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[د .أحمد صالح علي مخلوف]

نحو نظام قانوني متكامل للتسجيل
الدولي للعالمات التجارية بدول
مجلس التعاون الخليجي
دراسة في ضوء التعديل األخير لنظام
*
مدريد بتاريخ  31أكتوبر 2015

الدكتور
أحمد صالح علي مخلوف

*

امللخص
يكتسب التسجيل الدويل للعالمة التجارية أمهية كبرية ،حيث حيقق احلامية القانونية
للعالمة التجارية خارج إقليم الدولة التي سجلت فيها .وقد تكفل نظام مدريد بتيسري
التسجيل الدويل للعالمة التجارية من خالل املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
من خالل التسجيل الدويل املوحد هلا .غري أن األمر الالفت للنظر أن دول جملس
التعاون اخلليجي باستثناء مملكة البحرين وسلطنة عامن مل تنضم إىل نظام مدريد ،ومن
ثم فهي ليست من األطراف املتعاقدة ،عىل خالف العديد من دول العامل .ولذا تتمثل
أمهية البحث يف تصور نظام قانوين هيدف إىل حتقيق العمل املشرتك بني دول جملس
التعاون اخلليجي يف جمال التسجيل الدويل للعالمات التجارية ،خاصة بعد صدور
قانون موحد للعالمات التجارية بدول جملس التعاون اخلليجي يف عام  2007والذي
تم التصديق عليه بصفة هنائية من قبل املجلس األعىل ملجلس التعاون لدول اخلليج
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/6/22
 أستاذ القانون التجاري املساعد بمعهد اإلدارة العامة بالرياض – اململكة العربية السعودية.
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العربية يف دورته الثالثة والثالثني يف ديسمرب  2014باعتباره قانونا إلزاميا ،وكذلك بعد
التعديل األخري واجلوهري لنظام مدريد والذي أصبح ساري املفعول اعتبارا من 31
أكتوبر  ،2015والذي بموجبه أصبح نظام مدريد يتمتع بمرونة كبرية يف تسجيل
العالمات التجارية ،وتطبيقه أحكام موحدة عىل كافة طلبات تسجيل العالمات
التجارية الواردة من خمتلف أنحاء العامل.
ونظرا ملا تتمتع به دول جملس التعاون اخلليجي من مكانة اقتصادية كبرية ،وبام لدهيا
من مناخ آمن لالستثامرات ،فإن ماهيم الرشكات التجارية هو بأن تغزو عالمتها
التجارية أسواق التجارة العاملية ،دون االكتفاء باحلامية الداخلية ،كام هيم الرشكات
األجنبية يف اخلارج بأن تقوم بحامية عالماهتا التجارية يف دول املجلس من خالل
التسجيل الدويل املوحد ،وكون معظم دول اخلليج غري منضمة لنظام مدريد فال تتحقق
هلؤالء أو أولئك احلامية القانونية الواجبة ،ومن ثم يطرح البحث نظام قانوين متكامل
يف هذا الصدد.

املقدمة
التعريف بموضوع البحث وأمهيته:
ٌ -1يعد تسجيل العالمة التجارية رشطا الزما ومقررا يف مجيع دول العامل حتى تكتسب
احلامية القانونية ،بل إن قوانني بعض الدول تشرتط التسجيل إلمكانية املطالبة بالتعويض
يف حالة التعدي عىل العالمة ،خروجا عن املبادئ العامة يف املسؤولية املدنية ،والتي تعطي
لكل مترضر احلق يف املطالبة بالتعويض .وإذا كان التسجيل الداخيل للعالمة حيقق احلامية
هلا داخل أرايض الدولة التي سجلت فيها دون أن تتعدى حدود هذا اإلقليم ،فإن
التسجيل الدويل حيقق هلا احلامية يف كافة بلدان العامل .ومن ثم يمكن التصدي بقوة عند
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االعتداء عليها ،حيث تتكفل السلطات املحلية يف كل بلد بتحقيق احلامية القانونية هلا كام
لو كانت مسجلة عىل أراضيها.
 -2وحيكم التسجيل الدويل للعالمات التجارية نظام بات معروفا وراسخا عىل
الصعيد الدويل وهو نظام مدريد ،والذي يضم اتفاقيتني رئيسيتني :األوىل اتفاقية مدريد
للتسجيل الدويل للعالمات التجارية التي أبرمت عام  1891ومتت مراجعتها عدة مرات
كان آخرها يف إستكهومل عام  ،1967ثم تم تنقيحها عام  .1979والثانية :بروتوكول
مدريد املتعلق واملكمل هلذه االتفاقية ،والذي أبرم عام  ،1989ودخل حيز التنفيذ يف
األول من أبريل عام  ،1996ثم تم تعديله يف 3اكتوبر عام  ،2006ويف  12نوفمرب
 .2007وجيمع كل من االتفاقية والربوتوكول الئحة تنفيذية تضم األحكام املشرتكة يف
كل منهام صدرت عام  .1996وتشكل الدول األعضاء سواء يف اتفاقية مدريد أو يف
الربوتوكول احتادا يسمى باحتاد مدريد ) ،(L’Union de Madridتكتسب كل الدول فيه
صفة األطراف املتعاقدة.
 -3وهيدف نظام مدريد إىل تيسري محاية العالمات التجارية بالنسبة إىل السلع
واخلدمات خارج حدودها الوطنية من خالل التسجيل الدويل املوحد هلا .وبذلك فإنه
يقدم العديد من املزايا ألصحاب العالمات التجارية .فبدال من تقديم طلب داخيل
لتسجيل العالمة يف كل دولة عىل حدة وفقا لقواعد وأنظمة حملية وإقليمية خمتلفة ،وسداد
رسوم خمتلفة (والتي عادة ما تكون مرتفعة) ،يكفل هذا النظام احلصول عىل تسجيل
موحد هلا عىل الصعيد الدويل بمجرد تقديم طلب واحد إىل املكتب الدويل باملنظمة العاملية
للملكية الفكرية ،وبالتايل حيصل صاحب العالمة التجارية عىل محاية قانونية لعالمته يف
كافة البلدان األعضاء يف نظام مدريد.
 -4وال شك أن هبذا التسجيل املوحد يعمل نظام مدريد عىل توفري الرسوم والنفقات
واملصاريف ،وعدم إهدار الوقت يف تسجيالت متعددة ،وإجراءات طويلة ومعقدة
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أحيانا .إذ ال حاجة إىل إيداع طلبات منفصلة يف كل بلد تكون احلامية منشودة فيه ،ويكفي
اتباع إجراءات بسيطة وسهلة ،كتلك التي كفلها نظام مدريد.
 -5ولكن األمر الالفت للنظر أن دول جملس التعاون اخلليجي باستثناء مملكة البحرين
وسلطنة عامن مل تنضم إىل نظام مدريد ،ومن ثم فهي ليست من األطراف املتعاقدة ،بينام
نالحظ أن العديد من دول العامل قد انضمت إىل هذا النظام حتى وصل عددها حتى كتابة
سطور هذا البحث إىل  97دولة ،حتتل أكرب مساحة جغرافية يف العامل ،وتشكل  %80من
حجم التجارة العاملية ،ومن بينها الواليات املتحدة األمريكية ،وكافة بلدان االحتاد
األوريب ،وروسيا ،واليابان ،والصني ،واهلند ،وتركيا ،وكوريا ،واسرتاليا .ومرص،
والسودان ،وسوريا ،وتونس ،واململكة املغربية ،واجلزائر ،باإلضافة إىل منظمتني
إقليميتني مها االحتاد األوريب واملنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية والتي تضم وحدها 17
دولة ناطقة بالفرنسية.

()1

أمهية البحث:
 -6ولذا تتمثل أمهية البحث يف تصور نظام قانوين هيدف إىل حتقيق العمل املشرتك بني
دول جملس التعاون اخلليجي يف جمال التسجيل الدويل للعالمات التجارية ،خاصة بعد
صدور قانون موحد للعالمات التجارية بدول جملس التعاون اخلليجي يف عام 2007
والذي تم التصديق عليه بصفة هنائية من قبل املجلس األعىل ملجلس التعاون لدول اخلليج
العربية يف دورته الثالثة والثالثني يف ديسمرب  2014باعتباره قانونا إلزاميا ،وكذلك بعد
التعديل األخري واجلوهري لنظام مدريد والذي أصبح ساري املفعول اعتبارا من 31
أكتوبر  ،2015والذي بموجبه أصبح نظام مدريد يتمتع بمرونة كبرية يف تسجيل
العالمات التجارية ،وبتطبيق أحكام موحدة عىل كافة طلبات تسجيل العالمات التجارية

( )1انظر التقرير الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية بتاريخ  7ديسمرب  .2015منشور عىل موقع املنظمة
www.wipo.org.
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الواردة من خمتلف أنحاء العامل.
 -7ونظرا ملا تتمتع به دول جملس التعاون اخلليجي من مكانة اقتصادية كبرية جعلتها
من أهم األسواق التجارية يف العامل ،وبام لدهيا من مناخ آمن لالستثامرات ،فإنه هيم
الرشكات التجارية هبا أن تغزو عالمتها التجارية أسواق التجارة العاملية مكتسبة خالهلا
احلامية الدولية ،دون االكتفاء باحلامية الداخلية أو الوطنية املقررة هلا داخل أرايض دول
جملس التعاون اخلليجي.
ومن ناحية أخرى ،هيم الرشكات األجنبية يف اخلارج أن تقوم بحامية عالماهتا التجارية
يف دول املجلس من خالل التسجيل الدويل املوحد ،وكون معظم دول اخلليج غري منضمة
لنظام مدريد فال تتحقق هلؤالء أو أولئك احلامية القانونية الواجبة ،ومن ثم يطرح هذا
البحث نظاما قانونيا متكامل يف هذا الصدد.
مشكلة البحث:
 -8وتكمن املشكلة التي يطرحها البحث من خالل األسئلة التالية:
ما هو وضع الرشكات التجارية بدول جملس التعاون اخلليجي ،وكذلك التجار
أصحاب العالمات التجارية ،الذين يرغبون يف تسجيل عالماهتم التجارية خارج اململكة
العربية السعودية أو اإلمارات العربية املتحدة ،أو الكويت ،أو قطر للحصول عىل محاية
دولية هلا يف ظل عدم انضامم هذه الدول لنظام مدريد املنوط به تيسري هذه احلامية من خالل
التسجيل الدويل املوحد للعالمة؟ ويف اجلانب املقابل :ما هو وضع الرشكات األجنبية
التي قامت بتسجيل عالماهتا التجارية دوليا وتريد محايتها داخل أرايض هذه الدول يف
ظل عدم انضاممها لنظام مدريد؟ ثم كيف يمكن حتقيق العالمة اخلليجية املوحدة التي
تتمتع باحلامية القانونية يف كافة دول املجلس والتي تكون قابلة للتسجيل الدويل؟
وباإلضافة إىل ذلك ،يطرح البحث تساؤال عاما وهو :هل هناك أسباب أو معوقات
حتول دون انضامم باقي دول جملس التعاون اخلليجي إىل نظام مدريد ،الذي بات معروفا
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018
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وراسخا يف التسجيل الدويل للعالمات التجارية ،خاصة أن الدول املذكورة والتي مل تنضم
بعد قد واكبت مجيعها التطورات الدولية يف جمال امللكية الفكرية فانضمت مجيعها إىل
اتفاقية باريس بشأن محاية امللكية الصناعية ،وإىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،وإىل
معاهدة نيس بشأن التصنيف الدويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات
التجارية ،وأخريا إىل منظمة التجارة العاملية والتي تضمنت اتفاقا خاصا بحقوق امللكية

الفكرية املتصلة بالتجارة واملعروف باسم الرتيبس ).(TRIPS

()2

هذا ما سوف نعاجله يف هذا البحث من خالل اتباع املنهج العلمي التايل.
منهج البحث:
 -9تقوم الدراسة يف هذا البحث عىل اتباع املنهج االستقرائي التحلييل ،من خالل
استقراء النصوص الواردة بنظام مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات التجارية
وحتليلها باالستعانة بآراء رشاح القانون واألحكام القضائية الصادرة يف دول جملس
التعاون اخلليجي وخارجها ،لبيان مدى توافق هذه النصوص مع أحكام قانون العالمات
التجارية املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي بشأن ما تطلبه من رشوط شكلية وأخرى
موضوعية لتسجيل العالمة التجارية ،وصوال إىل استخالص النتائج ،واخلروج برؤى
وأحكام سليمة يتوصل هبا إىل مقرتحات وحلول مقبولة.
-10وقد سلك الباحث يف تناول هذا النهج إىل تقسيم موضوع الدراسة إىل مبحثني:
تناول يف املبحث األول أمهية انضامم كافة دول جملس التعاون اخلليجي لنظام مدريد
كخطوة رضورية والزمة نحو إرساء النظام القانوين املتكامل للتسجيل الدويل للعالمات
التجارية بدول املجلس .وتناول يف املبحث الثاين انعكاس هذا االنضامم فيام يتعلق بوضع
آلية قانونية متكاملة للتسجيل الدويل للعالمات التجارية بدول املجلس ،بام يساهم يف
ترسيخ وتكامل هذا النظام القانوين املأمول ،ومن ثم تعميق وتوثيق الروابط بني دول
( (2اختصارا للحروف األوىل للمصطلح باللغة اإلنجليزيةTrade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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املجلس .وهكذا تتضح لنا خطة البحث عىل النحو التايل:
خطة البحث:
املبحث األول :أمهية انضامم كافة دول جملس التعاون اخلليجي لنظام مدريد:
املطلب األول :مزايا االنضامم لنظام مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات التجارية.
املطلب الثاين :آثار انضامم دول جملس التعاون اخلليجي لنظام مدريد.
املبحث الثاين :اآللية القانونية الالزمة للتسجيل الدويل للعالمات التجارية بدول
املجلس:
املطلب األول :تعديل قانون العالمات التجارية املوحد لدول املجلس.
املطلب الثاين :تأسيس مكتب العالمات التجارية اخلليجي املوحد.
خامتة :ونعرض فيها ألهم نتائج البحث والتوصيات املقرتحة.

املبحث األول
أمهية انضامم كافة دول جملس التعاون اخلليجي
لنظام مدريد
متهيد وتقسيم:
-11تأيت اخلطوة األوىل واألساسية نحو إرساء نظام قانوين متكامل للتسجيل الدويل
للعالمات التجارية بدول جملس التعاون اخلليجي يف أمهية انضامم دول املجلس وحتديدا
اململكة العربية السعودية ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،ودولة الكويت ،ودولة قطر
إىل نظام مدريد ،حيث قد انضمت من قبل كل من مملكة البحرين بتاريخ
 ،2005/12/15وسلطنة عامن بتاريخ  .2007/10/16ومما يعزز من انضامم باقي
دول املجلس لنظام مدريد أن أصبح الربوتوكول وحده هو الواجب التطبيق مما جعل هذا
النظام أكثر مرونة وفاعلية من خالل توحيد إجراءاته.
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ومن املفيد أن نتناول مزايا هذا النظام لدول جملس التعاون اخلليجي يف مطلب أول،
ثم يف اآلثار املرتتبة عىل انضامم دول املجلس يف مطلب ثان.

املطلب األول
مزايا انضامم دول جملس التعاون اخلليجي
لنظام مدريد للتسجيل الدويل للعالمات التجارية
-12ليس من شك أن هناك مزايا عديدة تكتسبها دول جملس التعاون اخلليجي من
وراء انضاممها لنظام مدريد ،حيث ينعكس هذا االنضامم باإلجياب عىل العالمات
التجارية لدول املجلس ،إذ يكون يف مقدور أصحاب هذه العالمات تسجيلها دوليا ،ومن
ثم تكتسب احلامية القانونية يف معظم أنحاء العامل تقريبا ( ،)3كام تستفيد مكاتب العالمات
التجارية بدول املجلس من نسبة الرسوم املقررة للتسجيل الدويل للعالمات .وسوف
نتناول هذه املزايا عىل النحو التايل:
-1اتساع النطاق اجلغرايف للحامية القانونية للعالمة التجارية:
-13من أوىل املزايا التي حيققها نظام مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمة التجارية،
هي اكتساب العالمة للحامية القانونية يف كافة البلدان األعضاء يف نظام مدريد ،أو بمعنى
أدق يف كافة الدول التي حيددها طالب التسجيل من دول االحتاد .فإذا حدد مثال كافة
الدول األعضاء يف احتاد مدريد ،فمعنى ذلك أن عالمته التجارية ستكون حمل محاية يف
نحو  97دولة ،وذلك دون أن خيضع عند تسجيل هذا العدد اهلائل من الدول لكثري من
اإلجراءات الشكلية املتبعة يف املكاتب الوطنية لتسجيل العالمات التجارية ،أو تكبده
( )3ذكرنا أن الدول األعضاء يف نظام مدريد قد بلغ عددها حتى أول مارس من عام  97( 2016دولة) ،وهذا
العدد قابل للزيادة ،إذ تستطيع كل دولة عضو يف اتفاقية باريس بشأن محاية امللكية الصناعية والتجارية أن تصبح
عضوا يف احتاد مدريد بمجرد تقديمها طلبا بذلك ،حيث تكتسب عضويتها بعد ثالثة أشهر فقط من تاريخ
إيداعها لوثيقة االنضامم ،دون أن تدفع اشرتاكا ماليا إضافيا( .املادة 4/14من الربوتوكول).
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لتكاليف الرتمجة ،أو تسديده لرسوم التسجيل بعمالت خمتلفة (مع التعرض ملخاطر سعر
الرصف) ،أو االستعانة بخدمات وكيل حميل ،مما يزيد ذلك من التكاليف إىل حد كبري.
ومن ثم يقدم نظام مدريد ميزة كبرية عند إجراء هذا التسجيل املوحد للعالمة التجارية.
-14وتأكيدا هلذه امليزة ،يستطيع مالك العالمة التجارية إذا كان قد استبعد يف طلب
التسجيل الدويل بلدانا معينة ال يرغب يف محاية العالمة عىل أراضيها ،أن يعود يف أي وقت
ويطلب امتداد احلامية إىل هذه البلدان أو بعضها حسب احتياجاته التجارية ،من خالل ما
يعرف بطلب التعيني الالحق ) (Désignations Postérieuresللدول ( )4كام يستطيع حال
انضامم دولة ما أو أكثر لنظام مدريد ،أن يطلب إضافتها إىل الدول السابقة )5(.وهو يستطيع
احلصول عىل هذه امليزة إما عن طريق تقدمه مبارشة ملكتب العالمات الدويل ،أو بوساطة
مكتب العالمات الوطني ،من خالل استامرة معدة هلذا الغرض يتم التوقيع عليها من
جانب صاحب التسجيل الدويل ومن املكتب الوطني إذا تم التعيني الالحق من خالله.
()6

-2حلول التسجيل الدويل للعالمة التجارية حمل التسجيل الوطني واستقالله عنه:
-15من أهم املزايا التي حيققها التسجيل الدويل للعالمة التجارية هي أنه حيل تدرجييا
حمل التسجيل الوطني خالل اخلمس سنوات األوىل ،بحيث يصبح مستقال عن هذا
التسجيل الوطني

( )4جيب أن يتضمن طلب التعيني الالحق :رقم التسجيل الدويل ،اسم صاحب التسجيل الدويل وعنوانه،
الطرف املتعاقد املعني ،السلع واخلدمات أو البعض منها ،سداد الرسوم املقررة عىل تعيني الطلب الالحق .وإذا
رأى املكتب الدويل أن التعيني الالحق يستويف الرشوط املطلوبة وجب عليه أن يقيده يف السجل الدويل وخيطر
بذلك مكتب الطرف املتعاقد الذي ذكر يف التعيني الالحق ،كام يبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدويل يف الوقت
ذاته وألي مكتب يكون قد قدم التعيني الالحق( .املادة  3من الربوتوكول).
(5) Dominique Kaesmacher, Yvan Brutsaert, "Le nouveau visage du système d'enregistrement
international des marques". Op. cit, p. 316.

( (6انظر املادة ( 3ثالثا)  2/من الربوتوكول.
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الذي ارتكز عليه يف البداية ،وينفصل عنه بعد فوات املدة املذكورة .وبمعنى آخر
()7

فالتسجيل الدويل للعالمة يظل مرتبطا يف صحته أو بطالنه بصحة أو بطالن التسجيل
الوطني للعالمة وذلك خالل السنوات اخلمس األوىل فقط ،والتي حتسب من تاريخ
التسجيل الدويل .ومن ثم تتأثر العالمة املسجلة دوليا بام يعرتي التسجيل الوطني من
بطالن أو إلغاء خالل تلك املدة .فإذا حدث مثال أن تم شطب العالمة ألي سبب من
األسباب خالل هذه املدة ،وتوقفت احلامية القانونية هلا يف بلد املنشأ ،فإن ذلك ينعكس
عىل التسجيل الدويل هلا ،ويتم إلغاؤه بناء عىل طلب من مكتب التسجيل الوطني .وهذا
ما أوضحته املادة  3/6من الربوتوكول بالنص عىل عدم جواز التمسك باحلامية النامجة
عن التسجيل الدويل إذا سحب الطلب األسايس أو التسجيل املرتتب عليه أو التسجيل
األسايس ،أو انقىض أجله ،أو كان موضع ختل ،أو قرار هنائي بالرفض ،أو اإللغاء ،أو
الشطب ،أو اإلبطال بالنسبة إىل جمموع السلع واخلدمات الواردة يف التسجيل الدويل أو
بعضها وذلك قبل انقضاء مخس سنوات اعتبارا من تاريخ التسجيل الدويل.
أما إذا انتهت مدة اخلمس سنوات فيصبح التسجيل الدويل مستقال ومنفصال عن
التسجيل الوطني هلا ،وال يتأثر بام يعرتي التسجيل األخري من عيوب ،ألن العالمة تصبح
حينئذ حتت مظلة احلامية الدولية الناجتة عن التسجيل الدويل هلا وفقا ألحكام نظام
مدريد.

()8

 -16وترتيبا عىل هذا االستقالل فإن عدم قيام صاحب العالمة بتجديدها يف بلد املنشأ
ال يؤثر عىل وضعها دوليا ،ويستطيع صاحب العالمة رغم عدم جتديدها داخليا االستفادة
من التسجيل الدويل هلا .وبمعنى آخر ،فإن احلامية التي يوفرها التسجيل الدويل للعالمة
لن تتأثر بفقدان احلامية هلا عىل الصعيد الداخيل ألي سبب من األسباب بمرور املدة
( (7املادة  2/6من الربوتوكول.
( )8د .صالح زين الدين "العالمات التجارية وطنيا ودوليا" .مرجع سابق ،ص .295
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املذكورة.

()9

 -17ويالحظ أنه يف حالة شطب العالمة دوليا بسبب بطالهنا ،أو إلغائها ،يف بلد املنشأ
قبل مرور مدة اخلمس سنوات ،فإن صاحب التسجيل الدويل امللغى يستطيع مع ذلك
إيداع طلب بتسجيلها لدى أي من الدول األطراف يف نظام مدريد ،ويعامل هذا الطلب
كام لو كان قد تم إيداعه اعتبارا من تاريخ التسجيل الدويل للعالمة املشطوبة.

()10

-3اكتساب العالمة التجارية انتشارها الدويل وبداية حتقيقها للشهرة:
 -18بالرغم من أن العالمة التجارية املسجلة دوليا ال تعترب بالرضورة عالمة مشهورة
( )11إال أن من مزايا التسجيل الدويل للعالمة التجارية هو أنه يتم نرشها يف السجل الدويل،
ويف جريدة العالمات التجارية اخلاصة بالويبو ،ويف قاعدة البيانات اإللكرتونية للمنظمة
العاملية للملكية الفكرية .وتلك ميزة ألصحاب العالمات التجارية الذين يطمحون أن
تكون عالماهتم هلا وجود عىل الصعيد الدويل وليس جمرد عالمة مسجلة داخليا فقط .أي
حتقيق رغبتهم يف االنتقال بعالمتهم من جمرد عالمة وطنية ) (Marque nationaleإىل عالمة
دولية

)international

 .(Marqueوقد رأينا أن العالمة املسجلة دوليا وإن بدت تابعة

للتسجيل الداخيل (الوطني) هلا ،فإهنا تستقل عنها بمرور فرتة مخس سنوات ،مما جيعلها
حمل لالنتقال والرتخيص بني البلدان املتعاقدة فتصبح بكثرة استعامهلا عىل هذا النحو حمققة
للشهرة ،مع مراعاة املعايري األخرى التي سوف نعرض هلا الحقا.
 -19وإىل جانب هذه املزايا توجد املزايا العادية التي توفرها كل دولة عند تسجيل
العالمات التجارية وفقا لقانوهنا الوطني .ومن ذلك حق صاحب العالمة يف أن يعدل يف
أي وقت عن احلامية املقررة لعالمته ،وهو ما كفله نظام مدريد بإعطاء احلق لصاحب
العالمة املسجلة دوليا يف أن خيطر املكتب الدويل بالعدول عن احلامية يف بلد واحد أو أكثر
( )9د .وائل رفعت – التسجيل الدويل للعالمات التجارية-مرجع سابق – ص .125 ،124
( (10املادة ( 9خامسا) من بروتوكول مدريد.
(11) Marc Sabatier: "Pratique de la marque Internationale”. Op.cit. p.2, no.3.
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من البلدان املتعاقدة ،عىل أن يتوىل املكتب الدويل إخطار البلدان التي هيمها هذا العدول
دون أن يتقاىض رسوما يف هذا الشأن .كام يتيح نظام مدريد احلق ملالك العالمة التجارية
املسجلة دوليا يف جتديدها متى انتهت مدة محايتها بعد سداد رسوم التجديد املقررة ،ومن
ثم يتجنب صاحب العالمة عناء اخلوض يف إجراءات جتديدها يف كل دولة عىل حدة.
ونظرا ملا يتمتع به نظام مدريد من مرونة يف أحكامه ،فقد أعطى احلق ملالك العالمة
التجارية أن جيعل جتديد تسجيلها شامال لكل األطراف املتعاقدة التي تم تعيينها من قبل،
أو يقرص التجديد عىل بعضها دون البعض اآلخر .هذا فضال عن حق مالك العالمة يف
إجراء الترصفات القانونية التي ترد عليها ،مثل نقل ملكيتها إىل الغري ،أو الرتخيص
باستغالهلا سواء ألشخاص طبيعيني أو اعتباريني ،أو رهنها الخ.

()12

 -4استفادة مكتب العالمات التجارية الوطني من رسوم وأرباح التسجيل الدويل:
 -20يفرض نظام مدريد وفقا للامدة  2/8من الربوتوكول رسام دوليا عىل تسجيل أي
عالمة جتارية لدى املكتب الدويل بالويبو ،وهي رسوم منخفضة التكلفة ،وتدفع بعملة
واحدة هي الفرنك السويرسي .وهي تتألف بحسب جدول الرسوم يف عام  2016من:
( )1رسم أسايس :ومقداره ( )653فرنك سويرسي للعالمة ذات اللونني األبيض
واألسود ،و ( )903فرنك سويرسي للعالمة امللونة )2( .رسم إضايف مقداره ()100
فرنك سويرسي عن كل صنف من التصنيف الدويل بعد الصنف الثالث الذي ترتب فيه
السلع أو اخلدمات التي تنطبق عليها العالمة )3( .رسم تكمييل مقداره ( )100فرنك
سويرسي عن كل طرف متعاقد يتم تعيينه ،أو عن كل طلب يقدم لتمديد احلامية إليه).)13
وجيوز دفع الرسوم املذكورة واملحددة يف جداول الرسوم للمكتب الدويل من خالل
السحب من حساب جار مفتوح لدى املكتب الدويل ،أو السداد بالشيكات الربيدية
( )12املادة ( 9أوال) من الربوتوكول.
( )13انظر جدول الرسوم عىل موقع املنظمة العاملية للملكية الفكريةwww.wipo.org :
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للمكتب الدويل ،أو ألي حساب مرصيف آخر للمكتب الدويل حيدده هلذا الغرض ،أو
بشيك مرصيف ،أو الدفع نقدا للمكتب الدويل .وخي ّفض الرسم األسايس بنسبة  %10يف
حالة إذا كان املكتب الوطني الذي يطلب تسجيل العالمة دوليا تابعا إلحدى البلدان
األقل نموا ،وفقا للقائمة التي وضعتها األمم املتحدة.
 -21ويف حالة طلب التسجيل الدويل للعالمة أو حالة طلب التعيني الالحق ،فإنه إذا
طلب املكتب الدويل استيفاء بيانات أو مستندات معينة ومل يتم استيفاؤها خالل ثالثة
أشهر من إخطار صاحب التسجيل ،فإن الطلب يعترب مرتوكا ،وتسرتد نصف الرسوم من
املبلغ األسايس املشار إليه يف البند  1/5من جدول الرسوم.
 -22وأهم ما يقرره نظام مدريد يف هذا الصدد هو حق الدول املتعاقدة يف احلصول
عىل نسبة من رسوم التسجيل الدويل حيصل عليها مكتب العالمات التجارية هبا نظري ما
يقوم به من إجراءات لتسجيل العالمة الوطنية عىل الصعيد الدويل ،حيث يتم توزيع
احلصيلة السنوية ملختلف إيرادات التسجيل الدويل بالتساوي بني البلدان األطراف وذلك
بعد خصم املصاريف والنفقات الالزمة.

()14

 -23وهكذا يعود نظام التسجيل الدويل للعالمات التجارية بالفائدة عىل مكاتب
األطراف املتعاقدة حيث يكفل تعويضها عن العمل الذي تؤديه .وفضال عن ذلك ،جيوز
لكل دولة أن تعلن عند االنضامم لنظام مدريد عن رغبتها يف حتصيل رسم فردي مقابل
كل تسجيل دويل تكون طرفا معينا فيه ،وكذلك مقابل كل جتديد للتسجيل الدويل
للعالمة( )15بدال من نصيبها من اإليراد الناجم عن الرسوم اإلضافية والتكميلية .ويتم هذا
هذا اإلعالن يف وثيقة االنضامم ،مع جواز تعديل مقدار الرسم بموجب إعالن الحق.
ومعنى ذلك أنه يمكن لكل دولة عضو يف نظام مدريد أن تفرض رسوما أعىل من تلك
( )14انظر املادة  4/8من الربوتوكول.
( )15املادة ( 7/8أ) من الربوتوكول.
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املحددة وفقا هلذا النظام.

()16

ويالحظ أن هذه امليزة اليستفيد منها يف الوقت احلايل سوى مكتب العالمات التجارية
بمملكة البحرين ومثيله بسلطنة عامن باعتبارمها من الدول املنضمة لنظام مدريد.
وفضال عن هذه امليزة املادية ،فإنه سيكون يف إمكان مكتب العالمات التجارية الوطني
يف أية دولة خليجية من فرصة مقارنة العالمات التجارية املطلوب تسجيلها لديه (حمليا)
بالعالمات التي تم تسجيلها لدى املكتب الدويل ،مما جينب طالب التسجيل أي نزاع
مستقبيل مع صاحب عالمة مشاهبة مسجلة دوليا.

()17

املطلب الثاين
اآلثار القانونية املرتتبة عىل انضامم
دول جملس التعاون لنظام مدريد
 -24ترتتب آثار قانونية عىل درجة كبرية من األمهية حال انضامم دول جملس التعاون
اخلليجي لنظام مدريد تريس دعائم النظام القانوين املأمول يف التسجيل الدويل للعالمات
التجارية هبا .وأهم هذه اآلثار ما ييل:
( )16من الدول التي استخدمت هذا احلق كولومبيا  Colombieإذ أعلنت أهنا اعتبارا من أول يناير 2016
سوف حتصل رسوما فردية قدرها  243فرنك سويرسي لكل صنف من املنتجات أو اخلدمات ،و 121فرنك
سويرسي عن كل صنف إضايف وذلك عندما يتم حتديد كولومبيا يف طلب التسجيل الدويل للعالمة التجارية،
أو يف طلب التعيني الالحق الدويل .وعند تعيني كولومبيا يف جتديد العالمة حتصل رسوما قدرها  132فرنك
سويرسي عن كل صنف من املنتجات واخلدمات ،و 65فرنك عن كل صنف إضايف ،وتصبح الرسوم 181
فرنك سويرسي إذا تم جتديد العالمة يف فرتة السامح .انظر اإلشعار رقم  .2015/46كام أصدرت البحرين
قرارا وزاريا يف مطلع شهر مايو من عام  2016تم بموجبه فرض رسوم إدارية عن كل إيداع طلب دويل بتسجيل
عالمة جتارية بواقع  20دينارا ،كام تم حتديد رسم وقدره  100دينار لطلب حتويل التسجيل الدويل إىل طلب
تسجيل وطني فيام يتعلق بالعالمات التجارية وعالمات اخلدمة ،ومبلغ  200دينار للعالمات اجلامعية وعالمات
املراقبة والفحص وعالمات هيئات النفع العام واملؤسسات املهنية ،باإلضافة إىل حتديد رسم وقدره  20دينارا
لطلب االستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجيل دويل.
( )17راجع الحقا يف هذه امليزة احلكم الصادر من القضاء املغريب ،بند  54وما بعده.
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األثر األول :قابلية العالمات التجارية بدول املجلس للتسجيل الدويل املوحد:
 -25وضع نظام مدريد كام رأينا رشطا أساسيا لقبول تسجيل العالمات التجارية عىل
الصعيد الدويل ،وهو أن تكون العالمة التجارية قد تم تسجيلها مسبقا أو عىل األقل
إيداعها يف بلد منضم لنظام مدريد ،وذلك وفقا لألوضاع القانونية املقررة يف هذا البلد.
وعىل ذلك فليس كل تسجيل وطني (أو اإليداع) للعالمة التجارية يف بلد املنشأ يكفي
للتسجيل الدويل هلا ،وإنام البد أن يكون هذا التسجيل أو اإليداع قد تم لدى مكتب دولة
متعاقدة .وبمعنى آخر ،ما مل تكن العالمة التجارية قد تم تسجيلها أو إيداعها يف بلد منضم
لنظام مدريد ،فلن يتسنى تسجيلها عىل الصعيد الدويل.
ومن ناحية أخرى ،جيب أن يكون هذا التسجيل الذي تم يف بلد متعاقد مرتبط بوجود
مؤسسة جتارية أو صناعية لصاحب العالمة ،أو من خالل إقامته به ،أو من خالل انتامئه
إليه بجنسيته )18(.وهذه هي املعايري الثالثة التي وضعها نظام مدريد حتى يعتد بالتسجيل
الوطني للعالمة ،ومن ثم قبول تسجيلها دوليا.
 -26وال يشرتط أن يتم األخذ هبذه املعايري بحسب الرتتيب الذي وردت عليه ،فهي
إذا اجتمعت معا ،كان لطالب التسجيل الدويل للعالمة حرية اختيار املكتب الذي يتوىل
اختاذ إجراءات تسجيلها دوليا .ولتوضيح ذلك نفرتض أن طالب التسجيل الدويل ينتمي
بجنسيته إىل دولة اجلزائر (دولة عضو) ،ومقيم بتونس (دولة عضو) ،وله منشأة جتارية
حقيقية بالبحرين (دولة عضو) ،وكانت العالمة مسجلة يف هذه البلدان الثالثة ،فإن أي
مكتب منها يستطيع اختاذ إجراءات التسجيل الدويل للعالمة.

()19

(18) Dominique Kaesmacher, Yvan Brutsaert, "Le nouveau visage du système
d'enregistrement International des marques". Op.cit. p. 314.

( )19وكان األمر عىل خالف ذلك قبل العمل بأحكام الربوتوكول وحده ،أي قبل  31أكتوبر  ،2015حيث كان
التسجيل الذي يتم وفقا ألحكام اتفاقية مدريد خيضع ملبدأ التدرج ) (le principe de Cascadeوالذي بمقتضاه
ينظر أوال ملكتب العالمات الوطني الكائن به املؤسسة التجارية لطالب التسجيل الدويل ،فإن مل يكن له مؤسسة
فينظر للمكتب الكائن به حمل إقامته ،فإن مل يكن له حمل إقامة فينظر ملكتب الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته.
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 -27أما إذا مل تتوافر أحد هذه املعايري أو الروابط السابقة فال تكون العالمة التجارية
صاحلة للتسجيل الدويل ،ولو كان قد تم تسجيلها يف بلد عضو بنظام مدريد .فإذا افرتضنا
مثال أن قام مرصي اجلنسية (مرص دولة متعاقدة) بتسجيل عالمته التجارية يف الصني
(وهي دولة متعاقدة أيضا) وكان مقيام يف اإلمارات (وهي دول غري متعاقدة) فهو لن
يستطيع تسجيل عالمته التجارية دوليا ،ألن مكتب املنشأ (الصني) ال تربطه مع صاحب
العالمة أي من الروابط السابقة ،فهو ليس له مؤسسة جتارية أو صناعية بالصني ،وغري
مقيم هبا ،وال حيمل جنسيتها .ومن ثم يكون لزاما عليه إن أراد التسجيل الدويل للعالمة
أن يقوم بتسجيلها يف الدولة التي حيمل جنسيتها ،باعتبار أن البلد املقيم به وهي اإلمارات
العربية املتحدة غري منضمة لنظام مدريد .وهكذا حينام تكون الدولة منضمة لنظام مدريد،
فإن العالمات التجارية املسجلة هبا بناء عىل الروابط السابقة ،تكون قابلة للتسجيل
الدويل.
 -28ونظرا ألن غالبية دول جملس التعاون اخلليجي غري منضمة لنظام مدريد حتى
اآلن ،فإن العالمات التجارية املسجلة بتلك الدول كعالمات وطنية تكون غري قابلة
للتسجيل الدويل وفقا هلذا النظام ،ومن ثم ال يستطيع الشخص الطبيعي أو املعنوي بتلك
الدول (باستثناء مملكة البحرين وسلطنة عامن) ،أو املقيم هبام ،أو الذي لديه منشأة جتارية
أو صناعية حقيقية هبام أن يطلب من مكتب العالمات التجارية هبام باعتباره مكتب املنشأ
تسجيل عالمته التجارية لدى املكتب الدويل ملنظمة الويبو .ومن ثم فلن يكون أمام
صاحب العالمة التجارية السعودية أو اإلماراتية أو الكويتية أو القطرية سواء كان شخصا
طبيعيا أو معنويا إذا أراد حتقيق احلامية القانونية لعالمته التجارية خارج دولته سوى اتباع
أحد طريقني:
الطريق األول :أن يتوجه لدى مكتب العالمات التجارية يف كل بلد يرغب يف حتقيق
احلامية القانونية للعالمة عىل أراضيه ،ومن ثم سوف خيضع يف تسجيل العالمة لقوانني
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تلك البلد ،ولغاهتا ،وإجراءاهتا ،والرسوم املقررة هبا .وال شك أنه إذا تعددت الدول
تعددت اإلجراءات ،واستغرق ذلك وقتا طويال ،وتباينت يف هذا الشأن تواريخ منح
تسجيل العالمة يف كل منها ،أي إنه طريق شاق وطويل ،وقد جيعله يعني وكيال له يف كل
دولة مقابل إمتام إجراءات تسجيل العالمة يف كل منها .وهذه اإلجراءات املتعددة كام رأينا
خيترصها نظام مدريد من خالل تقديم طلب واحد فقط ليتحقق التسجيل يف كل البلدان
املطلوبة.
الطريق الثاين :أن يتخذ له منشأة جتارية أو صناعية بدولة عضو يف نظام مدريد ،أو عىل
األقل يتخذ حمل إقامة له يف تلك الدولة ،إذ يستفيد يف هذه احلالة من تطبيق نظام مدريد
متى قام بتسجيل عالمته التجارية يف املكتب الوطني بتلك الدولة .إذ يتوىل األخري اختاذ
إجراءات تسجيل العالمة التجارية للشخص الطبيعي أو املعنوي املنتمي لدول املجلس،
وبالتايل يكون هو املستفيد وحده من نسب رسوم التسجيل الدويل دون أن يشاركه يف ذلك
مكتب العالمات التجارية الوطني .ومن ثم يعامل املواطن اإلمارايت أو السعودي أو
الكويتي أو القطري يف هذه احلالة كام لو كان من مواطني البلدان املتعاقدة.

()20

وبغري اتباع أحد الطريقني السابقني ،أي دون اختاذ إجراءات التسجيل الفردي للعالمة
يف كل بلد عىل حدة ،أو اختاذ منشأة جتارية أو صناعية له يف دولة عضو بنظام مدريد فلن
تتحقق له احلامية القانونية لعالمته التجارية خارج دولته .كام لن يكون يف مقدوره بغري
اتباع الطريقة الثانية أن يتقدم لتسجيل عالمته لدى املكتب الدويل للويبو حيث ال يعترب
طلبه يف هذه احلالة طلبا دوليا ويتم رده إىل املرسل.
 -29وهلذا تكمن أمهية انضامم دول جملس التعاون اخلليجي لنظام مدريد ،حيث
( (20تنص املادة الثانية من اتفاقية مدريد عىل أنه يتعني معاملة مواطني البلدان التي مل تنضم إىل هذه االتفاقية
والذين يستوفون يف أرايض االحتاد الرشوط املنصوص عليها يف املادة  3من اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية
معاملة مواطني البلدان املتعاقدة.
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تصبح كافة العالمات التجارية السابقة والالحقة عىل هذا االنضامم قابلة للتسجيل
الدويل .ومعنى ذلك أنه ال يشرتط أن يتم التسجيل الدويل للعالمات التجارية عقب
التسجيل الداخيل هلا مبارشة .فقد يستغرق الوقت بني التسجيل الداخيل للعالمة
والتسجيل الدويل هلا فرتة زمنية كبرية .فالعالمات التجارية اإلماراتية أو السعودية أو
الكويتية أو القطرية املسجلة لدى مكتب العالمات التجارية هبا منذ عرش سنوات مثال أو
أكثر تصبح مجيعها قابلة للتسجيل الدويل بمجرد انضامم هذه الدول لنظام مدريد ،مثلها
يف ذلك مثل العالمات التجارية التي يتم تسجيلها عقب هذا االنضامم .وبمعنى آخر ،فإن
انضامم دول املجلس لنظام مدريد يفتح املجال أمام مجيع العالمات التجارية السابقة
والالحقة عىل االنضامم لتكون مجيعها قابلة للتسجيل الدويل.
 -30وتبقى مالحظة هامة يف هذا الصدد وهي أن انضامم كافة دول جملس التعاون
اخلليجي التفاقية باريس بشأن حقوق امللكية الصناعية والتجارية ال يغني عن انضاممها
لنظام مدريد ،ذلك أن األخري يتعلق بصفة أساسية باجلانب اإلجرائي يف تسجيل العالمة
التجارية عىل الصعيد الدويل )21(.أي هيدف بصفة أساسية لتسهيل احلصول عىل تسجيل
العالمة دوليا كام لو كانت مسجلة عىل أرايض األطراف املتعاقدة .بينام ال شأن التفاقية
باريس بإجراءات تسجيل العالمة دوليا .ومع ذلك فإن من مزايا االنضامم التفاقية باريس
أنه يفتح املجال أمام دول املجلس لالنضامم لنظام مدريد ،ذلك أن األخري قد تطلب لقبول
انضامم الدول إىل عضويته أن يكون قد سبق هلا االنضامم التفاقية باريس.

()22

 -31ومن اجلدير باإلشارة أن نظام مدريد قد أخذ بحق األسبقية املنصوص عليه يف
املادة  4من اتفاقية باريس ،دون أن يستلزم ذلك اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف
الفقرة (د) من املادة املذكورة )23( .ومفاد هذا احلق أنه يمكن لصاحب العالمة التجارية
( )21انظر د .صالح زين الدين – مرجع سابق – ص .447
( )22انظر املادة رقم /1/14أ من الربوتوكول.
( )23املادة  2/4من الربوتوكول.
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التي يرغب يف تسجيلها دوليا أن يطلب بأن تكون لعالمته األولوية يف مجيع الدول التي
تم تعيينها ،فال يستطيع أحد تسجيل نفس العالمة ،وذلك برشط أن يتم التسجيل الدويل
للعالمة خالل فرتة ال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ اإليداع املحيل هلا.

()24

األثر الثاين :اكتساب العالمات التجارية األجنبية للحامية القانونية داخل دول جملس
التعاون اخلليجي:
-32يرتب نظام مدريد بمجرد التسجيل الدويل للعالمة التجارية متتعها اعتبارا من
تاريخ التسجيل الدويل هلا ،بحامية يف كل دولة من الدول األعضاء يف احتاد مدريد والتي
تم تعيينها يف طلب التسجيل الدويل ،حيث تكتسب نفس القدر من احلامية كام لو كان
طلب تسجيلها قد أودع مبارشة لدى مكتب ذلك الطرف املتعاقد (مكتب العالمات
التجارية بدول جملس التعاون اخلليجي).
-33واملقصود باحلامية القانونية للعالمة هو جمموعة اإلجراءات اإلدارية أو التحفظية،
وكذلك اجلزاءات اجلنائية أو املدنية التي تفرضها الدول األعضاء يف النظام عىل كل من
يتعدى عىل العالمة التجارية املسجلة دوليا بحسب قوانينها الوطنية .وقد نصت املادة 42
من اتفاقية الرتبس عىل حق صاحب العالمة التجارية يف منع الغري من استعامل عالمته
التجارية أو أي عالمة مشاهبة هلا بصدد السلع أو اخلدمات التي متيزها العالمة ،أو السلع
املامثلة التي يؤدي استعامل العالمة بصددها إىل احتامل حدوث لبس ،كام يكون له احلق يف
اختاذ اإلجراءات القضائية للمطالبة بالتعويض عن أي تعد عىل العالمة التجارية.

()25

كام تنص املادة  61من نفس االتفاقية عىل التزام الدول األعضاء بفرض تطبيق
( )24إذا كان األصل أن محاية العالمة تبدأ من تاريخ التسجيل الدويل هلا ،إال أنه يمكن أن تتمتع بحق األولوية
املنصوص عليه يف املادة الرابعة من اتفاقية باريس ،بمعنى أن يرتد تاريخ تسجيلها إىل تاريخ اإليداع السابق يف
بلد املنشأ ،أو بلد عضو يف اتفاقية باريس ،أو عضو بمنظمة التجارة العاملية ،رشيطة أال يسبق تاريخ اإليداع
السابق تاريخ التسجيل الدويل بأكثر من ستة أشهر.
( )25انظر محادي زوبري" :احلامية القانونية للعالمات التجارية" .منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2012 ،
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اإلجراءات والعقوبات اجلزائية يف حاالت التقليد املتعمد للعالمات التجارية املسجلة،
وتشمل هذه العقوبات احلبس أو الغرامة املالية بام يكفي لتوفري الردع املناسب ،مع مصادرة
السلع املخالفة ،وإتالف املواد واملعدات التي استخدمت بصورة رئيسية يف ارتكاب
اجلريمة .وهكذا فبتسجيل العالمة التجارية دوليا يمنع كل صور التعدي عليها من الغش
والتقليد ،وتوقع اجلزاءات القانونية عىل املعتدي سواء أكانت مدنية أم جنائية.
-34وتطبيقا هلذا األثر القانوين نعرض يف هذا الصدد حلكمني قضائيني خمتلفني
يتناوالن وقائع متامثلة ،األول صادر عن قضاء اململكة املغربية باعتبارها طرفا متعاقدا يف
نظام مدريد ،والثاين صادر عن قضاء اململكة العربية السعودية باعتبارها طرفا غري متعاقد
يف هذا النظام.
احلكم األول :احلكم الصادر من حمكمة استئناف الدار البيضاء باملغرب:
الوقائع :تلخص وقائع الدعوى الصادر فيها هذا احلكم يف تقدم الرشكة املدعية عن
طريق وكيلها بصحيفة دعوى أوضحت فيها أهنا متلك العالمة التجارية )(KIT KAT
بمقتىض التسجيل الدويل هلا لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) بتاريخ
 2000/6/8حتت رقم  735948حتمي بموجبها املنتجات املصنفة يف عدة فئات من
تصنيف نيس الدويل ،وخاصة الفئات  30 ،29من هذا التصنيف ،وأن مفعول هذا
التسجيل يمتد إىل عدة دول من ضمنها املغرب.
وقد فوجئت الرشكة املدعية بقيام الرشكة املدعى عليها بإيداع عالمة (KAT
) KATبتاريخ  2005/3/28حتت رقم  96594لدى املكتب املغريب حلامية امللكية
الصناعية والتجارية ،وأن هذا التسجيل ينحرص بدوره يف املنتجات املتعلقة بالفئتني ،29
 ،30وهلذا يشكل هذا التسجيل تقليدا لعالمة املدعية نظرا للتشابه الكبري بني العالمتني
والذي من شأنه خلق التباس يف ذهن املستهلك العادي .وطلبت الرشكة املدعية:
أوال :األمر بشطب العالمة
180
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املدعى عليها.
ثانيا :األمر بحجز ومصادرة مجيع املنتجات عىل اختالف أنواعها التي حتمل هذه
العالمة بغرض إتالفها.
ثالثا :األمر بنرش احلكم ،مع حفظ حق املدعية يف املطالبة بالتعويض ومصاريف
الدعوى.
وبناء عىل مذكرة تعقيب من وكيل الرشكة املدعى عليها أوضح فيها أن ما تدعيه املدعية
ال يرتكز عىل أساس من الواقع أو القانون ،باعتبار أن هناك اختالفا واضحا بني
العالمتني ،وأهنا قد استوفت الرشوط املقررة لتسجيلها لدى املكتب املغريب للملكية
الصناعية والتجارية.
وقد انتهت املحكمة التجارية إىل احلكم بشطب عالمة الرشكة املدعى عليها مقررة ما
ييل:
من حيث الثابت من وقائع الدعوى ،أن الرشكة املدعية متلك العالمة (KIT) KATبمقتىض التسجيل الدويل لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،وأن هذا
التسجيل الدويل ينتج أثره باملغرب لكون املدعية طالبت بتمديد احلامية إىل املغرب ،مما
جيعل عالماهتا املذكورة حممية داخل الرتاب الوطني استنادا ألحكام القانون.
وحيث إن املدعى عليها قامت بتسجيل ) (KAT KATلدى املكتب املغريب للملكيةالصناعية والتجارية بتاريخ  2005/3/28بخصوص نفس املنتجات التي تروجها

املدعية حتت عالمة ).(KIT KAT
وحيث إن العالمتني ) (KIT KATو ) (KAT KATمتشاهبتان من حيث األحرفاملكونة هلام ،ومن حيث اللفظ ووقعهام عىل السمع ،وأن هذا التشابه من شأنه أن يغش
اجلمهور ويوقعه يف اخللط واللبس بينهام.

[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018

21

[السنة الثانية والثالثون]

181

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 4

[نحو نظام قانوني متكامل للتسجيل الدولي للعالمات التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي]

وحيث إن العالمة املودعة مسبقا بموجب التسجيل الدويل هلا تشكل سندا قانونيا يويل
صاحبه حق املطالبة بإبطال كل إيداع الحق ألية عالمة مشاهبة أو مماثلة.
وحيث إن إقدام املدعى عليها عىل تسجيل عالمة شبيهة بعالمة املدعية وبخصوص
نفس املنتجات يشكل مساسا بحق حممي قانونا.
لذلك كله
يتعني احلكم بالشطب عىل اإليداع الذي قامت به املدعى عليها واملتعلق بعالمة

(KAT

) KATومنعها من استعامل العالمة املذكورة.
 -35طعنت الرشكة املدعى عليها (املستأنفة) يف احلكم االبتدائي الصادر بشطب
عالمتها التجارية

)(KAT KAT

تأسيسا عىل أهنا قد قامت بتسجيلها باملكتب املغريب

للملكية الصناعية والتجارية ومل يرفض قرار التسجيل ،وأن عالمة الرشكة املستأنف
ضدها وإن كانت مسجلة دوليا يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية بسويرسا ،فإهنا غري
معلن عنها باملكتب املغريب بقصد ترتيبها بسجله القانوين.
 -36وقد رفضت حمكمة استئناف الدار البيضاء الطعن املقدم من الرشكة املستأنفة
مؤيدة احلكم الصادر من قضاء الدرجة األوىل بشطب عالمتها التجارية مقررة ما ييل:
"وحيث دفعت الرشكة املستأنفة بكون املستأنف ضدها مل تقم بتسجيل عالمتها
التجارية ) (KIT KATلدى املكتب املغريب حلامية امللكية الصناعية والتجارية ،لكن وحيث
يتعني تذكري املستأنفة بأن الرشكة املستأنف ضدها قامت بتسجيل عالماهتا دوليا لدى
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،وأهنا طالبت بتمديد احلامية إىل املغرب ،مما جيعل
تسجيلها الدويل ينتج مجيع آثاره هبا ،ويمنح عالماهتا محاية شاملة داخل الرتاب الوطني
بأحكام اتفاقية مدريد املصادق عليها من طرف املغرب ،وبذلك يقوم التسجيل الدويل
مقام التسجيل الوطني.
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وبخصوص الد فع الذي مفاده أن املكتب املغريب للملكية الصناعية مل يعرتض عىل
طلب تسجيل عالمة الطاعنة فإنه يبقى بدوره دفعا غري مرتكز عىل أساس قانوين طاملا أن
عدم اعرتاض هذا األخري ال ينشئ حقا مطلقا لفائدة طالبة التسجيل ،وأنه يبقى دائام من
حق املترضر طلب شطب العالمة التي تشكل اعتداء عىل ما هو حممي بصفة قانونية.
وحيث أن حكم املحكمة االبتدائية معلل يف هذا االجتاه تعليال قانونيا سليام ،وانه ال
تشوبه أية شائبة مما يتعني معه تأييده يف مجيع ما قىض به واستبعاد دفع املستأنفة يف هذا
الصدد.

()26

 -37احلكم الثاين :احلكم الصادر من الدائرة اإلدارية بديوان املظامل باململكة العربية
السعودية:
الوقائع :تتحصل وقائع الدعوى يف قيام إحدى الرشكات التجارية األجنبية
باالعرتاض عىل قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر بقبول تسجيل كلمة (هال) باللغة
العربية والالتينية عالمة جتارية بالفئة ( )3لصالح فرع وكالة ( )....واستندت الرشكة
املدعية يف اعرتاضها عىل قرار وزارة التجارة إىل أهنا متلك العالمة التجارية كلمة (هالة
 )HALAبحروف عربية والتينية املسجلة دوليا عىل الفئة الثالثة وذلك يف املنظمة العاملية
للملكية الفكرية (الويبو) ويف عدة دول ،وأن العالمة املسجلة يف اململكة تتطابق مع
عالمتها التجارية يف الفئة والشكل والتكوين احلريف واجلرس الصويت ،ولكوهنا متلك تلك
العالمة منذ عرشين عاما ،واستنادا للفقرة (ي) من املادة الثانية من نظام العالمات
التجارية ،وللامدة السادسة من اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية ،فإهنا تطلب احلكم
بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر بقبول تسجيل كلمة (هال) باللغة العربية
والالتينية عالمة جتارية بالفئة الثالثة لصالح فرع وكالة (.)...

( (26انظر حكم حمكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم  2008/62يف الدعوى رقم .2113/7/17
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وبسؤال املحكمة ملمثل اجلهة املدعى عليها وهي وزارة التجارة والصناعة قدم مذكرة
جاء فيها أن التسجيالت التي أشارت إليها املدعية ليس من شأهنا أن تكفل هلا محاية
عالمتها يف اململكة ما مل تقم بتسجيل العالمة فيها ،كام أن تسجيل العالمة يف منظمة الويبو
تم وفقا لنظام مدريد للتسجيل الدويل ،واملكتب الدويل يف منظمة الويبو هو الذي يرشف
عىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكول ،وال ينطبق إال عىل الدول األعضاء فيهام ،واململكة مل
تنضم حتى اآلن إليهام ،أو إىل أحدمها ،وبالتايل فإن هذا التسجيل يف املنظمة ال يعني
اململكة يف يشء ،لكوهنا ليست عضوا يف نظام مدريد املتعلق بالتسجيل الدويل ،كام أن
املدعية مل تقدم ما يثبت الشهرة الدولية لعالمتها التي تدعي تشاهبها مع العالمة املعرتض
عىل تسجيلها ،وجمرد تقديم شهادات يف عدة دول ليس كافيا العتبار العالمة تتمتع
بالشهرة الدولية ،علام بأن نصوص النظام واتفاقية باريس تأخذ بالشهرة املحلية يف الدولة
املطلوب تسجيل العالمة فيها ال الشهرة الدولية ،وطلب يف ختام املذكرة رفض الدعوى.
األسباب  :عد سامع املحكمة للدعوى واإلجابة ودراسة مستنداهتا والتأمل واملداولة
أصدرت احلكم التايل" :حيث إن املدعية هتدف من إقامة دعواها إىل إلغاء قرار وزارة
التجارة والصناعة الصادر بقبول تسجيل كلمة (هال) باللغة العربية والالتينية عالمة
جتارية بالفئة ( )3لصالح فرع وكالة ( )...وحيث إن نظر الدعوى والفصل فيها يدخل يف
نطاق الوالية القضائية لديوان املظامل وفقا لنص الفقرة (ب) من املادة ( )13من نظامه
الصادر باملرسوم امللكي رقم م 78/بتاريخ 1428/9/19هـ واملادتني ( )15و ()53
من نظام العالمات التجارية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 21/بتاريخ
1423/5/28هـ ،ونظرا إىل أن املدعية تقدمت بدعواها إىل الديوان خالل مدة التسعني
يوما املنصوص عليها نظاما املحددة باملادة ( )15من نظام العالمات التجارية حيث تم
شهر العالمة يف جريدة أم القرى بعددها رقم ( )4056بتاريخ 1426/6/30هـ وقدمت
الدعوى باالعرتاض عليها يف 1426/9/23هـ ،لذا فإهنا تكون مقبولة شكال.
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وأما عن موضوع الدعوى ،فإن الثابت أن املدعية ال متلك أي تسجيل لكلمة (هال
 )HALAباململكة عىل منتجات الفئة الثالثة )...( ،وال ينال من ذلك ما ذكره وكيل املدعية
من أن كلمة (هال) مسجلة كعالمة جتارية ملوكلته يف الويبو ألن ذلك التسجيل تم وفق
اتفاقية وبروتوكول مدريد للتسجيل الدويل ،وال تنطبق إال عىل الدول األعضاء فيهام،
واململكة ليست عضوا فيهام ،كام ال ينال من ذلك أيضا ما تدعيه املدعية من شهرة عالمتها،
ألن العربة بالشهرة املحلية وهذه غري ثابتة .لذلك حكمت املحكمة برفض الدعوى املقامة
من رشكة ( )...للتجارة ضد وزارة التجارة والصناعة ،ملا هو موضح يف األسباب.
وعىل إثر االعرتاض عىل احلكم أمام حمكمة االستئناف اإلدارية ،قامت بتأييد احلكم
حمموال عىل أسبابه.

()27

املستفاد من احلكمني املذكورين:
-38يبني من حكم القضاء املغريب أنه قام بتقرير احلامية القانونية للعالمة التجارية
املسجلة دوليا طبقا لنظام مدريد الذي صادق عليه املغرب .فقد أكد احلكم بام ال يدع جماال
للشك أن إيداع العالمة باملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يضفي عليها احلامية
املنصوص عليها يف القانون الداخيل (املغريب) دون حاجة للقيام باإليداع املحيل .إذ يكفي
أن تفحص املحكمة الشهادة املستخرجة من السجل الدويل للعالمات لتتأكد من أن
الرشكة املدعية تتمتع بحامية دولية للمنتج الذي حيمل العالمة املعتدى عليها ،دون أن
يكون من حق الطرف املعتدي يف هذه احلالة التمسك بعدم تسجيل العالمة داخليا ما دام
قد تم تسجيلها دوليا ،حيث ينتج نفس األثر يف الدولة املنضمة ،ومن ثم فإن قيام املعتدي
ببيع منتجات حتمل عالمة مقلدة أو مشاهبة للعالمة املسجلة دوليا يعد يف حد ذاته منافسة
( (27انظر احلكم االبتدائي رقم /33د 1/لعام  1429هـ يف القضية رقم /1/3668ق لعام 1426هـ ،واملؤيد
من هيئة التدقيق برقم /221ت/5/لعام 1429هـ ،منشور يف جمموعة األحكام سابق اإلشارة إليها ،ص
.3311
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018

25

[السنة الثانية والثالثون]

185

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 4

[نحو نظام قانوني متكامل للتسجيل الدولي للعالمات التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي]

غري مرشوعة بغض النظر عن حسن أو سوء نيته بشأن إحلاق الرضر بالرشكة املالكة ،مما
جييز هلا املطالبة بالتعويض.
لقد أثبت احلكم أن صاحب العالمة املسجلة دوليا يتمتع باحلق املطلق يف منع الغري من
استعامل أي عالمة مشاهبة هلا بصدد السلع أو اخلدمات التي متيزها العالمة أو السلع املاثلة
التي يؤدي استعامل العالمة بصددها إىل احتامل حدوث لبس ،وذلك يف نطاق كافة الدول
األعضاء يف احتاد مدريد.
-39وعىل جانب آخر أوضح احلكم الصادر عن قضاء اململكة العربية السعودية األثر
القانوين لعدم انضامم اململكة العربية السعودية لنظام مدريد بشأن التسجيل الدويل
للعالمات التجارية .فبالرغم من أن الرشكة املدعية قد قامت بتسجيل عالماهتا التجارية
تسجيال دوليا ،إال أهنا افتقدت مع ذلك للحامية القانونية الواجبة عىل أرايض اململكة لعدم
انضاممها لنظام مدريد ،بعكس ما رأيناه يف حكم القضاء املغريب من اكتساب الرشكة
املدعية للحامية القانونية من جراء تسجيل عالمتها دوليا .لقد قامت املحكمة اإلدارية
بالديوان بتطبيق صحيح نص نظام العالمات التجارية السعودي الذي يتطلب كرشط
أسايس حلامية العالمة التجارية األجنبية أن تكون مسجلة باململكة .وعىل الرغم من أن
الفقرة العارشة من املادة الثانية من نظام العالمات التجارية تنص بشكل رصيح عىل عدم
قبول تسجيل أية عالمة جتارية مطابقة أو مشاهبة لعالمة جتارية معروفة دوليا حتى ولو مل
تكن مسجلة باململكة باسم املالك األصيل ،إال أن شهرة العالمة – كام أوضحت املحكمة
– ال متنحها حق احلامية ما مل تكن الشهرة متحققة باململكة ذاهتا ،أي يف البلد املطلوب فيها
احلامية.

()28

-40وهكذا فال سبيل أمام محاية العالمات املسجلة دوليا بالدول غري املنضمة لنظام
مدريد سوى أن يتم تسجيلها هبا يف ظل عدم انضاممها هلذا النظام ،وإال ستكون عرضة
(28) Jean-Philippe Mikus, Sébastien Roy: "Choisir et protéger ses marques de commerce,
Éditions Yvon Blais", 2010, p.25 et ss.
186

26

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/4

??????? ??????? ???? ???? ???????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???? ??? Makhlouf:

[د .أحمد صالح علي مخلوف]

للتقليد من قبل اآلخرين ،وتصبح ملكا لشخص أو رشكة حملية يف حال تسجيلها
واستعامهلا لعدد من السنوات .ومن هنا تبدو أمهية انضامم دول املجلس لنظام مدريد
(ومنها اململكة العربية السعودية) من أجل إرساء نظام قانوين هيدف للحفاظ عىل حقوق
أصحاب العالمات التجارية األجنبية بغض النظر عن كوهنا تتمتع بالشهرة عىل أرايض
دول املجلس املطلوب فيها احلامية من عدمه ،كام يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل الدويل
للعالمات التجارية( ،وطنية كانت أم اجنبية) ،ومن ثم حتقيق احلامية القانونية هلا عىل نطاق
واسع.
األثر الثالث :اكتساب جملس التعاون اخلليجي كمنظمة إقليمية لعضوية احتاد مدريد:
 -41يعد جملس التعاون لدول اخلليج العربية أو كام يعرف باسم جملس التعاون
اخلليجي منظمة إقليمية سياسية واقتصادية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل عىل
اخلليج العريب هي اإلمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عامن وقطر والكويت ،ويتخذ
من مدينة الرياض مقرا له منذ إنشائه يف  25مايو .1981
واملجلس هبذه الصفة كمنظمة إقليمية يستطيع أن يكتسب عضوية احتاد مدريد
بانضاممه للنظام وفقا للامدة  /9رابعا من بروتوكول مدريد ،والتي تنص عىل-1 :إذا
اتفقت عدة دول من البلدان املتعاقدة عىل توحيد ترشيعاهتا الوطنية يف جمال العالمات،

()29

جاز هلا أن ختطر املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
أ-بأن مكتبا مشرتكا سوف حيل حمل مكتب العالمات التجارية الوطني يف كل منها.
ب-وأنه يتعني اعتبار كل أقاليمها بلدا واحدا يف خصوص تطبيق األحكام السابقة
هلذه املادة أو جزء منها.
-2ال يصبح هذا اإلخطار نافذا إال بعد ثالثة شهور من تاريخ تبليغه بواسطة املدير
( (29وهو األمر احلاصل بصدور قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي رقم  18لسنة
.2007
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العام للبلدان املتعاقدة األخرى.
وبذلك يمكن للمجلس أن يصبح املنظمة اإلقليمية الثالثة يف احتاد مدريد بعد االحتاد
األوريب واملنظمة اإلفريقية للدول الناطقة باللغة الفرنسية ،وهو ما يدعم ركائز النظام
القانوين للتسجيل الدويل للعالمات التجارية بدول املجلس .وسوف نتناول فكرة إنشاء
هذا املجلس يف إطار إرساء النظام القانوين للتسجيل الدويل للعالمات التجارية بدول
املجلس يف املبحث التايل.

املبحث الثاين
اآللية القانونية الالزمة للتسجيل الدويل
للعالمات التجارية بدول املجلس
متهيد وتقسيم:
-42عرضنا فيام سبق ألمهية انضامم دول جملس التعاون اخلليجي لنظام مدريد كخطوة
أوىل الزمة نحو إرساء نظام قانوين متكامل للتسجيل الدويل للعالمات التجارية بدول
املجلس .وتأيت اخلطوة الثانية يف وضع آلية قانونية تكفل التسجيل الدويل للعالمات
التجارية ،وذلك من خالل تعديل قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون
اخلليجي ،بإضافة باب خاص عن التسجيل الدويل للعالمات التجارية بدول املجلس،
والسعي إلنشاء مكتب مشرتك للعالمات التجارية يفتح املجال الكتساب املجلس
كمنظمة إقليمية لعضوية احتاد مدريد ،ومها املسألتان اللتان نناوهلام بيشء من التفصيل يف
هذا املبحث ،حيث نخصص لكل منهام مطلبا مستقال.

188

28

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/4

??????? ??????? ???? ???? ???????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???? ??? Makhlouf:

[د .أحمد صالح علي مخلوف]

املطلب األول
تعديل قانون العالمات التجارية املوحد
يف ضوء االنضامم لنظام مدريد
-43صدر قانون (نظام) العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي
رقم  18لسنة  2007والذي تم التصديق عليه بشكل هنائي من املجلس األعىل ملجلس
التعاون يف دورته رقم  33بمملكة البحرين يف  24ديسمرب  )30( ،2014دون أن يتطرق أو
يشري إىل أحكام التسجيل الدويل للعالمات التجارية عىل عكس ما انتهجه قانون مملكة
البحرين وقانون سلطنة عامن )31(.ويرجع السبب يف ذلك بطبيعة احلال إىل عدم انضامم
باقي دول جملس التعاون اخلليجي لنظام مدريد .ومن ثم ال يعد هذا القانون املوحد قانونا
متكامال ،وتنقصه معاجلة هذه املسألة حال انضامم باقي دول املجلس ليتحقق بذلك نظام
قانوين متكامل للعالمات التجارية.
 -44ومن خالل ما استعرضناه سابقا عن نظام مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمة
التجارية يمكننا وضع أهم األحكام التي يتضمنها الباب اخلاص بالتسجيل الدويل يف
قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي ،والذي يمكن تقسيمه
إىل فصلني :أحدمها خاص بالتسجيل الدويل للعالمات الداخلية ،أي العالمات التي يتم
تسجيلها يف أحد مكاتب العالمات التجارية لدول جملس التعاون اخلليجي ،واآلخر
بالتسجيل الدويل للعالمات التجارية األجنبية يف دول املجلس.
( )30انظر املوقع اإللكرتوين ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية عىل الرابط التايل:
https://www.gcc-sg.org/index-2.html

( )31انظر الفصل الثامن (املواد  )42-33من قانون العالمات التجارية البحريني رقم  11لسنة  2006حتت
عنوان :التسجيل الدويل للعالمات التجارية" ،وكذلك املواد  65 – 60من الالئحة التنفيذية لقانون امللكية
الصناعية العامين الصادر باملرسوم السلطاين رقم  67لسنة  2008حتت عنوان :التسجيالت الدولية بموجب
اتفاقية مدريد وبروتوكول مدريد.
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أوال :األحكام املتعلقة بالتسجيل الدويل للعالمة التجارية الداخلية بدول املجلس:
 -45يرتكز التسجيل الدويل للعالمة التجارية الداخلية عىل اعتبار الطلب الوطني
الذي يقدم يف إحدى دول جملس التعاون اخلليجي للحصول عىل تسجيل العالمة هو
األساس لطلب التسجيل الدويل لذات العالمة .ومن ثم يتم النص عىل أنه يكون ملن تقدم
بطلب داخيل يف إحدى دول جملس التعاون اخلليجي للحصول عىل تسجيل للعالمة ،أو
من حصل عليها بالفعل احلق يف التقدم ملكتب العالمات التجارية الوطني بطلب
التسجيل الدويل لذات العالمة.

()32

ويتم النص عىل أنه يشرتط يف طالب التسجيل الدويل للعالمة التجارية أن يكون من
مواطني دول جملس التعاون اخلليجي أو من األجانب املقيمني فيها ،أو لديه يف إحدى
دول املجلس منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعالة ،تطبيقا للامدة الثانية من الربوتوكول.
كام يتم النص عىل البيانات املطلوب توافرها يف طلب التسجيل الدويل بحيث تكون
مطابقة ملا ورد يف بروتوكول مدريد وأمهها هوية طالب التسجيل ،أو ممثله إن وجد،
وعنوانه ،وصورة مستنسخة واضحة من العالمة املطلوب تسجيلها ،وقائمة بالسلع و/أو
اخلدمات املطلوب التسجيل بشأهنا ،وتاريخ أولوية التسجيل إن وجد ،دفع الرسم املقرر،
وغري ذلك من املتطلبات املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول.

()33

الدور املنوط بمكتب العالمات التجارية الوطني يف عملية التسجيل الدويل للعالمة
الداخلية:
 -46ويتوىل املكتب الوطني للعالمات التجارية يف كل دولة من دول جملس التعاون
اخلليجي فحص الطلبات التي تقدم إليه لتسجيل العالمة الداخلية تسجيال دوليا .ويقوم
هذا الفحص عىل التحقق من مطابقة ما تضمنه الطلب الدويل من بيانات ومعلومات
( )32املادة الثانية من الربوتوكول.
( (33املادة الثالثة من الربوتوكول.
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لتلك التي تضمنها الطلب أو التسجيل الوطني (بحسب األحوال) والتحقق كذلك من
صحة تلك البيانات واملعلومات.
وعىل مكتب العالمات التجارية الوطني أن خيطر طالب التسجيل الدويل دون تأخري،
بالتعديالت التي يرى وجوب إدخاهلا ،أو استيفاء ما يراه الزما للبت يف الطلب ،عىل أن
حيدد لذلك ميعادا مناسبا خيطر به الطالب ،بحيث إذا مل يقم األخري بتنفيذ ما كلفه به مكتب
العالمات يف امليعاد املحدد لذلك ،وجب النص عىل اعتبار طلب التسجيل الدويل كأن مل
يكن.
 -47أما إذا كان الطلب مستوفيا من بداية تقديمه ،أو تم استيفاؤه الحقا خالل املدة
املحددة ،تعني عىل مكتب العالمات التجارية حينئذ أن يرسل الطلب بعد التوقيع عليه إىل
املكتب الدويل باملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) خالل مدة معقولة يتم النص
عليها رصاحة بقانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي ،كام يتم
النص عىل إخطار الطالب يف مجيع األحوال بالقرار الصادر من الويبو بشأن طلب
التسجيل الدويل.
 -48هذا ويف حالة قبول طلب التسجيل الدويل جيب النص عىل أن هذا التسجيل حيل
حمل التسجيل الوطني ويستقل عنه بالنسبة لذات العالمة التجارية ومالكها والسلع أو
اخلدمات التي تستعمل هذه العالمة لتمييزها ،وذلك يف حالة انقضاء مخس سنوات عىل
التسجيل الدويل.

()34

 -49وأخريا يتم النص عىل أن التسجيل الدويل يتمتع بحق األولوية املنصوص عليه
يف املادة ( )4من اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية دون استلزام اختاذ اإلجراءات
املنصوص عليها يف الفقرة (د) من تلك املادة من االتفاقية املشار إليها.
ثانيا :األحكام املتعلقة بالتسجيل الدويل للعالمة التجارية األجنبية بدول املجلس:
( (34وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتني ( )3و ( )4من املادة ( )6من بروتوكول مدريد.
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-50يتناول الفصل الثاين من الباب اخلاص بالتسجيل الدويل للعالمات التجارية
بالقانون املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي أحكام التسجيل الدويل للعالمات
التجارية األجنبية .ويتم النص عىل أحقية أصحاب العالمات التجارية األجنبية املسجلة
باخلارج يف طلب تعيني دول املجلس جمتمعة أو إحداها المتداد احلامية القانونية لعالماهتم
التجارية عىل أراضيها.
ويتوىل مكتب العالمات التجارية املراد رسيان العالمة عىل أراضيه فحص الطلب
بمجرد إخطاره من املكتب الدويل للمنظمة العاملية الفكرية ،وذلك للتحقق من استيفاء
الرشوط املنصوص عليها يف قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون
اخلليجي ،وخاصة املادة الثانية املتعلقة بام إذا كانت العالمة املطلوب تسجيلها هي عالمة
حسبام ورد تعريفها باملادة املذكورة ،وكذلك حكم املادة الثالثة املتعلقة بام إذا كانت العالمة
قابلة للتسجيل.
أحقية رفض دول املجلس منح احلامية القانونية للعالمة األجنبية عىل أراضيها:
-51وأهم ما جيب مالحظته يف هذا الصدد هو أن دول جملس التعاون اخلليجي غري
ملزمة بالقبول احلتمي للعالمة األجنبية املطلوب تسجيلها عىل أراضيها ،فإذا كانت
أحكام القانون املوحد تقيض بعدم منح احلامية لتلك العالمة )35(،امتنعت عن تسجيلها،
دون أن يرتتب عىل امتناعها عن هذا التسجيل أية جزاءات قانونية.

()36

( )35األصل أنه ال جيوز ألي دولة أن ترفض تسجيل عالمة سبق تسجيلها يف دولة أخرى إال ألحد األسباب
التي أوردهتا املادة  5/6من اتفاقية باريس واملنصوص عليها عىل سبيل احلرص وهي-1 :إذا كان من شأن
تسجيل العالمة اإلخالل باحلقوق املكتسبة للغري يف الدولة التي تطلب فيها احلامية-2 .إذا كانت جمردة من أية
صفة مميزة ،أو كان تكوينها قارصا عىل إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل يف التجارة للداللة عىل نوع
املنتجات وجودهتا أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها ،أو حمل منشأ املنتجات أو زمن اإلنتاج ،أو إذا كانت
شائعة يف اللغة اجلارية أو العادات التجارية املرشوعة واملستقرة يف الدولة التي تطلب فيها احلامية-3 .إذا كانت
العالمة خمالفة للنظام العام أو اآلداب العامة ،والسيام إذا كانت من طبيعة يرتتب عليها تضليل اجلمهور .انظر
املادة  1/5من الربوتوكول.
(36) Dominique Kaesmacher, Yvan Brutsaert, "Le nouveau visage du système
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-52وعىل ذلك تستطيع دول املجلس رفض التسجيل الدويل ألي عالمة جتارية متى
خالفت أحكام الرشيعة اإلسالمية أو النظام العام هبا .وبالتايل يتصور رفض طلب
التسجيل الدويل للعالمة األجنبية يف دول املجلس استنادا ألن العالمة املطلوب تسجيلها
حتتوي مثال عىل رمز ديني )37(.أو إهنا حتتوي عىل صور منافية لألخالق العامة )38(.أو تتعلق
بمنتجات كحولية ،أو مواد غذائية من حلوم اخلنزير.
-53وبصفة عامة فلمكتب العالمات التجارية بدول جملس التعاون اخلليجي أن
يفحص العالمة املقيدة يف السجل الدويل مثلام يفحص العالمات التي تودع لديه مبارشة،
وحيق له أن يعلن رفضه منح احلامية للعالمة لذلك الطرف املتعاقد يف حال ظهور أي شك
عند إجراء الفحص ،أو قيام اعرتاض من الغري.

()39

d'enregistrement international des marques, op.cit. p. 316.

( (37قضت املحكمة االحتادية باإلمارات بعدم جواز تسجيل العالمة التجارية مكة كوال عىل أساس أن مدينة
مكة هي من مدن اململكة العربية السعودية ،وأن هذه األخرية تضم بجانب الكعبة كعلم عام مشاعر دينية أخرى
كاملزدلفة ومنى وجبل عرفات ،وكل هذه املشاعر أضفت عىل مكة الطابع الديني علقت هبا أذهان الناس،
وأضحت مكة بالتايل مدينة مقدسة هلا طابع ديني حيظر تسجيل أي عالمة جتارية مرتبطة هبا عمال باملادة 513
من قانون العالمات التجارية رقم  37لسنة  1992التي تنص عىل " :ال يسجل كعالمة جتارية أو عنرص منها
 -5العالمة املشاهبة أو املامثلة للرموز ذات الصبغة الدينية املحضة" .ومن ثم فإن التوصيف الذي انتهت إليه
املحكمة املطعون يف حكمها وهو أن مكة ليس هلا رمز ديني هو توصيف أخطأ فهم الواقع يف الدعوى وشابه
الفساد يف االستدالل مما يعيبه ويوجب نقضه" .الطعن رقم  273لسنة  ،2011جلسة  25يناير  ،2015منشور
عىل موقع املحكمة االحتادية العليا اإللكرتوين عىل الرابط التايل:

http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ

( (38حكم ديوان املظامل باململكة العربية السعودية بمنع تسجيل عالمة "ستار أكاديمي" كعالمة جتارية الشتامهلا
عىل ما خيالف اآلداب العامة بقوله" :أن برنامج "ستار أكاديمي" التلفزيوين اشتمل عىل حمرمات رشعية ،وصدر
بشأنه بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية ،وقرار وزير الداخلية بإزالة ،أو
إعادة تصدير ،أو إتالف البضائع التي حتمل اسم الربنامج .وحيث إن العالمة حمل الدعوى قد اختذت اسم الربنامج
بحروفه املميزة والشكل اهلنديس الذي روج به للربنامج وأصبح معروفا به ،فإن الدائرة تنتهي بإلغاء قرار وزارة
التجارة بقبول تسجيل العالمة حمل الدعوى" .احلكم الصادر من الدائرة اإلدارية الثانية يف القضية رقم 1/695
لعام 1436هـ منشور يف جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصادرة عن الديوان ،ص .1579
( )39تطلبت املادة  16من قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي يف حال قبول تسجيل
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كل ما هنالك أنه جيب عىل مكتب العالمات التجارية بدول جملس التعاون اخلليجي
إذا ما رفض حتقيق احلامية القانونية للعالمة األجنبية عىل أراضيه أن يعلن ذلك خالل فرتة
معينة ،حددها بروتوكول مدريد بمدة  18شهرا تبدأ من تاريخ إشعارها .فإذا انقضت
تلك املدة دون اعالن الرفض ،فإن طلب تسجيل العالمة يكون مقبوال ضمنيا( ،)40وتتمتع
العالمة بذات احلامية كام لو كانت أودعت مبارشة لدى ذات مكتب العالمات التجارية
بدول املجلس.

()41

-54أما حالة رفض مكتب التسجيل بدول املجلس حتقيق تلك احلامية ،فعليه إخطار
املكتب الدويل باملنظمة العاملية للملكية الفكرية بذلك ،مع بيان بكل خلفيات الرفض
وأسبابه استنادا إىل أحكام قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون
اخلليجي .فإذا مل يذكر املكتب الوطني أسباب الرفض ،أو كانت أسبابا غري قانونية ،فإن
الرفض يف هذه احلالة لن يقيد يف السجل الدويل ،وخيطر مالك التسجيل الدويل أو وكيله
بذلك ،كام خيطر مكتب العالمات بدول املجلس بأن الرفض مل يتم قيده يف السجل.

()42

وأهم ما جتب مالحظته يف هذا الصدد هو أن كل دولة مستقلة عن األخرى يف مسألة رفض
تسجيل العالمة ،وال جيوز إذا تعددت األطراف املتعاقدة يف رفضها للعالمة أن تتضامن
فيام بينها بإبداء أسباب مشرتكة.

()43

-55وبصفة عامة فإن تصديق مكتب العالمات الدويل عىل قرار الرفض ال حيول دون
تظلم مالك العالمة لدى الطرف املتعاقد مبارشة ،بحيث تنشأ بينهام عالقة مبارشة دون
العالمة أن يتم النرش عنها بأية وسيلة إلتاحة الفرصة لكل ذي مصلحة أن يعرتض عىل تسجيلها ،وذلك خالل
مدة  60يوما من تاريخ النرش .وجيب أن يكون االعرتاض مسببا ،فإذا تبني أنه غري جدي ،استمرت إجراءات
تسجيلها ،وإخطار املعرتض بسبب الرفض.
( )40انظر د .عدنان غسان برانبو" :التنظيم القانوين للعالمة التجارية" .مرجع سابق – ص .309
( )41املادة  1/4من الربوتوكول.
( )42املادة  3/5من الربوتوكول.
(43) Dominique Kaesmacher, Yvan Brutsaert, "Le nouveau visage du système
d'enregistrement international des marques, op.cit. p. 317.
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تدخل من املكتب الدويل يف هذا الشأن .وللسلطة املعنية عند بحث التظلم أن تؤيد قرار
الرفض أو ترتاجع عنه كليا أو جزئيا وتبلغ به املكتب الدويل الذي يقوم بنرشه يف اجلريدة
اخلاصة بالويبو ،ويرسل منه نسخة إىل صاحب التسجيل الدويل.
-56ويالحظ أخريا -وتطبيقا ألحكام الربوتوكول-أن يتم النص يف حالة تعيني
إحدى دول جملس التعاون اخلليجي يف طلب التسجيل الدويل للعالمة ،ثم تم إلغاء هذا
التسجيل بناء عىل طلب مكتب املنشأ ،فإنه جيوز للشخص الذي كان مالكا للتسجيل
الدويل للعالمة يف وقت إلغائه أن يودع لدى مكتب العالمات التجارية بإحدى دول
املجلس خالل  90يوما من التاريخ الذي ألغي فيه التسجيل طلبا لتسجيل نفس العالمة
فيام يتعلق بالسلع واخلدمات التي كان يشملها التسجيل الدويل امللغي.

()44

-57هذه هي أهم األحكام التي يقوم عليها تعديل قانون العالمات التجارية املوحد
لدول جملس التعاون اخلليجي فيام يتعلق بالتسجيل الدويل للعالمات التجارية والتي جيب
أن تتبلور يف شكل مواد متتالية ختتتم بامدة عامة ينص فيها عىل رسيان األحكام املنصوص
عليها يف بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات يف كل ما مل يرد بشأنه نص
خاص يف هذا القانون.
احلامية القانونية للعالمة التجارية املشهورة بدول جملس التعاون اخلليجي:
-78ومن األمهية أن نشري يف ختام هذا املطلب إىل أن العالمة التجارية املشهورة تتمتع
بحامية قانونية بدول جملس التعاون اخلليجي رغم عدم تسجيلها هبا .وهو ما نصت عليه
املادة الرابعة من قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي بعدم
جواز تسجيل العالمة التجارية املشهورة التي جتاوزت شهرهتا حدود البلد األصيل ألي
بلد آخر عىل سلع أو خدمات مطابقة أو مشاهبة إال إذا قدم طلب من مالك العالمة
املشهورة أو بموافقة رصحية منه.
( )44املادة ( 9خامسا) من الربوتوكول.
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-59وقد وضع قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي معيارا
للعالمة املشهورة ) (well-known markيف املادة ( )2/4وهو مدى معرفتها لدى اجلمهور
املعني نتيجة تروجيها .وهو ما قررته اتفاقية الرتبس يف املادة  2/16بالنص عىل إنه لتقرير
ما إذا كانت عالمة جتارية مشهورة ،يتعني مدى معرفتها من قبل قطاع اجلمهور املعني بام
يف ذلك معرفتها يف البلد العضو املعني نتيجة ترويج العالمة.

()45

وتطبيقا لذلك صدر عن ديوان املظامل باململكة العربية السعودية حكم هام يقيض بإلغاء
قرار وزارة التجارة والصناعة املتضمن قبول تسجيل عالمة مشاهبة لعالمة جتارية
مشهورة ،مستندا يف حكم اإللغاء إىل تطبيق أحكام اتفاقية باريس التي انضمت إليها
اململكة ،مقررا يف حيثياته ما ييل" :وحيث إن الثابت أن العالمة (فحم الشعلة) من
العالمات شائعة الشهرة والتي قامت املدعية باستعامهلا وتروجيها يف السوق اخلليجي،
األمر الذي يتضح معه ذيوع هذه العالمة يف األوساط التجارية ،وهلا األسبقية يف ذلك
فتكون أحق هبا )...( .وحيث إن الثابت أن املدعية سبقت الرشكة طالبة التسجيل إىل هذه
العالمة ولو مل تقم بتسجيلها باململكة إال أنه اشتهر استعامهلا فتكون املدعية أحق هبا ()...
األمر الذي تنتهي معه الدائرة إىل إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة املتضمن تسجيل
العالمة التجارية كلمتي (فحم الشعلة).

()46

-60ويف حكم مماثل صادر عن القضاء اإلمارايت أصدرت املحكمة االحتادية العليا
حكام هاما يقيض بإلغاء قرار وزارة التجارة بتسجيل عالمة جتارية تأسيسا عىل املادة الرابعة
التي تنص عىل أنه ال جيوز تسجيل العالمات التجارية ذات الشهرة العاملية التي جتاوز
حدود البلد األصيل للعالمة إىل البالد األخرى إال بناء عىل طلب مالكها األصيل أو بناء
( )45انظر د .حسام الدين الصغري" :اجلديد يف العالمات التجارية" ،دار الفكر اجلامعي ،2004 ،ص ،72
حممد بن عبد الرمحن الشمري" :محاية العالمة التجارية وفقا التفاقية الرتبس" ،ص .19 ،18
( )46احلكم الصادر من حمكمة االستئناف اإلدارية يف القضية رقم /1/2505ق لعام 1428هـ ،بتاريخ
1430/6/10هـ ،منشور يف جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية ،ص .2018
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عىل توكيل رسمي منه".

()47

-61ويف تقديري إن احلامية القانونية التي تتحقق للعالمة املشهورة هي محاية نسبية
وليست مطلقة ،ذلك أهنا تقترص حينام يراد استخدامها عىل سلع وخدمات مطابقة أو
مماثلة ،بينام ال يوجد ما يمنع من تسجيلها عىل سلع أو خدمات غري مطابقة أو مشاهبة ما
دام مل يكن من شأن هذا التسجيل أن حيدث لبسا بني العالمة املشهورة والعالمة املسجلة،
أو يلحق رضرا حمتمال باملك العالمة املشهورة )48(.كام أن احلامية التي تتحقق هلا قارصة
عىل احلامية املدنية فقط ( ،)49أما احلامية اجلزائية فيلزم لتحقيقها أن تكون العالمة التجارية
املشهورة مسجلة يف البلد املطلوب فيها احلامية )50(.ومن هنا يعود التسجيل الدويل
للعالمات التجارية بالنفع عىل أصحاب العالمات التجارية املشهورة حيث يستطيعون
بموجب هذا التسجيل حتقيق احلامية املطلقة املدنية واجلزائية لعالماهتم التجارية.

()51

( )47انظر الطعن رقم  281لسنة  2014الصادر من املحكمة االحتادية العليا -جلسة األربعاء املوافق
 2015/1/21منشور عىل موقع املحكمة السابق اإلشارة إليه.
( )48انظر د .عبد الفتاح بيومي حجازي :امللكية الصناعية يف القانون املقارن" .دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية
 ،2008ص  70وما بعدها ،وانظر كذلك ص  206من ذات املرجع.
( )49د .رناد سامل الضمور :احلامية املدنية للعالمة التجارية املشهورة" .مكتبة القانون واالقتصاد -الرياض
.2013
( )50يتبني عدم حتقيق احلامية اجلزائية للعالمات التجارية املشهورة من نص املادة  39من قانون العالمات
التجارية املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي الذي يقيض بعقوبة احلبس مدة ال تزيد عىل مخس سنوات
وبالغرامة التي ال تزيد عىل مليون ريال سعودي أو ما يعادهلا بعمالت دول املجلس أو بإحدى هاتني العقوبتني
كل من زور عالمة تم تسجيلها طبقا ألحكام هذا القانون (النظام).
(51) Georges Bonet, La protection des marques notoires dans la Code de la propriété
intellectuelle, Mélanges Jean Foyer, PUF, 1997.190 et ss.
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املطلب الثاين
تأسيس مكتب العالمات التجارية
لدول جملس التعاون اخلليجي
 -62بالرغم من وجود قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون
اخلليجي ،وهي خطوة بالغة األمهية نحو إرساء نظام قانوين للتسجيل املوحد للعالمات
التجارية بدول املجلس .إال أنه قد جاء خلوا من النص عىل إنشاء مكتب إقليمي لتسجيل
العالمات التجارية عىل صعيد دول املجلس ،مثلام هو معمول به يف االحتاد األوريب.
فتسجيل العالمة التجارية "املوحدة" لتشمل كل دول اخلليج مل يتم حتى اآلن بصفة
هنائية .وهذا يعني أن أي رشكة تابعة إلحدى دول جملس التعاون اخلليجي وهلا عالمة
جتارية مسجلة ال تستطيع االستفادة من هذا التسجيل للحامية يف الدول اخلليجية
األخرى ،وإنام عليها تقديم طلب منفصل يف كل دولة من دول املجلس.
 -63وهذا الوضع السائد ال حيقق الغاية املرجوة من الترشيع املوحد للعالمات
التجارية بدول جملس التعاون اخلليجي ،وهلذا فقد بات إنشاء هذا املكتب أمرا ملحا
ورضوريا لتحقيق الوحدة التجارية واالقتصادية الكاملة لدول املجلس.

()52

فامليزة من إنشاء مثل هذا املكتب هو أنه حيقق تسجيل العالمة التجارية اخلليجية عىل
غرار ما انتهجه االحتاد األوريب مؤخرا من وجود عالمة االحتاد األوريب

(la Marque de

) l'Union européenneومن إنشاء مكتب االحتاد األوريب للملكية الفكرية )،)53((EUIPO
وذلك بموجب التعديل األخري الصادر بالالئحة رقم 2424لسنة  2015والذي دخل
( (52يذكر أن األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية قد اقرتحت يف مطلع عام  2015إنشاء مكتب
موحد لتسجيل العالمات التجارية بدول املجلس ،ملواصلة مسرية التكامل االقتصادي لدول املجلس فيام يتعلق
بتوحيد إجراءات تسجيل األنشطة االقتصادية والتشجيع عىل إقامة املشاريع املشرتكة بني أفراده ومؤسساته
ورشكاته ،ومل يبت يف هذا االقرتاح بصورة هنائية.
( (53إشارة إىل احلروف األوىل السم املكتب باللغة اإلنجليزيةEuropean Union Intellectual Property office. :
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حيز النفاذ اعتبارا من  23مارس .2016

()54

االختصاصات املمنوحة ملكتب العالمات التجارية لدول جملس التعاون اخلليجي:
-64سوف يعد مكتب العالمات التجارية لدول جملس التعاون اخلليجي هو املكتب
اإلقليمي لدول املجلس املنوط به تسجيل العالمات التجارية عىل مستوى دول املجلس:
(اململكة العربية السعودية – اإلمارات العربية املتحدة – الكويت – البحرين –قطر –
سلطنة عامن) كام أنه سيكون املنوط به تسجيل العالمة التجارية اخلليجية تسجيال دوليا
من خالل اتصاله باملكتب الدويل باملنظمة العاملية للملكية الفكرية .وأخريا يف اختصاصه
بتلقي الطلبات من خارج دول املجلس التي يرسلها املكتب الدويل بالويبو بخصوص
تعيني جملس التعاون اخلليجي كطرف متعاقد معني .وسوف نتناول هذه االختصاصات
عىل التوايل.
أوال :القيام بتسجيل العالمات التجارية اخلليجية:
-65لعل من أوىل املهام التي سوف خيتص هبا مكتب العالمات التجارية اإلقليمي
بدول جملس التعاون اخلليجي هو قيامه بتسجيل العالمات التجارية التي يتقدم أصحاهبا
من مواطني دول املجلس ،أو املقيمني فيها ،أو لدهيم منشأة جتارية أو صناعية هبا ،سواء
جاء تقديم الطلب منهم مبارشة أو عن طريق وساطة مكتب العالمات التجارية الوطني.
وهذا التسجيل يمنح العالمة التي تم تسجيلها بإحدى دول املجلس سواء أكانت عالمة
جتارية سعودية ،أم إماراتية ،أم عامنية ،أم بحرينية ،أم قطرية ،أم كويتية( )55صفة أخرى
وهي العالمة اخلليجية إن صح هذا التعبري .وبذلك يامرس املكتب اخلليجي نفس مهام
( )54من اجلوانب األخرى التي شملها تعديل الالئحة :ختفيض الرسوم املستحقة للمكتب عند تسجيل العالمة
ورسوم جتديدها ،وإلغاء رشط املثيل البياين لتسجيل العالمة التجارية مما يسمح بتسجيل عالمة األصوات
والروائح.
( )55والفرض أن هذه العالمات التجارية الوطنية قد تم تسجيلها وفقا لقانون موحد تلتزم به كافة الدول
األعضاء باملجلس وهو قانون (نظام) العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي.
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مكتب االحتاد األوريب للملكية الفكرية ) (EUIPOالذي يتوىل تسجيل العالمات التجارية
الصادرة عن إحدى دول االحتاد كالعالمة التجارية الفرنسية ،أو األملانية ،أو اإليطالية،
ليمنحها صفة أخرى بناء عىل طلب مالكها وهي عالمة االحتاد األوريب.

()56

-66وقد حددت املادة السادسة من قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس
التعاون اخلليجي الفئات التي حيق هلا تسجيل العالمة التجارية بقوهلا" :للفئات التالية
احلق يف تسجيل عالماهتم التجارية:
 .1كل شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حريف أو
صاحب مرشوع خاص باخلدمات ومتمتع بجنسية أي من دول املجلس.
 .2األجانب الذين يقيمون يف أي من دول املجلس ،ويكون مرصحا هلم بمزاولة عمل من
األعامل التجارية أو الصناعية أو احلرفية أو اخلدمية.
 .3األجانب الذين ينتمون إىل دولة تعامل دول املجلس التي تسجل بأي منها العالمة باملثل.
 .4املصالح العامة.
-67كام بني القانون املذكور يف املادتني الثانية والثالثة تعريف العالمة التجارية،
والرشوط الواجب توافرها يف العالمة لتكون قابلة للتسجيل بدول جملس التعاون
اخلليجي ،ومن ثم تنطبق نفس النصوص عندما يراد تسجيل العالمة الوطنية لتكون
عالمة خليجية ،باإلضافة إىل دفع الرسوم اخلاصة هبذا التسجيل.
-68ونستطيع القول إن العالمة التي سيتم تسجيلها من قبل مكتب العالمات
التجارية لدول جملس التعاون اخلليجي تصبح هلا احلامية القانونية يف كافة دول املجلس
الست وليس فقط يف دولة بعينها من دول املجلس ،حيث تتصف تلك العالمة بصفة
العالمة اخلليجية .أي إهنا تعطي صاحبها محاية واسعة عىل كل أرايض دول املجلس .ومن
( )56انظر يف نشأة العالمة التجارية لالحتاد األوريب:
Luis Van Bunnen, "Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun - Préface
de Jean G. Renauld Bruxelles, 1967, p, 17 et ss.
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ثم فإن املبدأ الذي يقوم عليه تسجيل العالمة اخلليجية هو "الكل أو ال يشء"(Tout ou .
) rienوبمعنى آخر ليس هناك حل وسط :إما أن حيصل طالب التسجيل للعالمة التجارية
الوطنية سواء أكانت عالمة إماراتية أم سعودية أم غريها من عالمات دول املجلس عىل
احلامية بجميع الدول األعضاء بمجلس التعاون أم ال حيصل عليها عىل اإلطالق.

()57

وعليه فإن رفض تسجيل العالمة خليجيا سيبقي عليها كعالمة وطنية تقترص محايتها
داخل الدولة اخلليجية التي سجلت هبا دون غريها.
 -69وعندما يتم تسجيل العالمة اخلليجية ،فإنه البد من استخدامها بطريقة جدية
خالل اخلمس سنوات التالية للتسجيل وإال تعرضت للشطب .وهذا احلكم مقرر يف
القوانني املقارنة ونص عليه قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون
اخلليجي يف املادة  25بقوله" :للمحكمة ،بناء عىل طلب أي من ذوي الشأن ،أن تأمر
بشطب التسجيل إذا ثبت لدهيا أن العالمة مل تستعمل بصفة جديدة مدة مخس سنوات
متتالية ،إال إذا قدم مالك العالمة ما يربر عدم استعامهلا املدة املذكورة".

()58

ثانيا :تلقي طلبات تسجيل العالمة اخلليجية عىل الصعيد الدويل:
 -70خيتص ثانيا مكتب العالمات التجارية اإلقليمي لدول جملس التعاون اخلليجي
بتسجيل العالمة اخلليجية عىل الصعيد الدويل .ويستمد املكتب هذا االختصاص من
أحكام املادة  14من بروتوكول مدريد التي نصت يف فقرهتا األوىل عىل ما ييل:
( -1أ) جيوز لكل دولة طرف يف اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية أن تصبح طرفا
يف هذا الربوتوكول".
( )57وهذا هو املبدأ املعمول به عند تسجيل عالمة االحتاد األوريب انظر مقالة األستاذ  Manuel Rocheبعنوان:
 L’Union européenne réforme le droit des marquesمنشور عىل املوقع االلكرتوين:
http://www.village-justice.com/articles/Union-europeenne-reforme-droit-des,20770.html

( )58انظر د .عيل سيد قاسم" :حقوق امللكية الفكرية يف قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة –دراسة مقارنة،
دار النهضة العربية ،ط ،2009 .ص  133وما بعدها.
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ب -فضال عن ذلك ،جيوز أيضا لكل منظمة دولية حكومية أن تصبح طرفا يف هذا
الربوتوكول إذا استوفيت الرشوط تالية الذكر:
-1تكون دولة واحدة عىل األقل من الدول األعضاء يف تلك املنظمة طرفا يف اتفاقية
باريس حلامية امللكية الصناعية.
-2يكون لتلك املنظمة مكتب إقليمي ألغراض تسجيل العالمات ،ويكون التسجيل
نافذا يف أرايض املنظمة ،رشط أال يكون ذلك املكتب حمل إخطار بناء عىل املادة ( 9رابعا).
-91ويستخلص من نص املادة السابقة ،أهنا أجازت لكل دولة طرفا يف اتفاقية باريس
أن تصبح طرفا يف الربوتوكول ،مما تستطيع معه كافة دول جملس التعاون اخلليجي االنضامم
للربوتوكول بحكم أهنا قد انضمت مجيعا إىل اتفاقية باريس ،وقد كان آخرها دولة الكويت
التي انضمت يف  2014/9/2وسبقها كل من اململكة العربية السعودية يف
 ،2003/12/11وقطر يف  ،2000/4/5وسلطنة عامن يف  ،1999/4/14ومملكة
البحرين يف  ،1997/7/29ودولة اإلمارات العربية املتحدة يف .1996/6/19

()59

بيد أنه حتى كتابة سطور هذا البحث ،فإن مملكة البحرين وسلطنة عامن مها الدولتان
الوحيدتان األعضاء بمجلس التعاون اخلليجي اللتان استفادتا من انضاممهام التفاقية
باريس وانضمتا إىل بروتوكول مدريد .األمر الذي يربهن عىل عدم وجود أية عوائق
قانونية بالنسبة لباقي دول املجلس ألن حتذو حذو هاتني الدولتني يف االنضامم لنفس
الربوتوكول.
-72ومن ناحية أخرى أجازت الفقرة (ب) لكل منظمة دولية حكومية أن تصبح طرفا
يف بروتوكول مدريد بتوافر رشطني معا ،ومها :أن تكون دولة واحدة عىل األقل من الدول
األعضاء يف تلك املنظمة (جملس التعاون اخلليجي) طرفا يف اتفاقية باريس حلامية امللكية
( )59انظر قائمة الدول املنضمة التفاقية باريس حتى  15يناير  2016والبالغ عددها  176دولة عىل موقع
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) سابق اإلشارة إليه.
202

42

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/4

??????? ??????? ???? ???? ???????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???? ??? Makhlouf:

[د .أحمد صالح علي مخلوف]

الصناعية ،وقد رأينا حاال أن كافة دول املجلس دون استثناء قد انضمت إىل اتفاقية
باريس .أما الرشط الثاين فهو أن يكون هلذه املنظمة ،أي جملس التعاون اخلليجي مكتب
إقليمي ألغراض تسجيل العالمات يكون نافذا يف أرايض املجلس .وهذا الرشط يمكن
حتقيقه بسهولة ،ذلك أن املجال متاح -عىل ضوء اقرتاحنا بإنشاء هذا املكتب-أمام جملس
التعاون لدول اخلليج العربية لالنضامم لنظام مدريد ،ليكون بذلك املنظمة اإلقليمية الثالثة
بعد االحتاد األوريب واملنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية للدول الناطقة باللغة الفرنسية.
-73وعلينا التأكيد بأنه ال توجد أية عوائق قانونية حتول دون إنشاء مكتب العالمات
اإلقليمي لدول املجلس ،حيث باتفاق الدول املذكورة عىل توحيد ترشيعاهتا الوطنية يف
جمال العالمات ،وإصدارها بالفعل قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون
اخلليجي ،فإهنا تستطيع يف أي وقت إخطار املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
بإنشاء املكتب اإلقليمي ،وترصحيها يف هذا اإلخطار بأنه يتعني اعتبار كل أقاليمها بلدا
واحدا يف هذا اخلصوص )60(.وبمجرد هذا اإلخطار فإنه يصبح نافذا بعد ثالثة شهور من
تاريخ تبليغه بواسطة املدير العام للبلدان املتعاقدة األخرى ،تطبيقا للفقرة الثانية من املادة
( 9رابعا) من بروتوكول مدريد.
-74وهكذا ينعقد االختصاص الثاين ملكتب العالمات التجارية بدول جملس التعاون
اخلليجي بتلقي الطلبات التي تقدم إليه من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني التابعني
لدول املجلس أو املقيمني فيها ،أو املالكني ملؤسسة جتارية حقيقية وفعالة هبا لتسجيل
عالماهتم اخلليجية تسجيال دوليا ( ،)61أي االنتقال خلطوة أبعد يف حتقيق احلامية القانونية
( )60تنص الفقرة األوىل من املادة ( 9رابعا) من بروتوكول مدريد عىل إنه إذا اتفقت عدة دول من البلدان
املتعاقدة عىل توحيد ترشيعاهتا الوطنية يف جمال العالمات ،جاز هلا أن ختطر املدير العام للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية :أ-بأن مكتبا مشرتكا سوف حيل حمل مكتب العالمات التجارية الوطني يف كل منها .ب-وأنه يتعني
اعتبار كل أقاليمها بلدا واحدا يف خصوص تطبيق األحكام السابقة هلذه املادة أو جزء منها.
( )61يتصور أن تكون اللغة التي حيددها املكتب اخلليجي يف تقديم الطلبات الدولية لتسجيل العالمة اخلليجية
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للعالمة التجارية من النطاق اإلقليمي للنطاق الدويل.
-75ويتوىل املكتب اإلقليمي لدول جملس التعاون إرسال طلبات تسجيل العالمة
اخلليجية للمكتب الدويل باملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) باعتباره مكتب املنشأ
) (Office d'origineالذي منح تلك العالمات .ومن ثم فإن العالمة املسجلة بإحدى دول
املجلس فقط ال يمكن تقديمها للتسجيل الدويل من خالل مكتب العالمات اخلليجي ،وإنام
يتوىل ذلك املكتب الوطني الذي أعطى تسجيل تلك العالمة.
-76هذا ويتحقق مكتب العالمات اإلقليمي لدول املجلس قبل إرسال الطلب إىل
املكتب الدويل من أنه خمتص به وفقا ألحكام بروتوكول مدريد )62(،وأن العالمة املطلوب
تسجيلها تتطابق مع العالمة املسجلة لديه.
-77ويالحظ أنه إذا كانت العالمة اخلليجية التي يراد تسجيلها دوليا مقيدة باسم
شخص واحد بالذات ،فإن التسجيل الدويل يعترب كأنه حل حمل التسجيل اإلقليمي دون
اإلرضار باحلقوق املكتسبة نتيجة للتسجيل األخري ،وذلك بالرشوط املنصوص عليها يف
املادة  2/4من الربوتوكول.

()63

ثالثا :فحص الطلبات الدولية التي يكون جملس التعاون اخلليجي طرفا متعاقدا معينا:
-78خيتص أخريا مكتب العالمات التجارية اإلقليمي لدول جملس التعاون اخلليجي
هي اللغة اإلنجليزية ،باعتبار أن اللغتني الفرنسية واإلسبانية ليستا من اللغات واسعة االنتشار بدول جملس
التعاون اخلليجي.
( )62أوضحت املادة  2/2من بروتوكول مدريد أنه إذا أودع الطلب األسايس لدى مكتب منظمة متعاقدة تعني
أن يكون الشخص الذي أودع ذلك الطلب أحد مواطني دولة عضو يف تلك املنظمة املتعاقدة ،أو من املقيمني
عىل أراضيها ،أو له فيها منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية.
( )63وتتمثل هذه الرشوط بأن متتد احلامية النامجة عن التسجيل الدويل إىل الطرف املتعاقد املذكور بناء عىل املادة
( 3ثالثا)  ،2 ،1وأن تكون كل السلع واخلدمات املذكورة يف التسجيل اإلقليمي مذكورة أيضا يف التسجيل
الدويل بالنسبة إىل الطرف املتعاقد املذكور ،وأخريا أن يصبح التمديد املذكور أعاله نافذا بعد تاريخ التسجيل
اإلقليمي.
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بفحص طلبات تسجيل العالمات التجارية من خارج دول املجلس والتي يطلب
أصحاهبا تعيني جملس التعاون اخلليجي كمنظمة إقليمية يف طلبات التسجيل الدويل ،أو
يف تعيينات الحقة .وعند طلب هذا التعيني والذي يتوىل إرساله املكتب الدويل للعالمات
التجارية باملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،يصبح من مهام املكتب اإلقليمي لدول جملس
التعاون فحص طلبات التسجيل الدويل للعالمة التجارية.
-79وبناء عىل ذلك يتوىل املكتب اخلليجي نرش الطلب الدويل يف اجلريدة الرسمية
للدول األعضاء الست يف جملس التعاون اخلليجي ،إلتاحة الفرصة ألي شخص ذي
مصلحة أن يعرتض عىل هذا التسجيل .ويف حالة وجود مثل هذا االعرتاض ،أو رأى
مكتب التعاون اخلليجي ذاته أن العالمة موضوع التسجيل الدويل ال يمكن محايتها بدول
املجلس ،كام لو كانت عالمة تتعلق بمرشوبات روحية ،فإنه خيطر املكتب الدويل بالرفض.
-80ويتمتع طالب التسجيل الدويل بنفس الوسائل القانونية لالعرتاض عىل القرار
كام لو كانت العالمة قد أودعت للتسجيل مبارشة لدى مكتب العالمات اإلقليمي .أما يف
حالة قبول املكتب املذكور تسجيل العالمة ،فإهنا تصبح بالتايل حمل محاية يف كافة دول
جملس التعاون اخلليجي ملدة عرش سنوات قابلة للتجديد.
-81ويالحظ أنه يف حالة إعالن جملس التعاون اخلليجي عند إيداعه وثيقة تصديقه أو
قبوله ،أو موافقته عىل هذا الربوتوكول ،أو وثيقة انضاممه إليه ،بأنه لن يمنح امتداد احلامية
النامجة عن أي تسجيل دويل عىل أراضيه قبل دخول الربوتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إليه،
فإن أي طلب للتسجيل الدويل يف هذا اخلصوص لدي مكتب العالمات اإلقليمي لدول
املجلس ال يكون مقبوال وفقا للامدة  5/14من الربوتوكول.

()64

( )64وتنص هذه املادة عىل أنه "جيوز لكل دولة أو منظمة مشار إليها يف الفقرة ( )1عند إيداعها وثيقة تصديقها
أو قبوهلا ،أو موافقتها عىل هذا الربوتوكول ،أو وثيقة انضاممها إىل هذا الربوتوكول ،أن تعلن أنه ال جيوز أن متتد
إليها احلامية النامجة عن أي تسجيل دويل جيري وفقا هلذا الربوتوكول قبل دخوله حيز التنفيذ بالنسبة إليها".
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خامتة
-82وبعد فقد حاولنا يف هذا البحث أن نعرض لنظام قانوين متكامل للتسجيل الدويل
للعالمات التجارية بدول جملس التعاون اخلليجي .وقد كان لدينا عدة عوامل تدفعنا
إلرساء مثل هذا النظام.
فمن ناحية أوىل :تم التصديق من قبل املجلس األعىل لدول جملس التعاون اخلليجي
عىل قانون العالمات التجارية املوحد ،الذي يعمل عىل توفري األرضية القانونية املطلوبة
لتسجيل العالمات التجارية ليس فقط عىل املستوى اإلقليمي وإنام أيضا عىل املستوى
الدويل.
ومن ناحية ثانية تم تعديل نظام مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات التجارية
بحيث أصبح بروتوكول مدريد هو وحده الذي حيكم التسجيل الدويل للعالمات
التجارية اعتبارا من  31اكتوبر .2015
ومن ناحية ثالثة فقد انضمت دولة الكويت إىل اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية
يف أواخر عام  ،2014وقد كانت الدولة الوحيدة من دول جملس التعاون اخلليجي التي مل
تنضم لتلك االتفاقية ،مما كان حيول دون انضاممها لنظام مدريد بشأن التسجيل الدويل
للعالمات التجارية.
ومن ناحية رابعة وأخرية :اجتاه االحتاد األوريب إىل تعديل نظام العالمات التجارية
باالحتاد ،بأن أنشأ مكتب االحتاد األوريب للملكية الفكرية ،وتغيري مسمى العالمة
االحتادية إىل عالمة االحتاد األوريب.
-83كل هذه العوامل املتالحقة ،جعلتنا نفكر يف إرساء نظام قانوين متكامل للتسجيل
الدويل للعالمات التجارية عىل صعيد دول جملس التعاون اخلليجي كنموذج عريب متميز
للتكامل االقتصادي .وحددنا أسس إرساء هذا النظام يف حمورين رئيسيني :األول انضامم

206

46

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/4

??????? ??????? ???? ???? ???????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???? ??? Makhlouf:

[د .أحمد صالح علي مخلوف]

كافة دول املجلس لنظام مدريد ،والثاين وضع اآللية القانونية الالزمة للتسجيل الدويل
للعالمات التجارية عىل مستوى دول جملس التعاون اخلليجي.
-84ونستطيع أن نربز أهم نتائج البحث يف النقاط التالية:
أوال :أثبت نظام مدريد للتسجيل الدويل للعالمات التجارية فائدة كبرية ألصحاب
العالمات التجارية من خمتلف أنحاء العامل ،إذ يكفي قيامهم بإيداع طلب دويل واحد لدى
املكتب الدويل باملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) من خالل مكتب املنشأ حتى يتم
تسجيل العالمة يف العديد من دول العامل .مما يتيح هلم محاية قانونية واسعة لعالماهتم
التجارية بالنسبة للسلع واخلدمات يف أسواق التصدير من خالل إجراء هذا التسجيل
املوحد ،وذلك بدال من اتباع التسجيل الفردي يف كل دولة عىل حدة ،ووفقا إلجراءات
ورشوط خمتلفة ،وتعدد يف دفع الرسوم واملصاريف ،وتباين يف مدد احلامية املمنوحة لنفس
العالمة.
ثانيا :وانطالقا من النتيجة األوىل ،فإنه من األمهية بمكان إلرساء نظام قانوين متكامل
للتسجيل الدويل للعالمات التجارية بدول جملس التعاون اخلليجي أن تنضم دول هذا
املجلس إىل نظام مدريد ،وحتديدا :اململكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة،
ودولة الكويت ،وقطر ،حيث انضمت بالفعل مملكة البحرين وسلطنة عامن إىل هذا
النظام .وال توجد أية عقبات قانونية حتول دون انضامم الدول املذكورة باعتبارها منضمة
مجيعا التفاقية باريس بشأن محاية امللكية الصناعية وهو الرشط الوحيد املتطلب لالنضامم
لنظام مدريد.
ثالثا :إنه باتفاق دول جملس التعاون اخلليجي عىل توحيد ترشيعاهتا الوطنية يف جمال
العالمات ،وإصدارها بالفعل قانون العالمات التجارية املوحد لدول جملس التعاون
اخلليجي والتصديق عليه من قبل املجلس األعىل ،فإن ذلك يؤهلها وفقا ألحكام املادة
 14من بروتوكول مدريد إلنشاء مكتب إقليمي للعالمات التجارية يتوىل تسجيل العالمة
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اخلليجية ،ومن ثم يستطيع املجلس كمنظمة إقليمية إخطار املدير العام للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية بانضاممه لنظام مدريد ليكون املنظمة اإلقليمية الثالثة بعد االحتاد األوريب
واملنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية للدول الناطقة بالفرنسية.
رابعا :يتطلب النظام القانوين املتكامل للتسجيل الدويل للعالمات التجارية بدول
جملس التعاون اخلليجي تعديل قانون العالمات التجارية املوحد لدول املجلس بحيث
يتضمن بابا إضافيا عن التسجيل الدويل للعالمات التجارية ،فضال عن التسجيل
اإلقليمي عىل صعيد دول املجلس .ويكفل هذا التعديل ألصحاب العالمات التجارية
من أعضاء نظام مدريد متديد نطاق محايتهم إىل أسواق اخلليج من خالل إجراء واحد
مبسط وفعال ،مما يفتح املجال أمام كافة الرشكات األجنبية ذات املنتجات واخلدمات
املتميزة للدخول بقوة يف األسواق اخلليجية ،وضخ االستثامرات األجنبية هبا نتيجة وجود
نظام لدهيا للتسجيل الدويل للعالمات التجارية .وبذلك يمكن توفري احلامية القانونية
للعالمات التجارية الوطنية واألجنبية عىل حد سواء.
خامسا :يعطي النظام القانوين املتكامل للتسجيل الدويل للعالمات التجارية بدول
جملس التعاون اخلليجي احلق لدول املجلس يف رفض تسجيل العالمة التجارية األجنبية
عىل أراضيها ،حيث تستطيع كل دولة إخطار األمني العام للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية بأهنا لن حتقق احلامية املنشودة للعالمة األجنبية ألسباب تتعلق بأنظمتها الداخلية،
كام لو كانت العالمة ختالف النظام العام (أحكام الرشيعة اإلسالمية) أو اآلداب العامة،
أو تتعلق برشكات تابعة لدول حيظر التعامل معها.
التوصيات:
-85ال نبالغ إذ قلنا إن انضامم دول جملس التعاون اخلليجي لنظام مدريد سوف يزيد
هذا النظام نطاقا جغرافيا هاما ،ويفتح املجال أمام الرشكات العاملة بدول املجلس،
ال سيام الصغرية واملتوسطة منها ،إلمكانية تسجيل عالماهتا التجارية عامليا يف الدول
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املنضمة لالحتاد ،بام يعود بالفائدة عىل اقتصاد دول املجلس من خالل محاية اإلنتاج
الوطني يف اخلارج ،فضال عن توفري تلك الرشكات ملصاريف التقايض التي قد تضطر إليها
عند االعتداء عىل عالماهتا التجارية غري املسجلة باخلارج.
-86وإذا كان االنضامم لنظام مدريد هو يف املقام األول قرار سيادي ،فإنه يالحظ أن
ليس ثمة موانع قانونية حتول دون إصدار هذا القرار ،باعتبار أن مجيع دول جملس التعاون
اخلليجي قد انضمت التفاقية باريس بشأن محاية امللكية الصناعية ،وهو الرشط اجلوهري
لالنضامم لنظام مدريد .ولعل ما انتهجه االحتاد األوريب مؤخرا يف تعديل اإلطار
الترشيعي لقانون العالمات التجارية لدول االحتاد وتغيري مسمى العالمة االحتادية إىل
عالمة االحتاد األوريب ،ومكتب التنسيق يف السوق الداخيل ) (OHMIإىل مكتب امللكية
الفكرية لالحتاد األوريب ) (EUIPOيدعونا إىل التوصية بالسري يف هذا االجتاه ،وتكريس
اجلهد نحو التوحيد الكامل لكل ما يتعلق بشؤون تسجيل العالمات التجارية ،وإسباغ
احلامية عليها يف كل دول جملس التعاون اخلليجي ،ومن ثم إزالة العقبات التي تعرتض
انسياب السلع واخلدمات بني دول املجلس.
-87ولعل اخلطوة األوىل تكمن يف أن حتذو كل من اململكة العربية السعودية ،ودولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ودولة الكويت ،ودولة قطر ،حذو كل من مملكة البحرين
وسلطنة عامن يف االنضامم لنظام مدريد ،ومن ثم تعديل قانون العالمات التجارية املوحد
لدول جملس التعاون اخلليجي يف ضوء هذا االنضامم ،بام يسمح بإنشاء مكتب إقليمي
للعالمات التجارية بدول املجلس متهيدا النطالق العالمة اخلليجية املوحدة التي تتحقق
هلا احلامية القانونية يف كافة دول املجلس ،ومن بعد تسجيلها دوليا من خالل نفس املكتب
مما يعطي هلا نطاقا أوسع للحامية القانونية يف الكثري من دول العامل .وهذا كله يدعم وال
شك التوجهات التي يتطلع هلا املجلس يف حتقيق الوحدة االقتصادية والتجارية بني مجيع
الدول األعضاء.
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-88ويبقى عىل دول املجلس أن تقوم من اآلن فصاعدا بتأهيل الكوادر البرشية التي
سوف تتعامل مع طلبات التسجيل الدويل للعالمات التجارية من حيث إجادهتا للغة
االنجليزية التي نرى أهنا اللغة املناسبة من بني اللغات الثالث بالنسبة لدول املجلس،
فضال عن إيفاد هذه الكوادر يف برامج تدريبية باملنظمة العاملية للملكية الفكرية الكتساب
املهارات الالزمة يف تسجيل العالمات التجارية عىل الصعيد الدويل ،ويمكن االستفادة
من جتربة كل من مملكة البحرين وسلطنة عامن يف هذا املجال باإلضافة إىل جتارب الدول
العربية األخرى التي انضمت من قبل لنظام مدريد كاململكة املغربية ومجهورية مرص
العربية واجلزائر وغريها.
-89ويف النهاية إذا أفلح هذا البحث يف حتقيق الغاية املرجوة منه نحو إرساء نظام
قانوين متكامل للتسجيل الدويل للعالمة التجارية بدول جملس التعاون اخلليجي فإنه
يكون قد حقق كل غايته ،وإن مل يفلح فحسبنا إننا بذلنا فيه كل ما نستطيع من جهد.

210

50

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/4

??????? ??????? ???? ???? ???????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???? ??? Makhlouf:

[د .أحمد صالح علي مخلوف]

املراجع
أوال :املراجع العربية:
 .1حسام الدين عبد الغني الصغري" :اجلديد يف العالمات التجارية" .دار الفكر اجلامعي
– اإلسكندرية.2004 ،
 .2محادي زوبري :احلامية القانونية للعالمات التجارية" .منشورات احللبي احلقوقية،
بريوت2012 ،م
 .3رناد سامل الضمور" :احلامية املدنية للعالمة التجارية املشهورة" .مكتبة القانون
واالقتصاد –الرياض2013 ،م.
 .4صالح زين الدين" :العالمات التجارية وطنيا ودوليا" .دار الثقافة للنرش والتوزيع
–عامن2009 ،م.
 .5عبد الرزاق شيخ نجيب" :نظام العالمات التجارية يف اململكة العربية السعودية".
مركز البحوث اإلدارية بجامعة امللك سعود – الرياض1427 ،هـ.
 .6د .عبد الفتاح بيومي" :امللكية الصناعية يف القانون املقارن" .دار الفكر اجلامعي،
اإلسكندرية ،ط.2005 .
 .7عدنان غسان برانبو" :التنظيم القانوين للعالمة التجارية" .منشورات احللبي
احلقوقية ،بريوت2012 ،م.
 .8د .عيل سيد قاسم" :حقوق امللكية الفكرية يف قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة
دراسة مقارنة" .دار النهضة العربية ،القاهرة ط.2009 . .9حممد خربسات :دور العالمات التجارية يف التنمية االقتصادية" .جملة محاية امللكية
الصناعية 1990 ،العدد .27
 .10حممد بن عبد الرمحن الشمري" :محاية العالمة التجارية وفقا التفاقية الرتبس".
الرياض1426 ،هـ.

[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018

51

[السنة الثانية والثالثون]

211

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 4

][نحو نظام قانوني متكامل للتسجيل الدولي للعالمات التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي

 مكتبة القانون واالقتصاد." "التسجيل الدويل للعالمات التجارية: وائل حممد رفعت.11
.م2015 ،–الرياض
: املراجع األجنبية:ثانيا
1. Georges Bonet, 1997. La protection des marques notoires dans la Code
de la propriété intellectuelle, Mélanges Jean Foyer, PUF.
2. 2-Jean-Philippe Mikus, Sébastien Roy: 2010, "Choisir et protéger ses
marques de commerce, Éditions Yvon Blais".
3. Kaesnacher (D.) et Brutsaert (Y.): 2009, “Le nouveau visage du
système d’enregistrement international des marques”. Kluwer 313-329.
4. Luis Van Bunnen, 1967. "Aspects actuels du droit des marques dans
le Marché commun - Preface de Jean G. Renauld Bruxelles.
5. 5-PHILIPPE (H.), PAUGAM (L.), AGUILAR (D.): 2014.
"Evaluation financière de la marque". Economica, Paris.
6. 6- Roche (M.) "L’Union européenne réforme le droit des marques".
7. V. l'article sur: http://www.village-justice.com/articles/Unioneuropeenne-reforme-droit-des,20770.html
8. 7- Sabatier (M.) 2006, Pratique de la marque internationale ». Cahiers
I.R.P.Y.

: املواقع االلكرتونية:ثالثا
https://www.gcc-sg.org: جملس التعاون لدول اخلليج العربية-1
http://www.wipo.int/portal/ar/index.html: املنظمة العاملية للملكية الفكرية-2

: منظمة التجارة العاملية – اتفاقية الرتبس-3
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm

: املدونة القضائية لديوان املظامل-4
http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/default.aspx

 املحكمة االحتادية العليا باإلمارات-5
http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/Suprem
eCourt/Home.
] جامعة اإلمارات العربية المتحدة- كلية القانون-[مجلة الشريعة والقانون

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/4

212

52

