له إعادة تقدمي
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@áÓŠ@òî›ÓISH@ @
  

òî›ÔÛa@˜ƒÜß:   

تقدمت إىل مكتب العالمات التجارية شركة خاصة بطلب تسجيل عالمـة           
 ٢٥،  ٢٤حبروف عربية والتينية بالفئتني     " غربية جغرافية "جتارية عبارة عن كلمة     

وانتهى مكتب العالمات التجارية إىل رفض تسجيل العالمة باعتبارها من األمساء           
مـن نظـام العالمـات      ) ٢/٦(وال جيوز تسجيلها استناداً لنص املادة       اجلغرافية  

التجارية، تظلمت من قرار الـرفض يف املوعـد، وانتـهت جلنـة التظلمـات               
واالعتراضات إىل رفض تظلمها موضوعاً وتأييد قرار مكتب العالمات التجاريـة           

ادف القاضي برفض التسجيل، وألن قرارات جلنة التظلمات واالعتراضات مل يص         
  .قناعة الشركة فإا تقدمت بدعواها لديوان املظامل وذكرت األسباب املؤيدة هلا

وبإحالتها إىل الدائرة التجارية الثانية بديوان املظامل عقدت هلا جلسة، وفيها           
حضر عن الشركة وكيلها وحضر ممثل وزارة التجارة، وسألت الـدائرة املمثـل             

ت من قرار جلنة التظلمات واالعتراضات      للشركة فيما إذا كانت الشركة قد تظلم      
  .أمام وزير التجارة، فأفاد بأنه مل يتظلم أمامه

وحيث إن نظر الدفع بعدم القبول والدفوع الشكلية مقدم على الفـصل يف             
موضوع الدعوى، وأن للدائرة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، ويف أي مرحلة من              

 املادة الرابعة عشرة مـن نظـام        مراحل الدعوى، وإن مل يثره اخلصوم وحيث إن       
العالمات التجارية تنص على أنه لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض            
طلبه خالل ثالثني يوماً من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ فوات امليعاد املنـصوص              
عليه يف املادة السابعة وذلك أمام جلنة يصدر بتشكيلها قرار من وزيـر التجـارة               
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 يوماً من تاريخ إبالغه به طبقاً للشروط واألوضاع الـيت حتـددها             خالل ثالثني 
الالئحة التنفيذية كما تنص املادة التاسعة عشرة من ذات النظام على أن يكـون              
لصاحب الشأن الطعن يف القرارات الصادرة من وزير التجارة طبقاً ألحكام املادة            

املادة السابعة أمام ديـوان     ويف القرارات الصادرة من اللجنة طبقاً ألحكام        ) ١٤(
املظامل وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغه بالقرار بكتاب مسجل، فإنـه             
وفقاً هلذه النصوص يتعني على طالب تسجيل العالمة يف حال رفض طلبه أمـام              
مكتب تسجيل العالمات أن يتظلم إىل جلنة التظلمات واالعتراضات ويف حـال            

 فإن عليه التظلم من قرار اللجنة أمام وزير التجـارة،           رفض تظلمه من قبل اللجنة    
وإذا صدر قرار وزير التجارة برفض تظلمـه وتأييـد قـرار جلنـة التظلمـات                
واالعتراضات فإن له احلق يف الطعن على قرار وزير التجارة أمام ديوان املظـامل،              

 إىل  والثابت أن الشركة مل تسلك هذه اإلجراءات اليت وضعها النظام بل تقدمت           
ديوان املظامل بالتظلم من قرار اللجنة قبل التظلم أمام وزير التجارة وفقاً للمـادة              
الرابعة عشرة من نظام العالمات التجارية وهي ذا قـد ختطـت اإلجـراءات              

  .املنصوص عليها نظاماً مما يتعني معه القضاء بعدم قبول دعواها
  

@òî›ÔÛa@æìà›ß@ÝîÜ¥Z@ @

  .رار رفض طلب تسجيل عالمة جتارية التظلم من ق:نوع القضية 

  . احملافظة على احلقوق مبلكية العالمة:سبب القضية 
  

@áØ¨aZ@ @

عدم قبول الدعوى بالتظلم من قرار مكتب العالمات التجارية وقرار جلنـة            
  .التظلمات واالعتراضات بوزارة التجارة القاضيني برفض تسجيل عالمة جتارية
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@áØ¨a@æìà›ß@ÝîÜ¥@Z@ @

  : كم إىل استند احل

كون العالمة امساً جغرافياً فمنع تسجيلها وفقاً ألحكام الفقرة السادسة من           : أوالً  
  .املادة الثانية بالنظام

لتخطي الشركة اإلجراءات النظامية وتقدميها التظلم لديوان املظامل، وذلك         : ثانياً  
  .يتعارض مع املادة الرابعة عشرة من النظام
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@áÓŠ@òî›ÓITH@ @
  

a@˜ƒÜßòî›ÔÛ:   

واقعة الدعوى تتلخص يف أنه تقدم إىل الديوان رئيس جملس إدارة مؤسـسة             
بالئحة إدعاء قيدت بسجالت الديوان قضية تضمنت الطعن على قرار جلنـة            ) أ(

تقـدمت إىل   ) ب(التظلمات واالعتراضات بوزارة التجارة وأفادت بأن شـركة         
ريبة وكلمـة إجنليزيـة     وزارة التجارة بطلب تسجيل عالمة جتارية حتمل كلمة غ        

  .ورسم رأس حيوان بالشكل املوضح يف اإلعالن املنشور يف جريدة أم القرى

وألن العالمة التجارية املعلن عنها متاثل العالمة التجارية اخلاصة ا املسجلة           
 وتضعها املؤسسة على منتجات املصنع اخلاص ا واخلاضعة لتلك الفئة           ٣٠بالفئة  

د طلبت تسجيل الكلمة مع الرسم لتضعها على حمتويات         ق) ب(وملا كانت شركة    
 وهي نفس الفئة املسجلة عليها العالمة التجارية اخلاصة ا، وتتطـابق            ٣٠الفئة  

متاماً سواء يف الرسم أو املنتجات األمر الذي حيمل املستهلك العادي على االعتقاد             
العالمـة  وقد مت االعتـراض علـى       ) أ(بأن تلك املنتجات هي منتجات مصنع       

املذكورة حسب النظام وقررت اللجنة قبول االعتراض شـكلياً، ويف املوضـوع            
رفض االعتراض وتأييد القرار املعترض عليه، وألن نظام العالمات التجارية أجاز           
االعتراض على قرارات اللجنة خالل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغها بالقرار، وألنه            

بقرار اللجنة برفض االعتراض فإا تطعن بـالقرار        مت إبالغها باخلطاب املسلم هلا      
  .وتطلب بإيقاف تسجيل العالمة املذكورة

وحيث إنه ومنذ إحالة الدعوى إىل الدائرة التجارية الثانية مل يراجـع أحـد             
بشأا، وملا كان املدعي هو صاحب املصلحة من إقامة الدعوى والسري فيهـا أو              
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ملدعي مىت ترك دعواه واستناداً ملا تقضي به        تركها، وتقضي القاعدة الشرعية أن ا     
 وتـاريخ   ٣٢من نظام احملكمة التجارية الصادر باألمر السامي رقم         ) ٤٦٣(املادة  
هـ من أن كل عريضة تقدم إىل احملكمة ويترك مقدمها مراجعـة            ١٥/١/١٣٥٠

 األمر املتعني . احملكمة بشأا ثالثة أشهر تكون ملغاة، وله احلق يف جتديد العريضة          
  .معه إلغاء عريضة دعوى املدعي وله احلق بإنشائها مىت شاء

  

@òî›ÔÛa@æìà›ß@ÝîÜ¥Z@ @

  . تقليد عالمة جتارية:نوع القضية 

  . اعتداء على حق خاص:سبب القضية 
  

@áØ¨aZ@ @

ضـد وزارة   ) أ(قررت الدائرة إلغاء عريضة الدعوى املقدمة مـن املـدعي           
  .التظلمات واالعتراضاتالتجارة املتضمنة اعتراضها على قرار جلنة 

  

@áØ¨a@æìà›ß@ÝîÜ¥@Z@ @

  : استند احلكم إىل 

عدم مراجعة املدعي للدائرة التجارية الثانية بديوان املظامل ملتابعة دعـواه           :  أوالً  
من نظام احملكمة التجارية الصادر باألمر السامي رقم        ) ٤٦٣(وحسب املادة   

  .هـ١٥/١/١٣٥٠ وتاريخ ٣٢

عالمة باعتبارها من األمساء املمنوع تسجيلها وفقـاً للفقـرة          منع تسجيل ال  : ثانياً  
  .السادسة من املادة الثانية يف النظام
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@áÓŠ@òî›ÓIUH@ @
  

òî›ÔÛa@˜ƒÜß:   

تتحصل واقعة الدعوى املستخلصة من أوراقها يف أن وزارة التجارة أقامـت            
دعوى احلق العام ضد صاحب مصنع للمنظفات لقيامه بإنتاج وبيـع منتجـات             

ها عالمة مقلدة، وذكرت الوزارة بادعائها اإلشارة إىل شكوى مكتب احملامي           علي
وشركاه للصناعة ضد املدعى عليه لقيامه ببيع وعـرض         ) ب(بالوكالة عن شركة    

منتجات عليها عالمة مقلدة على عالمة الشركة املشار إليها حيث مت الوقوف من             
 كرتون وضع عليها    ١٠٠د  قبل مفتشي الوزارة على املصنع املذكور ومت ضبط عد        

نفس العالمة، وأنه مت إجراء التحقيق مع وكيل املدعى عليه الذي أفاد يف حمـضر               
التحقيق أنه ليس هناك تشابه بني العالمتني وأن العالمة خمتلفة من حيث النطـق              

 مـن نظـام     ٤٩واجلرس الصويت واألحرف، وأشارت الوزارة إىل نص املـادة          
بأنه باملقارنة بني العبوتني يتبني التشابه إىل حد كبري         العالمات التجارية وأضافت    

مما يوقع املستهلك يف اخللط بني املنتجني، وبالتايل فإن ما ذكره املدعى عليه بـأن               
هناك أوجهاً لالختالف بني املنتجني غري صحيح، وألن ما قام به املصنع املذكور             

وبيع منتجات وضع عليها    خمالف ملا نصت عليه املادة املذكورة حيث قام بإنتاج          
عالمة مقلدة، وألن التاجر املدعى عليه له باع طويل بالتجارة فهو يعلم عقوبـة              
ذلك وخمالفته للنظام، وختمت الوزارة االدعاء بطلب معاقبة صـاحب املـصنع            

  .من نظام العالمات التجارية حبدها األعلى) ٤٩(بالعقوبة الواردة باملادة 

ختصة باشرت نظرها فعقدت هلا جلسة حيث حضر        وبإحالتها إىل الدائرة امل   
ممثل الوزارة واملدعى عليه، ومبواجهة املدعى عليه بالتهمة املنسوبة إليه أجاب بأن            
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املصنع العائد ملكيته إليه ينتج املنظفات وأنه قام ببيع منتج مطهر وهو ذات املنتج              
خيتلف امسه عـن العينـة      يف العينة اليت لدى الدائرة، مضيفاً بأن املنتج الذي يبيعه           

واشتمال العينتان على كلمة ال تـربر التماثـل أو          ) ب(األخرى اخلاصة مبصانع    
تزوير العالمة ألن الكلمة تعين مطهر وهي كلمة عامة وشاملة إضافة إىل اختالف             
األلوان بني املنتجني وكذلك الرسم اخلارجي وأضاف بأن السوق مليء مبطهرات           

أنه على استعداد لتغيري االسم والشكل إذا كان مياثـل          تقارب الشكل واأللوان و   
مع إعطائه فرصة لتصريف ما لديه، وقرر اكتفاءه مبا         ) ب(العينة املنتجة من شركة     

  .ذكر كما قرر ممثل الوزارة متسكه مبا ورد بالئحة االدعاء

وحيث إن الدائرة بعد إطالعها على العينتني من املنتج الذي حيمل العالمـة             
 والعينة املنتجـة مـن      ٥،  ٣املسجلة على الفئتني    ) ب(ة اململوكة لشركة    التجاري

املدعى عليه حمل الدعوى يتضح تقارب اجلرس الصويت واحلروف بينهما وتقارب           
شكل العبوة باللون والرسم األمر الذي قد يوقع املستهلك العادي يف اخللط بينهما             

ترقا وليس أوجـه االخـتالف إذا       إذ إن العربة يف التماثل يف أوجه التشابه إذا اف         
اجتمعا األمر الذي تنتهي معه الدائرة إىل إدانة املدعى عليه باملخالفة املنسوبة إليه             
ومعاقبته عنها حيث إن هذا من باب الغش املنهي عنه شرعاً لقـول رسـول اهللا                

واستناداً ملا نـصت عليـه املـادة        " من غشنا فليس منا   : "صلى اهللا عليه وسلم       
على أنه مع عدم اإلخـالل بـأي        " من نظام العالمات التجارية بقوهلا       )٤٩/٣(

عقوبة أشد يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مخـسني               
ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من عرض أو طرح أو بـاع أو حـاز                 

 مـستعملة   بقصد البيع منتجات عليها عالمة مزورة، أو مقلدة، أو موضوعة، أو          
  ".بغري وجه حق مع علمه بذلك



  
-١٦١- 

  
@òî›ÔÛa@æìà›ß@ÝîÜ¥Z@ @

  . تقليد عالمة جتارية مستوردة وهلا مسعتها:نوع القضية 

  . الرغبة يف االستفادة من مسعة منتج لتحقيق تسويق ملنتج آخر:سبب القضية 

  
@áØ¨aZ@ @

  .إدانة املتهم وتغرميه عشرين ألف ريال

  
@áØ¨a@æìà›ß@ÝîÜ¥@Z@ @

  : حلكم إىل استند ا

بالرجوع إىل الفقرة الثالثة من املادة التاسعة واألربعني من نظام العالمـات            
مع عدم اإلخالل بأي عقوبـة أشـد، يعاقـب          (التجارية عوقب بقوهلا على أنه      

باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مخسني ألف ريال أو بإحدى               
 باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها        هاتني العقوبتني كل من عرض أو طرح أو       

  ).عالمة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغري وجه حق مع علمه بذلك
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@áÓŠ@òî›ÓIVH@ @
  

òî›ÔÛa@˜ƒÜß:   

تعمل يف جتارة املالبـس اجلـاهزة،       ) أ(ختلص واقعة الدعوى يف أن مؤسسة       
 مميزة واسترياد   واشتهرت على مستوى اململكة يف جتارة الشماغ الذي حيمل عالمة         

املؤسسة لألمشغة من مدة طويلة قرابة الثالثني عاماً وهو أمر معروف لدى التجار             
وباألسواق واملؤسسة تضع عالمة مميزة لكل صنف، ومنها العالمة املوجودة على           
عبوة املؤسسة، وهي عالمة خاصة باملؤسسة ومستعملة على منتجاا قبل أن تقوم            

باستعماهلا أو تسجيلها، وقد قامـت هـذه        ) ب(لرمز  مؤسسة أخرى يرمز هلا با    
ومن مث قامت بتقـدمي     ) أ(بتسجيل عالمة مشاة لعالمة مؤسسة      ) ب(املؤسسة  

أمام وزارة التجارة عن تشابه العالمتني وقامت الوزارة بـإبالغ          ) أ(شكوى ضد   
  .حتويل القضية إىل ديوان املظامل) أ(بذلك فطلبت ) أ(

بعد ذلك بتطوير عالمتها التجارية لتشابه متاماً       ) ب(هذا وقد قامت مؤسسة     
وقامت مبحاولة تسجيلها لدى وزارة التجـارة وبـإعالن         ) أ(العالمة اخلاصة بـ    

طلب تسجيلها لدى وزارة التجارة وبإعالن طلب تسجيلها جبريـدة أم القـرى             
ذلك باالعتراض عليها باخلطاب املوجه إىل معايل وزيـر التجـارة           ) أ(فتداركت  

وجئت بقرار وزارة التجارة برفض االعتراض حبجة عدم وجود أوجه شبه بني            وف
العالمتني ومن غري املعقول أن يصدر من الوزارة قراران متعارضان، القرار األول            
من سعادة وكيل وزارة التجارة املساعد للتموين بوجود تشابه بـني العالمـتني             

) أ(رار الثاين عندما اعترضـت        يف ديوان املظامل جبدة والق    ) أ(وإقامة دعوى ضد    
جاء القرار بعدم وجود تشابه بني عالمتها والعالمة املطلوب تسجيلها حمل دعوى            
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  .املماثلة) أ(

وختاماً طلب املدعي احلكم بإلغاء قرار اللجنة املشار إليه ومنـع تـسجيل             
العالمة حمل الدعوى منعاً للخلط واللبس وحفظاً حلق املدعي يف الرسم املوجـود             

  ).ب(على منتجاا منذ فترة طويلة تسبق طلب التسجيل املقدم من 

ويف اجللسة حضر وكيل املدعي املثبت هويته ووكالته بضبط اجللسة كمـا            
حضر ممثل وزارة التجارة وأبلغت الدائرة وكيل املدعي بأنه قد صدر حكم الدائرة             

 جلنة التظلمـات    ضد وزارة التجارة بإلغاء قرار    ) ب(يف القضية املقامة من شركة      
إنه طاملـا   : فقرر قائالً   . واالعتراضات بوزارة التجارة لألسباب الواردة يف احلكم      

صدر حكم الدائرة املشار إليها بإلغاء القرار حمل دعوى موكلي فإنين أطلب وقف             
نظر دعوى موكلي املاثلة وحفظ أوراقها على أن يكون ملوكلي حق بعث دعواه             

  .كم الدائرة املشار إليه ائياًيف حال ما إذا مل يصبح ح

وحيث إن الثابت ما تقدم بطلب وكيل املدعي وقف نظر دعوى موكلـه             
وحفظ أوراقها مما يعترب تركاً من املدعي لدعواه فإن الدائرة تنهي احلكم بانقضاء             
الدعوى، وللمدعي حق االحتجاج حبكم الدائرة املشار إليها الصادر بإلغاء القرار           

  . حدود منطوقه وما انتهى إليه مىت أصبح ائياًحمل دعواها يف

  
@òî›ÔÛa@æìà›ß@ÝîÜ¥Z@ @

  . اعتداء على عالمة جتارية مل تسجل:نوع القضية 

 ملنع اللبس والتشابه بني عالمتني وحفظ احلق اخلاص يف الدعايـة            :سبب القضية   
  .والشهرة من املدعي

@áØ¨aZ@ @
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 موكلـه وحفـظ    انقضاء الدعوى بطلب وكيل املدعى وقف نظر دعـوى        
  .األوراق

  
@áØ¨a@æìà›ß@ÝîÜ¥@Z@ @

  : استند احلكم إىل 

  .تنازل وكيل املدعي عن الدعوى وطلبه وقفها مما يعترب تركاً من املدعي لدعواه
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@áÓŠ@òî›ÓIWH@ @
  

òî›ÔÛa@˜ƒÜß   
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يـبني مـن أوراقهـا أنـه بتـاريخ               

بالئحة دعوى مت   ) أ(الة عن شركة    هـ تقدم للديوان حمامي بالوك    ١٦/٩/١٤٢١
هــ، وذكـر يف   ١٤٢١ق لعـام  /١٤٦٠/١قيدها بالديوان بقيد القضايا برقم    

الئحته أن موكلته متلك العالمة التجارية منذ نشأا وأا تشكل جزءاً من امسهـا              
، ٢٥،  ٢٤التجاري، واختذت ذلك عالمة جتارية للداللة على منتجاا بـالفئتني           

ودية تقدمت إىل وزارة التجارة بطلب لتسجيل عالمة جتارية         شركة سع ) ب(وأن  
تطابق عالمة موكلته بذات احلروف الالتينية وذات الفئة من املنتجات، وأنه تقدم            
باعتراض على طلب التسجيل يف املوعد احملدد إال أن وزارة التجـارة أصـدرت              

 هـ القاضي برفض اعتـراض    ٢٦/٦/١٤٢١ وتاريخ   ١٤٢١ / ٣٥١قرارها رقم   
موكلته على تسجيل العالمة املطابقة لعالمتها حبجة عدم وجود تسجيل لعالمـة            
موكلته يف اململكة، ومل تثبت هلا الشهرة العاملية وأسبقية االستعمال يف اململكـة،             
وملا كان ذلك يؤدي إىل اخللط واللبس بني منتجات موكلته وبني منتجات شركة             

ستهلكني؛ وهذا ما خيالف نص الفقرة      وبالتايل يؤدي ذلك إىل غش مجهور امل      ) ب(
العاشرة من املادة الثانية من نظام العالمات التجارية فإنه يطلب إلغاء قـرار وزارة              

  .التجارة سالف الذكر

وبإحالة القضية إىل هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لذلك عدة جلسات           
 هـ وختلف املدعي وكالـة  عـن      ١٤/٥/١٤٢٢كان آخرها جلسة يوم السبت      

  .حضور مجيع اجللسات رغم إبالغه عن مواعيد اجللسات على عنوانه
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وحيث إنه وملا كان من املقرر أن املدعي إذا ترك تِرك فإن عـدم حـضوره               
للجلسات اليت حددا الدائرة لنظر هذه القضية يعد تركاً منه لدعواه األمر الذي             

  .تنتهي معه الدائرة إىل شطب الدعوى شطباً مؤقتاً

  
¥@òî›ÔÛa@æìà›ß@ÝîÜZ@ @

  . تقليد عالمة جتارية:نوع القضية 

  . حفظ املدعي على حق ملكيته للعالمة التجارية اخلاصة به:سبب القضية 

  
@áØ¨aZ@ @

  .شطب الدعوى بصفة مؤقتة

  
@áØ¨a@æìà›ß@ÝîÜ¥@Z@ @

  : استند احلكم إىل 

  .عدم حضور املدعي عدة جلسات وبناء على القاعدة من ترك دعواه تِرك
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@áÓŠ@òî›ÓIXH@ @
  

òî›ÔÛa@˜ƒÜß:   

تقدمت إىل مكتـب    ) أ(ختلص وقائع الدعوى املاثلة يف أن الشركة املدعية         
العالمات التجارية طالبة تسجيل كلمة مميزة الشكل كعالمة جتارية بامسها بالفئـة            

باعتراضه استناداً إىل أنه ميلـك عالمـة        ) ب(، وباإلعالن عن ذلك تقدم      )٢٥(
هـ على أساس عالمة الـشركة      ١٤٠٩ عام   ١٨٨/٥٧رقم  مشاة مسجلة له ب   

طالبة التسجيل تشتبه مع عالمته، وبعـد ذلـك أصـدرت جلنـة التظلمـات               
 بإلغاء قرار مكتب العالمات القاضي بقبول       ٤٨٦/٤٢١واالعتراضات قرارها رقم    

التسجيل وقد استندت اللجنة يف قرارها إىل أن العالمتني متشاتان يف الـشكل             
  .العام

ل املدة النظامية تقدمت الشركة طالبة التسجيل بدعواها املاثلة أمـام           وخال
ديوان املظامل بالطعن على قرار اللجنة، مستندة إىل أن عالمتها تنتهي بـاحلرفني             

(GE)       بينما تنتهي عالمة املعترض باحلرفني (NA)     وأن الشركة ظلت تستعمل 
  . وغش ملا سكت املعترضالعالمة منذ فترة طويلة، ولو كان ذلك يؤدي إىل لبس

وبإحالة الدعوى إىل هذه الدائرة باشرت نظرها، ويف اجللسة حضر وكيـل            
الشركة املدعية ومديرها والشريك فيها وممثل وزارة التجارة وأجاب ممثل الوزارة           
عن الدعوى مبا مل خيرج عما ورد يف قرار اللجنة من أسباب، وقدم نسخة مـن                

كما أرفق نسخة توضح عالمـة      ) ٢٥( على الفئة    شهادة تسجيل العالمة األصلية   
  .الشركة طالبة التسجيل حمل الدعوى

الفرنسي اجلنـسية   ) أ(إن صاحب العالمة    : وقد عقب وكيل الشركة قائالً      
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والذي ميلك العالمة يف اململكة مبوجب شهادة التسجيل املشار إليها، سبق أن قمنا          
 طويلة، وإذا كان صاحب العالمـة       باسترياد بضائع حتمل هذه العالمة منذ فترات      

يعترض على عالمتنا حمل الدعوى من حيث الشكل فنحن على استعداد لتعـديل             
هذا الشكل، أما االسم حبد ذاته فهو خيتلف من حيث النطق واملعىن عن عالمـة               
املعترض، وقد سبق أن استخدمنا الكلمة باخلط العريب العادي بالسجل التجاري           

 بنفس هذه العالمـة ومل      ١٨لك، ولنا تسجيل على الفئة      ومل يعترض أحد على ذ    
 كذلك، وال   ١٨يعترض صاحب العالمة رغم أن  له تعامالً ومنتجات على الفئة            

مانع لدينا من أن نصطلح مع املعترض لتغيري الشكل العام لعالمتنا حمل الـدعوى              
  .حبيث ينتفي التشابه الذي يرونه أو تراه الدائرة

  .ن ختم أقواهلما، وأنه مل يعد لدى أي منهما ما يضيفهبعد ذلك قرر الطرفا

وحيث إنه مبطالعة الدائرة للعالمتني العالمة األصـلية املـسجلة والعالمـة            
املطلوب تسجيلها تبني جبالء ووضوح تام أن كلتيهما كتبتا ورمستا بشكل مميـز             

عمـد  وخاص جداً، وأن العالمة املطلوب تسجيلها تتحد مع العالمة األصلية عن            
وسابق معرفة يف هذا الشكل املميز اخلاص إىل درجة تكاد تصل إىل حد التطـابق       

  .من حيث الشكل العام

ومما استقر عليه القضاء يف جمال العالمات التجارية أن العربة يف قياس التشابه             
املقتضي للخلط واللبس هو النظر إىل كل من العالمتني يف حال عدم اجتماعهما             

احد أمام نظر املستهلك ودون نشوء حالة من الفحص الدقيق          يف مكان وزمان و   
 بالنسبة للمستهلك العـادي     – وحاهلما ما ذكر     –واملقارنة، والنظر إىل العالمتني     

متوسط املالحظة ويف األحوال العادية وهو ما ميثل النسبة الغالبـة مـن مجهـور      
 اململكـة العربيـة     املستهلكني، خاصة يف النطاق املكاين املراد تسجيلها فيه وهو        
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السعودية باعتبار أن كال العالمتني إمنا مها باللغة األجنبية، بل إن التـشابه بـني               
  .العالمتني يصل إىل درجة اخللط واللبس حىت يف غري هذه األحوال

 ٥/وحيث نص نظام العالمات التجارية الصادر باملرسوم امللكـي رقـم م           
ال تعترب عالمة جتارية يف تطبيق      ( أنه    هـ يف مادته الثانية على     ٤/٥/١٤٠٤وتاريخ  

اإلشارات املطابقة أو املشاة لعالمات سـبق إيـداعها أو          : أحكام هذا النظام    
ونـص يف   ) تسجيلها من قبل اآلخرين من منتجات أو خدمات مطابقة أو مشاة          

ملالك العالمة احلق يف طلب منع غريه مـن اسـتعماهلا أو            (على أن   ) ٢٥(مادته  
  ...). إشارة أخرى مشاة هلا يكون من شأا تضليل اجلمهوراستعمال أي

وحيث إن تسجيل هذه العالمة حمل الدعوى وحاهلا ما مت إيضاحه يعترب من             
الغش والضرر وأكل أموال الناس بالباطل الذي ى اهللا ورسوله صلى اهللا عليـه              

  .وسلم عنه

يه من إلغاء قرار مكتب     فإن الدائرة تنتهي إىل تأييد قرار اللجنة فيما ذهبت إل         
  .العالمات القاضي بقبول التسجيل

  
@òî›ÔÛa@æìà›ß@ÝîÜ¥Z@ @

  . تقليد عالمة جتارية:نوع القضية 

 االعتداء غري املشروع على احلقوق اخلاصة واستغالل شهرة املنتج          :سبب القضية   
  .لصاحل املعتدي

  

  
@áØ¨aZ@ @
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  .رفض دعوى الشركة املعتدية

  
@áØ¨a@æìà›ß@ÝîÜ¥@Z@ @

  : تند احلكم إىل اس

  .التشابه الواضح بني العالمتني:  أوالً 

  .أن التشابه ينخدع به أغلب الناس:  ثانياً 

  .أن هناك اعتداًء واضحاً على حقوق الغري:  ثالثاً 

 ٥/وحيث نص نظام العالمات التجارية الصادر باملرسوم امللكي رقـم م          : رابعاً  
ال تعترب عالمة جتارية يف     (ى أنه    هـ يف مادته الثانية عل     ٤/٥/١٤٠٤وتاريخ  

اإلشارات املطابقة أو املشاة لعالمـات سـبق        : تطبيق أحكام هذا النظام     
إيداعها أو تسجيلها من قبل اآلخرين من منتجات أو خدمات مطابقـة أو             

ملالك العالمة احلـق يف     (ونصت املادة اخلامسة والعشرون على أن       ) مشاة
و استعمال أي إشارة أخرى مشاة هلا يكون        طلب منع غريه من استعماهلا أ     

  ...).من شاا تضليل اجلمهور
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@áÓŠ@òî›ÓIYH@ @
  

òî›ÔÛa@˜ƒÜß:   

ختلص واقعة الدعوى املاثلة يف أن وزارة التجارة تقدمت بالئحة ادعاء ضد            
ضد املدعى  ) أ(املدعي عليه بشأن الدعوى املقامة من احملامي بالوكالة عن شركة           

وحيث إنه بالتحقيق معه وبسؤاله عـن       ) أ( منتجات مقلدة ملنتج     عليه لقيامه ببيع  
وبدون فواتري وأنه   ) ب(مصدر املنتج املقلد ذكر أنه اشتراه من مياين تابع ملؤسسة           

من املنتج املقلد   )  درزن ١٨(ال يعلم أنه مقلد، وقد ضبط لدى املدعى عليه عدد           
لوزارة يف الئحـة     غرام حسب حمضر الضبط املعد يف ذلك، وأضافت ا         ٣٨وزن  

دعواها ضرورة التأكد منها وهل هي أصلية أو مقلدة، وعليه فإنه مسئول عما مت              
ضبطه لديه من بضائع حتمل عالمة جتارية مقلدة، وال يقبل منه أن يدعى أنـه ال                

  .يعلم أا مقلدة

من نظام العالمات التجارية فإن الوزارة تطلب من        ) ٤٩/٣(وبناء على املادة    
ن املظامل معاقبة املدعي عليه، كما أرفقت صورة عن تـسجيل عالمـة             مقام ديوا 

  .املنتج يف اململكة

ويف اجللسة املنعقدة لنظر الدعوى أطلعت الدائرة املدعى عليه على الئحـة            
الدعوى ومرفقاا فذكر أن ما ورد منسوباً إليه يف الئحة الدعوى وحمضر التحقيق             

لضبط صحيح ال ينكر شيئاً منه وقرر بأنه        املكون من صفحتني وما ورد يف حمضر ا       
يكتفي يف اإلجابة عن الدعوى مبا ورد على لسانه يف الئحة الـدعوى وحمـضر               

من خالل مقابلته له    ) ب(التحقيق، وأضاف بأنه يعرف اليماين مندوب مؤسسة        
  .عندما اشترى منه البضاعة حمل الدعوى وأنه يطلب مواجهته به
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راها وقيمة الدرزن وهل خيتلف السعر عن سعر        وبسؤاله عن الكمية اليت اشت    
من البضاعة حمل الدعوى بقيمة     ) درزناً(السوق ؟ أجاب بأنه قد اشترى عشرين        

أو أكثر قليالً، وبسؤاله عن قيمة الدرزن الواحد ذكـر  )  رياال٢٠٠٠ً(ألفي ريال  
 كـذلك   إذا كانت قيمة الدرزن     : أا ستة وأربعون رياالً تقريباً، فسألته الدائرة        

والقيمة اإلمجالية اليت تذكر أنك اشتريت ا البضاعة حمل الدعوى ألفـي ريـال              
وأنك مل تشتر إال عشرين درزناً، فإن سعر الدرزن ال يقل عن مائة ريـال، وإذا                
كان سعر الدرزن ما تذكر والكمية ما تذكر فإن القيمة اإلمجالية إمنا هي مبلـغ               

أكثر من ألفي ريال ؟ فلم جيـب علـى   تسعمائة وعشرون رياالً فحسب، وليس  
  .ذلك

كما سألته الدائرة كيف مل يالحظ الفروقات الكبرية بني األصلي واملقلـد،            
وكيف يذكر أن ذلك هو أو تعامل له مع اليماين، ويف هذه البضاعة فحـسب ؟                
فأجاب نعم كان ذلك أول وآخر تعامل يل مع املوزع اليماين، وقد كان بالشراء              

فـسألته  .  املقلد وبدون فواتري، ومل أكن أعلم بأنه مقلد يف حينـه           منه من املنتج  
هل الفرق واضح وجلي بني املنتج املقلد واألصلي، وأطلعته الدائرة على           : الدائرة  

عينة من املنتج املقلد املضبوط لديه واملنتج األصلي املقدم مـن وكيـل الـشركة     
تضح أن هناك فرقاً كبرياً، ولكن      باملقارنة بني األصلي واملقلد ي    : الصانعة، فأجاب   

عند االطالع على املقلد وليس حتت يدي عينة من األصلي فإن املقلد خيتلط مـع               
فسألته الدائرة هل سبق له أن اشترى املنتج قبل هـذه           . األصلي وال يستبني الفرق   

  . ال أعتقد ذلك، ال أتذكر، اهللا أعلم: الكمية ؟ فأجاب 

فقة بالقضية من املنتج املقلد هي جزء مما ضـبط          بعد هذا قرر بأن العينة املر     
لديه، بعد هذا قرر أنه ليس لديه ما يضيفه من أقوال أو مستندات وأعيدت تالوة               
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  .ضبط اجللسة عليه بعدما أملي على لسانه علناً وجرى توقيعه على ذلك

ويف اجللسة التالية حضر ممثل وزارة التجارة واملدعى عليه وقرر كل منـهم             
  .الهختم أقو

من نظام العالمات التجارية على أنه مع عـدم   ) ٤٩/٣(وحيث نصت املادة    
اإلخالل بأي عقوبة أشد يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيـد               
عن مخسني ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من عرض أو طرح للبيع أو               

 أو مقلدة أو موضوعة أو      باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها عالمات مزورة        
  .مستعملة بغري وجه حق مع علمه بذلك

وحيث إن الثابت مبوجب املستندات الرمسية ومبوجب إقرار املدعى عليه أمام           
الدائرة أن وزارة التجارة قد ضبطت لدى املدعى عليه ومبحله التجاري البـضاعة             

ياً باململكة علـى    املقلدة على العالمة واملنتج األصلي صاحب العالمة املسجلة رمس        
  .حنو ما تقدم

وحيث أقر املدعى عليه أمام الدائرة بوجود اختالف ظاهر بـني العينـات             
األصلية والعينات املقلدة املضبوطة لديه وأنه قد قام بشرائها من ميـاين متجـول              
بدون فواتري، كما ثبت تناقضه فيما أفاد به يف خصوص هذه الـصفقة بـصورة                

 الدائرة إىل ثبوت ارتكاب املدعى عليه للمخالفة املنـسوبة          جوهرية مما تنتهي معه   
إليه املتمثلة يف شراء وبيع وعرض منتجات عليها عالمات مقلدة وثبوت علمـه             
بذلك، وأنه بعيد كل البعد أن يكون تاجراً حسن النية ال يعلم ذا التقليد وحاله               

اعها املختلفة وليست   ما ذكر إال أنه يبقى تاجر جتزئة وختصصه يف الكماليات بأنو          
التبعة عليه كما تكون على مصدر هذه البضاعة  أو القائمني على توزيعها كمـا               
أنه ليس له أي سابقة يف هذا الشأن كما يبني من الئحة  الدعوى ويـضاف إىل                 
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ذلك أنه قد تعرف على املوزع وأدىل بشهادته ضده يف القضية املرفوعـة ضـد               
ير العقوبة اليت يستحقها املدعى عليـه يف هـذه          املوزع وكل ذلك له أثره يف تقد      

  .الدعوى

  
@òî›ÔÛa@æìà›ß@ÝîÜ¥Z@ @

  . تقليد منتج:نوع القضية 

  . االستفادة من مسعة منتج لتسويق منتج أقل جودة:سبب القضية 

  
@áØ¨aZ@ @

إدانة املدعى عليه باملخالفة املنسوبة إليه ومعاقبته عنها بتغرميه مبلـغ مخـسة             
  . وإتالف البضاعة املضبوطة لديهآالف ريال ومصادرة

  
@áØ¨a@æìà›ß@ÝîÜ¥@Z@ @

  : استند احلكم إىل 

الرجوع للفقرة الثالثة من املادة التاسعة واألربعني من نظام العالمـات التجاريـة             
  .بالعقوبة املوقعة ضد مرتكب املخالفة
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@@ò¸b©aZ@ @

ـ              ة بعد أن أمتمت هذا البحث الذي تناولت فيه موضـوع احلمايـة اجلنائي
للعالمات التجارية يف النظام السعودي أختتمه بذكر أهم النتائج والتوصيات اليت           

  :توصلت إليها يف هذا البحث 
@ @
@@üëc@Z@@wöbnäÛaZ@ @

 إن العالمة التجارية ذات أمهية يف امليدان التجاري، وذلك من خـالل مـا               – ١
حتققه من فوائد لكل من التاجر أو الصناعي ومقـدم اخلدمـة، وكـذلك              

ملستهلك على حد سواء لكوا أداة متيـز املنتجـات ورمـز ملـصدرها،              ا
  .ونوعيتها، ووسيلة للدعاية واإلعالن عنها

 إن العالمة التجارية ال ميكن بل يصعب حصرها يف أشكال حمدودة وعلـى              – ٢
ذلك فإن أي إشارة أو عالمة تتصف بصفة مميزة للسلعة اليت حتملها وباجلدة             

  .كون مشروعة فإنه جيوز اختاذها عالمة جتاريةوفوق كل هذا جيب أن ت

 إن العالمة التجارية تصنف قانوناً بأا عنصر من بني عناصر امللكية الصناعية             – ٣
والتجارية وتدخل كمفردة من مفردات امللكية الفكرية، وكما أا حق يرد           

) الذهنيـة (على شيء غري مادي، فهي بذلك حق يكون من احلقوق املعنوية            
  .بعة عن نتاج الفكر والذهنالنا

 إن إصدار القوانني اخلاصة بالعالمات التجارية حديث نسبياً لرجوع بداياته           – ٤
إىل منتصف القرن التاسع عشر وذلك حبصول االعتراف القـانوين الفعلـي            
بالعالمة التجارية، وأن املبادرات العربية يف هذا الشأن قد تـأخرت إىل أن             

  . م١٩٧٥ارية العريب املوحد يف عام وضع قانون العالمات التج
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 إن النظام السعودي للعالمات التجارية قد كفل احلماية القانونية للعالمـة            – ٥
التجارية املسجلة وفقاً ألحكام نظامه، وقد توسع يف مفهوم التـسجيل يف            
نصوص مواده اليت اشتملت على اآللية اليت جيـب اتباعهـا يف إجـراءات              

عية األشخاص املخولني مبكتب العالمات التجارية      التسجيل واليت حددت نو   
وما هلم من حقوق وما عليهم من واجبات عند قبول التسجيل من عدمـه              
وقد بني أسلوب تقدمي طلبات التسجيل وفحـصها وقيـدها وشـروطها            
واألشخاص الذين حيق هلم تسجيل العالمات واللجـان املخولـة بقبـول            

  .االعتراضات والتظلمات

م السعودي للعالمات التجارية قد كفل حقوقاً تترتب بنـاء علـى             إن النظا  – ٦
تسجيل العالمة التجارية لصاحل مالكها ملا له من حق يف ملكيتها واستعماهلا            
استعماالً حصرياً وتعديلها وجتديدها، والتصرف ا بنقل ملكيتها أو رهنها          

  .أو احلجز عليها

 أشتمل علـى طريـق العالمـة         إن النظام السعودي للعالمات التجارية قد      – ٧
التجارية بشطبها وذلك وفق شروط حددها النظام وترك للقاضي بـديوان           
املظامل واملوظف مبكتب العالمات اختاذ القرارات يف ذلك إذا مـا سـجلت           
العالمة خالفاً لألصول الواجب إتباعها نظاماً، ويترتب على هذا الـشطب           

  . على انتهاء احلق يف االستئثار افقدان تلك العالمة للحماية اجلزائية فضالً

 إن الشريعة اإلسالمية قد أصلت جرائم االعتداء على العالمـات التجاريـة      – ٨
وذلك بتكيفها بأا من أفعال الغش واخلداع والتدليس للمـستهلك عنـد            
شرائه للمنتجات أو السلع أو اخلدمات لكون من قام باالعتداء على عالمة             

إيهام الغري أن ما لـيس بـصحيح        (لنظام أراد بذلك    ما بأي صورة خمالفة ل    
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  ).صحيح

 إن جرائم االعتداء على العالمات التجارية من طائفة اجلرائم اليت جرمتـها             – ٩
الشريعة اإلسالمية بتصنيفها ضمن اجلرائم التعزيرية، مل حيدد هلـا عقوبـة            

ئمة وتركت لالجتهاد الفقهي والقضائي سلطة إصدار األحكام العقابية املال        
  .وظروف ارتكابه اجلرمية وفق الضوابط الشرعية) اجلاين(حلال الشخص 

 إن صور جرائم االعتداء على العالمات التجارية الـيت حـددها النظـام              – ١٠
السعودي كافية للتصدي ألي اعتداء على عالمة ما بقصد غـش وخـداع             
املستهلك، إال أن العقوبات املنصوص عليها قد ال حتقـق اهلـدف الـذي              

  .وضعت من أجله لردع وتأديب املعتدي

 إن النظام السعودي للعالمات التجارية استهدف من وضع النظام مبا فيـه             – ١١
من نصوص عقابية هدفني يأيت األول لصاحل التاجر أو الـصانع أو مقـدم              
اخلدمة حبفظ حقوقه، والثاين للمستهلك بعدم غشه أو خداعه أو التحايـل            

  .عليه بتضليله

ام العالمات التجارية السعودي تكفل باإلجراءات الفاعلة لتطبيـق          إن نظ  – ١٢
النظام بأمر من وزير التجارة للقيام بالتحري ومجع االستدالالت والتحقيـق           
واالدعاء العام وما يتخذ من إجراءات حتفظية على البضائع موضع الدعوى           
وذلك ضماناً لسري العدالة، وإن كان هناك بعض املالحظات علـى هـذه             

  .اإلجراءات اخلاصة باحلماية اإلدارية
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@bîãbq@@Z@pbî–ìnÛa@Z@ @

 دعم مكتب العالمات التجارية باإلمكانيات املادية والبشرية والتكنولوجيـة          – ١
وزيادة عدد الفروع لكي تصبح احلماية املقررة للعالمة التجارية منتـشرة يف     

  .مجيع مناطق اململكة

ة تباشر كافة اجلوانب املتعلقة حبماية العالمة        إنشاء جهة خمتصة ذات استقاللي     – ٢
التجارية واإلجراءات اإلدارية، وتأمني الكوادر املؤهلة واملدربـة علـى أن           
يستثىن من ذلك التحقيق، فيوكل جلهة أخرى، إذ إن من يقـوم بـالتحري              

  .والضبط والتفتيش ينبغي أالّ يقوم بالتحقيق

نتجات واخلدمات لتوعيـة املـستهلك       ضرورة زيادة اإلعالن واإلشهار للم     – ٣
  .لكي ال يتم خداعه واالحتيال عليه باملنتجات املقلدة

 ضرورة حتفيز املنتج والصانع ومقدم اخلدمة لتسجيل العالمة التجارية التابعة           – ٤
  .له حلمايتها من االعتداء عليها

ـ            – ٥ ن  تشديد العقوبات املنصوص عليها يف النظام لكي حتقق اهلدف املنشود م
وضعها، وتكون كافية للردع والزجر الالزمني للمعتـدي علـى العالمـة            

  .التجارية

تاليف األخطـاء   ) املعد( أن يتم يف مشروع النظام اجلديد للعالمات التجارية          – ٦
والسلبيات املوجودة يف النظام احلايل، وأن يكون متماشياً مـع متطلبـات            

الدول مـن أجـل كـسب       العصر مبا فيه من استثمارات جتارية تسعى هلا         
  .املستثمر األجنيب للحصول على الفائدة اليت تعود على الدولة واملواطنني

  .وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني
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  المراجــــع
@ @

üëc@Záí‹ØÛa@æe‹ÔÛaN@ @
bîãbq@Z@òß‡Ôn¾a@sí‡¨aë@éÔÐÛa@Éua‹ßZ@ @

ول األقضية ومناهج تبصرة احلكام يف أص.  ابن فرحون، إبراهيم بن علي .١
  .   هـ١٣٠١، ١بريوت، دار الكتب العلمية، ط. األحكام

بريوت، دار . الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية. ابن قيم اجلوزية، حممد .٢
  . هـ١٤١٨، ١اجليل، ط

القاهرة، دار إحياء الكتب . السنن. ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد .٣
  . م١٩٧٣العربية، 

القاهرة، دار . بلوغ املرام من أدلة األحكام. افظ بن حجرالعسقالين، احل .٤
  .   هـ١٤٠٩، ١البخاري، ط

بريوت، املكتب التجاري . صحيح مسلم. النيسابوري، حممد بن احلجاج .٥
  .للطباعة والنشر، بدون تاريخ

  
@brÛbq@Z@òíìÌÜÛa@Éua‹¾aZ@ @

ريـب  النهايـة يف غ   . ثري اجلزري، أبو السعادات املبارك بن حممـد       األابن   .١
  .هـ١٣٩٩بريوت، املكتبة العلمية، . احلديث

بريوت، دار صـادر، الطبعـة      . لسان العرب . ابن منظور، حممد بن مكرم     .٢
  .األويل

 .خمتار الصحاح، بريوت، دار الكتاب العريب: الرازي، حممد بن أيب بكر  .٣
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لبنـان،،دار املعرفـة    . الفائق يف غريب احلديث   . الزخمشري، حممود بن عمر    .٤
  .لطبعة الثانيةاجلامعية، ا

  .القاموس احمليط. الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب .٥

 .هـ١٤٠٠. دار املعارف.  املعجم الوسيط-جممع اللغة العربية بالقاهرة  .٦
  

bÈiaŠ@Z@òrí‡¨a@òîèÔÐÛa@Éua‹¾aZ@ @

حبث يف الفقه اإلسالمي، صادر عن الس . نظرية احلق. أبو سنة، حممد .١
  .م١٩٧١رة، األعلى للشئون اإلسالمية بالقاه

، دمشق، دار "نظرية االلتزام العامة"هي العام ـاملدخل الفق. الزرقا، مصطفى .٢
  .هـ١٣٧٧سنة ، ٣الفكر جـ

دار احلديث، . نيل األوطار شرح منتقى األخبار. الشوكاين، حممد علي .٣
  .  هـ،١٤١٣، ١، ط٥جـ

 القاهرة، مكتبة مصطفى. التعزير يف الشريعة اإلسالمية. عامر، عبد العزيز .٤
  .م١٩٥٧، ٣البايب، ط 

  .   مصر، دار املعارف. أصول النظام اجلنائي اإلسالمي. العوا، حممد سليم .٥
 ،٢  ط،٢ جـ ، مطابع املدين.مصر. التشريع اجلنائي .عودة، عبد القادر .٦

  .هـ١٣٨٤
بريوت، مؤسسة الرسالة، . التشريع اجلنائي اإلسالمي. عودة، عبد القادر .٧

  .هـ،١٤١٢، ١١، ط١جـ
  .١٨ الفقهية الكويتية، الكويت، ط ذات السالسل جـ املوسوعة .٨
املوسوعة الفقهية، الكويت، ذات . وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية .٩
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  .  السالسل
@bßb‚@Z@òîãìãbÔÛa@@Éua‹¾aZ@ @

الرياض، . جرمية الغش التجاري يف العالمات التجارية. أمحد، حممد منصور .١
  .م١٩٨٥دار الرياض للطباعة والنشر، 

رعايا القانون العريب بشأن العالمات التجارية لعام . اعيل، حممد حسنإمس .٢
  .  ١٩٨٢،  سنة ١٣، عدد ١٩٧٥

. العالمات التجارية يف القانون األردين واملصري. األمسر، صالح سليمان .٣
  .م،١٩٨٦مطبعة التوفيق، عمان سنة 

عمان، . العالمات التجارية يف القانون األردينقانون . األمسر، صالح سليمان .٤
  . م١٩٨٦مطبعة التوفيق، 

اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، . الوجيز يف امللكية الفكرية. حسنني، حممد .٥
  . هـ١٤٠٥

  .م١٩٧٠القاهرة، . املوجز يف القانون التجاري. اخلويل،  أكثم أمني .٦
  .م٢٠٠٠. عمان، دار الثقافة. امللكية الصناعية التجارية. زين الدين، صالح .٧
القاهرة، مطبعة أكادميية . القانون التجاري. توفيقسعودي، حممد  .٨

  .م١٩٩٣، ١الشرطة،جـ 
القاهرة، دار النهضة العربية، جـ . القانون التجاري. الشرقاوي، حممود مسري .٩

  .م١٩٧٨، ١
  .م١٩٤٩حلب، مطبعة القاهرة، . القانون التجاري املصري. شفيق، حمسن .١٠
م، فقرة ١٩٥٦ األول، يف القانون التجاري،اجلزء. شفيق، حمسن، الوسيط .١١

٣٥٥.  
صرخوه، يعقوب يوسف، النظام القانوين للعالمات التجارية الكوييت، مطبعة  .١٢
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  .م١٩٩٣ذات السالسل، سنة 
اإلسكندرية، منشاة . الوجيز يف  القانون التجاري. طه، مصطفى كمال .١٣

  .م١٩٦١، ١، ط ١املعارف،  جـ 
 مصر، دار النهضة .عباس، حممد حسين، امللكية الصناعية واحملل التجاري .١٤

  .م١٩٧١العربية، القاهرة، 
الوسيط يف شرح اخلداع والغش يف التدليس وتقليد . عبد التواب، معوض .١٥

  .م١٩٨٥اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، . العالمات التجارية
القاهرة، دار الفقه املصري، . احلقوق القانونية. عبد الرمحن، محدي .١٦

  . م١٩٧٥
القاهرة، مكتبة احلاسبة، . امللكية التجارية والصناعية. عبد الرحيم، ثروت .١٧

  .هـ١٤٠٧
. امللكية التجارية الصناعية يف األنظمة السعودية. عبد الرحيم، ثروت .١٨

  . الرياض، مطبعة جامعة امللك سعود
. احلقوق وغريها من املراكز القانونية. العدوي، جالل على وزمالؤه .١٩

  .٣٧٤م، ص١٩٩٦اإلسكندرية، مطبعة املعارف، 
القاهرة، دار النهضة . الوجيز يف القانون التجاري. عوض، علي مجال الدين .٢٠

  .م١٩٧٥، ١العربية، جـ 
  .١٩٧٩، ١جـ. املوسوعة اجلنائية األردنية. الفكهاين، حسن .٢١
القاهرة، مطبعة االحتاد العريب، . املوجز يف التشريع الصناعي. القليويب، مسيحة .٢٢

  .م١٩٦٨
  .م١٩٧٦، ١، ط ١القاهرة، جـ . لتجاريالقانون ا. القليويب، مسيحة .٢٣
  .م١٩٦٧القاهرة، دار النهضة العربية،. امللكية الصناعية. القليويب، مسيحة .٢٤
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  .م١٩٩٨عمان، دار اجليب، . امللكية الفكرية. الكسواين، عامر حممود .٢٥
  .م١٩٩٤مصر، مطبعة جامعة القاهرة، . القانون التجاري. حمرز، أمحد حممد .٢٦
لبنان،مطبعة عويدات، .  التجارية الشاملةاملوسوعة.ناصيف، إلياس .٢٧

  .م١،١٩٩٩جـ
دار الفرقان، . الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية. الناهي، صالح الدين .٢٨

  .م١٩٨٣طبعة 
  
@b†b@Z@òîàÜÈÛa@Ýöb‹ÛaZ@ @

ات التجارية الفارقة في المملكة العربية متسجيل العال. الجعيد، عبد اهللا وارد .١

  .هـ١٤٠٦معهد اإلدارة العامة، الرياض،  دبلوم عال،. السعودية

لكة العربيـة   مات التجارية املسجلة يف امل    ممحاية العال . اخلثعمي، علي أمحد   .٢
  .هـ١٤٢٠ معهد اإلدارة العامة، الرياض، ،دبلوم عال. السعودية

العالمات التجاريـة يف اململكـة ومحايتـها        . الصبيح، إبراهيم، عبد العزيز    .٣
  .هـ١٤٠١هد اإلدارة العامة، الرياض، دبلوم عال، مع. القانونية

  
bÈib@ZòîàÜÈÛa@pýaN@ @

رعايا القانون العريب بشأن العالمات التجارية لعام . إمساعيل، حممد حسن .١
  .  ١٩٨٢،  سنة ١٣ملحق جملة نقابة احملامني، عدد . ١٩٧٥

حبث مبجلة . الفقه اإلسالمي، احلقوق املعنوية. العبادي، عبد السالم داود .٢
  .هـ١٤٠٦ سنة ٣ اجلزء ٥الفقه اإلسالمي، العدد جممع 

@ @
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@bäßbq@Z@òî‹Ûa@ÕöbqìÛaë@òàÄãþaZ@ @

  .م١٩٥٢لسنة  ٢٣ رقم قانون العالمات التجارية األردين .١

  .م١٩٣٩ لسنة ٥٧رقم العالمات التجارية املصري قانون  .٢

  .م  باإلمارات العربية املتحدة١٩٧٤قانون العالمات التجارية لسنة  .٣

  . بقطر١٩٧٨ لسنة ٣مات والبيانات التجارية رقم قانون العال .٤

 بتعديل بعض نصوص التنظيمات     ٢٢/١٩٧٧املرسوم األمريي البحريين رقم      .٥
  .١٩٥٥ة لسنة ياخلاصة بالنماذج الصناعية والعالمات التجارية والتصحيح

 ٥/ رقـم م    السعودي الصادر باملرسوم امللكـي        ات التجارية   منظام العال  .٦
قرار وزير التجارة رقم  بوالئحته التنفيذية الصادرة  ـ،ه٤/٥/١٤٠٤وتاريخ  
  .هـ٥/٨/١٤٠٤  بتاريخ٩٤

 ٨٧٦٢ الصادر باألمر امللكي رقم      السعوديالفارقة  نظام العالمات التجارية     .٧
  .هـ١٣٥٨ وتاريخ 
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pbÇìšì¾a@‘‹èÏ@ @
  

  املوضــــوع  م
رقم 
 الصفحة

א  .١ א

szjÛa@òİ‚@pbíìn«@ @

٨  

 مـشكلة البحـث وأمهيتـه وأهدافـه         :املبحث األول     .٢
  .وتساؤالته

٩  

  ٩  . مشكلة البحث وأمهيته:املطلب األول   .٣
  ١٢  . أهداف البحث وتساؤالته:املطلب الثاين   .٤
  ١٤  . منهج البحث وجماالته وحمدداته:املطلب الثالث   .٥
مفاهيم البحـث الرئيـسية والدراسـات       : املبحث الثاين     .٦

  .السابقة
١٥  

  ١٥  .الدراسات السابقة :املطلب األول   .٧
  ٢١  . مفاهيم البحث واملصطلحات:املطلب الثاين   .٨

    
א  .٩ א

òíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@òîàçc@ @

٢٦  

  ٢٧  )املاهية(طبيعة العالمة التجارية : املبحث األول   .١٠
  ٢٧  . تعريف العالمة التجارية:املطلب األول   .١١
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  املوضــــوع  م
رقم 
 الصفحة

  ٣١  . أمهية العالمة التجارية:املطلب الثاين   .١٢
  ٣٤  . أشكال وأنواع العالمة التجارية:املطلب الثالث   .١٣
  ٣٤  .أشكال العالمة التجارية: الفرع األول   .١٤
  ٣٥   األمساء والكلمات واإلمضاءات– ١  .١٥
  ٣٦  . احلروف واألرقام– ٢  .١٦
  ٣٧  . الرسوم والرموز والصور– ٣  .١٧
  ٣٨  . األختام والنقوش– ٤  .١٨
  ٣٨   أشكال أخرى للعالمات– ٥  .١٩
  ٤٠  .أنواع العالمات التجارية: ين الفرع الثا  .٢٠
  ٤١  ).موضوع الدراسة( العالمة التجارية – ١  .٢١
  ٤١  . عالمة اخلدمة– ٢  .٢٢
  ٤٢  . العالمة اجلماعية– ٣  .٢٣
  ٤٣  . العالمة الوقتية– ٤  .٢٤
  ٤٥  .شروط العالمات التجارية: املطلب الرابع   .٢٥
  ٤٥  .شرط الصفة املميزة: الفرع األول   .٢٦
  ٤٧  .اجلدة يف العالمة التجاريةشرط : الفرع الثاين   .٢٧
  ٤٩  .شرط املشروعية: الفرع الثالث   .٢٨
  ٥٢  .شرط كتابة العالمة باللغة العربية: الفرع الرابع   .٢٩
  ٥٣ .طبيعة العالمة التجارية من الناحية القانونية: املبحث الثاين   .٣٠
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  املوضــــوع  م
رقم 
 الصفحة

  ٥٤  .العالمة التجارية يف امللكية الفكرية: املطلب األول   .٣١
  ٥٤  .التعريف بامللكية الفكرية ومفرداا: الفرع األول   .٣٢
التمييز بني العالمة التجارية وما يلتبس      : الفرع الثاين     .٣٣

ا من عناصـر امللكيـة الـصناعية        
  .والتجارية

٥٦  

  ٥٦  .التمييز بني العالمة التجارية واالسم التجاري: أوالً   .٣٤
  ٥٧ .التمييز بني العالمة التجارية والرسوم الصناعية: ثانياً   .٣٥
  ٥٧ .التمييز بني العالمة التجارية والبيانات التجارية: ثالثاً   .٣٦
العالمة التجارية حـق مـن احلقـوق        : املطلب الثاين     .٣٧

  .املعنوية
٥٨  

نبذة عن تطـور قـانون العالمـات        : املطلب الثالث     .٣٨
التجارية بشكل عام ونظام العالمـات      

  .السعودي بشكل خاص

٦١  

      
א  .٣٩ א

Ûa@Ýîvmð†ìÈÛa@âbÄäÛa@À@òíŠbvnÛa@pbßýÈ@ @

٦٤  

  ٦٥  .إجراءات التسجيل: املبحث األول   .٤٠
  ٦٦  .سجل العالمات التجارية: املطلب األول   .٤١



  
-١٨٨- 

  املوضــــوع  م
رقم 
 الصفحة

األشخاص الذين حيـق هلـم طلـب        : املطلب الثاين     .٤٢
  .التسجيل

٦٨  

  ٧٠  .تقدمي الطلب والتسجيل: املطلب الثالث   .٤٣
  ٧١  .شروط التسجيل: الفرع األول  .٤٤
  ٧٢  .قيد طلب التسجيل: الثاين الفرع   .٤٥
  ٧٢  .فحص طلب التسجيل وتدقيقه: الفرع الثالث   .٤٦
  ٧٣   حقوق مكتب التسجيل وواجباته:املطلب الرابع   .٤٧
  ٧٦  . التظلم على قرارات املسجل:املطلب اخلامس   .٤٨
  ٧٧  . قبول تسجيل العالمة وإشهارها:املطلب السادس   .٤٩
  ٨٩  .ول التسجيل اعتراض الغري على قب:املطلب السابع   .٥٠
اآلثار اليت تترتب على تـسجيل العالمـة        : املبحث الثاين     .٥١

  .التجارية
٨١  

  ٨١  .احلق يف التعديل والتجديد: املطلب األول   .٥٢
  ٨١  .تعديل العالمة املسجلة: الفرع األول   .٥٣
  ٨١  .مدة سريان التسجيل: الفرع الثاين   .٥٤
  ٨٢  .جتديد التسجيل: الفرع الثالث   .٥٥
  ٨٤  .احلق يف ملكية العالمة التجارية: اين املطلب الث  .٥٦
  ٨٥ .األساس القانوين الكتساب ملكية العالمة: الفرع األول  .٥٧
  ٨٩  .اخلصائص العامة مللكية العالمة: الفرع الثاين   .٥٨



  
-١٨٩- 

  املوضــــوع  م
رقم 
 الصفحة

احلق يف التـصرف بالعالمـة بنقـل        : املطلب الثالث     .٥٩
  .ملكيتها ورهنها واحلجز عليها

٩١  

  ٩٥  .ة التجاريةشطب العالم: املبحث الثالث   .٦٠
  ٩٥  شطب العالمة قضائياً: املطلب األول   .٦١
  ٩٦  .شطب العالمة إدارياً: املطلب الثاين   .٦٢
اآلثار املترتبة على شـطب العالمـة       : املطلب الثالث     .٦٣

  .التجارية
٩٨  

      
א  .٦٤ א

@åß@òíŠbvnÛa@òßýÈÛa@òîØÜß@lbn×a@À@Õ¨a@òíb¼
òîöbä§aë@òîÇ‹“Ûa@òîybäÛa@ @

٩٩  

التأصيل الشرعي جلرائم االعتداء علـى      : املبحث األول     .٦٥
  .العالمة التجارية يف الفقه اإلسالمي

١٠١  

التكييف الشرعي جلرائم االعتداء علـى      : املطلب األول   .٦٦
  .العالمة التجارية يف الفقه اإلسالمي

١٠١  

حكم جرائم االعتداء على العالمـات      : املطلب الثاين     .٦٧
  .رعيالتجارية يف املنظور الش

١٠٢  

  ١٠٢  .القرآن الكرمي: الفرع األول   .٦٨
  ١٠٣  .السنة النبوية: الفرع الثاين   .٦٩



  
-١٩٠- 

  املوضــــوع  م
رقم 
 الصفحة

  ١٠٤  .اإلمجاع: الفرع الثالث  .٧٠
عقوبة جرائم االعتداء علـى العالمـة       : املطلب الثاين     .٧١

  .التجارية
١٠٥  

  ١٠٥  .العقوبة البدنية: الفرع األول   .٧٢
  ١٠٥  .القتل: أوالً   .٧٣
  ١٠٦  .اجللد: ثانياً   .٧٤
  ١٠٦  .احلبس: ثالثاً   .٧٥
  ١٠٧  .العقوبة املالية: الفرع الثاين   .٧٦
  ١٠٨  .املصادرة واإلتالف: أوالً   .٧٧
  ١٠٨  .الغرامة: ثانياً   .٧٨
احلماية املقـررة يف النظـام الـسعودي        : املبحث الثاين     .٧٩

  .للعالمات التجارية
١١٠  

 محاية العالمة التجارية مـن الناحيـة        :املطلب األول     .٨٠
  .املوضوعية

١١٣  

صور اجلرائم اخلاصة باالعتداء علـى      : الفرع األول     .٨١
  .العالمات التجارية

١١٣  

  ١١٣  .تزوير العالمة التجارية: أوالً   .٨٢
  ١١٣  . الركن املادي– ١  .٨٣
  ١١٤  . الركن املعنوي– ٢  .٨٤



  
-١٩١- 

  املوضــــوع  م
رقم 
 الصفحة

  ١١٦  .جرمية تقليد العالمة التجارية: ثانياً   .٨٥
  ١١٦  . الركن املادي– ١  .٨٦
  ١١٧  . الركن املعنوي– ٢  .٨٧
  ١١٧  .جرمية استعمال عالمة مزورة أو مقلدة: الثاً ث  .٨٨
  ١١٧  . الركن املادي– ١  .٨٩
  ١١٨  . الركن املعنوي– ٢  .٩٠
جرمية بيع منتجات عليها عالمـة مـزورة أو   : رابعاً    .٩١

مقلدة أو عرضـهما للبيـع أو للتـداول أو          
  .حيازما بقصد البيع

١١٨  

  ١١٩  . الركن املادي– ١  .٩٢
  ١١٩  . الركن املعنوي– ٢  .٩٣
جرمية استعمال عالمة جتارية مملوكة للغـري       : خامساً    .٩٤

  ).غصب العالمة(بدون وجه حق 
١٢٠  

  ١٢٠  . الركن املادي– ١  .٩٥
  ١٢١  . الركن املعنوي– ٢  .٩٦
 محاية العالمة التجارية من الناحيـة       :املطلب الثاين     .٩٧

  .اإلجرائية
١٢٢  

  ١٢٢  .احلماية اإلجرائية اإلدارية: الفرع األول   .٩٨



  
-١٩٢- 

  املوضــــوع  م
رقم 
 الصفحة

جهة االختصاص حلماية العالمـة التجاريـة       : أوالً    .٩٩
  ).وزارة التجارة(

١٢٢  

 اإلجراءات اخلاصة بالبحث ومجع االسـتدالل       – ١  .١٠٠
  .عن جرائم االعتداء على العالمة التجارية

١٢٢  

 اإلجراءات اخلاصة بالضبط والتفتيش يف جرائم       – ٢  .١٠١
  .االعتداء على العالمة التجارية

١٢٣  

تحقيق يف جرائم االعتداء     اإلجراءات اخلاصة بال   – ٣  .١٠٢
  .على العالمة التجارية

١٢٥  

 اإلجراءات اخلاصة باالدعاء العـام يف قـضايا         – ٤  .١٠٣
خمالفات وجرائم االعتـداء علـى العالمـة        

  .التجارية

١٢٥  

  ١٢٦  . تنفيذ اإلجراءات التحفظية– ٥  .١٠٤
  ١٢٨  .جلنة التظلمات واالعتداءات: ثانياً   .١٠٥
  ١٣٠  .العالمةالعودة لالعتداء على : ثالثاً   .١٠٦
التقادم يف دعوى االعتـداء علـى العالمـة         : رابعاً    .١٠٧

  .التجارية
١٣١  

  ١٣١  .احلماية اجلزائية القضائية: الفرع الثاين   .١٠٨
اجلهة املختصة حبماية العالمة التجاريـة مـن        : أوالً    .١٠٩

  ).ديوان املظامل(الناحية اجلزائية القضائية 
١٣١  



  
-١٩٣- 

  املوضــــوع  م
رقم 
 الصفحة

  ١٣٢  .إصدار األحكام والعقوبات: ثانياً   .١١٠
  ١٣٢  . احلكم بالعقوبات األصلية– ١  .١١١
  ١٣٣  . احلكم بالعقوبات التكميلية– ٢  .١١٢
  ١٣٣  . مصادرة األشياء احملجوزة–أ   .١١٣
  ١٣٤  . إتالف األشياء احملجوزة–ب   .١١٤

    
  

  

א  .١١٥ א א

òîÔîjİnÛa@Ýöb¾a@ @

١٣٦  

  ١٣٧  .مقدمة  .١١٦
  ١٣٧  .املسائل التطبيقية  .١١٧
  ١٦٥  اخلامتة  .١١٨
  ١٦٥  .ئجالنتا: أوالً   .١١٩
  ١٦٨  :التوصيات : ثانياً   .١٢٠
  ١٦٩  .املراجع  .١٢١
  ١٧٥  .فهرس املوضوعات  .١٢٢

  

  

 


