1565

رِد مك

1566

1567

1568

1569

1570

رقم الق�ضية /1/248ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /125د�/إ 3/لعام 1425هـ
رقم حكم التدقيق /16ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/1/5هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ
�ضوابط الت�شابه ـ ا�سم عائلة ـ �سالمة القرار.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

المدعي يطلب �إلغاء قبول وزارة التجارة ت�سجيل كلمة «الجزار» ل�شركة ......ا�ستناد ًا
�إلى أ�نها ا�سم لعائلته ،والمادة (/2ز) من نظام العالمات التجارية تمنع ت�سجيل
أ��سماء ا آلخرين ال�شخ�صية أ�و التجارية أ�و �صورهم عالمة تجارية ،ما لم يوافقوا أ�و
ورثتهم على ا�ستعمالها ــ المق�صود أ
بال�سماء ال�شخ�صية ما يدل على �شخ�ص بعينه ــ
الجزار ال يطلق على �شخ�ص معين ولي�س دا ًال على المدعي وحده ــ العالمة المطلوب
ت�سجيلها ت�شتمل على مجموعة عنا�صر منها كلمة الجزار بحروف عربية ،وعند
ترجمتها باللغة الالتينية ) (MR. BUTCHEHور�سم دائري ي�شبه الزهرة يتدلى
منه �شريطان ــ الحماية �ستكون لمجموع تلك العنا�صر ولي�س كلمة الجزار فقط ــ كلمة
الجزار في العالمة ا�سم لمن يمتهن الجزارة وال يق�صد بها ا�سم العائلة ــ أ�ثره :عدم
دخولها في الحظر الوارد في المادة (/2ز) التي �سبق ذكرها ــ المذكرات القانونية
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المعتمدة من وزي��ر التجارة المبينة منع ت�سجيل أال�سماء العائلية هي مذكرات
تو�ضيحية للنظام وي�شترط ال�ستعمال اال�سم عالمة تجارية وا�ستخدام اال�سم الكامل
لطالب الت�سجيل وب�شكل مميز منع ًا الحتكار ا�سم العائلة ــ العرف اللغوي يطلق عبارة
الجزار على من يمتهن الجزارة ــ �صدور القرار بالت�سجيل متفق ًا مع النظام ــ م ؤ�داه:
رف�ض الدعوى.

تتلخ�ص الدعوى في أ�ن المدعي تقدم �إلى الديوان بالئحة دعوى تت�ضمن اعترا�ضه
على طلب ت�سجيل العالمة التجارية الم�شتملة في مكوناتها كلمة «الجزار» بحروف
عربية يعلوها كلمة م�ستر/بوت�شر بحروف التينية على الفئة ( )32با�سم �شركة......
التجارية والمن�شور بجريدة أ�م القرى في 1424/12/29ه�ـ وذلك أ�ن الجزار ا�سم
لعائلته المنت�شرة في أ�نحاء المملكة وقد �صدرت تعليمات �إدارية بمنع ت�سجيل أ��سماء
العائلة ،و أ�نه لم ي�ستغل أ�حد من العائلة لال�سم المتمثل في ا�سم الجزار وطلب �إلغاء
قرار قبول ت�سجيل العالمة و�إيقاف �إجراءاته .وب�إحالة الق�ضية �إلى الدائرة ا إلدارية
الثانية أ��صدرت قرارها رقم  27لعام 1425هـ برفع أ�وراق الق�ضية لمعالي الرئي�س
تمهيد ًا إلحالتها �إلى هذه الدائرة ،وبعد �إحالتها في 1425/8/21هـ حددت الدائرة
جل�سة لها لنظرها فح�ضر المدعي  ......المثبتة هويته في المح�ضر كما ح�ضر
لح�ضوره ممثل وزارة التجارة  ،......ووكيل طالبة الت�سجيل  ،......وقدم ممثل
المدعى عليها مذكرة جوابية مفادها :أ�ن ا�سم الجزار ال يرتبط بطبيعة المنتجات
التي �ستو�ضع عليها العالمة ،بل بالعالمة ذاتها ،و أ�ن العالمة بكاملها �سبق أ�ن �سجلت
ب�شكلين مختلفين على منتجات الفئة ( )29ل�صالح ال�شركة طالبة الت�سجيل ،ويرجع
أ�ول ت�سجيل لعام 1405هـ برقم  36/110وجدد ثالث مرات ،والحماية �سارية حتى
1433/2/23ه� �ـ والت�سجيل ا آلخ��ر برقم  77/319لعام 1415ه �ـ كما أ�ن العالمة
المطلوبة اتخذت �شك ًال مميز ًا وهذا ال�شكل مع الكلمة حائز على الحماية النظامية
ال�سابقة بت�سجيله على الفئة (� )29إ�ضافة �إلى أ�ن الوزارة �سبق أ�ن رف�ضت الطلب
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المقدم بت�سجيل كلمة الجزار مفردة على الفئة ( ،)29المقدمة في 1418/4/7هـ،
لي�س لكونه ا�سم عائلة ،بل ألنها لم ت أ�خذ �شك ًال مميز ًا ،كما أ�ن كلمة الجزار ا�سم
لمهنة ال�شخ�ص الذي يقوم ببيع اللحوم للنا�س ،كما أ�ن وجود عبارة Mr.Butcheh
�ضمن العالمة يدل على أ�ن المق�صود منه ا�سم المهنة ،وذكر وكيل طالبة الت�سجيل
أ�نه يكتفي بما ذكره ممثل الوزارة ،وبعر�ض ذلك على المدعي قدم مذكرة ي ؤ�كد فيها
تم�سكه بتعاميم الوزارة التي تمنع ت�سجيل أال�سماء العائلية عالمات تجارية ،ولم
تخرج �إجابته عما ورد في الئحة الدعوى.

بعد �سماع المرافعة واالطالع على أ�وراق الدعوى ،تبين أ�ن الدعوى اعترا�ض على قبول
ت�سجيل عالمة تجارية فيخت�ص الديوان بنظرها ،وفق ًا للفقرة (ح )1/من المادة
الثامنة من نظامه والمادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ال�صادر
بالمر�سوم الملكي رقم م 21/في 1423/5/28هـ ،وحيث �إن ا إلعالن عن الطلب تم
في الجريدة الر�سمية بتاريخ 1424/12/29هـ وتقدم المدعي بدعواه �إلى الديوان
بتاريخ 1425/1/23هـ ،فتكون الدعوى مقبولة؛ لرفعها خالل المدة المقررة بالمادة
الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ،وحيث �إن المدعي يطلب �إلغاء قبول
وزارة التجارة ت�سجيل كلمة «الجزار» ل�شركة  ......ا�ستناد ًا �إلى أ�نها ا�سم لعائلته،
وحيث �إن الفقرة (ز) من المادة الثانية من نظام العالمات التجارية ن�صت على
( أ�ال ت�سجل عالمة تجارية �صور ا آلخرين أ�و أ��سما ؤ�هم ال�شخ�صية أ�و التجارية ،ما لم
يوافقوا أ�و ورثتهم على ا�ستعمالها) ،وحيث �إن المق�صود أ
بال�سماء ال�شخ�صية هو ما
يدل على �شخ�ص بعينه ،وبما أ�ن ا�سم الجزار ال يطلق على �شخ�ص معين ولي�س ا�سم ًا
دا ًال على المدعي لوحده ،كما أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها ت�شتمل على مجموعة
من العنا�صر منها كلمة الجزار بحروف عربية ويعلوها ترجمتها باللغة الالتينية
 Mr.Butchehuور�سم دائ��ري ي�شبه الزهرة يتدلى منه �شريطان ،وبالتالي ف�إن
الحماية للعالمة �ستكون لمجموع تلك العنا�صر ولي�س كلمة الجزار فقط ،و أ�ن الذي
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يت�ضح من كلمة الجزار في العالمة أ�نها ا�سم لمن يمتهن الجزارة وال يق�صد به ا�سم
لعائلة ،وبالتالي ال تدخل في الحظر الوارد في الفقرة (ز) من المادة الثانية من
نظام العالمات التجارية .وحيث �إن ما تم�سك به المدعي من منع ت�سجيل أال�سماء
العائلية عالمات تجارية في المذكرات القانونية المعتمدة من وزير التجارة في
عام 1414هـ وعام 1417هـ ،ف�إنها مذكرات تو�ضيحية للنظام من أ�نه ي�شترط في
ا�ستعمال اال�سم عالمة تجارية أ�ن ي�ستخدم اال�سم الكامل لطالب الت�سجيل ،وب�شكل
مميز ،منع ًا الحتكار ا�سم العائلة ،وال ترد على كلمة الجزار التي هي أ�حد مكونات
العالمة المطلوب ت�سجيلها؛ ألن العرف اللغوي يطلق عبارة الجزار على من يمتهن
الجزارة .فلهذه أال�سباب وبعد المداولة :حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى املقدمة
من � ......ضد وزارة التجارة وال�صناعة .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية الثالثة
رقم /125د�/إ 3/لعام 1425هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/248ق لعام 1425هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء برف�ض الدعوى .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/516ق لعام 1424هـ
رقم الحكم االبتدائي /53د�/إ 2/لعام 1425هـ
رقم حكم التدقيق /22ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/1/12هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ
العن�صر اجلوهري فـي العالمة ـ ثبوت الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ عيب اخلط أ� فـي
تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )5/وتاريخ
1404/5/4هـ.

ال�شركة المدعية تطعن ق��رار لجنة التظلمات واالع�ت��را��ض��ات ب ��وزارة التجارة
وال�صناعـــة القـا�ضي برف�ض تظلم ال�شـــركة المدعيــة من قـبــول ت�سجـيــل كــلـمــة
) (PARK AVENUEبالفئة ( )25ل�شركة ( )....الهندية ،م�ستندة �إلى أ�نها تملك
تلك العالمة ) (AVENUEوبالفئة ذاتها ،ف�إن العبرة في المقارنة بين العالمات
هو ب أ�وجه االتفاق بينها ال ب أ�وجه االختالف ــ باالطالع على العالمتين يتبين أ�ن
العن�صر الجوهري فيهما هو كلمة ) (AVENUEوبقية العنا�صر فيها غير م ؤ�ثرة
ت أ�ثير ًا يغير من �سمتها ،وذلك ت�شابه ي ؤ�دي �إلى ت�ضليل الجمهور ويوقع الم�ستهلك
في اللب�س والخلط ــ م ؤ�داه :أ�ن قرار لجنة التظلمات واالعترا�ضات برف�ض اعترا�ض
ال�شركة المدعية على ت�سجيل كلمة ) (PARK AVENUEلل�شركة الهندية غير قائم
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على أ��سا�س �سليم من الواقع والنظام ــ م�ستنده :المادة ( )2/12من نظام العالمات
التجارية الم�شار �إليه الذي جعل ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات �سبق
�إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة
جعلها م�ستبعدة من العالمات التجارية الجائز ت�سجيلها وحمايتها ــ أ�ثره� :إلغاء قرار
رف�ض اعترا�ض المدعية.

حيث �إن وقائع ه��ذه الدعوى تتح�صل في أ�ن �شركة  ......و�شركاه تقدمت �إلى
الديوان با�ستدعاء قيد ق�ضية برقم /1/516ق وتاريخ 1424/2/21ه�ـ تطلب فيها
الحكم لها ب�إلغاء قرار لجنة النظر في التظلمات واالعترا�ضات ب��وزارة التجارة
رقم 1423/579ه��ـ وتاريخ 1423/7/28ه� �ـ برف�ض اعترا�ضها على ت�سجيل كلمة
(بارك أ�فنيو) عالمة تجارية بالفئة ( )25ل�شركة  ......وذكرت في ا�ستدعائها
�شرح ًا لدعواها أ�ن العالمة المعتر�ض على ت�سجيلها تت�شابه مع العالمة الم�سجلة لها
برقم  13/502وتاريخ 1420/7/14هـ في مظهرها العام وكتابتها ،وحتى أالحرف
وترتيبها ،ومن � أش�ن ت�سجيلها �إحداث اللب�س وت�ضليل جمهور الم�ستهلكين ،خ�صو�ص ًا
أ�نه مطلوب ت�سجيلها على الفئة نف�سها الم�سجلة عليها عالمتها .وب�إحالة الق�ضية
�إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين بمحا�ضر ال�ضبط ،و أ�ثناء المرافعة فيها
قدم وكيل ال�شركة المدعية  ......مذكرة لم تخرج عما ورد في عري�ضة الدعوى،
وقدم ممثل الجهة المدعى عليها ......مذكرة طلب فيها رف�ض الدعوى ،ت أ��سي�س ًا
على أ�نه يوجد اختالف بين العالمتين؛ فالعالمة المعتر�ض على ت�سجيلها هي عبارة
) (Park Avenueب�شكل مميز داخل م�ستطيل م ؤ�طر ،وعالمة المدعية هي كلمة ( أ�فنيو
 )AVENUEفبينهما اختالف في اللفظ وال�شكل ال يت�صور معه أ�ن يقع خلط بينهما
لدى جمهور الم�ستهلكين .وقدم  ......وكيل ال�شركة طالبة الت�سجيل ثالث مذكرات
طلب فيها رف�ض الدعوى ،ت أ��سي�س ًا على أ�نه ال يوجد ت�شابه بين عالمة موكلته وعالمة
المدعية؛ �إذ �إن عالمة موكلته تتكون من كلمتين ،بينما عالمة المدعية تتكون من
كلمة واح��دة وعالمة موكلته تكتب بالالتيني فقط ،بينما عالمة المدعية تكتب
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بالعربي والالتيني� ،إ�ضافة �إلى أ�ن موكلته قد �سجلت عالمتها في بلدها أال�صلي قبل
ت�سجيل المدعية عالمتها بالمملكة.

حيث �إن المدعية تهدف من �إقامة هذه الدعوى �إلى الحكم لها ب�إلغاء القرار محل
الدعوى ال�صادر من لجنة النظر في التظلمات واالعترا�ضات بالوزارة ــ المدعى
عليها ــ برقم 1423/579ه �ـ وتاريخ 1423/7/28ه �ـ ف�إن الديوان يخت�ص بنظرها
ا�ستناد ًا �إلى المادة (/1/8ح) من نظامه والمادة ( )59من نظام العالمات التجارية
ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم  5لعام 1404هـ ،و�إذ بلغت المدعية بالقرار بخطاب
وكيل ال��وزارة الم�ساعد للتجارة الداخلية رقم  221/553وتاريخ 1424/1/30هـ
وتقدمت بهذه الدعوى بتاريخ 1424/2/21ه �ـ فهي مقبولة �شك ًال لتقديمها خالل
المدة المحددة بالمادة التا�سعة ع�شرة من نظام العالمات التجارية �سالف الذكر.
وحيث أ�ن الفقرة الثانية ع�شرة من المادة الثانية من نظام العالمات التجارية تن�ص
على أ�نه (ال تعتبر عالمة تجارية في تطبيق أ�حكام هذا النظام ا إل�شارات المطابقة أ�و
الم�شابهة لعالمات �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين في منتجات أ�و خدمات
مطابقة أ�و م�شابهة) .وحيث �إن الثابت أ�ن المدعية �سبق أ�ن �سجلت العالمة التجارية
) (AVENUEبالفئة ( )25و أ�ن �شركة � ......شركة هندية تطلب ت�سجيل كلمتي بارك
أ�فينو بحروف التينية ) (PARK AVENUEبالفئة ( )25كعالمة تجارية لها ،و أ�ن
العبرة في المقارنة بين العالمات هو ب أ�وجه االتفاق بينهما ال ب أ�وجه االختالف،
لما كان ذلك وكان البين من االطالع على العالمتين أ�ن العن�صر الجوهري فيها
هو كلمة ) (AVENUEوبقية العنا�صر غير م ؤ�ثرة فيها ت أ�ثير ًا يغير من �سمتها،
لما كان ذلك ،ف�إنه يوجد بين العالمتين ت�شابه ي ؤ�دي �إلى ت�ضليل الجمهور ،ويوقع
الم�ستهلك في اللب�س والخلط بينهما؛ أالمر الذي ي�صبح معه قرار لجنة التظلمات
واالعترا�ضات في الجهة المدعى عليها برف�ض اعترا�ض المدعية على ت�سجيل كلمة
) (PARK AVENUEعالمة تجارية ل�شركة ......الهندية غير قائم على أ��سا�س
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�سليم من الواقع والنظام؛ مما يتعين معه �إلغا ؤ�ه ،وهو ما تق�ضي به الدائرة .فلهذه
أال�سباب حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار جلنة التظلمات واالعرتا�ضات بوزارة التجارة
وال�صناعة رقم 1423/579ه��ـ وتاريخ 1423/7/28ه��ـ بت أ�ييد قرار مكتب العالمات
التجارية بقبول ت�سجيل كلمة ) (PARK AVENUEعالمة جتارية ل�شركة ......
واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق :الدائرة اخلام�سة ـ بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثانية
رقم /53د� /إ 2/لعام 1425هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/516ق لعام 1424هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء ب�إلغاء قرار جلنة التظلمات واالعرتا�ضات بوزارة التجارة
وال�صناعة رقم 1423/579هـ وتاريخ 1423/7/28هـ .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/695ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /139د�/إ 4/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /31ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/1/14

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ هيئة
أالمر باملعروف والنهي عن املنكر ـ ـ ا إلخالل بالدين والنظام العام آ
والداب العامة
ـ منع اجلميع ـ عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

المدعية تعتر�ض على قبول وزارة التجارة عبارة (�ستار أ�كاديمي) عالمة تجارية
لطالبة الت�سجيل في الفئة ( )41ال�شتمالها على ما يخالف ا آلداب العامة وا إلخالل
بالدين ــ الدائرة قررت أ�ن برنامج «�ستار أ�كاديمي» التلفزيوني ا�شتمل على محرمات
�شرعية على نحو ما ورد بالوقائع ،وهو الواقع الم�ستفي�ض ،و�صدر بذلك ال� أش�ن بيان
من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا إلفتاء بالمملكة العربية ال�سعودية ،وقرار وزير
الداخلية ب�إزالة ،أ�و �إعادة ت�صدير ،أ�و �إتالف الب�ضائع التي تحمل ا�سم البرنامج
ــ العالمة محل الدعوى اتخذت ا�سم البرنامج بحروفه المميزة وال�شكل الهند�سي
الذي روج به للبرنامج ــ طالبة الت�سجيل باعثها لذلك الحيلولة دون ا�ستخدامه من
قبل ا آلخرين ،وال تمانع من حرمان الجميع منه ،وهي منهم ــ قرار الت�سجيل يخالف
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حكم المادة (/2ب،ج) من نظام العالمات التجارية القا�ضي بعدم جواز ت�سجيل
العبارة أ�و ا إل�شارة أ�و الر�سم المخل بالدين أ�و المخالف للنظام العام وا آلداب العامة
أ�و المطابق أ�و المماثل لرمز ذي �صبغة دينية وجعلها عالمة تجارية ــ �صدور القرار
بالمخالفة لذلك ،مخالف للنظام ــ أ�ثره� :إلغاء قرار قبول الت�سجيل.

تتلخ�ص وقائع الدعوى في أ�ن هيئة أالمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدمت أ�مام
دي��وان المظالم بالئحة دعوى ذكرت فيها أ�نها تعتر�ض على قبول وزارة التجارة
وال�صناعة ت�سجيل عبارة (�ستار أ�كاديمي) بحروف التينية مميزة وب أ��سفلها كلمة
أالكاديمية بحروف عربية وخلفها �شكل هند�سي عالمة تجارية بالفئة ( )41ل�شركة
 ،......وذلك ل�صدور بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا إلفتاء رقم 22895
وتاريخ 1425/2/8هـ ب� أش�ن التحذير من برنامج �ستار أ�كاديمي؛ ولموافقة �سمو وزير
الداخلية على ما جاء في مح�ضر اللجنة اال�ست�شارية المعنية بدرا�سة ما ي�شتبه أ�ن
فيه �إ�ساءة للدين؛ من تخيير من �ضبطت لديه أ�لب�سة كتب عليها )(Star Academy
بين �إزالتها أ�و �إعادة ت�صديرها أ�و �إتالفها دون المطالبة بتعوي�ض؛ لما تحمله من
م�ضامين مخالفة للقيم وال �ع��ادات ا إل�سالمية ،ولمخالفة ه��ذه العالمة للفقرة
(ب،ج) من المادة الثانية لنظام العالمات التجارية ،وطلبت المدعية �إلغاء قرار
قبول الت�سجيل .وفي �سبيل نظر الدعوى بعد أ�ن أ�حيلت �إلى هذه الدائرة من الدائرة
ا إلدارية الثانية جرى تحديد جل�سة في 1426/11/5هـ ح�ضرها ممثل المدعية ......
وممثل المدعى عليها  ......ووكيل طالبة الت�سجيل  ،......وبعد �سماع الدعوى أ�جاب
ممثل المدعى عليها ب أ�ن قبول ت�سجيل العالمة التجارية محل الدعوى جاء متفق ًا
مع نظام العالمات التجارية؛ �إذ �إن هذه العالمة لي�ست ر�سم ًا مخ ًال بالدين أ�و رمز ًا
ذا �صبغة دينية أ�و مخالفة للنظام العام وا آلداب العامة ،وقدم وكيل ال�شركة طالبة
الت�سجيل مذكرة أ�ودعت ملف الق�ضية .و أ�فاد وكيل طالبة الت�سجيل ب أ�ن موكلته هي
الراعي الر�سمي لبرنامج �ستار أ�كاديمي الذي تبثه قناة (�إل بي �سي) ،ونظر ًا �إلى
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أ�ن بع�ض ال�شركات والم ؤ��س�سات قد ا�ستغلت هذا اال�سم لترويج منتجاتها ،وتقدمت
بطلب ت�سجيله ،فقد ا�ضطرت موكلته �إلى �إيداع طلبات ت�سجيل لهذه الكلمة؛ للحيلولة
دون ا�ستغاللها من قبل ا آلخرين ،و أ�نه ال مانع لدى موكلته من حرمان الجميع ــ بمن
فيهم موكلته ــ من ت�سجيل هذه الكلمة ،أ�ما في حال ال�سماح ألحد ف�إن موكلته تطلب
الحكم ل�صالحها أل�سبقيتها �إلى هذه الكلمة ،بعد ذلك قرر جميع أالطراف اكتفاءهم
بما قدم ،وختموا أ�قوالهم.

بما أ�ن مو�ضوع الدعوى الماثلة هو االعترا�ض على قبول ت�سجيل عالمة تجارية،
وبما أ�ن المادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم
الملكي رقم م 21/وتاريخ 1423/5/28ه� �ـ قد ن�صت على أ�ن (لكل ذي م�صلحة
االعترا�ض على قبول ت�سجيل العالمة أ�مام ديوان المظالم خالل ت�سعين يوم ًا من
تاريخ �شهرها) ف�إن ديوان المظالم يخت�ص بنظر هذه الدعوى والف�صل فيها بموجب
المادة (/1/8ح) من نظامه .وبما أ�ن �شهر العالمة كان بتاريخ 1425/11/26هـ
و أ�قيمت الدعوى بتاريخ 1426/2/17ه�ـ ف�إن الدعوى مقبولة �شك ًال إلقامتها خالل
المدة المقررة في المادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية �آنفة الذكر.
و أ�ما من حيث المو�ضوع فقد ن�صت المادة (/2ب،ج) من نظام العالمات التجارية
على أ�ن (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية كل تعبير أ�و �إ�شارة أ�و ر�سم مخل بالدين أ�و
مخالف للنظام العام أ�و ا آلداب العامة أ�و يكون مطابق ًا أ�و مماث ًال لرمز ذي �صبغة
دينية) ،وحيث �إن برنامج (�ستار أ�كاديمي) التلفزيوني قد ا�شتمل على محرمات
�شرعية على نحو ما أ��شير �إليه في الوقائع ،وهو الواقع الم�ستفي�ض ،و�صدر في هذا
ال� أش�ن بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا إلفتاء بالمملكة العربية ال�سعودية،
وقرار �سمو وزير الداخلية ب�إزالة أ�و �إعادة ت�صدير أ�و �إتالف الب�ضائع التي تحمل ا�سم
هذا البرنامج ،وحيث �إن العالمة محل الدعوى قد اتخذت ا�سم البرنامج بحروفه
المميزة وال�شكل الهند�سي الذي روج به للبرنامج و أ��صبح معروف ًا به ،وحيث قرر وكيل
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طالبة الت�سجيل ب أ�ن موكلته قد ا�ضطرت �إلى �إيداع طلب ت�سجيل ا�سم هذا البرنامج
عالمة تجارية للحيلولة دون ا�ستخدامه من قبل ا آلخرين ،و أ�نه ال مانع لدى موكلته
من حرمان الجميع بمن فيهم موكلته من ت�سجيل هذه الكلمة ،أ�ما في حال ال�سماح
ألحد ف�إن موكلته تطلب الحكم ل�صالحها؛ ف�إن الدائرة تنتهي �إلى �إلغاء قرار وزارة
التجارة وال�صناعة ال�صادر بقبول الت�سجيل .فلهذه أال�سباب وبعد المداولة حكمت
الدائرة :ب�إلغاء ق��رار وزارة التجارة وال�صناعة ال�صادر بقبول ت�سجيل العالمة
حمل الدعوى ل�شركة  ......بالفئة ( .)41وباهلل تعاىل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية الرابعة
رقم /139د�/إ 4/لعام 1426هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/695ق لعام 1426هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/4729ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /69د�/إ 1/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /28ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/1/14هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ اجلر�س ال�صوتي ـ عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

العالمة ال�صادر ق��رار بقبول ت�سجيلها فينو ) (VENOبحروف عربية والتينية
م�شابهة لعالمة ال�شركة المدعية ) (VIMTOعلى الفئة ( )32التي ت�شمل مختلف
أ�نواع ع�صير الفاكهة و�شرابها ،ووجه ال�شبه يت�ضح في ال�شكل العام وفي وقع الجر�س
ال�صوتي في بداية النطق ونهايته ،وهذا بال �شك يثير لب�س ًا وت�ضلي ًال على الم�ستهلك،
خا�صة مع اتحاد الفئة ،ف� ً
ضال عن كون عالمة المدعية مما تتلقى الدواعي على
طلب تقليدها على نحو ما أ�قدمت عليه ال�شركة طالبة الت�سجيل؛ لما لها من �شهرة
م�ستفي�ضة لدى عموم الم�ستهلكين ،كما يتبين من أ�ق��وال المدعية التي لم تنفها
المدعى عليها ــ م ؤ�دى ذلك :قرار ت�سجيلها مخالف لحكم المادة ( )2من نظام
العالمات التجارية الذي منع الت�سجيل في حال م�شابهة العالمة المطلوب ت�سجيلها
مع عالمة �سبق ت�سجيلها ــ أ�ثره� :إلغاء القرار.
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َّ
تتلخ ُ�ص وقائ ُعها في أ�ن الم ّدعي وكالة تقدم �إلى الديوان بتاريخ 1425/11/14هـ
َ
ت�سجيل كلم ِة( :فينو
تظلم ُموكل ِت ِه من قبول وزارة التجارة
بالئحة ادّعاءٍ مت�ضمنة َ
بحروف عربي ٍة والتيني ٍة كعالم ٍة تجارية ،لتو�ضع على منتجات الفئة ()32
)VENO
ٍ
المودع با�سم �شركة ......ل�صناعة المرطبات المحدودة ،وهو الطلب المعلن عنه
في الجريدة الر�سمية « :أ� ّم القرى» بتاريخ 1425/8/17ه �ـ ،م�شير ًا �إلى أ�ن ن�شاط
موكلته هو �إنتاج مختلف أ�ن��واع ع�صير الفاكهة و�شرابها وتوزيعها تحت عالمات
تجارية م�شهورة ،ومن �ضمن هذه أالنواع �شراب التوت الذي يحمل العالمة التجارية:
(فيمتو  )VIMTOالمرخ�ص لموكلته با�ستعمالها من ال�شركة �صاحبة العالمة،
والم�سجلة في المملكة في ثالثة أ��شكال على كافة المنتجات الواردة بالفئة)32( :
بموجب �شهادات ت�سجيل ر�سمي ٍة �صادر ٍة من وزارة التجارة وال�صناعة ،م�ضيف ًا أ�نَّ
هذه العالمة م�شتهرة في دول العالم كافة تقريب ًا ،و أ�ن منتجها في أال�سواق العالمية
قبل حوالي مائة �سنة ،و أ�ن المملكة ثاني بلد في العالم تواجد فيها هذا المنتج ،و أ�نه
على أ��سا�س من مبد أ� المناف�سة الم�شروعة ف�إن موكلته تعتر�ض على العالمة( :فينو
)VENO؛ وفق ًا ألحكام المادة( :الثانية) من نظام العالمات التجارية؛ نظر ًا �إلى
ت�شابه هذه العالمة مع عالمة( :فيمتو  )VIMTOوهي على نف�س الفئة ،حيث كتبت
بطريقة مماثلة لها ودون أ�ي تمييز يذكر؛ أالمر الذي �سي ؤ�دي بالم�ستهلك �إلى الخلط
بين العالمتين في حال الترخي�ص للعالمة المعتر�ض عليها ،كما أ�ن الجر�س ال�صوتي
للعالمتين يكاد يكون واح��د ًا؛ وبما أ�ن الفئة واح��دة ف�إن العالمة المعتر�ض عليها
�سوف ت�ستهدف منافذ البيع نف�سها؛ أالمر الذي �سيجعل الم�ستهلك العادي في وهم
وعدم تفريق ،وطلب في نهاية دعواه �إلغاء قرار قبول طلب ت�سجيل العالمة التجارية
المعلن عنها ،و�إيقاف �إج��راءات ت�سجيلها .وقد أ�جابت المدعى عليها ب أ�ن الوزارة
قبلت ت�سجيل العالمة التجارية محل الدعوى بالفئة)32( :؛ وفق ًا لنظام العالمات
ٌ
اختالف بين كل من العالمة
التجارية ،وبا إلجراءات النظامية المتبعة ،و أ�نه يوجد
محل الدعوى وعالمة المدعية ،ومن ذلك عدد أالحرف وطريقة نطق كل عالمة؛
ما يبعد احتمالية وقوع الخلط واللب�س بينهما؛ فالجر�س ال�صوتي مختلف ،وخل�صت
الوزارة �إلى طلب رف�ض الدعوى.
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حيث �إنه تم ا إلعالن عن العالمة ــ محل االعترا�ض ــ بتاريخ 1425/8/17هـ وتقدمت
المدعية �إلى الديوان بتاريخ 1425/11/14هـ ف�إن الدعوى تعتبر مقدمة خالل المدة
النظامية .وفي خ�صو�ص المو�ضوع ف�إن المادة/2( :ل) من نظام العالمات التجارية
ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 21/وتاريخ 1423/5/28هـ ن�صت على أ�نه (ال تعد
وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق
�إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة).
اهـ .وحيث �إن العالمة المطلوب ت�سجيلها م�شابهة لعالمة المدعية ،في ال�شكل العام
وهو ما تجب مالحظته ومراعاته عند معايرة الت�شابه ،وفي وقع الجر�س ال�صوتي في
بداية النطق ونهايته ،وال �شك أ�ن هذا يثير لب�س ًا وت�ضلي ًال على الم�ستهلك؛ خا�صة مع
اتحاد الفئة ،ف� ً
ضال عن كون عالمة المدعية مما تقوى الدواعي على طلب تقليدها
على نحو ما أ�قدمت عليه ال�شركة طالبة الت�سجيل؛ لما لعالمة المدعية من �شهرة
م�ستفي�ض ٍة لدى عموم الم�ستهلكين ،كما يبين من أ�ق��وال الم ّدعية التي لم تنفها
المدعى عليها .ولما �سبق فقد حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة
قبول طلب �شركة ......ل�صناعة املرطبات املحدودة ت�سجيل كلمة (فينو )VENO
بحروف عربي ٍة والتيني ٍة عالمة جتارية على الفئة ،)32( :وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة أالوىل
رقم /69د�/إ 1/لعام 1426هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/4729ق لعام 1425هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/2955ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /53د�/إ 4/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /70ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/2/7ه ـ ـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ هيئة
أالمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

المدعية تعتر�ض على قرار وزارة التجارة وال�صناعة المت�ضمن ا إلعالن عن قبول
ت�سجيل كلمة أ�نكور بحروف التينية ،يعلوها ر�سمة ت�شبه ال�صليب ــ تركز اعترا�ض
المدعية على ا�شتمال العالمة محل الدعوى على ر�سمة ت�شبه ال�صليب ــ باطالع
الدائرة على الر�سمة الم�شار �إليها تبين أ�نها ر�سمة المر�ساة التي ا�شتهر و�ضعها في
ال�سفن والموانئ ،وجرى العرف على أ�نها ال تحمل �صبغة دينية ــ ت�سجيل العالمة
محل الدعوى ال يدخل في �إطار الحظر المن�صو�ص عليه في النظام ــ م ؤ�داه :رف�ض
الدعوى.
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توجز وقائع هذه الدعوى في االعترا�ض المقدم من هيئة أالمر بالمعروف والنهي
عن المنكر على قرار المدعى عليها بقبول ت�سجيل كلمة أ�نكور بحروف التينية يعلوها
ر�سمة و أ��سفلها نقطة داخل �شكل هند�سي عالمة تجارية بالفئة ( )3ل�شركة......
والمعلن عنها بجريدة أ�م القرى في 1425/4/9ه�ـ بالعدد 3994؛ وذلك بحجة أ�ن
العالمة المطلوب ت�سجيلها تحمل �شك ًال من أ��شكال ال�صلبان ،و أ�نها مخالفة للفقرتين
(ب ،ج) من المادة الثانية من نظام العالمات التجارية .وب�إحالة الق�ضية �إلى الدائرة
ا إلدارية الثالثة انتهت �إلى رفعها �إلى معالي رئي�س الديوان؛ إلحالتها �إلى هذه الدائرة؛
لوجود ق�ضية مماثلة تنظر لدى الدائرة ا إلدارية الرابعة اتحدت فيها العالمة و أ��سباب
الدعوى .وفي �سبيل نظر الق�ضية جرى تحديد جل�سة في 1426/4/29هـ أ��شعر بها
طرفا الدعوى بالخطاب رقم  2620وتاريخ 1426/3/3هـ ،وفي تلك الجل�سة ح�ضر
ممثل الهيئة  ......كما ح�ضر ممثل وزارة التجارة وال�صناعة  ......كما ح�ضر وكيل
طالبة الت�سجيل ......وا�ستمعت الدائرة �إلى خال�صة الدعوى من ممثل الهيئة ولم
تخرج عما ورد بالئحة الدعوى من أ�ن �شكل المر�ساة ت�شابه ال�صليب .وقد اكتفى
ممثل التجارة بمذكرته المقدمة في 1425/11/9هـ ،المت�ضمنة أ�ن العالمة المطلوب
ت�سجيلها ال تمثل ر�سم ال�صليب بل تمثل ر�سم مر�ساة لل�سفن .كما اكتفى وكيل طالبة
الت�سجيل بمذكرته المقدمة في 1425/9/10هـ المت�ضمنة أ�ن ر�سم المر�ساة يق�صد
بها الم�ساعدة والمعونة؛ ألن ا�سم ال�شركة يعني ال�صحة ،و أ�ن الر�سمة لي�ست ر�سمة
لل�صليب ،وطلب ال�سماح لموكلته ب�إكمال �إجراءات الت�سجيل.

من حيث �إن المدعية تعتر�ض على قرار وزارة التجارة وال�صناعة المت�ضمن ا إلعالن
عن قبول ت�سجيل كلمة أ�نكور بحروف التينية ،يعلوها ر�سمة ت�شبه ال�صليب ،لطالبة
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الت�سجيل ،وحيث ن�ص نظام ديوان المظالم في مادته (/1/8ح) على اخت�صا�ص
الديوان بالف�صل في الدعاوى التي من اخت�صا�صه بموجب ن�صو�ص نظامية خا�صة.
وحيث ن�صت المادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ،على أ�ن لكل ذي
م�صلحة االعترا�ض على قبول ت�سجيل العالمة أ�مام ديوان المظالم خالل ت�سعين يوم ًا
من تاريخ �شهرها .ف�إن الديوان يخت�ص بنظر هذه الدعوى .وحيث تم ا إلعالن عن
العالمة الم�شار �إليها بجريدة أ�م القرى العدد  3994بتاريخ 1425/4/9هـ وقدمت
الدعوى �إلى الديوان في 1425/7/8هـ ف�إنها تعتبر مقبولة �شك ًال ،لتقديمها خالل
المدة النظامية .أ�ما عن المو�ضوع ،فحيث تركز اعترا�ض المدعية على ا�شتمال
العالمة محل الدعوى على ر�سمة ت�شبه ال�صليب ،و أ�نه بذلك يعتبر قبول الت�سجيل
مخالف ًا للمادة الثانية فقرة (ب،ج) من نظام العالمات التجارية .وحيث �إنه باالطالع
على الر�سمة الم�شار �إليها فقد تبين أ�نها ر�سمة المر�ساة التي ا�شتهر و�ضعها في
ال�سفن والموانئ ،وجرى العرف على أ�نها ال تحمل أ�ي �صبغة دينية؛ وبالتالي ف�إن
ت�سجيل العالمة محل الدعوى ال يدخل في �إطار الحظر المن�صو�ص عليه في المادة
(/2ب ،ج) من نظام العالمات التجارية .فلهذه أال�سباب ،وبعد المداولة :حكمت
الدائرة :برف�ض الدعوى .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية الرابعة
رقم /53د�/إ 4/لعام 1426هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/2955ق لعام 1425هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/1550ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /122د�/إ 1/لعام 1425هـ
رقم حكم التدقيق /110ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/2/27هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ اختالف الفئة ـ �ضوابط الت�شابه ـ عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلدارية قبول ت�سجيل عبارة (�سو فلون أ�ول
�إن اليت) عالمة تجارية على الفئة ( )5وت�ستند �إلى حقها في أ�نها تملك ت�سجي ًال
للعالمة (�سلو فليتر) على الفئة ( )9العد�سات الال�صقة ،و أ�ن العالمة المعلن عنها
حمايتها ال ت�شمل كلمة ( أ�ول �إن اليت) وتو�ضع على م�ستح�ضرات تنظيف العد�سات
كاف
في الفئة ( )5ــ العالمة المعتر�ض على ت�سجيلها ت�شابه عالمة المدعية والت�شابه ٍ
نظام ًا في منع الت�سجيل ــ م�ستنده :المادة (/2ل) التي منعت ت�سجيل �إ�شارة م�شابهة
لعالمة تجارية �سبق �إيداعها وت�سجيلها على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة،
والمادة ( )21التي جعلت الحق لمالك العالمة التجارية الم�سجلة في مقا�ضاة غيره
ممن ي�ستعمل �إ�شارة م�شابهة لعالمته ت�ضلل الجمهور في خدمات أ�و منتجات مماثلة ــ
اختالف الفئة يمنع الت�سجيل �إذا كانت الفئة المطلوب ت�سجيل العالمة عليها تحتوي
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بع�ض المنتجات الداخلة في الفئة الم�سجل عليها ــ الت أ�ثير في تلك الحالة �سيكون
محقق ًا بل ثابت ًا التحاد المنتج وتقارب �شكل العالمات واختالف مالكها وم�صادرها
وجودتها؛ مما يلحق ال�ضرر بمالك العالمة أال�سبق الذي ا�ستعملها و أ��شهرها ف� ً
ضال
عن ا�ستغالل �شهرة العالمة ال�سابقة ،وغ�ش وخداع الم�ستهلك الذي قد ال يدرك
الفرق الدقيق بين العالمتين ،ف� ً
ضال عن المنتجين أ�و العك�س ــ ما أ��ضيف للعالمة من
كلمة ( أ�ول ون اليت) ال أ�ثر له وال يفهم من الم�ستهلك �إال ا�ستقاللها عن العالمة وهي
محمية ــ أ��سا�س العالمة عبارة عن (�سلوفلون) تراجم العبارتين ال تبعد الت�شابه ألنه
ال يدرك ذلك �إال أ�هل االخت�صا�ص اللغوي ــ العالمة المعتر�ض على قبول ت�سجيلها
تكتب باللغة ا إلنجليزية ) (SAUFLONوعالمة المدعية ) (SOFLENSوبينهما
ت�شابه قائم مع اتحاد اال�ستعمال لهما ومكان ا�ستعمالهما عند مجتمع ينطق بالعربية
وال يدرك الر�سم اللغوي واختالف الحروف في النطق ــ أ�ثره� :إلغاء القرار.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى فيما قدمه وكيلها من أ�ن م ؤ��س�سة  ......للتجارة المدعى
عليها الثانية تقدمت بطلب لت�سجيل العالمة التجارية كلمة (�سوفلون) بحروف
التينية على الفئة ( )5وتحديد ًا على منتجات العد�سات الال�صقة .وقد أ��صدرت
المدعى عليها أالول��ى وزارة التجارة قرارها بالموافقة على ت�سجيل العالمة وتم
ن�شر طلب الت�سجيل في الجريدة الر�سمية « أ�م القرى» بالعدد رقم ( )3981وتاريخ
1425/1/7ه��ـ .ولما كانت موكلتنا تمتلك العالمة التجارية (�سوفليتر) بحروف
التينية على الفئة ( )9وكانت أ�ول من ابتكر وا�ستعمل و�سجل هذه العالمة في المملكة
العربية ال�سعودية ،وذلك بموجب �شهادة الت�سجيل رقم  1/49وتاريخ 1394/9/12هـ
والمجددة حمايتها حتى تاريخ 1432/9/7ه �ـ ،وهي عالمة م�سجلة على منتجات
«العد�سات الال�صقة و أ�جزا ؤ�ها» ،كتيبات عن العد�سات الال�صقة ،أ�طقم عناية وعلب
حمل للعد�سات الال�صقة ،وحدات تطهير ،قوارير �ضغط لمحلول ملحي ،أ�قرا�ص ملح،
مالقط �صغيرة لم�سك العد�سات الال�صقة و أ�دوات تجعيد .ولما كان طلب الت�سجيل
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أ�ع�لاه يمثل تقليد ًا واعتداء وا�ضح ًا على عالمة موكلتنا التجارية ،ف�إننا نتقدم
باعترا�ضنا هذا ت أ��سي�س ًا على ما يلي1 :ــ لقد أ�خط أ�ت المدعى عليها أالول��ى حين
انتهت �إلى قبول طلب ت�سجيل العالمة التجارية (�سوفلون) بحروف التينية على الفئة
( )9با�سم المدعى عليها الثانية ،دون أالخذ بعين االعتبار ت�شابهها الكبير مع عالمة
موكلتنا (�سوفليتر) الم�سجلة على ذات الفئة والمنتجات ،و�إن قرار قبول الت�سجيل قد
جاء مخالف ًا لن�ص المادة (/2ل) من نظام العالمات التجارية التي تحظر ت�سجيل
«ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من
قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة2 .»...ــ �إن العالمة محل
االعترا�ض تت�شابه �إلى حد كبير مع عالمة موكلتنا� ،سواء في طريقة الكتابة أ
والحرف
وترتيبها ،ف� ً
ضال عن التطابق في طريقة النطق بينهما ،والمادة (/2ل) من النظام
لم تقيد الت�شابه في حال بعينها ،بل جاءت بن�ص عام لي�شمل جميع حاالت الت�شابه
�سواء أ�كان ذلك في طريقة الكتابة أ�م النطق ،أ�م في المظهر العام ككل ،و�إن توفر
أ�ي حالة من هذه الحاالت كاف بحد ذاته لرف�ض طلب ت�سجيل العالمة ،وفي حالتنا
هذه ف�إن الت�شابه بين العالمتين يمتد لي�شمل الوجوه ال�سالف ذكرها كافة؛ مما ي ؤ�كد
خط أ� المدعى عليها أالولى في قبول الت�سجيل3 .ــ �إ�ضافة �إلى الت�شابه بين العالمتين
ف�إن هناك اختالف ًا في المنتجات بين كلتا العالمتين؛ �إذ �إن العالمة محل االعترا�ض
يراد ت�سجيلها على منتجات (العد�سات الال�صقة) وهي بذلك تتطابق مع المنتجات
الم�سجلة عليها عالمة موكلتنا؛ مما يجعل من احتمال وقوع الم�ستهلك في الخلط
واللب�س أ�مر ًا ال منا�ص منه4 .ــ �إن عالمة موكلتنا وكما هو ثابت في �شهادة ت�سجيلها
قديمة العهد� ،إذ �إنها ت�ستخدم في أ��سواق المملكة العربية منذ أ�كثر من ثالثين عام ًا،
وما كانت منتجات موكلتنا لت�ستمر طوال هذه ال�سنين لوال جودتها وثقة الم�ستهلك
بها� ،إنَّ ثالثين عام ًا من اال�ستعمال المتوا�صل في أ��سواق المملكة لهو خير دليل على
تميز عالمة موكلتنا ومعرفة جمهور الم�ستهلكين بها .ولعل تميز عالمة موكلتنا هو
الدافع وراء قيام البع�ض بتقليدها ،و�إنه لي�س من العدالة في �شيء أ�ن تبذل موكلتنا
الجهد والمال طوال ال�سنين الفائتة لت أ�تي �شركات أ�خرى لتح�صد هذا النجاح دون
أ�ن تقدم في �سبيله أ�ي �شيء يذكر5 .ــ �إن ت�سجيل العالمة با�سم طالبة الت�سجيل �سوف
ي ؤ�ثر ــ بال �شك ــ ب�شكل �سلبي على عالمة موكلتنا ومنتجاتها ،و�سوف ي ؤ�دي �إلى وقوع
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الم�ستهلك بالخلط واللب�س حول هوية العالمة وم�صدر المنتجات ،وهو أالمر الذي
�سي ؤ�دي حتم ًا �إلى ا إل�ضرار ب�سمعة موكلتنا ،و�إلحاق ال�ضرر المادي بها ،والحط من
قيمة منتجاتها ،ونظام العالمات التجارية قد حظر في مادته (/2ل) من ت�سجيل
أ�ي �إ�شارة «ين� أش� عن ت�سجيلها بالن�سبة لبع�ض المنتجات أ�و الخدمات الحط من
قيمة منتجات ا آلخرين أ�و خدماتهم»6 .ــ �إ�ضافة �إلى مخالفة قرار الت�سجيل لن�صو�ص
نظام العالمات التجارية ،ف�إنّ المدعى عليها الثانية قد خالفت ا إلقرار الذي وقعت
عليه عند تقديم الطلب ،المت�ضمن �إقرارها ب أ�ن العالمة مبتكرة ولي�ست تقليد ًا ألي
عالمة أ�خرى؛ ما يجعل �إقرارها باط ًال ،وما بني على باطل هو باطل .وال�س ؤ�ال هنا:
ما الدافع وراء قيام طالبة الت�سجيل باختيار هذه الكلمة دون �سواها وا�ستخدامها
على هذه المنتجات بالذات ،مع العلم ب أ�ن اللغة عامرة ب آ�الف الخيارات والكلمات؟
بناء على ما تقدم نطلب� :إلغاء قرار مكتب العالمات التجارية القا�ضي بقبول طلب
ت�سجيل العالمة (�سوفلون) بحروف التينية على الفئة ( )5با�سم المدعى عليها
الثانية طالبة الت�سجيل .وقد أ�جاب ممثل الجهة المدعى عليها بقوله� :إن العالمة
المطلوب ت�سجيلها على فئة رقم خم�سة وهي فئة تختلف عن الفئة الم�سجلة عليها
عالمة ال�شركة المدعية ،وقد قبلت الوزارة ت�سجيل العالمة على الفئة خم�سة بنا ًء
على ذلك كما أ�جاب أ�نه اطلع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه الثاني،
ولي�س لديه �إ�ضافة على ما قدم .أ�ما وكيل الم ؤ��س�سة المتداخلة فقد أ�جاب بمذكرة
جاء فيها :تقدمت موكلتي بطلب ت�سجيل العالمتين التجاريتين ) (SAUFLONعلى
الفئة ( )9وعبارة ) (LIGHT SAUFLON ALL IN ONEبالفئة ( )5وذلك
بتاريخ 1424/11/20هـ ،وقد أ��صدرت المدعى عليها أالولى قرارها بالموافقة على
ت�سجيل العالمتين المذكورتين ،وتم ن�شر طلبي الت�سجيل في الجريدة الر�سمية
( أ�م القرى) العدد رقم  3981بتاريخ  7محرم 1425هـ .وفي تاريخ 1425/4/7هـ
تقدم وكيل ال�شركة المدعية باالعترا�ض على طلب ت�سجيل العالمتين المذكورتين
بالفئة المذكورة أ�م��ام مقام دي��وان المظالم ،بزعم أ�ن العالمتين التجاريتين
المذكورتين أ�عاله والمطلوب ت�سجيلهما للمدعى عليها الثانية تت�شابه مع العالمة
التجارية ) (SOFLENSعلى الفئة ( )9وتقليد ًا لها ،والتي تمتلكها ال�شركة المدعية
والم�سجلة بالرقم  1/49بتاريخ 1394/9/12هـ .وقد أ��صدر ديوان المظالم الدائرة
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ا إلدارية الرابعة حكمها بتاريخ � /29شعبان 1425هـ ل�صالح موكلتنا المدعى عليها
الثانية بال�سير في ت�سجيل العالمة التجارية ) (SAUFLONدون االلتفات لالعترا�ض
المقدم من ال�شركة المدعية ،وذل��ك لعدم وج��ود الت�شابه المزعوم مع العالمة
التجارية ) (SOFLENSالم�سجلة لل�شركة المدعية .وال�شركة المدعية تقف في
خ�صومة ثانية مع موكلتنا المدعى عليها الثانية بعد عدم ا�ستجابة الدائرة ا إلدارية
الرابعة لزعمه ورف�ض دعواه ،وتدعي الزعم نف�سه للعالمة التجارية الثانية لموكلتنا
المدعى عليها الثانية عبارة ) (SAUFLON ALl IN ONE LIGHTبزعم وجود
ت�شابه مع العالمة التجارية ) (SOFLENSوالم�سجلة لل�شركة المدعية بعد الف�صل
في دعوى العالمة أالولى أ�مام الدائرة ا إلدارية الرابعة برف�ض الدعوى .وحيث �إنه
بالنظر �إلى العالمتين المذكورتين من حيث الكتابة والنطق والمظهر العام والمعنى
اللغوي ال نجد أ�ي ت�شابه� ،إن العالمة التجارية عبارة (LIGHT SAUFLON
) ALL IN ONEمو�ضوع الدعوى المطلوب ت�سجيلها لموكلتنا المدعى عليها
الثانية تختلف جملة وتف�صي ًال مع العالمة التجارية كلمة ) (SOFLENSالم�سجلة
لل�شركة المدعية و أ�وجه االختالف بين العالمتين التجاريتين :أ�ن عالمة موكلتنا
) (SAUFLON ALL IN ONE LIGHTعبارة تتكون من عدة كلمات في مجملها
عالمتنا التجارية المطلوب ت�سجيلها والحماية للعالمة في مجملها� .إن ال�شركة
المدعية تزعم الت�شابه فقط في الكلمة ) (SAUFLONمن جملة العبارة مع عالمة
ال�شركة كلمة ) (SOFLENSمتجاهلين باقي الكلمات ،حيث �إننا نطلب ت�سجيل
العالمة والحماية للعالمة في مجملها .ب�إمعان النظر في العالمتين أ�ع�لاه نجد
الفرق وا�ضح ًا من حيث ال�شكل والذي من � أش�نه عدم اللب�س والخلط لدى جمهور
الم�ستهلكين ،أ�ما من حيث المعنى ف�إن ) (SOFLENSفي أال�صل تتكون اخت�صار ًا
لكلمتين ) (SOFTو) (LENSومعناه (عد�سة لينة) ترجمة من ثالثة مكاتب للترجمة
المعتمدة ،أ�ما ) (SAUFLONفهي تتكون من كلمة واحدة .أ�ن عالمة موكلتنا عبارة
) (SAUFLON ALL IN ONE LIGHTالمنظورة أ�مام الدائرة مطلوب ت�سجيلها
تحت الفئة ( )5أ�ما العالمة التجارية ) (SOFLENSالمملوكة لل�شركة المدعية
م�سجلة على الفئة ( ،)9وهذا يدل على انتفاء عن�صر الت�شابه� ،سواء في ال�شكل ،أ�و
المظهر العام ،أ�و المعنى اللغوي ،وحتى في فئة المنتجات ،حيث �إن منتجات الفئة
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( )9تختلف اختالف ًا جذري ًا عن منتجات الفئة ( .)5ذكر وكيل ال�شركة المدعية في
مذكرة االعترا�ض المقدمة للدائرة في ال�صفحة ( )2في الق�سم (ب) في الفقرة
( )2أ�نه (قد يبدو للوهلة أالولى أ�ن العالمة محل االعترا�ض تختلف عن عالمتنا من
حيث الكتابة وعنا�صرها )....وهذا اعتراف �ضمني من وكيل ال�شركة المدعية ب أ�ن
هناك اختالف ًا بين العالمتين مو�ضوع الدعوى؛ ألن في حال الت�شابه المزعوم أال�صل
أ�ن يكون هناك ت�شابه من الوهلة أالولى حتى يقع اللب�س لدى جمهور الم�ستهلكين.
لكل ما �سبق نطلب الحكم بال�سير في �إج��راءات ت�سجيل العالمة التجارية عبارة
) (SAUFLON ALl IN LIGHTل�صالح موكلتنا المدعى عليها الثانية ،وعدم
االلتفات �إلى االعترا�ض المقدم من ال�شركة المدعية .وفي الجل�سة المحددة بتاريخ
1425/11/13هـ قرر أ�طراف الق�ضية اكتفاءهم بما قدم وختمت المرافعة.

حيث �إن الدعوى طعن في قرار الجهة المدعى عليها (وزارة التجارة وال�صناعة)
قبول ت�سجيل العالمة التجارية (�سوفلون أ�ول �إن ون اليت) على الفئة ( )5لم ؤ��س�سة
 ......ف�إن الديوان بهيئة ق�ضاء �إداري مخت�ص بنظرها ح�سب المادة ( )53من نظام
العالمات التجارية والمادة ( /8أ�/ح) من نظامه .وحيث �إن المدعي يهدف من �إقامة
دع��واه �إلى �إلغاء قبول ت�سجيل العالمة (�سوفولون أ�ول �إن ون اليت) المعلن عنها
بجريدة أ�م القرى على الفئة ( ،)5وحيث �إن الدعوى قدمت خالل أالجل المحدد
فهي مقبولة �شك ًال .وحيث �إن المدعية تملك ت�سجي ًال للعالمة (�سوفلينز) على الفئة
( )9العد�سات الال�صقة والعالمة المعلن عنها «�سوفولون أ�ول �إن ون اليت» على الفئة
( )5والحماية ال ت�شمل �إن ون اليت ،وتو�ضع على م�ستح�ضرات تنظيف العد�سات.
وحيث �إن العالمة المعتر�ض على ت�سجيلها على الفئة ( )5التي يدخل في مجالها
واخت�صا�صها المحاليل الخا�صة بتنظيف العد�سات ،تت�شابه مع عالمة المدعية
والت�شابه كاف نظام ًا في منع الت�سجيل؛ �إذ �إن نظام العالمات التجارية في مادته
الثانية فقرة (ي) ن�ص على (منع ت�سجيل العالمات المطابقة أ�و الم�شابهة للعالمات
ال�شائعة ال�شهرة في المملكة ولو كانت غير م�سجلة فيها على �سلع أ�و خدمات مطابقة
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أ�و م�شابهة ،والعالمات المطابقة أ�و الم�شابهة لتلك ال�شائعة ال�شهرة في المملكة
والم�سجلة فيها على �سلع أ�و خدمات لي�ست مطابقة أ�و م�شابهة� ،شريطة أ�ن يلحق ذلك
االنتفاع ال�ضرر ب�صاحب العالمة �شائعة ال�شهرة)( .فقرة ل) ا إل�شارات المطابقة أ�و
الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات
أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ،وكذلك ا إل�شارات التي ن� أش� عن ت�سجيلها بالن�سبة
�إلى بع�ض المنتجات أ�و الخدمات الحط من قيمة منتجات ا آلخرين أ�و خدماتهم.
(مادة  )21ولمالك العالمة التجارية الم�سجلة الحق في رفع دعوى ق�ضائية بطلب
منع غيره من ا�ستعمالها ،أ�و ا�ستعمال أ�ي �إ�شارة أ�خرى م�شابهة لها يكون من � أش�نها
ت�ضليل الجمهور بالن�سبة للمنتجات أ�و الخدمات المماثلة .وحيث �إن العالمة المطلوب
ت�سجيلها ت�شبه عالمة �سبق ت�سجيلها �سواء في ال�شكل أ�و الر�سم أ�و الفئة ،وحتى مع
اختالف الفئة يمنع الت�سجيل �إذا كانت الفئة تحوي بع�ض المنتجات الداخلة في
الفئة الم�سجل عليها المعتر�ض أ�و �صاحب الم�صلحة ،وذلك ألن الت أ�ثير والحال ما
ذكر �سيكون محقق ًا بل ثابت ًا التحاد المنتج وتقارب �شكل العالمات واختالف مالكها
وم�صادرها وجودتها؛ مما يلحق ال�ضرر بمن ملك العالمة أ�و ًال وا�ستعملها و أ��شهرها،
ف� ً
ضال عن ا�ستغالل ال�شهرة المكت�سبة للعالمة ال�سابقة ،وغ�ش وخداع الم�ستهلك الذي
قد ال يدرك الفرق الدقيق بين العالمتين ،ف� ً
ضال عن المنتجين أ�و العك�س .واختالف
الفئات مع تداخل المنتجات ال أ�ثر له ،وحيث �إن ما أ��ضيف على العالمة من كلمة
أ�ول ون اليت ال أ�ثر له وال يفهم منها الم�ستهلك �إال ا�ستقاللها عن العالمة ،وهي غير
محمية في العالمة ،وحيث �إن أ��سا�س العالمة �سوفلون ،كما أ�ن ما ذكره المتدخل
من تراجم وتكييف غير م ؤ�ثر وال يفهم ذلك �إال أ�هل االخت�صا�ص اللغوي؛ �إذ العبرة
بالت�شابه والت�شابه قائم .خ�صو�ص ًا أ�ن العالمة المعتر�ض على قبول ت�سجيلها مطلوب
ت�سجيلها باللغة ا إلنجليزية ح�سب ما أ�علن عنه ،والت�شابه في اللغة ا إلنجليزية قائم،
فعالمة المتدخلة هي  SAUFLONوعالمة المدعية  SOFLENSخا�صة مع اتحاد
اال�ستعمال للعالمتين ،ومكان ا�ستعمال العالمة عند مجتمع ينطق بالعربية وال يدرك
الر�سم اللغوي ،واختالف الحروف في النطق .والنظام كفل الحماية ومنع الت�سجيل
مع قيام الت�شابه .وحيث �إن �شهادة ت�سجيل عالمة المدعية على الفئة ( )9ن�ص فيها
على عد�سات ال�صقة و أ�جزائها و أ�طقم عناية وعلب حمل للعد�سات الال�صقة ووحدات
1595

تطهير وقوارير حفظ؛ مما يجعل العالمة �شاملة لكل جوانب العد�سات والعناية
وال�صيانة بها .وحيث �إن عالمة المتدخلة المعتر�ض على ت�سجيلها ح�سب ما أ�علن
عنه «تو�ضع في الفئة ( )5على الب�ضائع والمنتجات والخدمات التالية م�ستح�ضرات
تنظيف العد�سات الال�صقة محاليل ت�ستخدم في تنظيف العد�سات الال�صقة» .وما
ذكره المدعى عليه عن حكم الدائرة ا إلدارية الرابعة فالحكم والق�ضية منظورة على
فئة ( ،)9وهنا في الق�ضية الماثلة االعترا�ض على ت�سجيل العالمة على الفئة (.)5
ما ينفي معه ما ذكره المدعي ،وحيث �إن الخدمة الم�ستهدفة بالعالمة ح�سبما أ�علن
عنه متحدة بتنظيف العد�سات والعناية بها وحيث أ�ن المدعية لها �سبق اال�ستعمال
والت�سجيل وا إل�شهار .وبناء على ما تقدم حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار اجلهة املدعى
عليها وزارة التجارة وال�صناعة قبول طلب م ؤ��س�سة  ......للتجارة ت�سجيل كلمة
�سوفلون أ�وول �إن ون اليت على الب�ضائع واملنتجات وم�ستح�ضرات تنظيف العد�سات
الال�صقة؛ ملا هو مبني أ
بال�سباب .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية أالوىل رقم
/122د�/إ 1/لعام 1425هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/1550ق لعام 1425هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء :ب�إلغاء قرار اجلهة املدعى عليها وزارة التجارة وال�صناعة
قبول طلب م ؤ��س�سة ......للتجارة ت�سجيل كلمة (�سوفلون أ�وول �إن ون اليت) على
الب�ضائع واملنتجات وم�ستح�ضرات تنظيف العد�سات الال�صقة .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/3606ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /101د�/إ 5/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /109ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/2/27هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ �شطب عالمة ـ ت�شابه ـ �ضوابط تقرير الت�شابه ـ
العن�صر اجلوهري فـي العالمتني ـ عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

الم ؤ��س�سة المدعية تملك العالمة التجارية الم�سجلة (الب�ستان) بحروف عربية
ور�سم مجموعة أ�غ�صان بها �سنابل على الفئة ( )30ــ بذلك تعد مالكة للعالمة وال
يجوز ألي �شخ�ص ت�سجيل أ�و ا�ستعمال عالمة م�شابهة لهذه العالمة في ال�شكل أ�و
الفئات ــ المدعية تذكر أ�ن ال�شركة المدعى عليها �سجلت عالمة م�شابهة لعالمتها
بالمخالفة لن�ص المادة ( )21من نظام العالمات التجارية في �سجالت الجهة
ا إلدارية المدعى عليها ــ العبرة في تقدير الت�شابه من عدمه النظر ألوجه االتفاق
بين العالمتين دون أ�وجه االختالف ــ المعول عليه هو الت�شابه في العنا�صر الرئي�سية
للعالمة ،أ�ما أالجزاء الثانوية فاالختالف فيها ال ينفي وجود الت�شابه ــ الواجب النظر
للعالمة بمجملها ولي�س ألجزائها ،مع أالخذ في االعتبار أ�ن الم�ستهلك العادي ال ينظر
�إلى العالمتين في �آن واحد؛ لذا يراعي قدرته في التمييز بين العالمتين والعن�صر
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الرئي�سي في العالمتين فيه تطابق تام من � أش�نه �إيقاع الم�ستهلك العادي في الخلط
واللب�س بين العالمتين ــ كلمة «ب�ستان» بمجردها ال ت�شملها الحماية أ�ما طريقة كتابتها
و�شكلها فهو المحمي ،وهو ما وقع فيه التطابق ــ يجوز آ
للخرين ت�سجيل تلك الكلمة
ب�شكل وطريقة مغايرة ال توقع في اللب�س ــ وجود الر�سم الت�صويري في العالمتين ال
يمنع وجود الت�شابه؛ التفاقهما في العن�صر الرئي�سي ــ الم�ستهلك العادي ال يفرق بين
الر�سمين الموجودين في العالمتين ــ ت�سجيل عالمة المدعى عليها ت�سجيل مخالف
للنظام ــ أ�ثره� :شطب العالمة من �سجالت الوزارة.

تتلخ�ص وقائع الق�ضية ح�سبما يبين من أ�وراقها في أ�نه بتاريخ 1425/8/21هـ تقدم
�إلى الديوان  ......ب�صحيفة دعوى جاء فيها أ�ن موكلته تملك العالمة التجارية ــ
الب�ستان ــ بحروف عربية ،ور�سم مجموعة أ�غ�صان بها �سنابل على منتجات أالرز
بالفئة  30والم�سجلة برقم  2/324وتاريخ 1415/5/27ه� �ـ التي تم �إيداعها في
1413/8/8هـ ،ويتم ا�ستعمالها منذ ذلك التاريخ ،ثم تم ت�سجيل هذه العالمة على
باقي المنتجات المذكورة في الفئة  30بموجب �شهادة الت�سجيل رقم  73/564وتاريخ
1421/12/23هـ ،وقد قامت وزارة التجارة وال�صناعة بت�سجيل كلمة ب�ستان بحروف
عربية والتينية فوقها دائ��رة بها ر�سم على الفئة  30ذاتها ل�شركة ......الوطنية
بالمخالفة لنظام العالمات التجارية ،أ�طلب الحكم ب�شطب ت�سجيل هذه العالمة
لمخالفتها النظام ،و أ�و�ضح في دعواه أال�سباب التي ي�ستند �إليها ،وقال �إن موكلته
ت�ستعمل عالمتها التجارية منذ �سنوات طويلة؛ مما أ�ك�سبها �شهرة وا�سعة في أال�سواق
الخليجية ،و�إن ت�سجيل تلك العالمة ي ؤ�دي �إلى اللب�س والخلط في أ�ذهان وانطباعات
الم�ستهلكين خ�صو�ص ًا أ�ن المتناولين لمثل هذه المنتجات قليلو الحر�ص ،ومن
العامة� ،إلى جانب ال�ضرر الذي وقع على موكلته ،لوجود المناف�سة غير الم�شروعة من
ال�شركة المدعى عليها ،وا�ستناد ًا �إلى نهي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن ا إل�ضرار
بالغير ،و�إلى القواعد ال�شرعية التي تن�ص على أ�ن من �سبق �إلى �شيء فهو له ،و أ�ن
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ال�ضرر يزال ،وا�ستناد ًا �إلى ن�صو�ص النظام التي أ�عطت الحق لمن له م�صلحة في
�شطب مثل تلك العالمات؛ لذلك أ�طلب الحكم ب�شطب عالمة المدعى عليها ،و أ�رفق
بدعواه �صورة من عالمات موكلته ،و�صورة من عالمة ال�شركة المطلوب �شطبها،
وبعد أ�ن تم قيد الدعوى في �سجالت الديوان ق�ضية برقم /1/3606ق لعام 1425هـ
أ�حيلت �إلى هذه الدائرة ،حيث با�شرت نظرها ،وذلك على النحو المبين بمحا�ضر
�ضبط الجل�سات ،حيث ح�ضر عن المدعية وكيلها ال�شرعي  ......بموجب الوكالة
رقم ......وتاريخ 1425/8/12هـ ال�صادرة من كتابة عدل الريا�ض الثانية ،وح�ضر
عن وزارة التجارة وال�صناعة  ......وح�ضر عن ال�شركة المطلوب �شطب عالمتها
 ......بموجب الوكالة الم�صادق عليها من كاتب العدل في دبي بتاريخ 2000/5/26
الذي أ�جاب على الدعوى ،وقال� :إن دعوى المدعية غير �صحيحة؛ ألن كلمة ب�ستان
من الكلمات العامة التي ال يمكن ألي �شخ�ص احتكارها بمفردها كعالمة تجارية،
و�إنما يحق له ا�ستخدامها �إلى جانب عنا�صر أ�خرى كتابية أ�و ت�صويرية ،بحيث تكون
الحماية للعالمة بمجموعها ولي�ست للكلمة بحد ذاتها ،وال يجوز احتكار هذه الكلمة
على وجه التحديد على المنتجات الغذائية ،ألنها تكون بذلك كلمة غير مميزة،
ويجعل ت�سجيلها بمفردها مخالف ًا لن�ص المادة  /2أ� من نظام العالمات التجارية
وبناء عليه يجب ا�ستبعاد كلمة ب�ستان كلية عند المقارنة بين العالمتين ،والنظر �إلى
باقي العنا�صر أالخرى المكونة للعالمة ،ومن هذا المنطلق ف�إنه من الجلي االختالف
التام بين العالمتين عالمة موكلته وعالمة الم ؤ��س�سة المدعية وانعدام أ�ي وجه لل�شبه
بينهما؛ مما يجعل احتمال وقوع الخلط واللب�س ال مكان له على ا إلطالق ،وقد ن�ص
على هذا قرار لجنة التظلمات واالعترا�ضات في وزارة التجارة رقم  21/788وتاريخ
1421/12/19هـ بقوله« :ويت�ضح للجنة على الرغم من تطابق العن�صر اللفظي في
العالمتين �إال أ�نه تتميز كل عالمة بر�سم ت�صويري ي�ضفي على كل منهما تميز ًا أالمر
الذي ي�ستبعد معه حدوث خلط ولب�س بين العالمتين» ،و أ��ضاف وكيل المدعى عليها
ب أ�ن كلمات مثل المزرعة والب�ستان والحديقة وغيرها �إنما هي من الكلمات العامة
التي ال يجوز ألحد احتكارها ،ويمكن للجميع أ�ن ي�ضمنها في عالمته التجارية ،طالما
احتوت على عنا�صر أ�خرى تميزها عن غيرها ،وهذا هو ب�إيجاز مو�ضوع الدعوى،
فموكلته ا�ستخدمت كلمة ب�ستان ،و أ��ضافت �إليها عن�صر ًا ت�صويري ًا ذا ت�صميم وطابع
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خا�ص جد ًا ،وال يمت ب�صلة للعن�صر الت�صويري في عالمة المدعية ،وانتهى وكيل
المدعى عليها �إلى طلب رف�ض الدعوى ،كما أ�جاب ممثل الوزارة على الدعوى وقال
�إن دعوى المدعية غير �صحيحة؛ ألن الوزارة �سجلت العالمة المطلوب �شطبها طبق ًا
لنظام العالمات التجارية والوزارة لم تخطئ في ذلك وطلب رف�ض الدعوى ،وعقب
المدعي وكالة على �إجابة وكيل المدعى عليها ،وقال �إن ما ذكره غير �صحيح ويتعار�ض
مع نظام العالمات التجارية خ�صو�ص ًا الفقرات المذكورة (ل،ي) من المادة الثانية،
فالعالمة التجارية عند مقارنتها بعالمة أ�خرى لتحديد الت�شابه ينظر �إليها كجزء
واحد ال منف�صل ،ومن ثم ال ي�صح ت�سجيل عالمة مطابقة أ�و م�شابهة لعالمة أ�خرى
بدرجة كافية ب أ�ن ت�ضلل الجمهور ،وذلك على فئات مماثلة أ�و م�شابهة �سبق ت�سجيل
عالمة عليها ،وال يعني الت�شابه المانع للت�سجيل �ضرورة التطابق بين العالمتين ،بل
يكفي أ�ن تكون أ�وجه الت�شابه كفيله ب أ�ن ت�سبب الخلط واللب�س عند الم�ستهلك العادي
متو�سط الحر�ص في ظروف ال�شراء العادية ،وحيث �إن للعالمة عنا�صر جوهرية
وعنا�صر ثانوية ،فعند النظر للعالمتين نجد أ�ن العنا�صر أال�سا�سية مت�شابهة في
العالمتين لدرجة التطابق ،ولي�س هناك فرق �سوى (الـ) التعريف التي �شطبت من
العالمة مو�ضوع ال�شطب .وما أ�ورده وكيل المدعى عليها من وجوب ا�ستبعاد كلمة
«الب�ستان» أ�و «ب�ستان» كلية فهذا القول بعيد عن المنطق والنظام ،ويجعل الباب
مفتوح ًا لكل من يعتدي على العالمات المودعة أ�و الم�سجلة وذلك با�ستبعاد العنا�صر
أال�سا�سية للعالمة وتجزئتها ،وقد �صدرت أ�حكام عدة من الديوان تثبت وجود
الت�شابه بين كلمتي الب�ستان وب�ستان ،و أ��ضاف أ�ن القرار الذي قدمه وكيل المدعى
عليها ال�صادر من لجنة التظلمات برقم  21/788وتاريخ 1421/12/19هـ لم يكن
نهائي ًا للحكم بوجود الت�شابه أ�و غيره ،كما أ�ن اللجنة لي�ست هي الجهة المخولة
بتقرير ذلك؛ ألن موكلتي لم تطعن في هذا القرار أ�مام ديوان المظالم في حينها،
النتهاء المدة النظامية ،وقد كفل النظام لموكلتي تقديم دعوى ب�شطب العالمة ،ولو
تم ت�سجيلها ،وذلك بدعوى أ�مام ديوان المظالم ،و�إن انتهاء مدة االعترا�ض والطعن
في ال�ق��رارات دون تقديمها من قبل أ�ي طرف ذي م�صلحة ال يعد قرينة قطعية
على �صحة الت�سجيل ،وال ينفي م�س ؤ�ولية وزارة التجارة في ت�سجيل عالمة م�سجلة
أ�و مملوكة للغير ،وقد كفل النظام �إقامة دعوى ال�شطب ك�إجراء بديل في مثل هذه
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الحاالت ،وهذا ي ؤ�كد أ�ن ت�سجيل العالمة ال يعني امتالكها ،و�إنما هو �إجراء نظامي
ال ي�سقط حق المالك أال�صلي الذي ا�ستعمل العالمة للمرة أالولى ،وانتهى المدعي
وكالة �إلى طلب الحكم بدعواه ،وبعد أ�ن قرر أ�طراف النزاع اكتفاءهم بما قدموه من
أ�قوال ومذكرات قررت الدائرة ختم المرافعة ،وبجل�سة اليوم �صدر الحكم بناء على
أال�سباب التالية:

من حيث �إن دعوى المدعي هي بالمطالبة ب�شطب عالمة المدعى عليها �شركة......
فيكون الديوان مخت�ص ًا بنظر الدعوى والف�صل فيها طبق ًا للمادة /1/8ح من نظامه
التي تن�ص على اخت�صا�ص الديوان بالف�صل في الدعاوى التي تدخل في اخت�صا�صه
بموجب ن�صو�ص نظامية خا�صة ،ومن هذه الن�صو�ص الخا�صة ن�ص المادة رقم
 25من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 21/وتاريخ
1423/5/28هـ التي قررت اخت�صا�ص الديوان بالف�صل في طلبات �شطب الت�سجيل
الواردة في تلك المادة ،وحيث �إن الدعوى قد ا�ستوفت أ�و�ضاعها النظامية و�شروط
قبولها؛ فتكون الدعوى مقبولة �شك ًال .و أ�ما عن مو�ضوع الدعوى ف�إن المادة الحادية
والع�شرين من نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�نه «يعد من قام بت�سجيل العالمة
التجارية مالك ًا لها دون �سواه ،ويكون انتفاع أ�ي �شخ�ص بعالمة م�سجلة م�شروط ًا
بموافقة مالكها ،ولمالك العالمة التجارية الم�سجلة الحق في رفع دعوى ق�ضائية
لطلب منع غيره من ا�ستعمالها أ�و ا�ستعمال أ�ي �إ�شارة أ�خرى م�شابهة لها يكون من
� أش�نها ت�ضليل الجمهور بالن�سبة للمنتجات أ�و الخدمات التي �سجلت عنها العالمة....
�إل��خ» .وحيث �إن المدعية تملك العالمة التجارية الب�ستان بحروف عربية ور�سم
مجموعة أ�غ�صان بها �سنابل على الفئة  30بموجب �شهادة الت�سجيل رقم 72/564
وتاريخ 1421/1/24هـ ف�إنها بذلك تكون مالكة لهذه العالمة ،وال يجوز ألي �شخ�ص
ت�سجيل أ�و ا�ستعمال عالمة م�شابهة لهذه العالمة من حيث ال�شكل ،ومن حيث الفئات،
وحيث �إن المدعي وكالة يدعي أ�ن ال�شركة المدعى عليها �شركة  ......قد �سجلت
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عالمة م�شابهة لعالمة موكله بالمخالفة لن�ص تلك المادة ويطالب ب�شطبها من
�سجالت مكتب العالمات في الوزارة ،وحيث �إنه للنظر في مدى وجود الت�شابه بين
عالمة المدعية والعالمة المطلوب �شطبها وهي «كلمة ب�ستان بحروف عربية والتينية
فوقها دائرة بها ر�سم �شم�س أ
باللوان أالخ�ضر والبرتقالي والكحلي» ف�إنه من المقرر
أ�نه عند النظر في مدى وجود الت�شابه من عدمه ف�إنه ينظر �إلى الت�شابه ابتداء بين
العالمتين ،وال ينظر ألوجه االختالف؛ ألنه لم يتم و�ضع العنا�صر المخالفة �إال للبعد
عن التطابق ،كما أ�ن المعول عليه عند النظر في مدى وجود الت�شابه هو الت�شابه
في العنا�صر الرئي�سية للعالمة ،أ�ما أالجزاء الثانوية فيها ف�إن االختالف فيها بين
العالمتين ال ينفي وجود الت�شابه ،كما أ�ن الواجب أ�ن ينظر �إلى العالمة بمجملها،
ولي�س �إل��ى أ�جزائها ،مع أالخ��ذ في االعتبار أ�ن الم�ستهلك العادي ال ينظر �إلى
العالمتين في �آن واحد لذلك ف�إنه يجب أ�ن يراعي في تقرير وجود الت�شابه من عدمه
قدرة الم�ستهلك العادي على التمييز بين العالمتين �إذا كانتا بمعزل عن أالخرى،
وحيث �إنه للنظر في هذه الدعوى على �ضوء ما تقدم ف�إن الدائرة بعد اطالعها على
العالمتين تبين لها أ�ن هناك تطابق ًا تام ًا في �شكل وطريقة كتابة كلمة الب�ستان ،وهذه
الكلمة هي العن�صر الرئي�سي والم ؤ�ثر في كال العالمتين ،و�إن من � أش�ن هذا التطابق
أ�ن يوقع الم�ستهلك العادي في الخلط واللب�س بين العالمتين ،لذلك ف�إن ت�سجيل
الوزارة لعالمة ال�شركة المدعى عليها مخالف للنظام ،ويتعين �شطب هذا الت�سجيل،
وال يغير من ذلك أ�ن كلمة ب�ستان هي من الكلمات التي تطلق على المنتجات الواردة
في الفئة  ،30ومن ثم فال ت�شملها الحماية ،ذلك أ�ن هذه الكلمة بمجردها ال ت�شملها
الحماية أ�ما طريقة كتابتها و�شكلها في العالمة ف�إنها تحمى ،وال يجوز آ
للخرين
ت�سجيل وا�ستعمال ذات ال�شكل ،والطريقة و�إنما يجوز لهم ت�سجيل وا�ستعمال هذه
الكلمة بطريقة مختلفة اختالف ًا ال يوقع الم�ستهلك العادي في اللب�س بينهما ،لذلك
ف�إن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أ�نه يجب ا�ستبعاد كلمة الب�ستان من العالمتين
عند النظر في الت�شابه غير �صحيح؛ ألن هذه الكلمة جزء من عالمة المدعية ،وهي
محمية بهذا ال�شكل ،وقد كان يتعين على المدعى عليها أ�ن تكتب كلمة الب�ستان
ب�شكل مختلف عن طريقة كتابة عالمة المدعية ،و أ�ما وجود الر�سم الت�صويري في
العالمتين ف�إنه ال يمنع من وجود الت�شابه؛ ألن العن�صر الرئي�سي في العالمتين هو
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كلمة ب�ستان ،والم�ستهلك العادي ال يفرق بين الر�سمين الموجودين في العالمتين هل
هو لهذه ال�شركة أ�و لتلك ،ال �سيما و أ�نه ال ينظر �إلى العالمتين في �آن واحد .وحيث
�إن نظام العالمات التجارية عني بحماية الم�ستهلك �إلى جانب حماية التاجر ،ولما
كانت القاعدة ال�شرعية تن�ص على أ�ن من �سبق �إلى �شيء مباح فهو أ�حق به ،ولما
كانت المدعية هي أال�سبق في ت�سجيل عالمتها وكانت عالمة المدعى عليها ت�شبه
عالمة المدعية؛ لذلك ف�إن ت�سجيل هذه العالمة ت�سجيل ال يتفق مع النظام ،أالمر
الذي يتعين معه �شطب العالمة من �سجالت الوزارة .فلهذه أال�سباب وبعد المداولة
حكمت الدائرة :ب�شطب العالمة التجارية كلمة ب�ستان بحروف عربية والتينية
فوقها دائ��رة بها ر�سم �شم�س ب أ
��الل��وان أالخ�ضر والربتقايل والكحلي امل�سجلة
ل�شركة ......على الفئة  30مبوجب ال�شهادة رقم  70/688وتاريخ 1424/9/9هـ؛
وذلك على النحو املبني أ
بال�سباب .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية اخلام�سة
رقم /101د�/إ 5/لعام 1426ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/3606ق لعام 1425هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء ب�شطب العالمة التجارية كلمة (ب�ستان) بحروف
عربية والتينية فوقها دائ���رة بها ر���س��م �شم�س ب أ
��الل��وان أالخ�����ض��ر والربتقايل
والكحلي امل�سجلة ل�شركة  ......على الفئة  30مبوجب ال�شهادة رقم  70/688تاريخ
1424/9/19هـ .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /2/3274ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /42د�/إ 11/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /130ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/3/10ه ـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ جرمية بيع وت�سويق عالمة مقلدة ـ �إثبات ـ ت�شابه ـ
ق�صد جنائي ـ عقوبة ق�ضائية ـ تعار�ض قول أال�صيل والوكيل ـ حق عام ـ معاقبة.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

المدعي العام يدعي مخالفة الم ؤ��س�سة المدعى عليها ببيعها ب�ضاعة تحمل عالمة
تجارية مقلدة لعالمة أ��صلية م�سجلة ــ االطالع على العينة التي قدمها المدعي العام
على أ�نها أال�صلية ،وجدت الدائرة مطابقتها لو�صف العالمة الم�سجلة للم ؤ��س�سة
ال�شاكية ــ االطالع على العينة المقدمة على أ�نها الب�ضاعة المقلدة التي باعتها المدعى
عليها ،تجد الدائرة ت�شابه ًا بينهما في المظهر وال�شكل العام من � أش�نه التدلي�س على
الم�ستهلك ودفعه ل�شراء المقلد على أ�نه أ��صلي ،حيث و�ضعت العالمة على العينة
المقلدة بالكتابة الغربية ) (Z1فا�ستبدل المقلد رقم ( )2من أال�صلي بحرف الزد
الالتيني ) (Zلت�شابه الر ؤ�ية الب�صرية بين الرقم والحرف ــ م ؤ�داه :ثبوت الت�شابه ــ
مح�ضر التحقيق مع �صاحب الم ؤ��س�سة المدعى عليها أ�فاد فيه ح�صوله على عبوة
زيت الفرامل الم�ضبوطة في م ؤ��س�سته من قبل مندوب متجول ،ودون فاتورة ،وتعهد
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بعدم بيعها مرة أ�خرى ــ العادة أ�ن من ي�شتري ب�ضاعة أ��صلية يحر�ص على �شرائها من
أ��صحابها أ�و وكالئهم المعتمدين لي�ضمن حقه في الح�صول على �سعر منا�سب وعلى
جودة حقيقته ،و�إثبات ذلك بفاتورة تو�ضح حجم الم�شتريات مقابل الم�صروفات،
حيث �إن وظيفة التاجر �صاحب ال�سجل التجاري الح�صول على الربح وفق أ��صول
محا�سبية معتبرة ــ لجوء �صاحب الم ؤ��س�سة لل�شراء من بائع متجول من دون فاتورة
يناق�ض العرف التجاري المتفق مع القوانين ال�سوقية ال�سليمة من جهة البحث عن
الجودة وال�سعر وال�ضمان و�إثبات حالة ال�شراء ــ لم تر الدائرة دافع ًا لذلك �إال البحث
عن الثراء من خالل بيع ب�ضاعة م�ستن�سخة عن الب�ضاعة أال�صلية ،وهي مقلدة ،بما
يوقع الم�ستهلك بالتدلي�س والغبن ــ الدفع ب أ�ن �صاحب الم ؤ��س�سة لم يكن يعلم بوجود
الفاتورة وقت التحقيق ال ي�ستقيم؛ لوجود التناق�ض بين جواب وكيل المدعى عليه
أ�مام الدائرة وجواب موكله في التحقيق والعبرة بكالم أال�صيل ــ تطمئن الدائرة
�إلى أ�ن قول الوكيل جاء للتخل�ص من التهمة بالقول المر�سل بدليل انقطاعه عن
جواب الدائرة حين طلبت منه أ��صل الفاتورة ــ الفاتورة على فر�ض �صحة اال�ستدالل
بها لي�س فيها توقيع من الم�شتري ،وفيها تعديالت تجعلها محل �شك كبير ،يو�صل
لتلك القناعة ــ م� ؤ�داه :ثبوت العلم وتوفر الق�صد الجنائي ــ أ�ثره :ثبوت المخالفة
ومعاقبة �صاحب الم ؤ��س�سة بالحد أالدنى المن�صو�ص عليه في المادة ( )43من نظام
العالمات التجارية في جانب الغرامة المالية.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�سبما تبين من أالوراق المرفقة أ�ن المدعي العام في
هيئة التحقيق واالدعاء العام تقدم بدعوى أ�و�ضح فيها أ�نه يدعي على � ......صاحب
م ؤ��س�سة ......للتجارة بمخالفة المادة ( )43من نظام العالمات التجارية ،حيث
�إنه بتاريخ 1425/5/12ه �ـ تقدم وكيل �شركة  ......ب�شكوى ل��وزارة التجارة بقيام
الم ؤ��س�سة أ�عاله ببيع وا�ستيراد زيوت مقلدة تحمل العالمة ( )21الم�سجلة با�سم
موكله برقم ( ،)248وبالوقوف على مقر الم ؤ��س�سة المدعى عليها من قبل ع�ضو هيئة
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�ضبط الغ�ش التجاري �ضبطت ( )156كرتون ًا ،الواحد منها به أ�ربع وع�شرون علبة من
زيوت �سيارات مقلدة ،وبالتحقيق مع المدعى عليه أ�قر ب�صحة واقعة ال�ضبط ،و أ�نه
ح�صل عليها من بائع متجول من دون فاتورة ،وال يعرف عن البائع �شيئ ًا ،وتعهد بعدم
تكرار ذلك ،فخل�ص التحقيق عن توجيه االتهام للمدعى عليها بما أ��سند �إليها آ
للتي:
 1ــ أ�قوال �صاحب الم ؤ��س�سة المدونة بلفة ( 7ــ  2 )8ــ مح�ضر ال�ضبط المرفق لفة ()4
المت�ضمن �ضبط الب�ضاعة محل المخالفة؛ وحيث �إن ما أ�قدم عليه المذكور فعل معاقب
عليه نظام ًا ف أ�طلب �إثبات ما أ��سند �إليها والحكم عليها بالعقوبة الواردة بالمادة ()43
من نظام العالمات التجارية ،و أ�رفق مع الئحة دعواه الم�ستندات الخا�صة بالمعاملة من
وزارة التجارة والتحقيقات المتخذة مع المدعى عليه ،ومح�ضر ال�ضبط و�شهادة ت�سجيل
العالمة أال�صلية .وفي جل�سة يوم ال�سبت 1425/11/27هـ تخلف المدعي العام عن
ح�ضور الجل�سة المقرر لها ،ثم ح�ضر مت أ�خر ًا فتبلغ بموعدها الجديد في حين ح�ضر
وكيل المدعى عليها ،وفي جل�سة يوم أالح��د 1426/1/11ه �ـ أ�و�ضح المدعي العام
دعواه أ�مام وكيل المدعى عليها على النحو الوارد في الئحة ا�ستدعائه ،ف أ�جاب وكيل
المدعى عليها ب أ�ن الب�ضاعة الم�شار �إليها �ضبطت بم ؤ��س�سة موكله ،وقد ح�صل عليها
من بائع متجول بموجب �صورة فاتورة ُذكر فيها أ�نها من فرع م ؤ��س�سة ......للتجارة
بالريا�ض دوار الخرج ،وال نعلم أ�ن هذه الب�ضاعة مقلدة أ�م ال ،وقمنا بت�صريف جزء
منها بح�سن نية ،ف�س أ�لته الدائرة :أ�ن موكله في تحقيق ق�سم مكافحة الغ�ش التجاري
حينما �سئل :هل لديه فواتير ل�شراء الب�ضاعة؟ أ�جاب :أ�نه ال توجد لديه فاتورة ،فما
قولك؟ ف أ�جاب الوكيل� :صاحب الم ؤ��س�سة لي�س لديه علم بتلك الفاتورة وقت التحقيق؛
حيث كان م�سافر ًا ،ثم اكتفى طرفا الدعوى بما �سبق �إيراده وتقديمه ،فطلبت الدائرة
من وكيل المدعى عليها �إح�ضار أ��صل الفاتورة التي قدمها هذه الجل�سة فا�ستعد
بذلك ،ف أ�جلت الجل�سة ليوم ا إلثنين 1426/2/11هـ فوقع وكيل المدعى عليها بالعلم،
ثم تخلف عن تلك الجل�سة في موعد نظرها ،كما تخلف عن جميع الجل�سات الالحقة
وهي جل�سة يوم ا إلثنين 1426/3/23هـ وجل�سة هذا اليوم مع ح�ضور المدعي العام
جميعها ،وفي هذه الجل�سة اكتفى المدعي العام بما قدمه ،وطلب الف�صل في الدعوى
ح�سب طلبه الوارد بالئحة الدعوى ،ثم رفعت الدائرة الجل�سة للمداولة.
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حيث �إن المدعي العام يهدف من �إقامة دعواه الحكم على �صاحب الم ؤ��س�سة المدعى
عليها بما ت�ضمنته المادة ( )43من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم
الملكي رقم (م )21/بتاريخ 1423/5/28هــ ،ف�إن ديوان المظالم يخت�ص بنظر
دعواه طبق ًا للمادة الثامنة (/1/8ح) من نظامه وللمادة ( )53من نظام العالمات
دخل هذه الدعوى �ضمن اخت�صا�صها مكاني ًا طبق ًا لقرار
التجارية ،كما أ�ن الدائرة ُت ِ
رئي�س الديوان رقم ( )11لعام 1406هـ ونوعي ًا طبق ًا لقرار رئي�س الديوان رقم ()100
لعام 1422هـ .وحيث �إن المدعي العام ا�ستند في ا�ستدعائه �إلى مخالفة المدعى
عليها ببيعها ب�ضاعة تحمل عالمة تجارية ( )21مقلدة للعالمة أال�صلية التي تملكها
�شركة  ......والمعروفة �سابق ًا با�سم  ......بموجب �شهادة الت�سجيل رقم 52/248
بتاريخ 1412/7/14هـ التي تنتهي بتاريخ 1431/12/25هـ م�ستد ًال بمح�ضر التحقيق
مع �صاحب الم ؤ��س�سة المدعى عليها ،ومح�ضر �ضبط عينة من الب�ضاعة التي تحمل
العالمة المقلدة من الم ؤ��س�سة المدعى عليها ،ف�إن الدائرة وهي في �سبيل فح�ص تلك
أالدلة و�سالمة اال�ستدالل بها ،وبعد االطالع على دفع وكيل المدعى عليها تبين لها أ�ن
الحماية للعالمة بموجب �شهادة الت�سجيل قد و�صفت بالتالي( :الرقم الغربي «»21
كما بال�شكل المو�ضح) وكانت فئة الحماية ونوع الب�ضاعة المخ�ص�صة لها العالمة
(مركب مائع لال�ستعمال في أالجهزة أ
والنظمة التي تعمل ب�ضغط الموائع ،بما في
ذلك أ�جهزة المكابح «الفرامل» الهيدروليكية) وبمالحظة العينة التي قدمها المدعي
العام وب َّين أ�نها هي أال�صلية ،فتجد الدائرة أ�نها تنطبق على �شهادة الت�سجيل التي
قررت الحماية للعالمة وفق الو�صف ال�سابق ،وبعد اطالع الدائرة على العينة المقدمة
للب�ضاعة التي تحمل العالمة المقلدة ،فتجد ت�شابه ًا بينهما في المظهر وال�شكل العام
من � أش�نه التدلي�س على الم�ستهلك ،ودفعه ل�شراء مقلد على أ�نه أ��صلي؛ حيث و�صفت
العالمة على العينة المقلدة بالكتابة الغربية ) (Z1فا�ستبدل المقلد رقم ( )2من
أال�صلي بحرف الزد الالتيني ) (Zلت�شابه الر ؤ�ية الب�صرية بين الرقم والحرف؛ مما
تنتهي معه الدائرة �إلى ثبوت الت�شابه بين العالمتين الموقع في الخلط بين المنتجات
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وت�ضليل الم�ستهلكين ،بعد ذلك بحثت الدائرة م�س أ�لة علم المدعي وثبوت ق�صده في
المخالفة ،فالثابت من مح�ضر التحقيق مع �صاحب الم ؤ��س�سة المدعى عليها �إفادته
في معر�ض الجواب أ�نه ح�صل على عبوة زيت الفرامل الم�ضبوطة في م ؤ��س�سته من
قبل مندوب متجول وبدون فاتورة ،وتعهد بعدم بيعها مرة أ�خ��رى ،والعادة أ�ن من
ي�شتري ب�ضاعة أ��صلية حر�صه على �شرائها من أ��صحابها أ�و وكالئهم المعتمدين؛
لي�ضمن حقه في الح�صول على �سعر منا�سب وعلى ج��ودة حقيقية ،و�إثبات ذلك
بفاتورة تو�ضح حجم الم�شتريات مقابل الم�صروفات ،حيث �إن وظيفة التاجر �صاحب
ال�سجل التجاري الح�صول على الربح وفق أ��صول محا�سبية معتبرة ،أ�ما لجوء �صاحب
الم ؤ��س�سة لل�شراء من بائع متجول دون فاتورة ،فهذا يناق�ض العرف التجاري المتفق
مع القوانين ال�سوقية ال�سليمة من جهة البحث عن الجودة وال�سعر وال�ضمان و�إثبات
حالة ال�شراء ،ولم تر الدائرة دافع ًا لذلك �إال البحث عن الثراء من خالل بيع ب�ضاعة
م�ستن�سخة عن الب�ضاعة أال�صلية وهي مقلدة ،بما يوقع الم�ستهلك بالتدلي�س وغبنه
ب�شراء المقلد على أ�نه أ��صلي ،وت�ستند لذلك ب أ�قوال المدعى عليه الواردة بمح�ضر
التحقيق وخطاب الم ؤ��س�سة لوزارة التجارة وتعهدها بعدم البيع على تلك ال�صورة،
وال ي ؤ�ثر في ذلك جواب وكيل المدعى عليه أ�مام الدائرة من تقديمه ل�صورة فاتورة
يدعي ال�شراء بموجبها وقوله �إن موكله لم يكن يعلم بوجود فاتورة ،ف�إن التناق�ض بين
جواب وكيل المدعى عليه أ�مام الدائرة وجواب موكله في التحقيق معه ال ي�سوغ قبوله
على هذا الوجه ،والعبرة بكالم أال�صيل؛ �إذ �إن التاجر أ�علم النا�س بموارد تجارته
وم�صادر م�شترياته ،فقوله بعدم وجود فاتورة ،و أ�ن الب�ضاعة ا�شتريت من بائع متجول
مقدم في الواقع وفي الحجة على قول وكيله ال�سابق ذكره ،وتطمئن الدائرة �إلى أ�ن
قول الوكيل جاء على �سبيل التخل�ص من تلك التهمة بالقول المر�سل بدليل انقطاعه
عن جواب الدائرة حين طلبت منه أ��صل الفاتورة التي قدمها ،ي�ضاف �إلى ذلك أ�ن
الفاتورة على فر�ض �صحة اال�ستدالل بها لي�س فيها توقيع من الم�شتري الذي قدمها
وكيله لي�ستدل بها أ�مام الدائرة ،كما ر أ�ت الدائرة تعديالت بها تجعلها محل �شك
كبير يو�صل �إلى تلك القناعة ،وبعد االطالع على قواعد المرافعات وا إلجراءات
أ�مام ديوان المظالم في المادة الع�شرين منها ،ونظام العالمات التجارية ،وحيث
ن�صت المادة الثالثة أ
والربعون منه على التالي« :مع عدم ا إلخالل ب أ�ي عقوبة أ��شد،
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يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سين أ�لف ريال وال تزيد
على مليون ريال أ�و ب�إحدى هاتين العقوبتين ( :أ�) كل من زور عالمة م�سجلة أ�و قلدها
بطريقة تت�سبب في ت�ضليل الجمهور ،وكل من ا�ستعمل ب�سوء الق�صد عالمة مزورة أ�و
مقلدة (ب) كل من و�ضع ب�سوء الق�صد على منتجاته أ�و ا�ستعمل فيما يتعلق بخدماته
عالمة مملوكة لغيره (جـ) كل من عر�ض أ�و طرح للبيع أ�و باع أ�و حاز بق�صد البيع
منتجات عليها عالمة مزورة أ�و مقلدة أ�و مو�ضوعة أ�و م�ستعملة بغير وجه حق مع علمه
بذلك ،وكذلك كل من عر�ض خدمات في ظل مثل هذه العالمة مع علمه بذلك» فقد
انتهت الدائرة �إلى ثبوت المخالفة في حق المدعى عليها لنظام العالمات التجارية،
حيث قامت ببيع عالمة مقلدة لعالمة تجارية أ��صلية محمية في ذات الفئة الم�سجلة
لها العالمة وهي زيوت الفرامل لل�سيارات مع علمها بذلك ،كما انتهت الدائرة �إلى
معاقبتها عن ذلك بالحد أالدنى المن�صو�ص عليه في المادة الثالثة أ
والربعين من
نظام العالمات التجارية في جانب الغرامة المالية فقط .لكل ما تقدم حكمت
الدائرة :بثبوت خمالفة م ؤ��س�سة ......لنظام العالمات التجارية ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم (م )21/بتاريخ 1423/5/28هـ ومعاقبة �صاحبها ......عن ذلك بغرامة
مالية قدرها خم�سون أ�لف ريال؛ ملا هو مو�ضح أ
بال�سباب .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية احلادية
ع�شرة رقم /42د�/إ 11/لعام 1426ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /2/3274ق لعام
1425هـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/1328ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /84د�/إ 3/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /139ت 5/لعام1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/3/25هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ أ��سبقية
طلب الت�سجيل ـ ثبوت الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/تاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلداري��ة قبول ت�سجيل ر�سم ي�شبه �شك ًال
بي�ضاوي ًا وبداخله عالمة (�صح) عالمة تجارية ل�شركة  ......بالفئة ( )3ــ عالمة
المدعية على ذات الفئة ومودعة لدى المدعى عليها بتاريخ 1425/7/6ه �ـ بينما
عالمة طالبة الت�سجيل مودعة بتاريخ 1425/7/14هـ ــ العالمة المطلوب ت�سجيلها
هي عالمة المدعية ذاتها بعد أ�ن أ��ضيف �إليها �شكل ي�شبه الدائرة وو�ضعت داخله ــ
�إ�ضافة ما ي�شبه الدائرة �إلى العالمة ال يخرج العالمة عن م�شابهتها لعالمة المدعية
ــ من � أش�ن ذلك �إيقاع الخلط واللب�س عند الم�ستهلك ــ م� ؤ�داه :عدم جواز ت�سجيل
العالمة لطالبتها ــ م�ستنده :المادة (/2ل) من نظام التجارية ولما في ذلك من
التدلي�س المنهي عنه �شرع ًا ــ المدعية أ�حق بالت�سجيل أل�سبقيتها في الطلب ــ أ�ثره:
�إلغاء قرار ت�سجيل العالمة.
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تتلخ�ص وقائع الدعوى في أ�ن ......تقدم بالوكالة عن �شركة ......ا إليطالية بدعوى
�ضد وزارة التجارة وال�صناعة مطالب ًا ب�إلغاء قرار الوزارة قبول ت�سجيل ر�سم ي�شبه
�شك ًال بي�ضاوي ًا وبداخله عالمة (�صح) عالمة تجارية ل�شركة ......بالفئة ()3
والمن�شورة بجريدة أ�م القرى بالعدد  4030بتاريخ 1425/12/24هـ وذلك أ�ن المدعية
تملك وت�ستعمل العالمة التجارية حرف في الالتيني داخل �إطار بي�ضاوي من أ�مد
بعيد ،في عدد من دول العالم ،وم�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية برقم 2/240
بالفئة ( )25ومودعة برقم  90881بالفئة ( )24وبرقم  90880بالفئة ( )23وبرقم
 91701بالفئة ( )3وقد تم قبول العالمات تمهيد ًا لن�شرها ،و أ�ن العالمة المعلن
عنها محل الدعوى تت�شابه لحد التطابق مع عالمة المدعية المودعة برقم 91701
بالفئة ( )3وتت�شابه بدرجة كبيرة مع عالمة المدعية الم�سجلة برقم  2/240بالفئة
( )25بدرجة ت ؤ�دي �إلى الخلط واللب�س لدى الم�ستهلك ،وتلحق ال�ضرر بالمدعية،
و أ�ن هذا مخالف للمادة الثانية فقرة (ل) من نظام العالمات التجارية وكذا للفقرة
(ي) من العالمة ذاتها حيث �إن المدعية تملك وت�ستعمل عالمتها حرف في الالتيني
داخل �شكل بي�ضاوي ،وعالمتها �شكل (�صح) منذ أ�مد في العديد من دول العالم وفي
المملكة العربية ال�سعودية على الفئات ( .)25 ،24 ،23 ،3وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه
الدائرة نظرتها حيث ح�ضر عن المدعية وكيلها  ......بموجب الوكالة رقم 25149
وتاريخ 1426/3/25ه �ـ ال�صادرة من كتابة العدل الثانية ب�شرق الريا�ض والموكل
فيها وكيل ال�شركة  ......بموجب الوكالة المرفق �صورة منها ب� أ
�الوراق وال�صادرة
بتاريخ  21يوليو 2005م وح�ضر عن المدعى عليها ممثلها ......وح�ضر عن طالبة
الت�سجيل وكيلها  ......بموجب الوكالة رقم  852وتاريخ 1426/1/5هـ ال�صادرة من
كتابة العدل الثانية ب�شرق الريا�ض ،وقد رد ممثل الوزارة على الدعوى بمذكرة جاء
فيها أ�ن قبول العالمة متفق مع نظام العالمات ،و أ�ن �إدارة العالمات ر أ�ت أ�نه ال يوجد
ت�شابه أ�و تطابق للعالمة محل الدعوى مع عالمة المدعية .ورد وكيل طالبة الت�سجيل
بمذكرة جاء فيها أ�ن عالمة المدعية الم�سجلة برقم  2/240هي كما في �شهادة
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الت�سجيل حرف في الالتيني �ضمن �شكل �شبه م�ستطيل ،و أ�ن العالمة المحددة بالفئة
( )3تختلف تمام ًا عن الم�سجلة برقم  2/240فهي حرف في الالتيني ب�شكل خا�ص
باللون أالحمر أ
وال�سود ،وبذا فهي تختلف عن العالمة المطلوب ت�سجيلها ،حيث �إن
عالمة المدعية حرف في الالتيني بينما العالمة المطلوب ت�سجيلها عبارة عن ر�سم
في �شكل �صح وهي �ضمن ر�سم ي�شبه ال�شكل البي�ضاوي وعالمة المدعية باللونين
أالحمر أ
وال�سود والعالمة المطلوب ت�سجيلها ب أ�لوان ،و أ�ن عالمة طالبة الت�سجيل
م�ستخدمة منذ مدة طويلة ،وقدم وكيل المدعي �شهادة �إي��داع عالماته التجارية
بالفئات ( ،)24 ،23 ،3وقد أ�نهى أالطراف ما لديهم.

حيث �إن الدعوى طلب �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل عالمة
تجارية ،ف�إنها مما يدخل في اخت�صا�ص الديوان طبق ًا للمادة الثامنة فقرة (/1/8ح) من
نظامه .وحيث �إنه تم ا إلعالن عن العالمة بالجريدة الر�سمية بتاريخ 1425/12/24هـ
بالعدد رقم  ،4030وتقدم المدعي بدعواه بتاريخ 1426/3/18هـ ف�إن الدعوى مقدمة
خالل المدة المحددة بالمادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية .وحيث
�إنه باطالع الدائرة على العالمة المطلوب ت�سجيلها محل الدعوى ،وذلك من خالل
ا�ستمارة طلب ت�سجيلها رقم  91827وتاريخ 1425/7/14ه �ـ والمرفق �صورة منه
ب أ�وراق الدعوى وباطالع الدائرة على عالمة المدعية المودعة بتاريخ 1425/7/6هـ
برقم  91701من خالل �شهادات �إيداع العالمة المرفق أ
بالوراق ،تبين أ�ن العالمتين
على فئة واحدة ،و أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها هي عالمة المدعية ذاتها بعد أ�ن
أ��ضيف �إليها �شكل ي�شبه الدائرة ،وو�ضعت داخله ،و أ�ن �إ�ضافة ما ي�شبه الدائرة �إلى
العالمة ال يخرج العالمة عن م�شابهتها لعالمة المدعية الم�شابهة التي من � أش�نها
�إيقاع الخلط واللب�س عند الم�ستهلك ،وبالتالي ف�إنه ال يجوز ت�سجيل العالمة طبق ًا
للمادة الثانية فقرة (ل) من نظام العالمات التجارية ،ولما في ذلك من التدلي�س
المنهي عنه �شرع ًا ،وحيث �إن المدعية تقدمت بطلبها ت�سجيل عالمتها قبل �شركة
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 ......حيث تقدمت بطلب الت�سجيل بتاريخ 1425/7/14هـ ،بينما تقدمت المدعية
بطلبها بتاريخ 1425/7/6هـ مما تكون معه المدعية أ�حق بالت�سجيل .وعليه حكمت
ال��دائ��رة :ب�إلغاء ق��رار وزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل ر�سم ي�شبه �شك ً
ال
بي�ضاوياً وبداخله عالمة �صح عالمة جتارية بالفئة  3ل�شركة  ......الربيطانية.
وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثالثة
رقم /84د�/إ 3/لعام 1426هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/1328ق لعام 1426هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/4046ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /78د�/إ 3/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /144ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/3/26هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ الت�شابه
ـ احتاد الفئة ـ عدم الت�سجيل داخل اململكة ـ امتداد مواعيد الطعن.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار وزارة التجارة في ت�سجيل عبارة (زغنوتي ماريو)
) (ZEGNOTIMARAح��روف التينية عالمة تجارية بالفئة ( ،)25وا�ستندت
المدعية �إلى أ�ن لها الحق في ا�ستعمال العالمة التجارية واال�سم التجاري (MARIO
)� ZEGNAإ�ضافة �إل��ى ت�سجيلها و�إي��داع�ه��ا طلبات ت�سجيل عالمات أ�خ��رى مثل
) (ZEGNAو) (Ermenegildo Zegnaو) (ZEGNAS SPORTو أ�ن العالمة
المطلوب ت�سجيلها ت�شابه عالماتها ال�سابقة من جهة �شكلها ونطقها وجر�سها
ال�صوتي .ما يحدث اللب�س والخلط لدى الم�ستهلك ــ العالمة محل الدعوى أ�علن
عنها بتاريخ 1425/7/4ه �ـ ،تقدم المدعي بدعواه بتاريخ 1425/10/7ه �ـ ،انتهاء
المادة النظامية يوافق �إجازة عيد الفطر وتاريخ تقديم الدعوى هو أ�ول يوم عمل
بعد ا إلجازة ــ أ�ثره :امتداد الميعاد وقبول الدعوى ــ باطالع الدائرة على العالمات
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الم�سجلة للمدعية والعالمة المطعون على ت�سجيلها ال تجد ت�شابه ًا بينها ،ف�إن عالمة
المدعية كلمة ) (ZEGNAلوحدها أ�و مع كلمة أ�خرى ال ت�شابه بينها وبين عالمة
طالبة الت�سجيل .أ�ما العالمة التجارية ) (MARIO ZEGNAف�إن المدعية ال تملك
ت�سجي ًال للعالمة داخل المملكة ،كما أ�ن �شهادات الت�سجيل المقدمة لهذه العالمة
تخ�ص �شركات أ�خرى غير المدعية ــ م ؤ�داه� :صحة �إجراء الجهة ا إلدارية في الت�سجيل
ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.

تتلخ�ص وقائع الدعوى في أ�ن �شركة  ......ال�سوي�سرية تقدمت بدعوى �إلى الديوان
�ضد وزارة التجارة وال�صناعة ،طالبة �إلغاء قرار الوزارة قبول ت�سجيل عبارة (ماريو
زغنوتي) ( )Zegnoti Marioبحروف التينية عالمة تجارية بالفئة  25با�سم ......
المن�شورة بجريدة أ�م القرى بتاريخ 1425/7/4ه �ـ ،وذكرت المدعية ب أ�نها �إحدى
أ�كبر ال�شركات العالمية في ت�صنيع وتجارة المن�سوجات والمالب�س والعطورات
والمنتجات الجلدية بالفئات  35 ،18 ،3 ،25 ،24وت�ستخدم على منتجاتها ذات
الجودة وال�سمعة عالمات تجارية تت�ضمن كلمة زجنا ( )Zegnaبحروف التينية،
ومنها( :زجنا  )Zegnaوزجنا أ��س �سبورت ( )Zegna S Sportو( أ�ير مينجيلدو زجنا
 )Ermenegildo Zegnaو(زد زجنا) ( )Z Zegnaكما ح�صلت م ؤ�خر ًا على الحق
في ا�ستعمال العالمة التجارية واال�سم التجاري ماريو زجنا (،)MARIO ZEGNA
و أ�ن ال�شركة قامت بت�سجيل و�إيدع طلبات ت�سجيل عالماتها لدى وزارة التجارة فالعالمة
(زجنا  ،)Zegnaبحروف التينية م�سجلة برقم  44/543وتاريخ 1421/7/11هـ
بالفئة  ،25وبرقم  70/659وتاريخ 1423/9/12ه� �ـ بالفئة  ،35وبرقم 74/717
وتاريخ 1425/1/16هـ بالفئة  24وبرقم  98/390وتاريخ 1417/8/7هـ بالفئة 18
وبرقم  29/355تاريخ 1416/5/22هـ بالفئة  ،3والعالمة (زجنا أ��س �سبورت Zegna
 )S Sportبحروف التينية م�سجلة برقم  54/569وتاريخ 1422/2/12ه �ـ بالفئة
 ،25وبرقم  55/569وتاريخ 1422/2/12ه �ـ بالفئة  ،35والعالمة ( أ�ير مينجيلدو
زجنا  )Ermenegildo Zegnaبحروف التينية م�سجلة برقم  97/263بتاريخ
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1412/7/22هـ بالفئة  ،25وبرقم  71/268تاريخ 1413/6/1هـ بالفئة  25والعالمة
(زجنا) (بحروف عربية م�سجلة برقم  23/359بتاريخ 1416/6/19هـ بالفئة ،25
و أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها (ماريو زغنوتي  )MARIO ZEGNOTIت�شابه في
�شكلها ونطقها وجر�سها ال�صوتي عالمات ال�شركة المذكورة ،و أ�ن ت�سجيل العالمة
المعلن عنها على الفئة  25من � أش�نه أ�ن ي�سبب خلط ًا ولب�س ًا لدى الم�ستهلك حول
م�صدر المنتجات ،و أ�نه يكفي احتمال وجود الخلط واللب�س لدى الم�ستهلك وال ي�شترط
أ�ن يكون الت�شابه كبير ًا و أ�ن عالمة ال�شركة المدعية تعتبر من العالمات المعروفة
والم�شهورة على م�ستوى العالم ال �سيما على الفئة  .25وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه
الدائرة نظرتها ،حيث ح�ضر عن المدعية وكيلها  ......بموجب الوكالة المرفق �صورة
منها أ
بالوراق ،وح�ضر عن المدعى عليها ممثلها  ......وح�ضر عن طالبة الت�سجيل
وكيلها  ......وقد رد ممثل المدعى عليها على الدعوى بمذكرة جاء فيها أ�ن الوزارة
قبلت ت�سجيل العالمة محل الدعوى ،وفق ًا لنظام العالمات التجارية وا إلجراءات
المتبعة ،و أ�ن هناك اختالف ًا بين العالمة محل الدعوى وعالمات المدعية من حيث
عدد أالحرف وطريقة نطق كل عالمة؛ فالعالمة محل الدعوى تتكون من مقطعين
وتنطق ح�سب ا�ستمارة الت�سجيل ماريو زغنوتي ،بينما عالمات المدعية يتكون بع�ضها
من مقطع واحد وبع�ضها من مقطعين وتنطق زجنا في كلتا الحالتين؛ وبذلك ف�إن
الجر�س ال�صوتي لكلتا العالمتين مختلف عن ا آلخر مما يبعد وقع اللب�س والخلط
بينهما ،كما أ�ن النظر للعالمة يكون في مجملها ولي�س لكل عن�صر على حدة والعالمة
محل الدعوى تتكون من عدة عنا�صر ما يك�سبها �صفة التميز واالختالف من حيث
ال�شكل العام عن عالمة المدعية .كما رد وكيل طالبة الت�سجيل بمذكرة جاء فيها ب أ�ن
العبرة في الت�شابه بني على النظر للعالمة التجارية كوحدة واحدة ال يجوز تجزئتها،
و أ�ن المدعية تهدف من دعواها الح�صول على ت�سجيل للعالمة التجارية MARIO
 Zegna،ولم تقدم ما يفيد ملكيتها لهذه العالمة وت�سجيلها لها ،و أ�نه لي�س هناك ت�شابه
بين العالمة المطلوب ت�سجيلها وعالمة المدعية .وقد رد وكيل المدعي بمذكرة
جاء فيها أ�ن المدعية هي من ابتكر وامتلكها وا�ستعملها و�سجلها العالمة التجارية
 MARIO Zegnaو هي العالمات أالخرى المت�ضمنة كلمة زجنا .ZEGNA
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حيث �إن الدعوى طعن في ق��رار وزارة التجارة قبول ت�سجيل عالمة تجارية ف�إن
الديوان يخت�ص بنظر الدعوى طبق ًا للمادة الثامنة فقرة /1/8ح من نظامه .وحيث
�إن العالمة محل الدعوى تم ا إلعالن عنها بتاريخ 1425/7/4هـ بجريدة أ�م القرى
بالعدد  4006وقد تقدم المدعي بدعواه بتاريخ 1425/10/7هـ؛ وبذا ف�إن الدعوى
هذه خالل المدة المحددة بالمادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية،
حيث �إن المدة تنتهي خالل �إج��ازة عيد الفطر تاريخ تقديم الدعوى هو أ�ول يوم
عمل بعد ا إلج��ازة .وحيث �إنه عن دعوى المدعي ف�إنه باطالع الدائرة على عالمة
المدعية كلمة زجنا بحروف عربية الم�سجلة برقم  23/359وتاريخ 1416/6/19هـ
بالفئة  ،25واطالعها على عالمة المدعية كلمة  ZEGNAبحروف التينية الم�سجلة
برقم  44/543وتاريخ 1431/7/11هـ ،بالفئة  ،25وذات العالمة م�سجلة على الفئة
 24برقم  74/717وتاريخ 1425/1/16ه �ـ وعلى الفئة  35برقم  70/659وتاريخ
1423/9/12هـ وعلى الفئة  18برقم  98/390وتاريخ 1417/8/7هـ ،وعلى الفئة 3
برقم  39/355وتاريخ 1416/5/22هـ ،وباالطالع على عالمة المدعية Remenegildo
 Zegnaعلى الفئة  25والم�سجلة برقم  71/268وتاريخ 1413/6/1هـ وعلى العالمة
ذاتها داخل �شكل على الفئة  25وم�سجلة برقم  97/263وتاريخ 1413/2/27هـ وعلى
عالمة المدعية عبارة  Zegna S Sportبالفئة  ،35والفئة  25م�سجلة برقم 55/569
في 1422/2/12ه� �ـ ،ورقم  54/569في 1422/2/12ه��ـ وباالطالع على العالمة
المطلوب ت�سجيلها وهي عبارة ماريو زغنوتي  MARIO ZEGNOTIبحروف
التينية ،ال تجد الدائرة أ�ن هناك ت�شابه ًا بين هذه العالمة وعالمات المدعية �سالفة
الذكر؛ فعالمة المدعية �إما كلمة  ZEGNAلوحدها ،أ�و مع كلمة أ�خ��رى ،وهي ال
ت�شابه بينها وبين عالمة المدعي يمكن أ�ن يوقع الخلط واللب�س بينهما .و أ�ما العالمة
التجارية  MARIO ZEGNAف�إن المدعية ال تملك ت�سجي ًال للعالمة داخل المملكة،
كما أ�ن �شهادات ت�سجيل العالمة  MARIO ZEGNAالمقدم �صور لها من قبل
المدعية ،جميع تلك الت�سجيالت تخ�ص �شركات أ�خرى غير ال�شركة المدعية فهي
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تخ�ص �شركة ......ا إليطالية و�شركة ......و�شركاءهم مما تنتهي معه الدائرة �إلى
�صحة ا إلج��راء الذي اتخذته وزارة التجارة وال�صناعة في ت�سجيل العالمة محل
الدعوى .وعليه حكمت الدائرة :برف�ض دعوى �شركة  ......ال�سوي�سرية �ضد وزارة
التجارة وال�صناعة .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثالثة
رقم /78د�/إ 3/لعام 1426هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/4046ق لعام 1426هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/1389ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /67د�/إ 10/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /147ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/3/26هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طلب منع من اال�ستعمال والت�سويق ـ تعوي�ض ـ
ا�سرتداد ـ �إتالف ـ فوات الربح ـ أ�تعاب املحاماة ـ احتاد الفئة.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/تاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطلب �إلزام المدعى عليها وقف ا�ستيراد وبيع وت�سويق المنتجات
التي تحمل العالمة التجارية (تروبيكانا �سلم) و(تروبيكانا) و أ�ي منتجات أ�خرى
تحمل عالمة م�شابهة ،و�إلزامها ب�سحب المنتجات المعنية ،و�إتالفها وتعوي�ضها عن
ما لحق بها من �ضرر ،وما فاتها من ربح ،وعن أ�تعاب المحاماة ــ المدعى عليها تطلب
�إبراءها من الدعوى وتعوي�ضها عما فاتها من نماء وربح ب�سبب هذه الدعوى واالعتذار
ــ المدعية تملك العالمة (تروبيكانا توي�ستر) بحروف التينية على الفئة ( ،)32كما
تملك العالمة (تروبيكانا بيور بريميوم)بحروف التينية على الفئة ( ،)32كما تملك
العالمة (تروبيكانا) بحروف التينية على الفئة ( ،)32وكلها �سارية الحماية ــ الفئة
( ،)32ت�شمل جميع الم�شروبات وم�ستح�ضرات الم�شروبات ،بما فيها الع�صائر
الطازجة أ�و المركزة المعلبة أ�و المثلجة ــ نظام العالمات التجارية جعل م�سجل
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العالمة مالك ًا لها دون �سواه ،وله الحق في منع غيره من ا�ستعمالها أ�و أ�ية �إ�شارة
أ�خرى م�شابهة لها ت�ضلل الجمهور في المنتجات أ�و الخدمات المماثلة أ�و الم�شابهة
لفئة الت�سجيل ــ المدعى عليها باعت و�سوقت ب�ضائع من أ�نواع القهوة و�شراب البرتقال
تحمل عالمة (تروبيكانا) وهي داخلة تحت الفئة ( )32التي ت�شمل جميع الم�شروبات
وم�ستح�ضرات الم�شروبات ــ ال يجوز االحتجاج بعالمة المدعى عليها (تروبيكانا)
الم�سجلة على الفئة ()29؛ ألن هذه الفئة تخ�ص منتجات لحوم الدواجن المجمدة
والمبردة والمح�ضرة كاملة أ�و قطع اللحوم ــ م ؤ�داه :ثبوت تقليد المدعى عليها لعالمة
المدعية في ب�ضائع م�شابهة ــ أ�ثره� :إلزامها وقف ا إل�ستيراد وبيع وت�سويق المنتجات
التي تحمل عالمة (تروبيكانا) بحروف التينية على الفئة ( ،)32و�إلزامها ب�سحب
منتجات القهوة و�شراب البرتقال و أ�ي م�شروبات أ�خرى أ�و م�ستح�ضراتها التي تحمل
العالمة ال�سابقة و�إتالفها ــ منتجات المدعى عليها من ال�سكر التي تحمل عالمة
(تروبيكانا �سلم) ال تندرج �ضمن منتجات الفئة ( )32الم�سجلة للمدعية ،بل تندرج
�ضمن الفئة ( )30الخا�صة بالبن وال�شاي والكاكاو وال�سكر أ
والرز ...ولي�س للمدعية
حماية عليها كما أ�ن هذا المنتج لي�س م�شابه ًا لمنتجات المدعية ــ أ�ثره :رف�ض طلب
المدعية في ذلك .طلبات المدعية التعوي�ض جاءت مر�سلة ،ولم تثبت أال�ضرار التي
لحقت بها� ،إ�ضافة �إلى ما دفعت به المدعى عليها من أ�ن ت�سويقها الب�ضائع ،الخالية
من ال�سكر �إنما ق�صدت به م�ستهلك ًا غير الذي تق�صده المدعية ،حيث منتجاتها
تخ�ص مر�ضى ال�سكر لتخ�ص�صها في الخدمات الطبية ــ أ�ثره :رف�ض طلب المدعية
التعوي�ض.

تتح�صل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم إل�صدار الحكم فيها في أ�ن المدعي وكالة
تقدم با�ستدعاء لرئي�س ديوان المظالم في 1425/3/27هـ قيد ق�ضية بالرقم الوارد
في �صدر هذا الحكم و أ�حيل للدائرة ا إلدارية الخام�سة التي أ��صدرت حكمها رقم
/56د�/إ 5/بتاريخ 1425/7/21ه��ـ بعدم اخت�صا�صها مكاني ًا بنظر الدعوى ،ثم
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أ�حيل �إلى هذه الدائرة التي با�شرت نظرها وحددت لها جل�سة 1425/11/20هـ،
وفيها �س أ�لت المدعي عن دع��واه ،فقرر ب أ�ن المدعى عليها ت�ستورد ب�ضائع عليها
عالمة موكلته تروبيكانا الم�سجلة للفئة  32الخا�صة بمواد الم�شروبات الم�ستخل�صة
من الفواكه وغير الفواكه وم�ستح�ضرات عمل الم�شروبات ،مخالفة بذلك الحماية
المقررة لها في نظام العالمات التجارية ،ويطلب �إل��زام المدعى عليها بوقف
ا�ستيراد وبيع منتجات العالمة المقلدة ،و�إتالف الموجود منها ،مع تعوي�ض موكلته
عن أال�ضرار التي لحقتها وما فاتها من ربح مع مقابل أ�تعاب المحاماة .فعقب ممثل
المدعى عليها ب أ�ن موكلته ت�ستخدم عالمة تروبيكانا مجردة بالعربي والالتيني على
منتجات الفئة  ،29وذلك بعد أ�ن ع َّدلت وزارة التجارة في العالمة التي تقدمت بها
موكلته بخطاب مدير عام �إدارة العالمات والوكاالت التجارية رقم  13425وتاريخ
1425/8/4هـ المت�ضمن قبول الت�سجيل لكلمة تروبيكانا فقط ،وحذف ما كان ي�سبقها
من مفردات كانت �ضمن الطلب ،م�ضيف ًا بجل�سة 1426/1/17هـ أ�ن المدعى عليها
ح�صلت على وكالة من �شركة تروبيكانا �سلم من مجموعة (نيوترفود) ،وهي مالكة
للعالمة محل الدعوى في الفئة  29و 30و 32في �إندوني�سيا ،و أ�نها تقدمت بطلب
ت�سجيل العالمة لدى وزارة التجارة عن الفئة  29فقط كما �صدر من وزارة التجارة
خطابها رقم  28/13425وتاريخ 1425/8/4ه �ـ بما يفيد أ�نها في طور الت�سجيل،
وبذلك ينتفي عن موكلته �سوء النية وطلب رف�ض الدعوى ،فعقب وكيل المدعية بجل�سة
1426/2/23ه �ـ ب أ�نه و�إن اختلفت فئات الت�سجيل مع المدعى عليها� ،إال أ�ن الغاية
هو الم�ستهلك ومدى وقوعه في اللب�س ،وقد �صدرت أ�حكام عديدة من الديوان بهذا
المق�صد كما في الحكم /10د�/إ 3/لعام 1425هـ .وبجل�سة 1426/4/6هـ قدم وكيل
المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أ�ن موكلته هي وكيل ال�شركة المنتجة للب�ضاعة محل
الدعوى ،وهي منتجات (نيوترفود تروبيكانا �سلم) وهي �إندوني�سية الجن�سية بموجب
الوكالة رقم  ،8803كما أ�ن موكلته لم ترغب في تقليد عالمة المدعية الختالف
المنتجات من حيث التكوين ،وكذا العبوات ،والم�ستهلك الم�ستهدف ،واال�ستخدام،
والغر�ض من �إنتاجها ،و أ�نها على �شكل م�سحوق ،بينما منتجات المدعية على خالف
ذلك ،ف� ً
ضال عن أ�نها م�سجلة على الفئة ( .)29و أ�رف��ق �صورة من �شهادة ت�سجيل
العالمة (تروبيكانا) بحروف التينية رقم  27/775وتاريخ 1426/2/12هـ ،فعقب
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وكيل المدعية ب أ�ن ت�سجيل العالمة ورد على اللحوم بينما الدعوى في الع�صائر
والم�شروبات .وبجل�سة 1426/5/20هـ أ�كد وكيل المدعى عليها أ�ن موكلته تنكر ما
تدعيه المدعية من محاولة تقليد عالمتها ب�سوء نية ،لعدم رغبتها في التقليد ،ولعدم
وجود ت�شابه بين المنتجات أ�� ً
صال ،وقد جاءت بع�ض أ�حكام الديوان لت ؤ�كد على أ�ن
انتفاء الت�شابه في المجموع ــ دون التفا�صيل ــ ينفي التقليد مهما كان الت�شابه بين
المظاهر أالخرى المحيطة بالعالمتين ،وال يعتبر تقليد ًا للعالمة �إذا لم يقع ال�شخ�ص
ذو الذكاء العادي في لب�س وخلط بين ال�سلعتين ،وطلب في ختام مذكرته �إلزام
المدعية باالعتذار المبا�شر منها لموكلته ،وكذا التعوي�ض عما تعر�ضت له موكلته
من �ضرر جراء االدعاء عليها بالتزوير والتقليد وتبرئتها من ذلك ،م�ضيف ًا بجل�سة
1426/7/2هـ أ�ن أال�ضرار التي يطالب بها هي مبلغ ( )40.000دوالر أ�مريكي عما
فاتها من ربح ونماء في المبيعات ،حيث توقفت ال�شركة المنتجة عن منح موكلته
منحة الدعاية الالزمة لت�سويق الب�ضاعة؛ ب�سبب هذه الدعوى و أ�رفق بمذكرته �صور ًا
من �شهادات مترجمة عن �شركات أ�جنبية تظهر تبدل تعاملها مع موكلته بموجب
هذا النزاع ،فعقب وكيل المدعي ب أ�ن دعوى موكلته تتركز في قيام ال�ضرر من وجود
منتج المدعى عليها في ال�سوق ولي�س فيما ذكرته المدعية ،ما يفيد تدخلها و�إيقاف
ن�شاط المدعى عليها ،طالب ًا الق�ضاء بطلباته المقدمة في الئحة الدعوى ،مع رف�ض
م�ستندات المدعى عليها المقدمة بهذه الجل�سة التي تمثل عالقات خا�صة مع المدعى
عليها ال عالقة لموكلته بها مكتفي ًا بما قدمه من م�ستندات ،وقرر وكيل المدعى عليها
االكتفاء.

حيث �إن المدعية تهدف من �إقامة دعواها �إلى �إلزام المدعى عليها بوقف ا�ستيراد
وبيع وت�سويق المنتجات التي تحمل العالمة تروبيكانا �سلم ،و أ�ي منتجات أ�خرى
تحمل عالمة م�شابهة ،و�إلزامها �سحب المنتجات المعنية و�إتالفها ،وكذا �إلزامها
عدم تقليد العالمة تروبيكانا المملوكة لها أ�و ا�ستيراد أ�و ت�سويق أ�و بيع أ�ي منتجات
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عليها هذه العالمة ،وتعوي�ضها عما لحق بها من أ��ضرار وما فاتها من ربح جراء تقليد
عالمتها التجارية ،و�إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ  75.000ريال أ�تعاب المحاماة،
وتطلب المدعى عليها رف�ض الدعوى وتبرئتها من التزوير والتقليد ،وتعوي�ضها بمبلغ
 400.000دوالر أ�مريكي عما فاتها من ربح ونماء في المبيعات ب�سبب هذه الدعوى،
وتطلب كذلك اعتذار ًا مبا�شر ًا من المدعية عما اتهمتها به ،وعليه ف�إن هذه الدعوى
تكون من المنازعات النا�شئة عن تطبيق نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم
الملكي رقم م 21/وتاريخ 1423/5/28ه �ـ ،التي يخت�ص ديوان المظالم بنظرها
طبق ًا للمادة (/1/8ح) من نظامه ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 51/وتاريخ
1402/7/17هـ ،كما تدخل في اخت�صا�ص الدائرة النوعي وفق ًا لقرار معالي رئي�س
الديوان رقم  100لعام 1422هـ ،وتدخل في اخت�صا�ص الدائرة المكاني طبق ًا لقرار
معالي رئي�س الديوان رقم  11لعام 1406هـ .وحيث الثابت أ�ن المدعية تملك العالمة
(تروبيكانا توي�ستر) بحروف التينية الم�سجلة ب�شهادة ت�سجيل عالمة تجارية رقم
 89/684وتاريخ 1424/5/26هـ في الفئة ( )32ع�صير فاكهة وم�شروبات ع�صير
فاكهة ،كما تملك العالمة (تروبيكنا بيور بريميوم) بحروف التينية الم�سجلة
ب�شهادة ت�سجيل عالمة تجارية رقم  71/721وتاريخ 1425/2/10هـ تحت الفئة 32
ع�صير فواكه وم�شروبات ع�صير فواكه وال ت�شمل الحماية عبارة (بيور بريميوم)،
كما تملك العالمة (تروبيكانا) بحروف التينية الم�سجلة ب�شهادة ت�سجيل عالمة
تجارية رقم  3/141وتاريخ 1406/10/15ه �ـ في الفئة  32وت�شمل ع�صير برتقال
طازج أ�و مركز مثلج تثليج ًا �سريع ًا ،وكذا ع�صير جريبفروت وليمون محلى وتفاح
و أ�نانا�س وع�صير جريبفروت أ
بالنانا�س طازج ومعلب ومثلج ومركز وع�صير برتقال
أ
بالنانا�س ،والمجددة �إلى تاريخ 1435/9/5هـ .وحيث الثابت أ�ن الفئة ( )32الوارد
عليها الحماية قد وردت في نظام العالمات التجارية على النحو التالي( :المياه
المعدنية والغازية وغيرها من الم�شروبات غير الكحولية ،م�شروبات م�ستخل�صة
من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات أ�خ��رى لعمل الم�شروبات
والبيرة (�شراب ال�شعير) ،ويتبين منها أ�نها ت�شمل جميع الم�شروبات وم�ستح�ضرات
الم�شروبات ،وحيث �إن العالمة التجارية هي كل ما يميز منتج ًا �سلعة كان أ�و خدمة
عن غيره ،وحيث �إن الهدف من العالمة التجارية هو تمييز المنتجات لجذب العمالء
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وجمهور الم�ستهلكين و�سهولة التعرف �إلى ما يف�ضلونه من ب�ضائع و�سلع ،وحيث
الثابت أ�ن نظام العالمات التجارية قد وردت ن�صو�صه ومنها المادة ( )12لحماية
العالمات التجارية التي اتخذ أ��صحابها �شك ًال مميز ًا لتمييز منتجاتهم بغر�ض داللة
الم�ستهلك عليها ،وجعلت تلك الن�صو�ص كل من قام بت�سجيل عالمته مالك ًا لها دون
�سواه ال تجوز منازعته فيها ،وله الحق في منع غيره من ا�ستعمالها أ�و أ�ي �إ�شارة
أ�خرى م�شابهة لها يكون من � أش�نها ت�ضليل الجمهور في المنتجات أ�و الخدمات التي
�سجلت عنها العالمة أ�و المنتجات والخدمات المماثلة لها ،وجاء النظام بتحديد
المنتجات والخدمات في فئات لتحدد الحماية في الفئة التي يختارها التاجر لطلب
الحماية لها ،و أ�جازت المادة ال�ساد�سة منه ت�سجيل العالمة في فئة أ�و أ�كثر من فئات
المنتجات أ�و الخدمات ،م�شترط ًا تعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب ت�سجيل
العالمة عنها ،وبالتالي تكون الحماية الواردة بهذا النظام هي حماية المنتجات أ�و
الخدمات الوارد عليها الت�سجيل ،أ�و المثيل لها في حدود الفئة التي اختار التاجر
تقييد حماية عالمته بها؛ اعتبار ًا إلرادته؛ و أ�خذ ًا بمبد أ� حماية المنتج والم�ستهلك
من التقليد الذي ي ؤ�دي �إلى خلط المنتجات ووقوع الم�ستهلك في اللب�س ،ومقت�ضى
اختالف الفئة وانتفاء المثل انعدام الحماية النتفاء الغاية التي ق�صدها النظام،
وهي خ�شية خلط المنتجات ووقوع الم�ستهلك في اللب�س ،أ�ما اال�ستعمال في �صورة
و�ضع العالمة على منتجات غير �شبيهة أ�و ا�ستعمال التاجر لعالمته التي لم يتقدم
لت�سجيلها أ�و التي تم رف�ض ت�سجيلها وحمايتها ،فلي�س في م�شمول الحماية المقررة
في هذا النظام ،ما يخ�ضع عمله للعقوبات ال�صادرة بها ن�صو�صه ،وتبقى على أال�صل
في ا إلباحة .وحيث الثابت أ�ن المدعى عليها قد قامت ببيع وت�سويق ب�ضائع من أ�نواع
القهوة و�شراب البرتقال تحمل عالمة (تروبيكانا) ،وهي داخلة تحت الفئة ()32؛
لكون هذه الفئة ت�شمل جميع الم�شروبات وم�ستح�ضرات الم�شروبات ،وال يمكن �إخراج
ب�ضائع المدعى عليها (القهوة و�شراب البرتقال) من هذه الفئة و�إدخالها في الفئة
()29؛ بحجة أ�ن المدعى عليها تملك عالمة (تروبيكانا) بحروف التينية م�سجلة
ب�شهادة ت�سجيل عالمة تجارية رقم  27/775وتاريخ 1426/2/12هـ وابتداء الحماية
كان بتاريخ 1425/5/5ه�ـ ،لكون هذه الفئة ( )29تخ�ص منتجات لحوم الدواجن
المجمدة والمبردة والمح�ضرة كاملة أ�و قطع اللحوم .مما تنتهي معه الدائرة �إلى أ�ن
1624

المدعى عليها قد قلدت عالمة المدعية في ب�ضائع م�شابهة ،وتق�ضي ب�إلزام المدعى
عليها بوقف ا�ستيراد وبيع وت�سويق المنتجات التي تحمل عالمة (تروبيكانا) بحروف
التينية على الفئة ( )32الخا�صة بالم�شروبات وم�ستح�ضرات الم�شروبات و�إلزامها
�سحب منتجات القهوة و�شراب البرتقال و أ�ي م�شروبات أ�خرى أ�و م�ستح�ضراتها التي
تحمل عالمة (تروبيكانا) بحروف التينية و�إتالفها .أ�ما منتجات المدعى عليها من
ال�سكر والتي تحمل عالمة (تروبيكانا �سلم) فال تندرج �ضمن منتجات الفئة ()32
الم�سجلة للمدعية ،بل تندرج �ضمن منتجات الفئة ( )30الخا�صة بالبن وال�شاي
والكاكاو وال�سكر أ
والرز� ...إلخ ،التي لي�س للمدعية عليها حماية ،كما أ�ن هذا المنتج
لي�س م�شابه ًا لمنتجات المدعية .وعليه ف�إن الدائرة تنتهي �إلى رف�ض طلب المدعية
�إلزام المدعى عليها بوقف ا�ستيراد وبيع وت�سويق هذا المنتج .أ�ما عن طلب المدعية
التعوي�ض عن أال�ضرار التي لحقتها وما فاتها من ربح مع مقابل أ�تعاب المحاماة فقد
جاء طلب المدعية عنها مر�س ًال ،ولم تثبت تحقق ال�ضرر في ظل ما دفعت به المدعى
عليها من ت�سويقها لهذه الب�ضائع الخالية من ال�سكر التي تق�صد بها م�ستهلك ًا �آخر
غير الم�ستهلك الذي تق�صده المدعية ،حيث �إن منتجاتها تخ�ص مر�ضى ال�سكر
انطالق ًا من ن�شاطها أال�صيل في الخدمات الطبية وتق�ضي الدائرة برف�ض طلبات
المدعية المتعلقة بالتعوي�ض .أ�ما عن طلبات المدعى عليها فحيث انتهت الدائرة
�إلى أ�نها متعدية في بع�ض منتجاتها على عالمة المدعية التجارية الم�سجلة بموجب
�شهادات الت�سجيل ال�سابقة ،والمحمية بموجب النظام ،وقول الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم« :لي�س لعرق ظالم حق» .ف�إن الدائرة تنتهي �إلى رف�ض جميع طلبات المدعى
عليها ف� ً
ضال عن عدم اعتداء المدعية في رفع الدعوى ،وق�صد ا إل�ضرار بالمدعى
عليها .ولكل ما تقدم :حكمت الدائرة :ب�إلزام املدعى عليها  ......بوقف ا�سترياد
وبيع وت�سويق املنتجات امل�شابهة ملنتجات املدعية من القهوة و�شراب الربتقال
و أ�ي م�شروبات أ�خرى أ�و م�ستح�ضراتها التي حتمل عالمة (تروبيكانا) بحروف
التينية ،و�سحب املوجود منها فـي ال�سوق و�إتالفه ،ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.
واهلل املوفق.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية العا�شرة
رقم /67د�/إ 10/لعام 1426ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/1389ق لعام 1425هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/2996ق لعام 1425ه ـ
رقم الحكم االبتدائي /68د�/إ 2/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /190ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/4/25هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ أ�تعاب املحاماة ـ تعوي�ض.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلداري��ة قبول ت�سجيل العالمة (روكوكو)
))Rococoبالعربية والالتينية داخل ر�سم هند�سي دائرة لم ؤ��س�سة  ......التجارية
على الفئة ( )16على أ��سا�س أ�نها تملك العالمتين (روكو) و( )Rocoالمجددة حتى
تاريخ 1430/11/4هـ بذات الفئة ــ بما أ�ن العبرة في المقارنة بين العالمات ب أ�وجه
االتفاق ال االختالف ،ف�إن البين من االطالع على العالمتين وجود ت�شابه كبير بينهما
في ال�شكل العام والنطق وطريقة الكتابة؛ أالمر الذي ي ؤ�دي �إلى الخلط بينهما ،ويوقع
الم�ستهلك في اللب�س ،خ�صو�ص ًا مع اتحاد فئة الت�سجيل ( )16ــ م ؤ�داه� :صدور قرار
ت�سجيل العالمة ()Rococoبالمخالفة ألحكام النظام ــ م�ستنده :المادة ( )2من
نظام العالمات التجارية التي منعت ت�سجيل عالمة م�شابهة لعالمة �سبق ت�سجيلها
ــ أ�ثره� :إلغاء قرار الت�سجيل ــ طلب ال�شركة المدعية �إلزام الم ؤ��س�سة طالبة الت�سجيل
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دفع تكاليف رفع الدعوى ف�إن الطلب جاء مجه ًال وغير محدد ،كما أ�نه لم يكن من
خط أ� من جانب طالبة الت�سجيل؛ �إذ تقدمت بطلبها وقبلت الوزارة ذلك و أ�علنت عنه
ح�سب النظام ــ أ�ثره :رف�ض طلب المدعية التعوي�ض في مواجهة طالبة الت�سجيل.
ال وجه لطلب طالبة الت�سجيل �إلزام المدعية بدفع أ�تعاب المرافعة؛ �إذ ال خط أ� من
المدعية يمكن تحميلها نتائجه؛ بل هي محقة في دعواها ،وترتب عليها �صدور الحكم
ل�صالحها ــ أ�ثره :رف�ض طلب طالبة الت�سجيل التعوي�ض في مواجهة المدعية.

حيث �إن وقائع هذه الق�ضية تتح�صل في أ�نه تقدم للديوان  ......بالوكالة عن �شركة
 ......الم�ساهمة با�ستدعاء قيد ق�ضية برقم (/1/2996ق) وتاريخ 1425/7/12هـ
يطلب فيه �إلغاء قرار مكتب العالمات التجارية بوزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل
كلمة (( )ROCOCOروكو كو) عالمة تجارية با�سم م ؤ��س�سة  ......للتجارة بالفئة
( )16المعلن عنه في جريدة أ�م القرى بالعدد رقم ( )3995وتاريخ 1425/4/16هـ
وذكر في ا�ستدعائه �شرح ًا لدعواه� :إن العالمة المطلوب ت�سجيلها من قبل م ؤ��س�سة
 ......للتجارة مقلدة ومقاربة جد ًا لعالمتي موكلته ( )ROCOبالالتيني و(روكو)
بالعربي بطريقة كتابة الحروف ،وهي من العالمات الم�شهورة على م�ستوى العالم
ب�شكل عام ،وفي المملكة العربية ال�سعودية ب�شكل خا�ص ،وقد قامت موكلته بت�سجيل
عالمتها في المملكة منذ ما يزيد على خم�سة ع�شر عام ًا ،وقد �سجلتها على عدة فئات
وهي ( 18ــ  28ــ  30ــ  25ــ  .)16كما قامت بت�سجيلها في عدد من الدول منذ مدة
طويلة؛ �إذ �إن أ�ول تاريخ لحماية عالمة ( )ROCOبد أ� في عام 1400هـ وقد قامت
بالدعاية لعالمتها في مختلف و�سائل ا إلعالن المقروءة والمرئية والم�سموعة وكلفها
ا إلعالن عن تلك العالمة المبتكرة المميزة لمنتجاتها م�صاريف باهظة على مدى
خم�سة ع�شر عام ًا ما�ضية ،وال يخفى مدى ت�شابه العالمتين التجاريتين ()ROCO
و( )ROCOCOمن جهة و أ�ي�ض ًا (روكو) و(روكو كو) من جهة أ�خرى ،خ�صو�ص ًا و أ�ن
العالمة المطلوب ت�سجيلها ت�ضيف فقط حرفين ( )COوت�سجيل العالمة محل الدعوى
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يوقع الم�ستهلك باللب�س ،ب أ�ن يظن أ�ن منتجاتها �صادرة من (�شركة  )......كما أ�ن
م�ستوى منتجاتها �سيحط من قيمة منتجات المدعية التي أ�ثبتت جدارتها في ال�سوق
التجاري على مدى خم�سة ع�شر عام ًا ما�ضية ،والفئة المطلوب ت�سجيل العالمة محل
الدعوى عليها وهي الفئة ( )16هي الفئة نف�سها الم�سجلة عالمة موكلته عليها ،وهي
ت�شمل الورق والورق المقوى والمطبوعات ،ومواد تجليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية،
القرطا�سية ،مواد ل�صق الورق ،ومواد الفنانين ،وفرا�شي الدهان أ�و التلوين ،ا آلالت
الكاتبة واللوازم المكتبية ،مواد التغليف البال�ستيكية ،حروف الطباعة ،للم�ستهلكين،
وطالب في ختام ا�ستدعائه با إل�ضافة �إلى �إلغاء القرار ،تحميل طالبة الت�سجيل
م ؤ��س�سة  ......للتجارة م�صاريف المرافعة القانونية؛ لو�ضوح نيتها ــ كما يدعي ــ في
تقليد عالمة موكلته .وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه الدائرة بلغت بها أ�طراف الدعوى
بموجب خطاب الديوان رقم ( )10738وتاريخ 1425/8/18هـ ونظرتها على النحو
المبين بمحا�ضر ال�ضبط ،و أ�ثناء المرافعة فيها قدم وكيل المدعية  ......مرافعة
�شفوية لم تخرج عن م�ضمون ما جاء في عري�ضة الدعوى ،وقدم ممثل الجهة المدعى
عليها  ......مذكرة طلب فيها رف�ض دعوى المدعية ت أ��سي�س ًا على أ�نه بالمقارنة بين
العالمة المطلوب ت�سجيلها ،وهي عبارة عن كلمة ( )ROCOCOبحروف عربية
والتينية داخل ر�سم دائرة بالفئة ( )16بعالمتي المدعية كلمة (روك��و) بحروف
عربية والم�سجلة برقم  62/233وتاريخ 1411/8/18هـ ،وكلمة ( )ROCOبحروف
التينية الم�سجلة برقم  63/233وتاريخ 1411/8/18هـ بالفئة ( )16والمجددتين
حتى وتاريخ 1430/11/4ه�ـ يتبين وجود اختالف بينهما في ال�شكل العام والنطق
وطريقة الكتابة ،وحيث �إن الت�شابه المحظور هو الذي من � أش�نه أ�ن ي ؤ�دي �إلى �إثارة
اللب�س لدى الم�ستهلك بين العالمتين وهو ما ال يمكن حدوثه نظر ًا لالختالف بينهما
ولكون أ�وجه االختالف أ�كبر من أ�وجه ال�شبه ،وقدم  ......وكيل الم ؤ��س�سة طالبة
الت�سجيل مذكرة ذكر فيها أ�ن العالمة التي تطلب موكلته ت�سجيلها هي عالمة مبتكرة
ولي�ست مقلدة ،و�سبق أ�ن �سجلت موكلته العالمة (روكو كو) ( )ROCOCOبموجب
�شهادة الت�سجيل رقم ( )53/334وتاريخ 1415/10/20هـ بالفئة ( ،)2وت�ستخدمها
منذ أ�كثر من ع�شر �سنوات في ال�سوق ال�سعودية أ
وال��س��واق الخليجية والعربية،
واالختالف والتباين بين العالمتين أ�كبر من أ�وجه الت�شابه ،أالمر الذي ينتفي معه
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اللب�س أ�و التدلي�س أ�و التقليد أ�و الت�ضليل على الم�ستهلكين ،كما أ�ن وزارة التجارة
وال�صناعة قامت بتطبيق نظام العالمات التجارية ولوائحه التنفيذية على الطلب
الذي تقدمت به موكلته لت�سجيل العالمة محل الدعوى ،وتم البت فيه بعد ا�ستيفاء
�إجراءات الفح�ص والتدقيق كاملة على العالمة من قبل الخبراء والم�ست�شارين لدى
مكتب العالمات التجارية ،وقررت قبول الطلب النتفاء موانع الت�سجيل كما جاء في
المذكرة المقدمة من ممثل الجهة المدعى عليها ،وفي ختام رده طلب وكيل طالبة
الت�سجيل رف�ض دعوى المدعية وت أ�ييد قرار وزارة التجارة وال�صناعة ت�سجيل العالمة
محل الدعوى لموكلته ،و�إلزام المدعية دفع تكاليف �إعداد اللوائح للرد على دعواها
والمرافعة القانونية أ�مام الديوان.

حيث �إن وكيل المدعية يهدف من �إقامة هذه الدعوى �إلى الحكم ب�إلغاء القرار محل
الدعوى بقبول ت�سجيل العالمة المذكورة أ�عاله المعلن عنه في جريدة أ�م القرى
بالعدد رقم ( )3995تاريخ 1425/4/16ه��ـ ،ف��إن الديوان يخت�ص بنظرها وفق ًا
للمادة (/1/8ح) من نظامه التي جاء فيها ما يلي( :الدعاوى التي من اخت�صا�ص
الديوان بموجب ن�صو�ص نظامية خا�صة) والمادة الثالثة والخم�سين من نظام
العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28هـ
التي تن�ص على أ�نه( :يخت�ص ديوان المظالم بالف�صل في جميع الدعاوى المدنية
والجنائية والمنازعات النا�شئة عن تطبيق هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة
لمخالفة أ�حكامه) وهي داخلة في اخت�صا�ص الدائرة النوعي والمكاني ،طبق ًا لتعميم
رئي�س الديوان رقم ( )11لعام 1413هـ وقراري رئي�س الديوان رقم (100و)101
لعام 1420ه�ـ القا�ضيين ب�إ�سناد نظر ق�ضايا العالمات التجارية ،وما يتعلق بها،
�إلى الدوائر ا إلدارية ،وهي مقبولة �شك ًال بنا ًء على المادة الخام�سة ع�شرة من نظام
العالمات التجارية �سالف الذكر التي تن�ص على أ�نه (لكل ذي م�صلحة االعترا�ض على
قبول ت�سجيل العالمة أ�مام ديوان المظالم خالل ت�سعين يوم ًا من تاريخ �شهرها ،مع
1630

�إيداع ن�سخة من االعترا�ض وما يفيد تقديمه لدى ا إلدارة المخت�صة بوزارة التجارة).
وحيث �إن �إعالن �شهر العالمة ن�شر في جريدة أ�م القرى بالعدد رقم ( )3995وتاريخ
1425/4/16ه� �ـ ،و أ�قامت المدعية دعواها أ�م��ام الديوان بتاريخ 1425/7/12هـ
فتكون مقدمة خالل المدة النظامية المحددة ،أ�ما من حيث المو�ضوع فقد ن�صت
المادة الثانية من نظام العالمات التجارية على أ�نه (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية
ا إل�شارات وال�شعارات أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه :ــ ل ــ ا إل�شارات المطابقة
أ�و الم�شابهة لعالمات �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين من منتجات أ�و
خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ،وكذلك ا إل�شارات التي ين� أش� عن ت�سجيلها بالن�سبة لبع�ض
المنتجات أ�و الخدمات الحط من قيمة منتجات ا آلخرين أ�و خدماتهم) وحيث �إن
الثابت أ�ن المدعية �سبق و أ�ن �سجلت العالمة التجارية كلمة ( )ROCOبحروف
التينية بموجب �شهادة الت�سجيل رقم ( )63/233تاريخ 1411/8/18هـ وكلمة (روكو)
بحروف عربية بموجب �شهادة الت�سجيل رقم ( )62/233تاريخ 1411/8/18هـ بالفئة
( ،)16وتم تجديدها حتى تاريخ 1430/11/4هـ و أ�ن م ؤ��س�سة  ......للتجارة تطلب
ت�سجيل العالمة التجارية كلمة (روكو كو) أ
بالحرف العربية وكلمة ()ROCOCO
أ
بالحرف الالتينية داخل ر�سم هند�سي دائري عالمة تجارية لها بالفئة ( ،)16لما
كان ذلك ،و�إن العبرة في المقارنة بين العالمات هو ب أ�وجه االتفاق بينها ال ب أ�وجه
الخالف ،وكان البين من االطالع على العالمتين وجود ت�شابه بينهما كبير وتطابق
في ال�شكل العام والنطق وطريقة الكتابة؛ أالمر الذي ي ؤ�دي �إلى الخلط بينهما ويوقع
الم�ستهلك في اللب�س والخلط ،ال �سيما و أ�ن الفئة التي تطلب طالبة الت�سجيل ت�سجيل
العالمة عليها هي الفئة نف�سها الم�سجلة بها عالمة المدعية ،وهي الفئة ( ،)16لما
كان ذلك كذلك ف�إن قرار مكتب العالمات التجارية بوزارة التجارة وال�صناعة قبول
ت�سجيل العالمة محل الدعوى ال يكون قائم ًا على أ��سا�س �سليم من الواقع أ�و النظام
مما تنتهي معه الدائرة �إلى �إلغائه .أ�ما عن طلب المدعية �إلزام طالبة الت�سجيل دفع
تكاليف رفع الدعوى ف�إنه ــ و�إن كان هذا الطلب قد جاء مجه ًال وغير محدد ــ لم يكن
ثمة خط أ� من جانبها؛ �إذ هي تقدمت بطلب ت�سجيل العالمة محل الدعوى وقبلت
الوزارة المدعى عليها هذا الطلب ،و أ�علنت عنه ح�سب النظام وبالتالي ف�إن الدائرة
تنتهي �إل��ى رف�ض هذا الطلب .وال وجه لما تطالب به طالبة الت�سجيل من �إلزام
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المدعية بدفع أ�تعاب المرافعة؛ �إذ ال خط أ� من المدعية يمكن تحميلها نتائجه ،بل
هي محقة في دعواها ،أالمر الذي ترتب عليه �صدور الحكم ل�صالحها ،ما تنتهي معه
الدائرة� ،إلى رف�ض هذا الطلب .فلما تقدم من أ��سباب حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار
وزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل كلمة (روكو كو) بحروف عربية والتينية
داخل دائرة عالمة جتارية مل ؤ��س�سة  ......للتجارة بالفئة ( )16ورف�ض ما عدا ذلك
من طلبات لطرفـي الدعوى .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثانية
رقم /68د�/إ 2/لعام 1426هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/2996ق لعام 1425هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/2222ق لعام 1424هـ
رقم الحكم االبتدائي /123د�/إ 5/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /202ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/5/7هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ �شطب عالمة ـ �إدخال ـ انتفاء الت�شابه.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

نظام العالمات التجارية لم يت�ضمن ن�ص ًا يوجب التقدم بطلبات �شطب العالمة
التجارية خالل مدة محددة ما يجعلها مقبولة في أ�ي وقت وينظر مو�ضوعها ــ طلب
الجهة ا إلداري��ة المدعى عليها �إدخال ال�شركة �صاحبة العالمة التجارية المطلوب
�شطب عالمتها خ�صم ًا في الدعوى لتدافع عن عالمتها ــ أ�ث��ره� :إدخالها من قبل
ال��دائ��رة و�سماع دفاعها ــ عالمة ال�شركة المدعية ( )VO5والعالمة المطلوب
�شطبها ( )VOVبعد اطالع الدائرة عليهما تبين لها أ�نهما و�إن كانتا متفقتين في
الحرفين أالولين (� )VOإال أ�ن ال�شركة المدعية تنفرد بالرقم ( )5وهو العن�صر
الرئي�سي الم ؤ�ثر في هذه العالمة ،من � أش�نه أ�ن يميزها عن العالمة المطلوب �شطبها
ويجعل الم�ستهلك العادي ال يخلط بينهما لوجود االختالف في ال�شكل كما �سبق،
�إ�ضافة لالختالف في طريقة النطق للعالمتين وجر�سهما ال�صوتي ،ولما كان مقرر ًا
أ�ن العبرة في تقرير الت�شابه النظر �إلى العنا�صر الرئي�سية الم ؤ�ثرة و�إبعاد العنا�صر
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الثانوية ،ف�إن وجود الت�شابه في العنا�صر الثانوية غير م ؤ�ثر ،وهو ما وقع في عالمة
ال�شركة المدعى عليها المطلوب �شطبها ما يجعل الم�ستهلك العادي ق��ادر ًا على
التمييز بينهما ــ م ؤ�داه :رف�ض الدعوى.

تتلخ�ص وق��ائ��ع الق�ضية ب��ال�ق��در ال�ل�ازم إل� �ص��دار ه��ذا الحكم ف��ي أ�ن ��ه بتاريخ
1424/7/27ه �ـ تقدم �إلى الديوان مكتب  ......لال�ست�شارات القانونية ب�صحيفة
دعوى :ت�ضمنت أ�ن موكلته �شركة  ......تملك العالمات التجارية  ،VO5والعالمة
 ،HOT OIL VO5والعالمة  ،ALBERTO VO5وت�ستعملها في المملكة بعد
ت�سجيلها في وزارة التجارة ألكثر من عقدين من الزمان ،وعند �إجراء بحث لدى
مكتب العالمات التجارية للت أ�كد من عدم وجود عالمة م�شابهة لعالمات موكلته تبين
أ�ن الكلمة  VOVالم�شابهة لعالمات موكلته قد تم ت�سجيلها كعالمة تجارية بالرقم
 76/654با�سم �شركة  ......الكورية .على الرغم من أ�ن الكلمة  VOVت�شبه العالمة
 VO5بدرجة تكاد ت�صل حد التطابق ،فالحرفان أالوالن في الكلمة  VOVيطابقان
الحرفين عالمة موكلته  ،VO5و أ�ن الحرف الالتيني  Vي�شابه �إلى حد كبير الرقم
( )5كذلك ف�إن الكلمة  VOVتتكون من ثالثة عنا�صر ،وتتكون عالمة موكلته كذلك
من ثالثة عنا�صر ،با إل�ضافة �إلى ما �سبق ف�إن الكلمة  VOVت�شابه عالمة موكلته
 VO5من حيث ال�شكل العام والمظهر؛ أالمر الذي يجعل احتماالت اللب�س والخلط
بين العالمتين كبيرة ب�شكل ال يمكن أ�ن تخطئها عين مجردة ،و أ��ضاف المدعي وكالة
ب أ�نه عالوة على ما �سبق ت�شبه الكلمة  VOVعالمتي موكلته  ALBERTOوVO5
 HOT OILوهو العن�صر  VO5في ال�شكل والمظهر العام لهما ،وبوجه أ�خ�ص يظهر
الت�شابه في المقطع  VO5الذي يمثل العن�صر أال�سا�سي في كليهما ،وكذلك تت�شابه
المنتجات التي تم ت�سجيل الكلمة عليها مع المنتجات التي تم ت�سجيل عالمة موكلته
عليها ،و�إن ت�سجيل الكلمة  VOVبا�سم �شركة  ......يخالف �صريح ن�صو�ص النظام
التي ال تجيز ت�سجيل العالمات المطابقة أ�و الم�شابهة لتلك التي �سبق �إيداعها أ�و
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ت�سجيلها� ،إذ تن�ص المادة الثانية (ل) من نظام العالمات التجارية على أ�نه (ال تعد
وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات وال�شعارات أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه:
(ل) ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من
قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة )...وقد قامت ال�شركة
الكورية بت�سجيل الكلمة  VOVعلى منتجات تقع بالفئة ( ،)3وهي منتجات م�شابهة
لدرجة تكاد ت�صل حد التطابق مع المنتجات التي تم ت�سجيل عالمة موكلته عليها
والتي تقع بالفئة ( )3نف�سها ،ويمكن �إجراء مقارنة للمنتجات التي تم ت�سجيل عالمة
موكلته عليها ،وتلك التي تم ت�سجيل عالمة ال�شركة الكورية عليها؛ أالمر الذي ينم
عن �سوء نية وا�ضحة ومحاولة للك�سب غير الم�شروع من خالل االتجار في ال�سمعة
التجارية لموكلته� .إن ت�سجيل الكلمة  VOVبا�سم ال�شركة الكورية قد تم بناء على غ�ش
وبيانات كاذبة �إذ �إن ال�شركة الكورية قد وقعت على �إقرار تو�ضح فيه أ�ن العالمة من
ابتكارها ،و أ�نها غير مقلدة أ�و منقولة عن عالمات أ�خرى مملوكة للغير؛ أ
ولن موكلته
قد �سبقت في ابتكار العالمة وقامت بت�سجيلها في المملكة العربية ال�سعودية ،كذلك
يت�ضح بجالء عدم �صحة البيانات التي وقعت عليها ال�شركة الكورية عند تقديم طلب
ت�سجيل الكلمة ؛ VOVما ي�ستوجب �شطبها ا�ستناد ًا �إلى منطوق المادة ( 25ج) من
نظام العالمات التجارية ،وانتهى وكيل ال�شركة المدعية �إلى طلب �شطب عالمة
ال�شركة الكورية  VOVمن �سجالت مكتب العالمات التجارية في وزارة التجارة
وال�صناعة ،و أ�رفق بدعواه �صور ًا من عالمات موكلته و�صورة من العالمة المطلوب
�شطبها ،وبعد أ�ن تم قيد الدعوى في �سجالت الديوان ق�ضية برقم /1/2222ق لعام
1424هـ أ�حيلت �إلى هذه حيث با�شرت نظرها حيث ح�ضر عن ال�شركة المدعية وكيلها
ال�شرعي  ......وح�ضر عن وزارة التجارة وال�صناعة ممثلها النظامي  ......كما ح�ضر
عن ال�شركة المطلوب �شطب عالمتها  ......بموجب الوكالة المرفق ب أ�وراق الق�ضية،
وب�س ؤ�ال المدعي وكالة عن دعواه ،أ�جاب ب أ�ن دعواه هي بالمطالبة ب�شطب العالمة
 VOVالم�سجلة ل�شركة ......الكورية لدى الوزارة بتاريخ 1423/8/23هـ تحت رقم
 76/654على الفئة الثالثة أ
لل�سباب التي أ�و�ضحتها في �صحيفة الدعوى وبعر�ضها
على ممثل الوزارة أ�جاب قائ ًال� :إن دعوى المدعي غير �صحيحة ،ألن العالمة المطلوب
�شطبها هي ا�سم لل�شركة المالكة ،لها كما أ�نه ال يوجد ت�شابه بين العالمة المطلوب
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�شطبها وعالمة المدعية ،و أ��ضاف ب أ�ن الوزارة �سجلت العالمة المطلوب �شطبها طبق ًا
لنظام العالمات التجارية والئحته التنفيذية ،ولم ي�صدر من الوزارة خط أ� يوجب
م�س ؤ�وليتها ،وطلب رف�ض الدعوى ،وطلب �إدخال ال�شركة �صاحبة العالمة المطلوب
�شطبها لتقديم ردها على دعوى المدعية ،وقدم مذكرة ف�صل فيها �إجابته ،و أ�و�ضح
فيها عنوان ال�شركة المطلوب �إدخالها في الدعوى ،وبعد �إبالغ هذه ال�شركة بالدعوى
ح�ضر عنها  ......الذي أ�جاب على الدعوى ،وقال �إن موكلته �سجلت العالمة VOV
طبق ًا لنظام العالمات التجارية ،و أ��صبحت المالكة لها ،و�إذا كان المدعي فرط في
تقديم اعترا�ضه على طلب ت�سجيل العالمة خالل مدة الت�سعين يوم ًا المن�صو�ص عليها
في النظام ف�إنه يتحمل مغبة تفريطه ،والمفرط أ�ولى بالخ�سارة ،كما أ�ن العالمة هي
اال�سم التجاري لموكلته ،لذلك ف�إن ادعاء المدعي أ�ن موكلته قدمت بيانات كاذبة
غير �صحيح ،وما ذكره حول كتابة الرقم  5بالالتيني غير �صحيح؛ ألنه �إذا كان هذا
الرقم يكتب بالروماني  Vفلماذا أ�خذ بما ينا�سب م�صلحته وترك الباقي وكان عليه
أ�ن يكتب العالمة 505بد ًال من  ،VO5و أ��ضاف ب أ�نه �سبق أ�ن �صدرت أ�حكام ق�ضائية
في اليابان ورو�سيا برف�ض مطالبات المدعي ب�شطب هذه العالمة في تلك الدول،
و أ��ضاف �إن عالمة موكلته م�سجلة في الواليات المتحدة أالمريكية بلد المن� أش� لل�شركة
المدعية؛ مما يدل على وجود االختالف بين العالمتين ،وطلب رف�ض الدعوى وقدم
�صورة من أالحكام التي أ��شار �إليها و�صورة من �شهادة الت�سجيل لعالمة موكلته في
الواليات المتحدة أالمريكية ،وعقب المدعي وكالة على �إجابة ممثل الوزارة ووكيل
ال�شركة المدخلة ،وقال �إن ت�سجيل الوزارة للعالمة المطلوب �شطبها ال يعني �صحة
الت�سجيل ألن موكلته أ��سبق في ت�سجيل هذه العالمة في المملكة على ذات الفئة وقد
ن�ص نظام العالمات التجارية على أ�حقية مالك العالمة في المطالبة ب�شطب ت�سجيل
أ�ي عالمة تم ت�سجيلها بعد ت�سجيل المالك ،وبما أ�ن موكلته أ��سبق في الت�سجيل ف�إن
قيام الوزارة بت�سجيل هذه العالمة لل�شركة المدعى عليها المدخلة في الدعوى ال
يتفق مع النظام ،و أ�ما ما ذكره ممثل الوزارة من أ�ن العالمة المطلوب �شطبها ال ت�شبه
عالمة موكلته فغير �صحيح ،ألن عالمة موكلته هي  V05والعالمة المطلوب �شطبها
هي  VOVفهناك ت�شابه كبير في الحرفين أالولين ،والعبرة في مجال المقارنة بين
العالمات هي ب أ�وجه ال�شبه ولي�س ب أ�وجه االختالف� ،إلى جانب أ�ن الحرف  Vيعني
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في أالع��داد الرومانية الرقم  5وطلب الحكم بدعواه وبعد أ�ن قرر أ�ط��راف النزاع
اكتفاءهم بما قدموه من أ�قوال ومذكرات ،قررت الدائرة ختم المرافعة ،وبجل�سة
اليوم �صدر الحكم بناء على أال�سباب التالية:

من حيث �إن دعوى ال�شركة المدعية هي المطالبة ب�شطب العالمة التجارية VOV

المملوكة ل�شركة  ......من �سجالت مكتب العالمات التجارية في وزارة التجارة
وال�صناعة ،فيكون الديوان مخت�ص ًا بنظر الدعوى والف�صل فيها طبق ًا للمادة /1/8ح
من نظامه التي تن�ص على اخت�صا�ص الديوان بالف�صل في الدعاوى التي تدخل في
اخت�صا�صه بموجب ن�صو�ص نظامية خا�صة ،ومن هذه الن�صو�ص النظامية الخا�صة
ن�ص المادة رقم  25من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم
م 21/وتاريخ 1423/5/28هـ التي ق�ضت باخت�صا�ص الديوان بالف�صل في طلبات
�شطب العالمات التجارية على النحو المف�صل في تلك المادة .وحيث �إن نظام
العالمات التجارية لم يت�ضمن ن�ص ًا يوجب التقدم بطلبات ال�شطب خالل مدة
محددة ،ولما كانت الدعوى قد ا�ستوفت أ�و�ضاعها النظامية؛ فتكون الدعوى مقبولة
�شك ًال .وحيث �إنه عن مو�ضوع الدعوى ف�إنه بعد اطالع الدائرة على عالمة ال�شركة
المدعية  VO5والعالمة المطلوب �شطبها  VOVتبين لها أ�نه ،و�إن كانت العالمتان
متفقتين في الحرفين أالولين � VOإال أ�نه لما كانت عالمة ال�شركة المدعية تنفرد
بالرقم  5هو عن�صر رئي�سي وم ؤ�ثر في هذه العالمة من � أش�نه أ�ن يميزها عن العالمة
المطلوب �شطبها ،ويجعل الم�ستهلك ال�ع��ادي ال يقع في الخلط بينهما؛ ب�سبب
وجود هذا العن�صر البارز والم ؤ�ثر في العالمة ،لذلك ف�إن الدائرة ترى أ�ن هناك
اختالف ًا بين العالمتين في �شكلهما �إلى جانب االختالف في طريقة نطق العالمتين
وجر�سهما ال�صوتي ،ففي حين يكون نطق عالمة ال�شركة المدعية هو في .أ�و .فايف،
ف�إن نطق العالمة المطلوب �شطبها هو فوف ،ولما كان من المقرر أ�نه عند النظر في
مدى وجود ت�شابه بين عالمتين ف�إنه ينظر �إلى أ�وجه الت�شابه في العنا�صر الرئي�سية
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والم ؤ�ثرة في هذه العالمات ،أ�ما العنا�صر الثانوية ف�إن وجود الت�شابه فيها يكون غير
م ؤ�ثر ،وبناء عليه ،ولما كان الت�شابه بين عالمة ال�شركة المدعية والعالمة المطلوب
�شطبها هو في العنا�صر الثانوية ،و أ�ما العن�صر الرئي�سي المتمثل في الرقم  5وفي
طريقة نطق العالمتين ف�إنه ال يوجد ت�شابه فيها ،أالمر الذي يجعل الم�ستهلك العادي
قادر ًا على التمييز بين العالمتين؛ لذلك ف�إن الدائرة تنتهي �إلى أ�ن دعوى ال�شركة
المدعية بالمطالبة ب�شطب العالمة  VOVدعوى غير �صحيحة ويتعين رف�ضها .فلهذه
أال�سباب وبعد المداولة حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى؛ وذلك على النحو املبني
أ
بال�سباب .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية اخلام�سة
رقم /123د�/إ 5/لعام 1426ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/2222ق لعام 1424هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/4160ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /107د�/إ 2/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /207ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/5/11هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ ال�شكل ـ اجلر�س ال�صوتي ـ أ��سبقية الت�سجيل ـ عيب اخلط أ�
فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

الجهة ا إلدارية أ��صدرت قرارها بقبول ت�سجيل العالمة ( )NOCIAلطالب الت�سجيل
بالفئة ( )9بحروف التينية باللون أالبي�ض ،داخله ر�سمة �سهم من الجانبين باللون
أالزرق ،في حين أ�ن عالمة المدعية طالبة ا إللغاء م�سجلة لها بالفئة ذاتها بعبارة
( )NOKIAــ بالمقارنة بينهما ف�إن هناك ت�شابه ًا بين العالمتين في الحروف
والنطق والجر�س ال�صوتي ــ بيانه :طالب الت�سجيل لم يزد على �إبدال حرف ()C
بالحرف ( )Kمن عالمة المدعية ــ العبرة في المقارنة في العالمات التجارية
بالنظر �إلى أ�وجه ال�شبه بين العالمتين ال ب أ�وجه االختالف ،ف�إن ذلك في الواقعة
محل الدعوى ي ؤ�دي �إلى �إحداث الخلط واللب�س بين الم�ستهلكين ،وا إل�ضرار ب�صاحب
العالمة أال�سبق في الت�سجيل ،خ�صو�ص ًا أ�ن العالمتين بالحروف الالتينية ــ أ�ثره:
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تحقق المنع النظامي من ت�سجيل عالمة م�شابهة لعالمة �سبق ت�سجيلها ــ م�ستنده:
(م )2/من النظام ــ م ؤ�داه :قيام القرار بالمخالفة للنظام ــ أ�ثره� :إلغاء قرار ت�سجيل
العالمة.

حيث �إن وقائع هذه الدعوى تتلخ�ص في أ�نه بتاريخ 1425/10/11ه �ـ تقدم......
بالوكالة عن �شركة ......با�ستدعاء �إلى الديوان �سجل ق�ضية برقم /1/4160ق لعام
1425هـ طلب فيه �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل كلمة )(NOCIA
بحروف التينية عالمة تجارية با�سم ......بالفئة ( )9وذكر في ا�ستدعائه �شرح ًا
لدعواه أ�ن موكلته تمتلك العالمة التجارية (نوكيا  )NOKIAبحروف التينية
الم أ�خوذة من ا�سمها التجاري ،وت�ستخدمها على منتجاتها فائقة الجودة من :أ�جهزة
ومعدات االت�صاالت أ
والجهزة الكهربائية ،ومن بينها البطاريات و�شاحنات البطاريات
ومزودات الطاقة بالفئة ( )9والخدمات المتعلقة بها بالفئة ( ،)38وقد �سجلت هذه
العالمات لها بالفئة ( )9تحت الرقم  37/169وتاريخ 1408/3/5هـ ورقم 38/598
تاريخ 1422/9/6ه� �ـ وبالفئة ( )38برقم  56/604وتاريخ 1422/10/8ه� �ـ وقد
بذلت ال�شركة جهود ًا كثيفة من أ�جل تطوير منتجاتها وترقيتها للح�صول على ر�ضا
الجمهور ،وقامت حمالت ترويج وت�سويق �ضخمة لهذه المنتجات ،والعالمة المطلوب
ت�سجيلها (نوكيا  )NOCIAم�شابهة لعالمة ال�شركة الم�سجلة �شائعة ال�شهرة (نوكيا
 )NOKIAمن حيث عدد الحروف الالتينية ونوعها وترتيبها ونطقها و�شكلها
العام ،واالختالف الوحيد الذي أ�جراه طالب الت�سجيل على العالمة هو ا�ستبدال
حرف ( )Kبـ ( )Cوحرف ( )Cينطق في أ�حيان كثيرة ) .(Kوب�إحالة الق�ضية لهذه
الدائرة نظرتها على النحو المبين بمحا�ضر ال�ضبط ،و أ�ثناء المرافعة فيها قدم ممثل
الجهة المدعى عليها ......مذكرة طلب فيها رف�ض الدعوى؛ ألنه ال يوجد ت�شابه بين
العالمتين ،كما قدم وكيل طالب الت�سجيل مذكرة ذكر فيها أ�ن العالمة التي يطلب
موكله ت�سجيلها وهي كلمة نوزيا بالحروف الالتينية باللون أالبي�ض داخل ر�سمة �سهم
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من جانبين باللون أالزرق ،هو ت�صميم م�ستحدث ومبتكر ،ولي�س تقليد ًا لعالمة �شركة
 ......أ�و أ�ي عالمة أ�خرى ،وهي تختلف عن العالمة الم�سجلة با�سم ال�شركة المدعية
�سواء من حيث ال�شكل أ�و الكتابة أ�و اللفظ؛ �إذ �إن عالمة المدعية عبارة عن كلمة
نوكيا فقط ،بينما العالمة المطلوب ت�سجيلها هي عبارة عن كلمة نوزيا باللون أالبي�ض
داخل ر�سمة ل�سهم من جانبين باللون أالزرق ،وفي الكتابة ف�إن الحرف الثالث في
الكلمتين مختلف �إذ هو في عالمة المدعية ( )Kباللغة ا إلنجليزية ويلفظ (ك)
بينما هو في العالمة المطلوب ت�سجيلها ( )Cباللغة ا إلنجليزية ويلفظ (�س) وفي
النطق عالمة المدعية (نوكيا) وعالمة موكلته (نوزيا)؛ مما ينتفي معه الت�شابه
الذي من � أش�نه ت�ضليل الم�ستهلكين ،وبجل�سة اليوم قرر أ�طراف الدعوى اكتفاءهم
بما قدموه من مذكرات وم�ستندات.

حيث �إن المدعية تهدف من �إقامة الدعوى �إلى الحكم ب�إلغاء قرار وزارة التجارة
وال�صناعة قبول ت�سجيل كلمة ( )NOCIAبحروف التينية وباللون أالبي�ض داخل
ر�سمة �سهم من الجانبين باللون أالزرق عالمة تجارية با�سم  ......بالفئة ( )9ف�إن
الديوان يخت�ص بنظرها وفق ًا للمادة (/1/8ح) من نظامه ،وحيث �إن المادة ()15
من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 21/لعام 1423هـ التي
تن�ص على أ�نه (لكل ذي م�صلحة االعترا�ض على قبول ت�سجيل العالمة أ�مام ديوان
المظالم خالل ت�سعين يوم ًا من تاريخ �شهرها مع �إيداع ن�سخة من االعترا�ض وما
يفيد تقديمه لدى ا إلدارة المخت�صة بوزارة التجارة) و�إذ تم �إ�شهار العالمة بالعدد
رقم  4009وتاريخ 1425/7/25هـ من جريدة أ�م القرى اعتر�ضت المدعية على قبول
الت�سجيل أ�مام الديوان با�ستدعائها الم ؤ�رخ 1425/10/11ه�ـ؛ فهي مقبولة �شك ًال.
وحيث �إن المادة الثانية من نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�نه (ال تعد وال
ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات وال�شعارات أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه ــ ل ــ
ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل
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ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة وكذلك ا إل�شارات التي ين� أش� عن
ت�سجيلها بالن�سبة لبع�ض المنتجات أ�و الخدمات الحط من قيمة منتجات ا آلخرين أ�و
خدماتهم) .وحيث �إنه باالطالع على العالمة التي يطلب طالب الت�سجيل ت�سجيلها له
بالفئة ( )9وهي عبارة ( )NOCIAبحروف التينية باللون أالبي�ض داخل ر�سمة �سهم
من الجانبين باللون أالزرق وعالمة المدعية الم�سجلة لها بالفئة ( )9برقم 37/169
وتاريخ 1408/3/5ه �ـ وهي عبارة ( )NOKIAف�إن هناك ت�شابه ًا بين العالمتين
في الحروف والنطق والجر�س ال�صوتي؛ �إذ �إن طالب الت�سجيل لم يزد عن أ�ن أ�بدل
حرف ( )Cبدل حرف ( )Kمن عالمة المدعية .وحيث �إن العبرة في المقارنة بين
العالمات التجارية هو بالنظر �إلى أ�وجه ال�شبه بينها ال ب أ�وجه االختالف ،ف�إن من
� أش�ن ت�سجيل العالمة لطالب الت�سجيل �إحداث الخلط واللب�س بين جمهور الم�ستهلكين
وا إل�ضرار ب�صاحب العالمة أال�سبق في الت�سجيل ،خ�صو�ص ًا أ�ن العالمتين بالحروف
الالتينية ،أالمر الذي ي�صبح معه قرار الوزارة بت�سجيل العالمة لطالب الت�سجيل قد
�صدر مخالف ًا للنظام؛ ما تنتهي معه الدائرة �إلى �إلغائه ،وهو ما تق�ضي به .ولما تقدم
من أ��سباب حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل
كلمة ( )NOCIAبحروف التينية باللون أالبي�ض داخل ر�سمة �سهم من جانبني
باللون أالزرق عالمة جتارية لـ ......بالفئة ( .)9واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثانية
رقم /107د�/إ 2/لعام 1426ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/4160ق لعام 1425هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/1364ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /109د�/إ 1/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /241ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/5/28هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ
الغاية من احلماية.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

مطالبة ال�شركة المدعية بـ�إلغاء قرار عدم ت�سجيل عالمتها م ؤ��س�س على عدم وجود
ت�شابه بين العالمتين و�إمكانية التعاي�ش بينهما؛ غير أ�ن الوا�ضح وجود ت�شابه بين
عالمة المدعية والعالمة الم�سجلة في غالب أ�حرف الكلمة مع اتحاد الفئة؛ ما يجعل
التداخل وح�صول اللب�س بين العالمتين وارد ًا ــ موافقة �صاحبة العالمة الم�سجلة
على ت�سجيل عالمة المدعية يحكمه أالنظمة ال�سارية ،ف� ً
ضال عن أ�ن الحماية و�ضعت
لم�صلحة �صاحب العالمة الم�سجلة ولم�صلحة الم�ستهلك من التداخل واللب�س ــ
التعاي�ش بين العالمتين الذي تذكره المدعية ورد لت�سويغ طلبها بالمخالفة لحكم
المادة (/2ل) من نظام العالمات التجارية ــ القرار ال�صادر برف�ض الت�سجيل
من�سجم مع التطبيق ال�سليم ألحكام النظام ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.
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تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية في الئحة ا ّدع��اء تق ّدم بها وكيل الم َّدعي ت�ضمنت أ�ن
موكلته تملك عالمة تجارية عبارة عن الحروف الالتينية تي واي �سي  TYCب�شكل
مميز على خلفية مميزة ،وقد رغبت في ت�سجيلها با�سمها على الفئة ( ،)12لكن
مكتب العالمات التجارية رف�ض الت�سجيل؛ بحجة ت�شابه العالمة مع عالمة( :تي
واي جي) الم�سجلة ل�شركة تايوانية ،م�شير ًا �إلى أ�ن موكلته قد تظلمت من قرار
مكتب العالمات التجارية �إلى وزير التجارة وال�صناعة� ،إال أ�نه اعتمد مذكرة ال� ؤش�ون
القانونية رقم  11/342وتاريخ 1425/1/25ه �ـ التي انتهت �إلى رف�ض الت�سجيل،
و أ�ن موكلته بلغت بقرار الوزير بموجب خطاب مدير عام �إدارة العالمات والوكاالت
التجارية رقم  28/2410الم�سلم لموكلته بتاريخ 1425/2/24هـ؛ ولكون الت�شابه غير
قائم بين عالمة ال�شركة وعالمة موكلته الم�شتقة من ا�سمها؛ وبما أ�ن التعاي�ش قائم
بين عالمة موكلته والعالمة �سبب الرف�ض؛ حيث تم ت�سجيلهما مع ًا بالتوافق والتزامن
في العديد من الدول وهي :الواليات المتحدة ،واالتحاد أالوروبي ،واليابان ،وتايوان،
ولكون موكلته قدمت للمدعى عليها ن�سخ ًا من جميع الت�سجيالت رفق التما�س �إعادة
النظر المقدم �إلى وزير التجارة وال�صناعة بتاريخ 1424/3/2هـ ،كما أ�ن ال�شركة
مالكة العالمة أالخرى( :تي واي جي) ال تمانع في ت�سجيل عالمة موكلته ،وفق ما هو
مرفق للدائرة من م�ستندات ،ف�إنه يطلب �إلغاء القرار المتظلم منه ،وال�سماح لموكلته
بت�سجيل عالمتها ،مو�ضح ًا أ�ن المدعى عليها �سبق أ�ن �سجلت عالمة�( :سوي�ستار)
با�سم موكلته �شركة الرابطة الدولية ،على الرغم من وجود عالمة م�سجلة با�سم:
(وي�ستار) وقد وافقت المدعى عليها على طلب موكلته بعد أ�ن قدمت لها ما يفيد تعاي�ش
العالمتين وت�سجيلهما مع ًا خارج المملكة ،و أ�ن العالمتين متعا�صرتان بالت�سجيل في
عدد من الدول ،و أ�ن عدم قيام ال�شركة مالكة عالمة( :وي�ستار) باالعترا�ض على
ت�سجيل عالمة�( :سوي�ستار) في هذه الدول دليل على تميز العالمتين ،وعدم وجود
احتمال للخلط واللب�س بينهما ،وترتيب ًا على ما �سبق يطلب وكيل المدعية �إلغاء قرار
المدعى عليها برف�ض طلب موكلته .وقد دفعت المدعى عليها في جل�سة يوم ا إلثنين
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1425/8/20هـ ب أ�ن العالمة الم�سجلة (تي واي جي) هي على الفئة ( )12والمادة
(/2ل) تمنع قبول طلب الت�سجيل في مثل هذه الحالة ،كما دفعت بجل�سة يوم الثالثاء
1426/3/2هـ ب أ�ن الوزارة ال توافق على مبد أ� تعاي�ش العالمتين ،وعليه ف�إنها تطلب
رف�ض دعوى المدعية.

ٌ
اعترا�ض على قرار المدعى عليها المت�ضمن
بعد االطالع على أ�وراق الدعوى تبين أ�نها
رف�ض طلب المدعية ت�سجيل العالمة التجارية محل الدعوى؛ بناء على المادة ()13
من نظام العالمات التجارية ،فيخت�ص الديوان بنظرها؛ وفق ًا للمادة (/1/8ح) من
نظامه ،وحيث بلغت المدعية بقرار وزير التجارة باعتماد مذكرة ال� ؤش�ون القانونية
المنتهية �إلى رف�ض طلب المدعية بتاريخ 1425/2/24هـ ،ورفع دعواه �إلى الديوان
بتاريخ 1425/3/23ه �ـ ،ف�إن الدعوى تعتبر مقبول ًة �شك ًال .وفيما يتعلق بالمو�ضوع
ف�إن مطالبة المدعية أ��س�ست على عدم وجود ت�شابه بين العالمتين؛ وعلى �إمكانية
التعاي�ش بينهما؛ ت أ��سي�س ًا على أ�ن هذا مما جرى أالخذ به في عديد من الدول؛ حيث
تم ت�سجيلهما مع ًا بالتوافق والتزامن ،و أ�ن الوزارة المدعى عليها �سبق أ�ن طبقت مبد أ�
التعاي�ش .وحيث �إنه من الوا�ضح وجود ت�شابه بين عالمة المدعية والعالمة الم�سجلة
في غالب أ�حرف الكلمة ،مع اتحاد الفئة؛ مما يجعل التداخل وح�صول اللب�س بين
العالمتين وارد ًا؛ أالمر الذي يحتم على الوزارة المدعى عليها مالحظته عند النظر
في طلب المدعية ،أ
ولن �صح ما تذكره المدعية من موافقة �صاحبة العالمة الم�سجلة
على ت�سجيل عالمة المدعية ،ف�إن ما يحكم هذه ا إلجراءات هي أالنظمة ال�سارية،
ف� ً
ضال عن أ�ن الحماية يلحظ فيها أ�مران :حماية �صاحب العالمة الم�سجلة ،وحماية
الم�ستهلك من التداخل واللب�س ،وهو متعين �شرع ًا ونظام ًا .وفيما يتعلق بالتعاي�ش
ال��ذي ت�شير �إليه المدعية ،ف��إن هذا ع�لاو ًة على كونه يمثل وجهة نظرها لت�سويغ
طلبها ،ف�إنه يخالف أ�حكام الما َّدة (/2ل) من نظام العالمات التجارية التي تن�ص
على أ�نه (ال ُت َع ُّد وال ت�سجل عالم ًة تجارية ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات
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تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة
أ�و م�شابهة)؛ وعليه ف�إن قرار المدعى عليها برف�ض طلب المدعية جاء من�سجم ًا مع
التطبيق ال�سليم ألحكام النظام ،أالمر الذي يتعين معه رف�ض دعوى المدعية .ولما
تقدم وبعد المداولة :فقد حكمت الدائرة :برف�ض دعوى �شركة� ......ض َّد وزارة
التجارة وال�صناعة .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة أالوىل
رقم /109د�/إ 1/لعام 1426ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/1364ق لعام 1425هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/5053ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي //106د�/إ 4/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /229ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/5/28هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ امتداد
مدة الطعن ـ ثبوت التطابق ـ احتاد الفئة ـ أ��سبقية الت�سجيل ـ امتداد احلماية ـ
عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

تم ا إلع�لان عن قرار قبول العالمة في 1425/9/15ه �ـ واعتر�ضت المدعية أ�مام
الديوان على ذلك يوم ال�سبت 1425/12/18هـ الذي يوافق بداية الدوام بعد �إجازة
عيد أال�ضحى والحج ــ أ�ثره :امتداد الميعاد بالزيادة عن ت�سعين يوم ًا المحددة للطعن
المبينة في المادة ( )15من نظام العالمات التجارية ــ أ�ثره :قبول الدعوى �شك ًال.
ال�شركة المدعية تملك العالمة (�سوال) بالالتيني من تاريخ 1415/10/17هـ
وطلبت تجديدها بتاريخ 1425/10/7ه��ـ خالل ال�سنة أالخيرة من مدة الحماية
المحدودة بع�شر �سنوات ح�سب ن�ص المادة ( )199من الالئحة التنفيذية لنظام
العالمات التجارية ــ أ�ثره :امتداد الحماية لها ــ العالمة المطلوب ت�سجيلها للمدعى
عليه والمطعون على قرار الجهة ا إلدارية فيه هي عالمة المدعية عينها مع اتحاد
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الفئة ــ أ�ثره :عدم جواز ت�سجيلها ــ م�ستنده (م )2/من النظام حيث �صدر القرار
بالمخالفة للنظام الذي يمنع ت�سجيل عالمة م�شابهة لعالمة �سبق ت�سجيلها ــ �إلغاء
القرار ال ي ؤ�ثر �إن كانت عالمة طالبة الت�سجيل عبارة عن :مراكز �سوال للنظارات؛
ف�إن ذلك كلمة و�صفية لبيان منتج العالمة ،وال يعدو أ�ن يكون تركيز ًا على �سرقة
العالمة و�إثبات ًا ل�سوء النية المتعمد من طالب الت�سجيل ،وكان يعتمد في ذلك على
توهم فوات طلب التجديد ــ وقد ثبت �سريان الحماية ،كما أ�ن من وراء مدة الحماية
مدة حظر قدرها ثالث �سنوات.

تتلخ�ص وقائع الدعوى الماثلة في أ�ن وزارة التجارة وال�صناعة أ�علنت في جريدة
أ�م القرى عن قبول ت�سجيل كلمة (�سوال) بالالتيني و أ��سفلها عبارة «مراكز �سوال
للنظارات» باللغة العربية والالتينية عالمة تجارية با�سم  ......على الفئة التا�سعة
وتو�ضع على منتجات وخدمات النظارات .فتقدم وكيل �شركة  ......أالمريكية بدعواه
الماثلة معتر�ض ًا على ذلك؛ ا�ستناد ًا �إلى أ�ن موكلته تمتلك هذه العالمة كلمة (�سوال)
على الفئة ذاتها بموجب �شهادة الت�سجيل المرفقة ،و أ�ن موكلته ت�ستعمل هذه العالمة
في ال�سوق ال�سعودية منذ �سنوات وحتى تاريخه ،وقد تقدمت بتجديد الت�سجيل وفق ًا
للنظام ،و أ�ن عالمة موكلته من العالمات ذات ال�شهرة العالمية على النظارات
والعد�سات ،و أ�ن هناك ت�شابه ًا وتطابق ًا بين العالمتين حظره النظام وال�شرع ،و أ�نه
لذلك يطلب الحكم ب�إلغاء القرار .وفي �سبيل نظر الدعوى جرى تحديد عدة جل�سات
لل�سماع من أ�طرافها ح�ضرها وكيل ال�شركة المدعية  ،......وممثل الوزارة ،......
ووكيل طالب الت�سجيل  ،......ثم  ......المثبتة هوياتهم ووكاالتهم ب�ضبط الق�ضية،
وبعد �سماع الدعوى أ�جاب ممثل الوزارة ب أ�نه يوجد تطابق في العن�صر اللفظي كلمة
(�سوال)� ،إال أ�نه نظر ًا �إلى وجود �إ�ضافة عن�صر لفظي �آخر في العالمة المطلوب
ت�سجيلها وهي عبارة (مراكز �سوال للنظارات) ي�ستبعد وقوع أ�ي خلط بين العالمتين
لدى الم�ستهلكين .و أ�نه لذلك يطلب رف�ض الدعوى ،فيما أ�جاب وكيل طالب الت�سجيل
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أ�ن وكيل المدعية ذكر في الئحة دعواه ب أ�ن عالمة موكلته انتهت مدة �صالحيتها في
1425/10/16هـ ،و أ�نها تقدمت بطلب تجديدها في 1425/10/17هـ ،أ�ي بعد انق�ضاء
ال�سنة أالخيرة من مدة الحماية ،ما يجعل طلبها بتجديد العالمة جدير ًا بالرف�ض
�شك ًال ،ا�ستناد ًا �إلى المادة ( )19من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية،
(وبالتالي ي�صبح من حقي ت�سجيل العالمة ل�سقوط حق المدعية في العالمة التي
كانت م�سجلة ل�صالحها) ،ولذا ف�إنه يطلب رد اعترا�ض المدعية.وعقب وكيل المدعية
ب أ�ن موكلته قد تقدمت بطلب تجديد العالمة في المدة المحددة نظام ًا ،حيث تثبت
الم�ستندات المرفقة أ�ن تاريخ الطلب 1425/10/7هـ ولي�س 1425/10/17هـ ،و أ�ما
ما ورد في الئحة الدعوى ف�إنما كان عن طريق الخط أ� المطبعي ،وطالب الت�سجيل
كان يتعامل مع المدعية بت�سويق منتجات المدعية التي تحمل العالمة (�سوال) ،مثله
في ذلك مثل �سائر محالت النظارات ،وال يزال لديه بقية من هذه الب�ضاعة ،كما
تجدر ا إل�شارة �إلى أ�ن العالمة تمثل ا�سم المدعية التجاري ،وفي جميع أالحوال يحظر
النظام ت�سجيل العالمة للغير بعد مدة الحماية لمدة ثالث �سنوات .وب�سماع طالب
الت�سجيل لذلك أ�فاد باكتفائه بما �سبق أ�ن أ�دلى به ،بعد هذا قرر أالطراف جميعهم
ختم أ�قوالهم.

بما أ�ن محل الدعوى الماثلة االعترا�ض على قرار وزارة التجارة وال�صناعة بقبول
ت�سجيل عالمة تجارية ،ف�إنه ا�ستناد ًا �إلى ن�ص المواد ( )53 ،15من نظام العالمات
التجارية يخت�ص ديوان المظالم بالف�صل في الدعوى ،كما تعتبر الدعوى مقبولة
�شك ًال لتقديمها خالل مدة الت�سعين يوم ًا المن�صو�ص عليها في المادة (� )15آنفة
الذكر ،حيث تم ا إلعالن عن قبول العالمة في 1425/9/15هـ واعتر�ضت المدعية
أ�مام الديوان على ذلك بتاريخ يوم ال�سبت 1425/12/18هـ ،حيث يوافق بداية الدوام
بعد �إجازة عيد أال�ضحى والحج .أ�ما عن المو�ضوع ،فبما أ�ن الثابت من م�ستندات
الق�ضية أ�ن العالمة كلمة (�سوال) بالالتيني م�سجلة لل�شركة المدعية في المملكة
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برقم  93/380اعتبار ًا من 1415/10/17ه��ـ بموجب �شهادة الت�سجيل المرفقة،
وقامت مالكة العالمة بطلب تجديدها بتاريخ 1425/10/7ه�ـ بموجب الم�ستندات
المرفقة ،وذلك خالل ال�سنة أالخيرة من مدة الحماية ح�سبما ن�صت عليه المادة
( )19من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية .وحيث �إن من الثابت أ�مام
الدائرة أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها للمدعى عليه هي عين عالمة المدعية مع
اتحاد الفئة ،ف�إن الدائرة تنتهي �إلى �إلغاء قرار قبول طلب ت�سجيلها للمدعى عليه
ا�ستناد ًا �إلى ما جاء في كتاب اهلل ،و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم من تحريم
أ�كل أ�موال النا�س بالباطل واالعتداء وال�ضرر ،وا�ستناد ًا �إلى المادة ( )2من نظام
العالمات التجارية التي حظرت على ا آلخرين ت�سجيل أ�ي عالمة مملوكة للغير أ�و
�سبق �إيداعها ...وال �صحة للقول باختالف العالمة المطلوب ت�سجيلها بورود عبارة
«مراكز �سوال للنظارات»؛ �إذ أ�ن ذلك ما هو �إال كلمة و�صفية لبيان منتج العالمة،
وال يعدو ذلك أ�ن يكون تركيز ًا على �سرقة العالمة ،و�سوء النية المتعمد من طالب
الت�سجيل ثابت و�إنما كان اعتماده على توهم ف��وات طلب التجديد ،وهو ما ثبت
خالفه ،وثبت أ�ن من ورائه مدة حظر قدرها ثالث �سنوات .ولهذه أال�سباب ،وبعد
المداولة ،حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة فيما انتهى �إليه
من قبول ت�سجيل كلمة (�سوال) بالالتيني أ��سفلها عبارة (مراكز �سوال للنظارت)
باللغة العربية والالتينية  ......بالفئة التا�سعة على منتجات وخدمات النظارات،
وباهلل تعاىل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية الرابعة
رقم /106د�/إ 4/لعام 1426هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/5053ق لعام 1425هـ،
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /2/55ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /95د�/إ 11/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /230ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/5/28هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ ا�سم جتاري ـ تعوي�ض ـ منع من اال�ستخدام ـ فوات
الربح ـ أ�تعاب املحاماة ـ ال�سلطة التقديرية للقا�ضي.

ن�ظ��ام أال� �س �م��اء ال�ت�ج��اري��ة ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )51/وتاريخ
1420/8/12هـ.
ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تملك العالمة التجارية واال�سم التجاري المت�ضمن كلمة (الجزيرة)
وتطلب منع المدعى عليها من ا�ستعمالها والتعوي�ض عن أال�ضرار و�سحب الب�ضائع
و�إتالفها ــ المدعى عليها ت�ستخدم ا�سم (الجزيرة) في ن�شاطها بموجب �شهادة
ت�سجيل ر�سمية  ،وقد أ��ضافت لكلمة (الجزيرة) ما يميزها ؛ في�صبح ا�ستخدامها
لال�سم م�شروع ًا ــ أ�ثره  :رف�ض طلب المنع من ا�ستخدام اال�سم التجاري ــ المدعية
ت ؤ��س�س طلبها منع ا�ستخدام العالمة التجارية على ا�شتراك الجر�س ال�صوتي بين
العالمتين ــ جميع �شهادات ت�سجيل العالمة للمدعية لي�س فيها ما يقرب من أ�و�صاف
العالمة الم�ستعملة من المدعى عليها �سوى عبارة (الجزيرة) ــ الجر�س ال�صوتي
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لكلمة (الجزيرة) ال ي�صح اال�ستناد �إليه ؛ لكبر حجم الب�ضاعة �إذ تعتمد على المعاينة
قبل الحيازة  ،وغالب من ي�شتريها (الدهانات) هم من ذوي ال�صنعة من المقاولين
والدهانين  ،الذين يقدمون المظهر العام والر ؤ�ية الب�صرية على الجر�س ال�صوتي
ويفتر�ض فيهم �شدة الحر�ص  ،وه ؤ�الء يحمون أ�نف�سهم دون تدخل من المنظم ــ الجر�س
ال�صوتي ال يلج أ� �إليه �إال في حاالت بيع منتجات الفكرة الرئي�سية في عالماتها منطوقة
ولي�ست مر�سومة  -م ؤ�داه  :عدم ثبوت الت�شابه الم ؤ�دي للت�ضليل ،وعدم تحقق ال�ضرر
بفعل المدعى عليها  ،ولم تكن أالخيرة ملجئة للمدعية للترافع ــ أ�ثره  :رف�ض طلب
منع ا�ستعمال العالمة  ،وجميع طلبات التعوي�ض.

تتح�صل وقائع هذه الق�ضية طبق ًا للثابت من أ�وراقها أ�نه بتاريخ 1426/1/7هـ تقدم
الوكيل ال�شرعي ل�شركة م�صنع ......للدهانات ،با�ستدعاء لديوان المظالم ذكر
فيه أ�ن م ؤ��س�سة مركز  ......لمواد البناء بجدة ،قامت با�ستغالل ا�سم ( )......في
ن�شاط الدهانات ،الخا�ص بموكلته الم�سجل بوزارة التجارة (دهانات )......برقم
 14/446على الفئة ( .)2وطلب منع المدعى عليها من ا�ستغالل ا�سم المدعية،
و�سحب الب�ضاعة الموجودة في ال�سوق ،و�إتالف الب�ضاعة الموجودة في المخازن
والحكم بتعوي�ض موكلته بمبلغ مليوني ريال لما لحقها من خ�سارة ،وبمبلغ مليوني
ريال؛ عما فاتها من ك�سب ،ومبلغ مائة أ�لف ريال أ�تعاب محاماة .وب�إحالة الدعوى
�إلى هذه الدائرة با�شرت نظرها على النحو المثبت بدفتر �ضبط الق�ضية ،وذلك
على النحو التالي :بجل�سة يوم ا إلثنين 1426/3/2هـ حدد وكيل المدعي دعواه في
مواجهة �صاحب الم ؤ��س�سة المدعى عليها ،بما ال يخرج عما ذكره بالئحة الدعوى .فرد
المدعى عليه بمذكرة أ�و�ضح فيها أ�نه �سبق للمدعية أ�ن تقدمت ب�شكوى �ضد م ؤ��س�سته
لدى وزارة التجارة بالريا�ض وجدة ،وقد قررت وزارة التجارة ،عدم وجود ت�شابه بين
العالمة واال�سم التجاري الخا�ص به ،مع العالمة واال�سم التجاري الخا�ص بالمدعية
(و أ�رفق من الم�ستندات ما يراه دلي ًال ل�صحة ما ذكره ،وطلب الحكم برف�ض دعوى
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المدعية) .بجل�سة يوم ال�سبت 1426/5/18هـ رد وكيل المدعية بمذكرة أ�و�ضح فيها
ب أ�ن ما دفع به المدعي من عدم وجود ت�شابه في العالمات التجارية ،ال ي�ستقيم مع
أ��صل دعوى موكلته التي تن�صب على ا�ستغالل المدعى عليه (اال�سم التجاري الخا�ص
بها ( )......ولي�س كما ذكر المدعى عليه) ،فهناك فرق �شا�سع بين دعوى ت�شابه
في العالمة التجارية ،ودعوى ا�ستغالل اال�سم التجاري محل هذه الدعوى ،فالمدعى
عليه قام بو�ضع لوحات تجارية على واجهة محالته التجارية تحمل ا�سم (الجزيرة)
الخا�ص بموكلته ،وعندما علمت موكلته بذلك تقدمت ب�شكوى لوزارة التجارة التي
قامت بدورها ب�إلزام المدعى عليه ب�إزالة جميع تلك اللوحات �سواء في منطقة جدة
أ�و الريا�ض؛ وذلك لمخالفة نظام أال�سماء التجارية ،ونظام ال�سجل التجاري الذي
يلزم �صاحب الم ؤ��س�سة الفردية أ�ن ي�ضع ا�سم المن� أش�ة التجاري ثم ي�ضع ا�سم �صاحب
المن� أش�ة ،ولي�س كما قام به المدعى عليه ،بذكر ا�سم المن� أش�ة التجاري الم�شابه ال�سم
موكلته التجاري ،با إل�ضافة �إلى ذلك مدى ت�شابه ا�سم م ؤ��س�سة المدعى عليه ،مع ا�سم
موكلته التجاري الذي من � أش�نه �إحداث اللب�س والخلط على الم�ستهلك بين موكلته
وم ؤ��س�سة المدعى عليه ،وهو ما �سعت �إليه الم ؤ��س�سة بق�صد جلب عمالء موكلته التي
�سبقتها في ال�سوق ب أ�عوام عديدة .ولم يكتف المدعى عليه بو�ضع اال�سم التجاري
على اللوحات ،بل تعدى ذلك �إلى و�ضع ا�سم موكلته ( )......على منتجات (البوية
والدهانات) ,وهذا فيه �ضرر كبير على منتج موكلته ،وهذا الت�صرف يدخل �ضمن
المناف�سة غير الم�شروعة التي حرمها نظام أال�سماء التجارية وفر�ض على مرتكبها
العقوبة والجزاء المنا�سب .وقد �سبق لموكلته أ�ن ح�صلت على أ�حكام ق�ضائية ،تق�ضي
ب�شطب أال�سماء والعالمات التجارية التي تحتوي عبارة (الجزيرة) ومنها الحكم
ال�صادر من ديوان المظالم رقم /39د/ت 5/لعام 1423هـ القا�ضي ب�شطب ا�سم
(رنيم الجزيرة) .وختم مذكرته بالقول �إن احتجاج المدعى عليه بوجود وثائق ر�سمية
�صادرة من وزارة التجارة ،بمنحه اال�سم محل الدعوى ،فهذا خط أ� فادح من مقام
وزارة التجارة� ،إذ منحت اال�سم محل الدعوى ل�شخ�صين ،وطلب الحكم بما طلب
بالئحة الدعوى ،و�شطب ا�سم المدعى عليه .بجل�سة 1427/11/16ه�ـ رد المدعى
عليه بمذكرة كرر فيها أ�نه يملك اال�سم والعالمة التجارية ( )......بموجب الوثائق
ال�صادرة من وزارة التجارة (المرفقة) و أ��ضاف ب أ�نه ال يوجد ت�شابه في العالمات
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أ
وال�سماء التجارية التي و�ضعها على منتجاته ،حيث �إن عالمته تحمل �شك ًال من الورد،
وعالمة المدعية تحمل �شكل مروحة �إ�ضافة �إلى أ�ن ا�سم (الجزيرة) غير ملك ألحد،
وكذلك كلمة الدهانات أ�و كلمة بويات؛ وطلب رف�ض الدعوى .ثم قدم وكيل المدعية
مذكرة كرر فيها م�ضمون ما �سبق أ�ن قدمه للدائرة ،لم ت أ�ت بجديد ي�ستحق الذكر.
وب�س ؤ�ال الدائرة لهما �إن كان لديهما ما ي�ضيفانه ،قررا االكتفاء بما �سبق أ�ن قدماه
وبيناه للدائرة ،وطلبا حجز الق�ضية للحكم ،ثم ختم الطرفان أ�قوالهما.

حيث �إن المدعية تهدف من �إقامة دعواها الحكم لها بمنع المدعى عليها من و�ضع
ا�سم (الجزيرة) المحمي لها على لوحات وب�ضائع المدعى عليها ،والتعوي�ض عن
أال�ضرار التي لحقت بها و�سحب الب�ضاعة من ال�سوق ،و�إتالف الب�ضاعة الموجود
في المخازن ،والحكم بدفع أ�تعاب المحاماة ،ف�إن ديوان المظالم يخت�ص بنظر
دعواه طبق ًا للمادة (/1/8ح) من نظامه كما تدخل هذه الدعوى �ضمن اخت�صا�ص
الدائرة مكاني ًا ونوعي ًا؛ طبق ًا لقرار معالي رئي�س ديوان المظالم ( )11لعام 1406هـ
ورقم ( )100لعام 1422هـ .وحيث �إن المدعية تحمل ا�سم (�شركة ......للدهانات)
بموجب �شهادة الت�سجيل رقم ( )1010146780بتاريخ 1418/4/23ه �ـ وبموجب
الترخي�ص ال�صناعي رقم (�/490ص) بتاريخ 1425/3/15هـ ،كما تملك العالمة
التجارية ذات الت�سجيل رق��م ( )14/446بتاريخ 1419/5/29ه � �ـ والمو�صوفة
بالتالي :حرف جيم العربي وحرف جيه الالتيني بينهما ر�سم �شبه الجزيرة العربية،
والجميع داخل دائرة يحيطها ر�سم ي�شبه المروحة على �شكل دائرة ،والعالمة محددة
وال�صفر أ
والحمر أ
باللوان :أالخ�ضر أ
أ
والزرق ،ومن أالعلى عبارة (دهانات) .وحيث
�إن المدعية تنازع المدعى عليها من ا�ستخدام ا�سمها التجاري (�شركة م�صنع......
للدهانات) في لوحات المدعى عليها ،وحيث �إن من الثابت من خالل ما بينته
المدعية في جل�سة الحكم أ�ن دعواها في �إلغاء ت�سجيل العالمة �ستفرزها بدعوى
م�ستقلة �ضد وزارة التجارة ،ما يعني ا�ستبعاد نظر الدعوى من جهة كونها تتعلق
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بقرار �إداري مطعون فيه ،وانح�صرت في منازعة المدعية للمدعى عليها على
ا�ستخدام اال�سم الم�سجل لها ،فالثابت أ�ن المدعية تطلب التعوي�ض ب�سبب ذلك،
وحيث �إن نظام أال�سماء التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )15/بتاريخ
1420/8/12ه �ـ ن�ص في المادة الحادية ع�شرة على التالي (�إذا ا�ستعمل اال�سم
التجاري غير �صاحبه ،أ�و ا�ستعمله �صاحبه على �صورة تخالف النظام جاز لذوي
ال� أش�ن أ�ن يطلبوا من وزير التجارة منع ا�ستعماله أ�و �شطبه �إذا كان مقيد ًا في ال�سجل
التجاري ،كما يجوز لهم اللجوء لديوان المظالم للمطالبة بالتعوي�ض �إن كان على
محل) ،وحيث �إن المدعى عليها ت�ستخدم ا�سم مركز  ......لمواد البناء ،فالثابت
أ�نها ت�ستخدمه بموجب �شهادة ت�سجيل �صدرت لها من وزارة التجارة المخت�صة
ب�إ�صدار القرارات المتعلقة أ
بال�سماء التجارية ،وذلك بالرقم ()403013268
بتاريخ 1421/8/30هـ وقد خ�ضع لرقابة ذوي ال� أش�ن في ذلك وطبقت عليه القواعد
النظامية الالزمة ما يجعل ا�ستخدامها ا�سم (مركز ......لمواد البناء) ا�ستخدام ًا
م�شروع ًا يتفق والقواعد ال�شرعية والنظامية� ،إ�ضافة �إلى أ�ن ا�سم المدعية التجاري
(�شركة م�صنع  ......للدهانات) يختلف عن ا�سم المدعى عليها اختالف ًا وا�ضح ًا
ال يوقع الم�ستهلك باللب�س ،حيث �إن ا�شتراك اال�سمين في كلمة (الجزيرة) فقط
واختالفهما في ثالث كلمات ،هي ما يتميز به أ�حدهما عن ا آلخر ،وكل ذلك �إعما ًال
لما ن�صت عليه المادة ال�ساد�سة من نظام أال�سماء التجارية ال�سابق ذكره� ،إذ جاء
فيها (و�إذا كان اال�سم التجاري المطلوب قيده ي�شبه ا�سم ًا تجاري ًا �سبق قيده في
ال�سجل التجاري وجب على التاجر أ�ن ي�ضيف �إلى هذا اال�سم ما يميزه عن اال�سم
ال�سابق قيده) ،مما تنتهي معه الدائرة �إلى رف�ض الدعوى بالجزء المتعلق باال�سم
التجاري .وحيث �إن نظام العالمات التجارية جعل الحق لكل من ا�ستخدم عالمة
تجارية مملوكة للغير بطريقة تدعو للت�ضليل والتغرير برفع دعوى ق�ضائية بمنع
غيره من ا إل�ضرار به ،والتعوي�ض عن ال�ضرر الذي أ��صابه� ،إال أ�ن قا�ضي المو�ضوع
يب�سط واليته على النظر في العالمة أال�صلية والعالمة المقلدة ،وتقرير الت�شبيه
ال��ذي ي � ؤ�دي �إل��ى ت�ضليل الجمهور و�إح��داث اللب�س والخلط بين ال�سلع من وجهة
نظر الم�ستهلك متو�سط الحر�ص واالنتباه ،ف�إن الدائرة ــ وهي في معر�ض ذلك ــ
ا�ستبان لها أ�ن عالمة المدعى عليها تو�صف ب أ�نها أ
«الحرف الالتينية �إ�س �إم يعلوها
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وال�صفر أ
باللوان :أالبي�ض أ
ر�سم زهور ن�صف ال�شكل ،والعالمة محددة أ
والخ�ضر
والح�م��ر والبنف�سجي أ
والزرق أ
أ
وال��س��ود» كما بال�شكل المو�ضح ب�شهادة ت�سجيل
العالمة المرفقة والحماية للعالمة في مجموعها .ولما كان الفي�صل في التمييز بين
عالمتين تجاريتين لي�س باحتواء العالمة على حرف أ�و رموز أ�و �صور مما تحتويه
عالمة أ�خرى ،بل الفي�صل بال�صورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب
هذا ال�شكل أ�و الرمز أ�و ال�صور مع بع�ضها ،وبالهيئة التي تبرز بها ب�صرف النظر عن
العنا�صر التي تركبت منها ،وعما �إذا كانت الواحدة منها ت�شترك في جزء أ�و أ�كثر
مما تحتويه أالخرى �سواء بوجود كلمة م�شتركة أ�و لون معين أ�و �شكل خا�ص أ�و طريقة
النطق .وحيث �إن المدعية تهدف �إلى منع المدعى عليها ا�ستخدام كلمة (الجزيرة)
في منتجاتها ،ولم تقدم وجه ًا لمواطن اللب�س والخلط عند الم�ستهلك �سوى الجر�س
ال�صوتي لكلمة (الجزيرة) في كال العالمتين ف�إن الدائرة وهي تزن العالمة أال�صلية
المملوكة للمدعية والعالمة الم�ستخدمة من المدعى عليها ،تخل�ص �إلى عدم قيام
الت�شابه بين العالمتين ،وتجد فروق ًا مهمة تجعل الم�ستهلك متو�سط الحر�ص ال
يقع في الخلط واللب�س ،وال يرد �إليه ال�شبه بين العالمتين ،ف�إن عالمة المدعية
بموجب �شهادة الت�سجيل رقم ( )14/446لم تت�ضمن كلمة (الجزيرة) والحماية لم
يبين فيها أ�ن الو�صف كما (بال�شكل المو�ضح) كما جرت عادة تو�صيف الحماية في
وعندئذ ال يحق لها منع غيرها من ا�ستخدام كلمة (الجزيرة)
�شهادات الت�سجيل،
ٍ
كما أ�ن العالمة المملوكة لها بموجب �شهادة الت�سجيل رقم ( )13/446والمو�صوفة
بكلمة (الجزيرة) بحروف التينية أ�ي ًا كان �شكلها ،وكلمة (الجزيرة) بحروف عربية
أ�ي ًا كان �شكلها ،ونوع الخط وكلمة (الجزيرة)ونوعها والحماية للعالمة كاملة حيث
جعل كذلك من محددات وجود الت�شابه من عدمه اقتران أالحرف العربية أ
بالحرف
الالتينية .على �ضوء ذلك ف�إن الناظر بين الم�ستهلك متو�سط الحر�ص يجد تباين ًا
كبير ًا في الر ؤ�ية الب�صرية بين العالمات المملوكة للمدعية ،والعالمة الم�ستخدمة
من المدعى عليها ،يظهر من خالل االختالف الوا�ضح في الطابع العام ،والمظهر
الكلي والعنا�صر المميزة؛ حيث جاءت العالمة المدعى بتقليدها ــ من المدعى
عليها ــ أالحرف الالتينية �إ�س �إم ،يعلوها ر�سم زهور ن�صف ال�شكل ،والعالمة محددة
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والحمر والبنف�سجي أ
والزرق أ
وال�صفر أ
باللوان :أالبي�ض أ
أ
وال�سود والحماية للعالمة
في مجموعها .وكل عالمات المدعية لي�س فيها ما يقرب من تلك أالو�صاف المحمية
�سوى عبارة (الجزيرة) .ولذا تم�سكت المدعية بالجر�س ال�صوتي ،وترى الدائرة
أ�نه ال ي�صح اال�ستناد �إلى الجر�س ال�صوتي ،المثبت للت�شابه في هذه الواقعة ألمرين:
أ
(الول)� :إن الب�ضاعة ذات حجم كبير ن�سبي ًا تعتمد على المعاينة قبل الحيازة،
ولقد تقرر �سلف ًا أ�ن العالمة أال�صلية و أ�خواتها تختلف عن عالمة المدعى عليها في
مظهرها العام الناتج من المعاينة ،ما يجعل الم�ستهلك متو�سط الحر�ص بمن أ�ى عن
أ�ن يقع في اللب�س والتغرير .أ
والمر (الثاني)� :إن غالب من ي�شتري الدهانات هم من
ذوي ال�صنعة من المقاولين والدهانين ،ولي�س للرجل العادي بذلك أ�ي � أش�ن .مما
يجعل المظهر العام والر ؤ�ية الب�صرية عندهم مقدمة على الجر�س ال�صوتي ،ف�إن
الم�ستهلك للمنتج ودرجة معرفته ب أ��صول �صنعته يجعل منه �شخ�ص ًا دقيق ًا مقارن ًا في
اختيار المنتج ذي العالمة أال�صلية من غيره ،ومتى تقرر أ�ن الم�ستهلك للمنتج حامل
العالمة محل الدعوى يفتر�ض فيه فح�ص العالمة التجارية فح�ص ًا دقيق ًا ويقارنها
بالعالمات أالخرى فينتقل ال�شخ�ص الم�ستهلك في هذه ال�صورة من متو�سط الحر�ص
�إلى �شديد الحر�ص ،و�شديد الحر�ص يفتر�ض فيه أ�ن يحمي نف�سه دون تدخل من
المنظم ،والجر�س ال�صوتي في فقه ق�ضاء العالمات التجارية أ��ضيق في اال�ستدالل
على الت�شابه من الر ؤ�ية الب�صرية وال�شكل العام وال يلج أ� �إليه �إال في حاالت بيع
منتجات الفكرة الرئي�سية في عالماتها منطوقة ولي�ست مر�سومة ،حين ي�سيطر
الجر�س ال�صوتي ويغلب على المظهر العام والر ؤ�ية الب�صرية ،والمقرر أ�ن ال�شكل أ�و
الر�سم أ�و الرمز في العالمة هو أال�صل ،وهو ما ي�ستلفت نظر الم�ستهلك ابتدا ًء أ�كثر
من غيره .وال يغير من ذلك ا�ستدالل المدعية بحكم ق�ضائي أ�ثبت االحتجاج بالجر�س
ال�صوتي وجعله دلي ًال على الت�شابه ،ف�إن ما ا�ستندت �إليه المدعية كان باجتهاد مقبول
من م�صدره ولم يبين فيه و�صف العالمة المطعون على ت�سجيلها� ،إذ قد يكون ال�شكل
العام للعالمتين متقارب ًا فكان الجر�س ال�صوتي م ؤ�يد ًا ،أ�ما الواقعة التي تحت نظر
الدائرة ف�إن �شكل العالمتين العام ور ؤ�يتهما الب�صرية يو�ضح بجالء المغايرة وعدم
الم�شابهة ،ما ي�ستبعد معه بحث تقارب الجر�س ال�صوتي ،ومالك أالمر كله يرجع
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�إلى وجدان قا�ضي الواقعة ،وما يطمئن �إليه ،طالما قد أ�قام قناعته على أ��سباب
تحملها ،ونظر �إلى عنا�صر العالمة بمجموعها دون االقت�صار على عن�صر معين
و�إهمال بقية العنا�صر وال�شكل العام للعالمة وما تتركه من أ�ثر في ذهن الم�ستهلك.
ما تنتهي معه الدائرة �إلى رف�ض دعوى المدعية؛ لعدم ثبوت الت�شابه الم ؤ�دي �إلى
وعندئذ ال تجاب المدعية لطلبها في منع المدعى عليها من
الت�ضليل الم�ستهلك،
ٍ
و�ضع عالمة م�شابهة لعالمتها المحمية على منتجات المدعى عليها .وحيث تقرر
عدم الم�شابهة فيتبين عدم تحقق ال�ضرر بفعل المدعى عليها ،و�إذا انتفى ال�ضرر
الذي هو ركن التعوي�ض في الدعوى المدنية ،فال ت�ستحق المدعية التعوي�ض� ،سواء
فيما فاتها من ربح أ�و في الخ�سارة التي تذكر أ�نها لحقتها ،وكذلك لم يكن من �ضرر
�إلى المدعية للترافع لت�ستحق مقابله التعوي�ض عن أ�تعاب المحاماة ،وتنتهي الدائرة
بذلك �إلى رف�ض دعوى المدعية بجميع طلباتها .لكل ما تقدم حكمت الدائرة :برف�ض
الدعوى املقامة من �شركة م�صنع  ......للدهانات �ضد م ؤ��س�سة مركز ......ملواد
البناء؛ ملا هو مو�ضح أ
بال�سباب .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية احلادية
ع�شرة رق��م /95د�/إ 11/لعام 1426ه���ـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رق��م /2/55ق ،لعام
1426هـ ،فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /2/1523ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /149د�/إ 2/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /232ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/5/28هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ انتفاء
الت�شابه.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.
قرار رئي�س ديوان المظالم رقم ( )100لعام 1422هـ.

العالمة المطلوب ت�سجيلها لل�شركة المدعى عليها (جلوريا) وعالمة ال�شركة المدعية
(ماجنوليا) بحروف عربية والتينية ــ بالنظر فيهما يتبين أ�ن هناك اختالف ًا جوهري ًا
بينهما من جهة ال�شكل والنطق والكتابة يبعد الم�ستهلك عن اللب�س والخلط ،والمقرر
في المقارنة بين العالمات التجارية هو ب أ�وجه االتفاق بينها ،ال ب أ�وجه االختالف ــ
أ��سا�سه (م )2/من نظام العالمات التجارية ــ م ؤ�داه :رف�ض الدعوى.
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حيث �إن وقائع هذه الق�ضية تتح�صل في أ�ن المدعية قدمت بتاريخ 1426/3/28هـ
�إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة ــ جدة ــ الئحة دعوى ذكرت فيها أ�ن
ال�شركة المدعى عليها تقدمت �إلى مكتب العالمات التجارية بطلب ت�سجيل عالمة
تجارية عبارة (جلوريا) بال�شكل المو�ضح با إلعالن المن�شور بجريدة أ�م القرى العدد
رقم  4038تاريخ 1426/2/22ه �ـ ،لما كانت هذه العالمة تماثل وتطابق عالمتها
التجارية كلمة (ماجنوليا) بحروف عربية والتينية وم�سجلة ب�سجل العالمات
التجارية رقم  97/503وتتمتع بالحماية حتى 1429/9/17ه� �ـ ،أ
ولن ذلك يعتبر
مخالفة �صريحة لنظام العالمات التجارية المعمول به في المملكة ،ومن � أش�نه أ�ن
يت�سبب في أ��ضرار مادية ومعنوية للمدعية؛ لذا ف�إنها تطلب �إيقاف ت�سجيل العالمة
المذكورة ،وبتاريخ 1426/3/28ه �ـ أ�حيلت الق�ضية �إلى الدائرة ا إلداري��ة التا�سعة
بمقر فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة ــ جدة التي نظرتها على النحو المثبت
بمح�ضر ال�ضبط و أ��صدرت فيها الحكم رقم /35د�/إ 9/لعام 1426ه �ـ القا�ضي
بعدم اخت�صا�صها مكاني ًا بنظر الدعوى؛ لما هو مو�ضح ب أ��سباب الحكم .وب�إحالة
الق�ضية �إلى الدائرة قامت بنظرها على النحو المبين بمحا�ضر ال�ضبط وقدم ......
وكيل �شركة  ......المدعى عليها مذكرة في الدعوى جاء فيها :أ�ن عالمة موكلته
(جلوريا  )Gloriaبحروف عربية والتينية من العالمات التجارية المعروفة بال�سوق
ال�سعودية ،وهي م�ستعملة منذ ع�شرات ال�سنين ،و�سبقت ال�شركة �إلى ت�سجيل هذه
العالمة على الفئة ( )29برقم  43/89وتاريخ 1402/4/2هـ ورقم  7/412وتاريخ
1418/5/6هـ ورقم  57/676وتاريخ 1424/3/19هـ ،والطلب الحالي المق�صود فيه
تو�سيع نطاق حماية العالمة ومنع التعدي عليها .كما �سبق ت�سجيلها على الفئة ()30
برقم  64/476وتاريخ 1418/10/25ه��ـ ورقم  58/676وتاريخ 1424/3/19هـ.
و أ�نه ال يوجد ت�شابه بين العالمتين (جلوريا) و(ماجنوليا) ال من حيث الحروف،
وال النطق ،وال الجر�س ال�صوتي ،وال ال�شكل العام ،وال المعنى اللغوي ،وال الداللة
اللفظية ،و أ�ن عالمة المدعية م�سجلة على ا آلي�س كريم بالفئة ( ،)30وطلب وكيل
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المدعية رف�ض دع��وى المدعية .كما قدم  ......ممثل وزارة التجارة مذكرة في
الدعوى من �صفحة واح��دة جاء فيها :أ�ن المدعية تملك العالمة التجارية كلمة
(ماجنوليا) بحروف عربية والتينية بالفئة ( )30الم�سجلة برقم  ،97/503وقد ر أ�ت
�إدارة العالمات التجارية أ�ن قبول ت�سجيل العالمة التجارية (جلوريا) ل�شركة ......
بناء على ن�ص المادة أالولى من نظام العالمات التجارية ولوائحه التنفيذية ،ولي�س
هناك أ��ضرار مادية أ�و معنوية كما تذكره المدعية في دعواها؛ وذلك لو�ضوح الفرق
بين العالمتين وتميزهم وعدم وجود ت�شابه بينهما ،والوزارة ت�سعى دائم ًا �إلى حماية
أ��صحاب العالمات التجارية وجمهور الم�ستهلكين من اللب�س والت�شابه بين العالمات،
وطلب ممثل ال��وزارة رف�ض دعوى المدعية ،وبجل�سة يوم ال�سبت 1426/12/28هـ
اختتم أالطراف أ�قوالهم في الدعوى .وحيث �إن المدعية تطلب �إلغاء قرار الوزارة
المدعى عليها قبول ت�سجيل العالمة التجارية عبارة «جلوريا» المعلن عنها بجريدة
أ�م القرى العدد رقم  4038وتاريخ 1426/2/22هـ.

حيث �إن الديوان يخت�ص بنظر هذه الدعوى بموجب المادة (/1/8ح) من نظامه
والمادة الثالثة والخم�سين من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28ه��ـ وهي داخلة في اخت�صا�ص الدائرة النوعي
والمكاني طبق ًا لتعميم رئي�س الديوان رقم ( )11لعام 1413هـ ،وقرار رئي�س الديوان
رقم ( )100لعام 1420هـ القا�ضي ب�إ�سناد نظر العالمات التجارية وما يتعلق بها �إلى
الدوائر ا إلدارية .وحيث �إن المدعى عليها �شركة  ......المتحدة ن�شرت طلب ت�سجيل
العالمة بجريدة أ�م القرى العدد  4038بتاريخ 1426/2/22هـ و أ�قامت هذه الدعوى
أ�مام الديوان بتاريخ 1426/3/28هـ وذلك خالل المدة النظامية التي ن�صت عليها
المادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية؛ ما تكون معه الدعوى مقبولة
�شك ًال .وحيث �إن المادة الثانية من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28هـ ن�صت على أ�نه (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية
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ا إل�شارات وال�شعارات أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه :ل ــ ا إل�شارات المطابقة أ�و
الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات
أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة) .وبعد االطالع على العالمة المطلوب ت�سجيلها ل�شركة
 ......وهي عبارة «جلوريا» وعالمة ال�شركة المدعية مجموعة  ......ال�صناعية وهي
عبارة (ماجنوليا) بحروف عربية والتينية ،تبين أ�ن هناك اختالف ًا جوهري ًا بينهما
من حيث ال�شكل والنطق والكتابة .ولما هو مقرر من أ�ن العبرة في المقارنة بين
العالمات التجارية هو ب أ�وجه االتفاق بينها ال ب أ�وجه الخالف ،لما كان ذلك ،وكان
البين من االطالع على العالمتين عدم وجود ت�شابه بينهما في ال�شكل العام وعدد
الحروف والنطق ي ؤ�دي �إلى الخلط بينهما ،ويوقع الم�ستهلك في اللب�س والخلط ف�إن
قرار مكتب العالمات التجارية بقبول ت�سجيل العالمة التجارية محل الدعوى متفق
مع أ�حكام النظام؛ ما تنتهي معه الدائرة �إلى رف�ض الدعوى وهو ما تق�ضي به .ولما
تقدم من أ��سباب حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى رقم /2/1523ق لعام 1426هـ
املقامة من �شركة جمموعة ......ال�صناعية �ضد وزارة التجارة وال�صناعة و�شركة
 .......واهلل ويل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثانية
رقم /149د�/إ 2/لعام 1426هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /2/1523ق لعام 1426هـ،
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/1050ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /24د�/إ 3/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /225ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/5/28هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
ت�ضليل اجلمهور ـ �سالمة القرار.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تقدمت بطلب ت�سجيل عبارة (باري�س غاليري) بالعربي والالتيني
بينهما حرفي (بي جي) في دائرة بالفئة ( )35التي تعني (�صالة عر�ض باري�س)
فرف�ضت الجهة ا إلدارية ت�سجيل تلك العبارة عالمة للمدعية على أ��سا�س أ�ن ال�شركة
طالبة الت�سجيل �شركة �إماراتية ،وقبولها يوقع جمهور الم�ستهلكين في اللب�س والت�ضليل
في المنتجات التي و�ضعت تحت �سقف تلك العالمة ب أ�نها فرن�سية ال�صنع ،مع أ�نها في
حقيقة أالمر غير ذلك ــ م�ستند ذلك :المادة (/2ط) من نظام العالمات التجارية
التي منعت ت�سجيل البيانات التي من � أش�نها ت�ضليل الجمهور ــ م ؤ�داه :قيام قرار الجهة
ا إلدارية بمنع الت�سجيل موافق ًا للنظام ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.
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تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية في أ�ن وكيل ال�شركة المدعية تقدم بالئحة دعوى يطعن
في قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم  28/1739وتاريخ 1426/2/5هـ المت�ضمن
ت أ�ييد قرار مكتب العالمات التجارية المنتهي �إلى رف�ض ت�سجيل العالمة التجارية
عبارة (باري�س غاليري) بالعربي والالتيني بينهما حرفا (بي جي) في دائرة بالفئة
( .)35وذكر أ�ن عالمة موكلته هي ا�سمها التجاري الذي تعرف به ،والم�سجل وفق ًا
أ
للنظمة ال�سارية في المملكة العربية ال�سعودية ،وكذلك في بلد المن� أش� ،أالمر الذي
ي ؤ�كد مخالفة القرار المطعون �ضده للمادة ( )1من نظام العالمات التجارية التي
اعتدت أ
بال�سماء كعالمات تجارية ،وا�ستثنت من ذلك على وجه الح�صر أال�سماء
التالية :أ� ــ أال�سماء المملوكة للغير .ب ــ أال�سماء الوهمية والمزورة والمقلدة .حيث
�إن ا�سم موكلته التجاري م�سجل بالمملكة العربية ال�سعودية ف�إن واقعة ت�سجيله في
حد ذاتها ت ؤ�كد على عدم انطباق اال�ستثناءين المذكورين عليه ،وبالتالي يعد عالمة
تجارية وفق ًا للمادة ( )1المذكورة التي تن�ص على (تعد عالمة تجارية في تطبيق
أ�حكام هذا النظام أال�سماء المتخذة �شك ًال مميز ًا أ�و ا إلم�ضاءات )...وو�صف عالمة
موكلته ح�سب ما ورد في طلب الت�سجيل ي�شير �إلى اتخاذ ال�شكل المميز ح�سب الن�ص
المذكور ،وال يتعار�ض القرار المطعون �ضده مع نظام العالمات التجارية فح�سب،
و�إنما يتعار�ض مع القرارات ال�صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة نف�سها .فقد �سبق
لمكتب ال�سجل التجاري وهو �إدارة تابعة للوزارة المذكورة ا إلقرار ب أ�ن ا�سم موكلته
التجاري ال ي ؤ�دي �إلى الت�ضليل ،وهو �إقرار ثابت بموجب ت�سجيل المكتب ال�سم موكلته،
على الرغم من ال�شرط الوارد في المادة ( )1من نظام أال�سماء التجارية التي تن�ص
على (يجب على كل تاجر أ�ن يتخذ ا�سم ًا تجاري ًا يقيده في ال�سجل التجاري  ..وفي
جميع أالحوال يجب أ�ن يكون اال�سم الئق ًا وال ي ؤ�دي �إلى الت�ضليل )...ونظام العالمات
التجارية لم يمنع ت�سجيل أال�سماء الجغرافية ب�صفة مطلقة ،و�إنما قيد المنع ب�شرط
أ�ن يتحقق في اال�سم الجغرافي أ�ي من ال�شروط التالية :أ�ن يكون ا�ستعماله من � أش�نه
أ�ن يحدث لب�س ًا فيما يتعلق بم�صدر المنتجات أ�و الخدمات ،أ�و �إذا كان ا�ستعماله
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من � أش�نه احتكار بيان للم�صدر .أ�و أ�ن ي ؤ�دي ا�ستعماله �إلى ت�سمية المن� أش�ة دون وجه
حق .و أ�ن كلمة (باري�س) الم�ستخدمة كعن�صر �ضمن العنا�صر المكونة لعالمة موكلته
ال يتحقق بموجبها أ�ي من �شروط المنع المذكور أ�عاله ،وذلك لما يلي :أ�ــ بمعاينة
الفئة ( )35المراد و�ضع العالمة عليها يت�ضح أ�نها تخت�ص بعدد من الخدمات،
ولي�س المنتجات تحديد ًا خدمات تجميع أ�نواع مختلفة من ال�سلع لم�صلحة الغير؛
لم�ساعدة الم�ستهلكين على معاينتها و�شرائها ،و أ�ن موكلته ت�ستخدم عالمتها تحت
الفئة المذكورة ،بل �إن ا�سمها التجاري الذي هو ذاته العالمة التجارية مو�ضوع هذا
الطعن ،م�سجل بالمملكة ألداء نف�س الغر�ض المذكور ،ولي�س من المعروف وجود
معايير خا�صة للخدمات الواردة تحت تلك الفئة اخت�صت بها منطقة باري�س دون
غيرها من أال�سماء الجغرافية ،بحيث يتحقق اللب�س الم ؤ�دي �إل��ى منع الت�سجيل
عند ا�ستخدام كلمة (باري�س) �ضمن عنا�صر عالمة موكلته .ب ــ �إن عالمة موكلته
لي�ست قا�صرة على الكلمة (باري�س) حتى يمكن القول ب أ�نها ت�سعى �إلى احتكار بيان
للم�صدر المذكور ،و�إنما هي عالمة م ؤ�لفة من عدة عنا�صر ،و أ�ن الحماية مطلوبة
للعالمة في مجموعها ولي�س لعنا�صرها منفردة .ج ــ كما أ�ن عالمة موكلته لي�ست
م�ستمدة من ت�سمية لمن� أش�ة بعينها ا�شتهرت الخدمات الواردة تحت الفئة (،)35
بحيث يتحقق االفترا�ض ب أ�ن موكلته ت�ستخدم الت�سمية دون وجه حق .وت أ�كيد ًا على
أ�ن نظام العالمات التجارية لم يمنع ت�سجيل أال�سماء الجغرافية ب�صفة مطلقة ،ال
في حال تحقق ال�شروط الم�شار �إليها أ�عاله ،فقد �سمحت �إدارة العالمات التجارية
بت�سجيل أ��سماء جغرافية ولم ترف�ضها ب�سبب �إيهام الم�ستهلكين فيما يتعلق بم�صدر
المنتجات ،ومن ذلك العالمة (�سوي�س فورميوال) الم�سجلة بالرقم  20/210وتاريخ
1410/6/24هـ ،والعالمة التجارية (�سوي�س فارم) الم�سجلة بالرقم  63/467وتاريخ
1419/11/25ه �ـ ،وم�صدر المنتجات في العالمة أالولى هو أ�مريكا ،وفي الثانية
�سوي�سرا ،ولو كان اال�سم الجغرافي ي ؤ�دي �إلى الت�ضليل في كل أالح��وال ،العتبرت
العالمات المذكورة م�ضللة؛ ال�شتمالها على اال�سم الجغرافي �سوي�س ،ولما �سمحت
�إدارة العالمات التجارية بت�سجيلها أ�� ً
صال .والقرار المطعون �ضده يتعار�ض مع المادة
( )8من اتفاقية باري�س لحماية الملكية ال�صناعية التي تلزم الدول أالع�ضاء بحماية
أال�سماء التجارية ،و�إن لم تكن م�سجلة فيها ،ومن المعلوم أ�ن حماية اال�سم التجاري
1665

ال تتم �إال بمنع الغير من تقليده� ،سواء كان التقليد عن طريق ا�ستخدامه كا�سم تجاري
أ�و كعالمة تجارية ،و�إن رف�ض �إدارة العالمات التجارية ت�سجيل ا�سم موكلته عالمة
تجارية يفتح الباب أ�مام الغير لت�سجيله عالمة تجارية .كما أ�ن عالمة موكلته تو�ضع
على خدمات ولي�س منتجات ،وتحديد ًا على خدمات تجميع أ�نواع مختلفة من ال�سلع
لم�صلحة الغير؛ لم�ساعدة الم�ستهلكين على معاينة تلك ال�سلع ،وهي خدمة ت ؤ�كد
أ�ن موكلته ال تمتلك �سلع ًا أ�و منتجات و�إنما تعر�ض ال�سلع والمنتجات المملوكة للغير
وفق ًا للعالمات التجارية المو�ضوعة عليها ،والخا�صة بمالك تلك ال�سلع والمنتجات،
أ�يا كان م�صدرها؛ أالمر الذي ي ؤ�كد على عدم �إمكانية حدوث الت�ضليل؛ ألن عالمة
�صاحب المنتج وبياناته هي التي تحدد م�صدر المنتج المعني ،ولي�ست عالمة موكلته.
وعلى افترا�ض �صحة اال�ستنتاج الخاطئ الذي بنت عليه �إدارة العالمات التجارية
قرار رف�ض الت�سجيل ،فالثابت أ�ن موكلته ت�س ِّير أ�عمالها بالمملكة العربية ال�سعودية
من خالل افتتاحها عدة فروع بمناطق متفرقة في المملكة .وختم الالئحة بطلب
�إلغاء قرار وزير التجارة وال�صناعة أ
والمر بالم�ضي في �إجراءات ت�سجيل العالمة
التجارية .وب�إحالة الق�ضية �إلى الدائرة ا إلدارية الرابعة أ��صدرت فيها القرار رقم
/63د�/إ 4/لعام 1426هـ برفع أ�وراق الق�ضية �إلى ف�ضيلة رئي�س فرع الديوان بمنطقة
الريا�ض تمهيد ًا إلحالتها �إلى الدائرة ا إلدارية الثالثة وبتاريخ 1426/6/24هـ أ�حيلت
الق�ضية �إلى هذه الدائرة ،ونظرتها على النحو المبين بمحا�ضر ال�ضبط ،ففي جل�سة
1426/11/3ه� �ـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة من �صفحتين أ�رف��ق بها �صورة
مذكرة العر�ض على الوزير رقم  287وتاريخ 1426/1/14هـ و�صورة من طلب ت�سجيل
العالمة ،وقد جاء في هذه المذكرة أ�ن العبارة المطلوب ت�سجيلها تعني (�صالة عر�ض
باري�س) ،في حين أ�ن ال�شركة طالبة الت�سجيل �إماراتية؛ ومن � أش�ن ت�سجيل العالمة
لها �إيهام الم�ستهلك أ�ن المنتجات الم�ستخدمة فرن�سية ،وفي هذا ت�ضليل للجمهور
والذي تمنعه المادة الثانية من نظام العالمات التجارية التي ن�صت على أ�نه (ال تعد
وال ت�سجل عالمة تجارية( ...ط) البيانات التي من � أش�نها أ�ن ت�ضلل الجمهور ،أ�و
تت�ضمن بيانات كاذبة عن م�صدر المنتجات أ�و الخدمات أ�و �صفاتها أالخرى� ...إلخ)،
حيث أ�ن ت�سجيل العبارة ال�سابقة لل�شركة ا إلماراتية من � أش�نه �إيهام الم�ستهلك ب أ�ن
المنتجات الم�ستخدمة فرن�سية ال�صنع ،كما أ�ن ا�سمها التجاري محمي نظام ًا بموجب
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نظام أال�سماء التجارية وطلب رف�ض الدعوى .وفي جل�سة 1426/12/23هـ قدم وكيل
المدعية مذكرة لم تخرج عن م�ضمون ما ورد في الئحة الدعوى� ،إال أ�نه أ��ضاف ب أ�ن
الفئة ( )35ال ت�شمل أ�� ً
صال الن�شاطات التجارية المتعلقة ب�شراء وبيع الب�ضائع و�إنما
ت�شمل فقط ن�شاط العر�ض وا إلعالن عن منتجات ا آلخرين وتعريف الم�ستهلكين بها،
كما أ�ن النظام لم يمنع ت�سجيل أال�سماء التجارية عالمات تجارية� ،إال في حال توفر
ال�شروط النظامية الموجبة للمنع ،وهو ما لم يتحقق في تلك العالمة .وفي جل�سة
هذا اليوم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما قدماه.

بعد �سماع الدعوى وا إلجابة ودرا�سة أ�وراق الق�ضية ،وحيث �إن المدعية  ......تهدف
من �إقامة دعواها �إلى المطالبة ب�إلغاء قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم 28/1739
وتاريخ 1426/2/5هـ فيما ت�ضمنه من ت أ�ييد قرار مكتب العالمات التجارية المنتهي
�إلى رف�ض ت�سجيل العالمة التجارية (باري�س غاليري) ،وحيث �إن الدعوى الماثلة
تدخل في الوالية الق�ضائية لديوان المظالم وفق ًا للمادة الثامنة فقرة (/1ح) والمادة
( )13من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ
1423/5/28ه� �ـ ،وحيث �إن المدعية تبلغت بالقرار في 1426/2/5ه� �ـ ،وتقدمت
بدعواها في 1426/3/3هـ؛ ف�إن الدعوى تكون مقبولة �شكال ً ،وحيث �إنه بالنظر �إلى
العالمة المراد ت�سجيلها كلمة (باري�س غاليري) التي تعني (�صالة عر�ض باري�س)،
في حين أ�ن ال�شركة طالبة الت�سجيل �شركة �إماراتية ،وهذا ي ؤ�دي �إلى وقوع جمهور
الم�ستهلكين في اللب�س والت�ضليل في المنتجات التي و�ضعت تحت �سقف تلك العالمة
ب أ�نها فرن�سية ال�صنع ،مع أ�نها في حقيقة أالمر غير ذلك ،وهو مخالف للمادة
(/2ط) من نظام العالمات التجارية والتي جاء فيها أ�نه( :ال تعد وال ت�سجل عالمة
تجارية ا إل�شارات وال�شعارات أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه ... :طـ ــ البيانات
التي من � أش�نها أ�ن ت�ضلل الجمهور ،أ�و تت�ضمن بيانات كاذبة عن م�صدر المنتجات
أ�و الخدمات أ�و �صفاتها أالخ��رى� ...إل��خ) .كما أ�ن الت�ضليل من الغرر المنهي عنه
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�شرع ًا .وحيث الحال ما ذكر من وجود اللب�س والت�ضليل لدى الم�ستهلك العادي في
المنتجات المعرو�ضة تحت ا�سم تلك العالمة؛ ما يكون معه قرار ال��وزارة �سليم ًا
ودع��وى المدعية مبنية على أ��سا�س غير �صحيح من النظام ويتعين معه رف�ضها.
لذلك وبعد المداولة حكمت الدائرة :برف�ض دعوى �شركة  ......ا إلماراتية �ضد
وزارة التجارة وال�صناعة .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثالثة
رقم /24د�/إ 3/لعام 1427ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/1050ق لعام 1426هـ،
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/266ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /104د�/إ 5/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /255ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/6/1هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ
�ضوابط حماية العالمة التجارية امل�سجلة أ�و املودعة ـ ثبوت الت�شابه ـ امل�ستهلك ـ
العن�صر اجلوهري.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في ق��رار الجهة ا إلداري ��ة رف�ض ت�سجيل الحرف ()m
بالالتينية عالمة تجارية لها على الفئة ( )3ــ رف�ض الجهة ا إلداري��ة م ؤ��س�س على
ت�شابه عالمة المدعية المطلوب ت�سجيلها مع العالمة ( )mلل�شركة الم�سجلة ميرك
كيه جي �إيه على الفئة ( )3ــ نظام العالمات التجارية وفق ًا للمادة ( )2والمادة
( )21يفر�ض حماية العالمة التجارية التي تم ت�سجيلها أ�و �إيداعها ب�شرطين 1 :ــ أ�ن
يكون هناك تطابق أ�و ت�شابه بين العالمة الم�سجلة أ�و المودعة للت�سجيل والعالمة
المراد ت�سجيلها 2 .ــ أ�ن تكون المنتجات أ�و الخدمات التي �سوف تو�ضع عليها
العالمة متحدة أ�و مماثلة ــ توافر ال�شرطين يحظر ت�سجيل العالمة الالحقة منع ًا
من �إيقاع الم�ستهلك بالخلط ــ اختالل �شرط منهما يجيز الت�سجيل للعالمتين لعدم
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ت�صور حدوث الخلط بين المنتجين لدى الم�ستهلك العادي ــ العبرة في ثبوت الت�شابه
أ�وجه ال�شبه بين العالمتين في العنا�صر الجوهرية المميزة لكل من العالمتين ولي�س
ب أ�وجه ال�شبه الثانوية أ�و أ�وجه االختالف ــ العبرة فيما تحدثه ر ؤ�ية العالمة في ذهن
الم�ستهلك العادي متو�سط الحر�ص واالنتباه ،ولي�س الم�ستهلك الفاح�ص المدقق ،أ�و
الغافل المهمل مع مراعاة أ�ن الم�ستهلك ينظر �إلى كل عالمة على حدة ،ولي�س �إلى
العالمتين جنب ًا �إلى جنب ــ تطبيق :بالنظر �إلى العالمتين يتبين الت�شابه �إلى درجة
التطابق بين العالمتين� ،سواء من جهة ال�شكل أ�و اللفظ؛ أالمر الذي يتحقق معه
حدوث الخلط واللب�س لدى جمهور الم�ستهلك ــ قرار رف�ض الت�سجيل متفق مع النظام
ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.

تتلخ�ص وقائع الق�ضية في أ�نه تقدم �إلى الديوان المحامي  ......ب�صفته وكي ًال عن
ال�شركة المدعية ،بالئحة دعوى جاء فيها :بتاريخ 1425/3/9ه �ـ تقدمنا بطلب
ت�سجيل العالمة التجارية الحرف (�إم) الالتيني بالفئة  ،3وقيد الطلب تحت رقم
ا إليداع  89294وبتاريخ 1425/7/2ه�ـ ت�سلمنا خطاب مدير عام �إدارة العالمات
والوكاالت التجارية رقم  28/9458وتاريخ 1425/6/10ه�ـ المت�ضمن رف�ض طلب
ت�سجيل عالمة موكلينا؛ وذلك لت�شابهها مع العالمة التجارية الحرف �إم الم�سجلة
برقم  60/647ل�شركة ميرك كيه جي أ�يه بالفئة  ،3ثم بتاريخ 1425/9/2هـ تقدمنا
بالتظلم من قرار الرف�ض أ�مام وزير التجارة وال�صناعة ،وبتاريخ 1425/12/18هـ
ت�سلمنا خطاب مدير عام �إدارة العالمات والوكاالت التجارية المت�ضمن اعتماد
وزير التجارة وال�صناعة لقرار رف�ض ت�سجيل عالمة موكلينا حرف ( )Mالالتيني
بالفئة  ،3ووفق ًا لن�ص المادة  13من نظام العالمات التجارية نتقدم بالطعن في
قرار وزارة التجارة وال�صناعة برف�ض الت�سجيل .أ�وجه الطعن على القرار :أ�و ًال:
تمتلك وت�ستعمل موكلتنا �شركة  ......عالمتها التجارية ح��رف �إم ( )Mعلى
منتجات الفئة  3وهي من العالمات الم�شهورة على النطاق العالمي ،وتمتلك لها
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عدة ت�سجيالت ،على �سبيل المثال :فالعالمة التجارية م�سجلة بلبنان وفرن�سا
والمكتب الدولي لت�سجيل العالمات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية .ثاني ًا:
تختلف عالمة موكلينا عن عالمة �شركة ......؛ من حيث ال�شكل وطريقة الكتابة
والمنتجات ،وموكلتنا هي أال�سبق في اال�ستعمال لعالمتها حرف أ�م بالالتيني على
الفئة 3؛ ومن المعلوم ب أ�ن المادة أالولى من نظام العالمات التجارية تن�ص على
أ�نه (تعد عالمة تجارية في تطبيق هذا النظام أال�سماء المتخذة �شك ًال مميز ًا أ�و
ا إلم�ضاءات أ�و الكلمات أ�و الحروف أ�و أالرقام أ�و الر�سوم أ�و الرموز .)...وحيث �إن
عالمة موكلتنا عبارة عن حرف التيني مر�سوم ب�شكل خا�ص وهو حرف  Mب�شكل
مميز وقد اكت�سبت هذه العالمة �شهرة عالمية في مجال منتجات الفئة  ،3وبالتالي
أ��صبحت �ضمن العالمات ذات ال�شهرة العالمية والتي تكت�سب حمايتها من ال�شهرة
العالمية ،وذلك بن�ص المادة الثانية فقرة (ي) حيث ال تعتبر عالمة تجارية في
تطبيق هذا النظام (العالمات المطابقة أ�و الم�شابهة للعالمات ال�شائعة ال�شهرة
في المملكة ،ولو كانت غير م�سجلة فيها على �سلع أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة
والعالمات المطابقة أ�و الم�شابهة لتلك ال�شائعة ال�شهرة في المملكة والم�سجلة فيها
على �سلع أ�و خدمات لي�ست مطابقة أ�و م�شابهة �شريطة أ�ن يلحق ذلك االنتفاع ال�ضرر
ب�صاحب العالمة �شائعة ال�شهرة) عليه ف�إن رف�ض ت�سجيل عالمة موكلينا �سوف
يلحق أ��ضرار ًا فادحة عليها ،كما أ�ن رف�ض ت�سجيلها مخالف للقوانين واالتفاقيات
الدولية ،وانتهى �إلى طلبه �إلغاء قرار مكتب العالمات التجارية .وب�إحالة الق�ضية
�إلى الدائرة با�شرت نظرها وعقدت للمرافعة فيها عدة جل�سات ح�ضرها وكيل
المدعية  ......بموجب الوكالة المثبتة في مح�ضر ال�ضبط ،كما ح�ضر ممثل
وزارة التجارة وال�صناعة  ،......وب�س ؤ�ال أالخير عن رده على الدعوى قدم مذكرة
مكونة من �صفحة واحدة ،ت�ضمنت أ�ن �إدارة العالمات التجارية ت�سعى دائم ًا �إلى
حماية أ��صحاب العالمات التجارية الم�سجلة فيها ،وتطبق ن�صو�ص نظام العالمات
التجارية ولوائحه التنفيذية ،ورف�ض ت�سجيل العالمة التجارية (�إم) الالتيني على
الفئة ( )3ل�شركة ماريونا (الفرن�سية) ،متفق ًا مع نظام العالمات التجارية؛ حيث
�إن هذه العالمة ت�شبه عالمة �سبق ت�سجيلها ل�شركة أ�خرى ،لذلك ال يجوز ت�سجيل
هذه العالمة؛ حتى ال يقع الم�ستهلك العادي في الخلط واللب�س بين العالمتين.
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وعقب المدعي وكالة ب أ�ن عالمة موكلته م�سجلة في دول أ�خرى ،مما يدل على أ�نها
مميزة وتختلف عن عالمات ال�شركات أالخرى .وقرر الطرفان اكتفاءهما بما �سبق،
وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ،وحجز الق�ضية للحكم.

المدعية تهدف من �إقامة دعواها �إلغاء قرار مكتب العالمات التجارية المت�ضمن عدم
قبول ت�سجيل الحرف ( )Mعالمة تجارية على الفئة ( )3الم ؤ�يد من وزير التجارة
برقم ( 11/4138وتاريخ 1425/9/12ه� �ـ) ،وبالتالي ف��إن هذه الدعوى تدخل في
اخت�صا�ص الديوان وفق ًا لن�ص المادة الثالثة ع�شرة من نظام العالمات التجارية
ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28هـ التي جاء فيها ( أ�ن
ل�صاحب ال� أش�ن التظلم لوزير التجارة من القرار ال�صادر برف�ض طلبه خالل �ستين
يوم ًا من تاريخ �إبالغه به ،و�إذا �صدر قرار الوزير برف�ض التظلم كان ل�صاحب ال� أش�ن
حق الطعن فيه أ�مام ديوان المظالم خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �إبالغه به) ،ووفق ًا
للمادة (/1/8ح) من نظام الديوان التي تن�ص على اخت�صا�ص الديوان بالف�صل في
الدعاوى التي من اخت�صا�صه بموجب ن�صو�ص نظامية خا�صة .وحيث �إن الثابت تبلغ
المدعية بالرف�ض بتاريخ 1425/12/18هـ وتقدمت للديوان بتاريخ 1426/1/17هـ؛
فتكون دعواها مقبولة �شكال ً ،لتقديمها خالل المدة المحددة نظام ًا .وبالن�سبة �إلى
المو�ضوع فقد ن�صت المادة الثانية من نظام العالمات التجارية على أ�نه (ال تعد وال
ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات وال�شعارات أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه :ل ــ
ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل
ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة .)...كما ن�صت المادة الحادية
والع�شرون من ذات النظام على أ�نه (يعد من قام بت�سجيل العالمة التجارية مالك ًا لها
دون �سواه ،ويكون انتفاع أ�ي �شخ�ص بعالمة م�سجلة م�شروط ًا بموافقة مالكها ،ولمالك
العالمة التجارية الم�سجلة الحق في رفع دعوى ق�ضائية لطلب منع غيره من ا�ستعمالها
أ�و ا�ستعمال أ�ي �إ�شارة أ�خرى م�شابهة لها يكون من � أش�نها ت�ضليل الجمهور بالن�سبة
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للمنتجات أ�و الخدمات المماثلة )...بما ي�ستفاد منه أ�ن نظام العالمات التجارية يفر�ض
حماية للعالمة التي تم ت�سجيلها ،أ�و �إيداعها ،ب�شرطين1 :ــ أ�ن يكون هناك تطابق أ�و
ت�شابه بين العالمة الم�سجلة أ�و المودعة للت�سجيل والعالمة المراد ت�سجيلها2 .ــ أ�ن
تكون المنتجات أ�و الخدمات التي �سوف تو�ضع عليها العالمة متحدة أ�و متماثلة .ف�إذا
توفر هذان ال�شرطان ف�إنه يحظر ت�سجيل العالمة المطلوب ت�سجيلها أ�خير ًا لدى وزارة
التجارة؛ لما يح�صل من خلط بينهما لدى الم�ستهلك العادي .أ�ما �إذا اختل �شرط
منهما؛ فيجوز الت�سجيل لكل منهما؛ ألنه ال يت�صور أ�ن يحدث خلط بين المنتجين لدى
الم�ستهلك العادي ،على أ�نه يتعين عند المقارنة بين العالمتين أ�ن يكون االعتداد ب أ�وجه
ال�شبه بينهما في العنا�صر الجوهرية المميزة لكل منهما ،ولي�س ب أ�وجه ال�شبه الثانوية،
وال ب أ�وجه االختالف؛ فالعبرة بالت�شابه في الطابع العام والمظهر الكلي لمجموع كل
من العالمتين ،ويعتد في ذلك على ما تحدثه ر ؤ�ية العالمة في ذهن الم�ستهلك العادي
المتو�سط الحر�ص واالنتباه ولي�س الم�ستهلك الفاح�ص المدقق أ�و الغافل المهمل ،ومع
مراعاة أ�ن الم�ستهلك �إنما ينظر �إلى كل عالمة على حدة ولي�س �إلى العالمتين جنب ًا
�إلى جنب ،و أ�ي�ض ًا �إذا كانتا لمنتجات أ�و خدمات مت�شابهة ،ف�إذا تحقق ذلك الت�شابه في
العنا�صر الجوهرية بين عالمة تجارية �سبق ت�سجيلها وا�ستعمالها أ�و �إيداعها وعالمة
مطلوب ت�سجيلها ،وكانتا على منتجات أ�و خدمات متطابقة أ�و مت�شابهة ،امتنع ذلك
الت�سجيل للعالمة أالخيرة ،النتفاء المحظور .وبتطبيق ما �سبق على العالمة ــ محل
الدعوى ــ وهي حرف ( )Mبالالتيني على الفئة ( )3لل�شركة المدعية وعلى العالمة
حرف ( Mــ) بالالتيني على ذات الفئة ل�شركة  ......الم�سجلة لدى وزارة التجارة
برقم  ......وتاريخ 1422/7/1هـ ،نجد أ�ن ثمة ت�شابه ًا ي�صل �إلى درجة التطابق بين
العالمتين ،من حيث ال�شكل و من حيث اللفظ أالمر الذي يتحقق معه حدوث الخلط
واللب�س لدى جمهور الم�ستهلكين؛ وبهذا يتبين للدائرة �سالمة القرار محل الدعوى
وموافقته ألحكام النظام .فلهذه أال�سباب وبعد المداولة ،حكمت الدائرة :برف�ض
الدعوى.
و�صلىاهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية اخلام�سة
رقم /104د�/إ 5/لعام 1426هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/266ق لعام 1426هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلىاهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/2536ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /147د�/إ 2/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /252ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/6/1هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ وجود
ت�شابه ـ أ��سبقية الت�سجيل ـ اختالف الفئة ـ اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.
قرار رئي�س ديوان المظالم رقم ( )100لعام 1422هـ.

الثابت ت�سجيل ال�شركة المدعية كلمة (�سوني) بالالتيني عالمة تجارية لها بالفئة
( )11برقم  7/5تاريخ 1381/2/12ه �ـ على أ�جهزة الراديو والتلفزيون وقطعها،
ومكبرات ال�صوت ،وماكينات ت�سجيله ،و أ�جهزة االت�صال الكهربائية ،وم�ساعدات
الت�سميع ،و أ��شرطة الت�سجيل ومذيع الت�سجيالت ،والتلفونات الكهربائية ،وقطع
غيارها ،بينما العالمة المطلوب ت�سجيلها وهي كلمة (�سونيا) بحروف التينية باللون
أالزرق داخل م�ستطيل مخطط أ�فقي بخطوط حمراء لتو�ضع بالفئة ( )7على غ�سيل
وتنظيف أ�دوات كهربائية لال�ستخدام المنزلي .العن�صر الجوهري في العالمتين
هو كلمة (�سوني) و(�سونيا) بالالتيني وهناك ت�شابه بين العالمتين� ،إذ �إن طالبة
الت�سجيل أ��ضافت حرف ( )Aالالتيني لعالمة المدعي فقط ،وال �شك أ�ن ذلك ي�سبب
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الخلط واللب�س لدى جمهور الم�ستهلكين؛ وي� ؤ�دي �إلى ا إل�ضرار ب�صاحب العالمة
أال�سبق ــ ال ت أ�ثير الختالف الفئة بين العالمتين؛ �إذ �إن هناك تداخ ًال فيما ت�سجل
عليه العالمتان؛ ألن كلها أ�جهزة كهربائية ــ م�ستنده :المادة ( )2من نظام العالمات
التجارية ــ م ؤ�داه� :إلغاء قرار قبول الت�سجيل.

حيث �إن وقائع هذه الق�ضية تتح�صل ب أ�ن ......تقدم بالوكالة عن ال�شركة المدعية
با�ستدعاء �إلى الديوان �سجل ق�ضية برقم /1/2536ق وتاريخ 1425/6/4هـ طلب
فيه �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل كلمة (�سونيا )SONYA
بحروف التينية بالفئة ( )7با�سم م ؤ��س�سة  ......للتجارة المعلن عنه في جريدة أ�م
القرى بالعدد رقم ( )3989بتاريخ 1425/3/4هـ ،وذلك ألن هذه العالمة تت�شابه
مع عالمة موكلته (�سوني  )SONYالم�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية منذ
ما يزيد على أ�ربعين �سنة برقم  7/5وتاريخ 1381/2/12هـ بالفئة ( )9والت�سجيل
رقم  38/132وتاريخ 1403/2/21هـ ،وهذا الت�شابه �سيلحق ال�ضرر بموكلته �صاحبة
العالمة التجارية .وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه الدائرة نظرتها ح�سب ما هو مدون
بمحا�ضر ال�ضبط ،وبجل�سة يوم ا إلثنين 1425/10/23ه� �ـ ح�ضر وكيل المدعية
 ......المثبت هويته ووكالته في مح�ضر ال�ضبط ،وقدم مرافعة �شفوية في الدعوى
لم تخرج في م�ضمونها عما ورد في الئحة الدعوى؛ وح�ضر لح�ضوره ممثل الجهة
المدعى عليها ......الذي ذكر أ�نه يطلب رف�ض الدعوى؛ ألنه ال يوجد ت�شابه بين
عالمة المدعية (�سوني) والعالمة المطلوب ت�سجيلها (�سونيا) ،وح�ضر عن
الم ؤ��س�سة طالبة الت�سجيل  ......الذي قدم مذكرة جوابية أ�كد فيها انتفاء الت�شابه
بين العالمتين .وبجل�سة اليوم اختتم أ�طراف النزاع أ�قوالهم في الدعوى ،واكتفوا بما
قدموا من مذكرات وم�ستندات وتم�سك كل طرف بطلباته.
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حيث �إن وكيل المدعية يهدف من �إقامة هذه الدعوى �إلى الحكم ب�إلغاء القرار محل
الدعوى بقبول ت�سجيل العالمة المذكورة أ�عاله المعلن عنه في جريدة أ�م القرى
بالعدد رقم ( )3989وتاريخ 1425/3/4هـ ف�إن الديوان يخت�ص بنظرها وفق ًا للمادة
(/1/8ح) من نظامه ،والتي جاء فيها ما يلي( :الدعاوى التي من اخت�صا�ص الديوان
بموجب ن�صو�ص نظامية خا�صة) والمادة الثالثة والخم�سين من نظام العالمات
التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28هـ .التي تن�ص
على أ�نه (يخت�ص ديوان المظالم بالف�صل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية
والمنازعات النا�شئة عن تطبيق هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة
أ�حكامه) وهي داخلة في اخت�صا�ص الدائرة النوعي والمكاني ،طبق ًا لتعميم رئي�س
الديوان رقم ( )11لعام 1413هـ وقرار رئي�س الديوان رقم ( )100لعام 1406هـ،
القا�ضي ب�إ�سناد نظر العالمات التجارية وما يتعلق بها �إلى الدوائر ا إلدارية ،أ�ما عن
ال�شكل ف�إن المادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�نه (لكل
ذي م�صلحة االعترا�ض على قبول ت�سجيل العالمة أ�مام ديوان المظالم خالل ت�سعين
يوم ًا من تاريخ �شهرها ،مع �إيداع ن�سخة من االعترا�ض ،وما يفيد تقديمه لدى ا إلدارة
المخت�صة بوزارة التجارة) .وحيث �إن �إعالن �شهر العالمة ن�شر في جريدة أ�م القرى
بالعدد رقم ( )3989وتاريخ 1425/3/4هـ والمدعية أ�قامت دعواها أ�مام الديوان
بتاريخ 1425/6/4هـ؛ فتكون مقبولة �شك ًال ،لتقديمها خالل المدة النظامية .وحيث
�إنه عن مو�ضوع الدعوى ف�إن المادة الثانية من نظام العالمات التجارية تن�ص على
أ�نه (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات وال�شعارات أ
والعالم وغيرها الوارد
بيانها أ�دناه (ل) ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها
من قبل ا آلخرين من منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة) .وحيث الثابت أ�ن
المدعية �سبق أ�ن �سجلت كلمة ( )SONYبالالتيني عالمة تجارية لها بالفئة ()11
والم�سجلة بوزارة التجارة وال�صناعة برقم  7/5وتاريخ 1381/2/12هـ على أ�جهزة
الراديو والتلفزيون وقطعها ،ومكبرات ال�صوت ،ومكنات ت�سجيل ال�صوت ،و أ�جهزة
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االت�صال الكهربائية ،وم�ساعدات الت�سميع ،و أ��شرطة الت�سجيل ،ومذيع الت�سجيالت
والتلفونات الكهربائية ،وقطع غيارها ،بينما تطلب طالبة الت�سجيل ت�سجيل كلمة
( )SONYAبحروف التينية باللون أالزرق داخل م�ستطيل مخطط أ�فقي بخطوط
حمراء ،لتو�ضع بالفئة ( )7على أ�دوات غ�سيل وتنظيف كهربائية لال�ستخدام
المنزلي .وحيث �إن العن�صر الجوهري في العالمتين هو كلمة ) (SONYو)(SONYA
بالالتيني؛ ف�إن هناك ت�شابه ًا بين العالمتين؛ �إذ �إن طالبة الت�سجيل أ��ضافت حرف
( )Aالالتيني لعالمة المدعية فقط ،وال �شك أ�ن ذلك ي�سبب الخلط واللب�س لدى
جمهور الم�ستهلكين ،وي � ؤ�دي �إل��ى ا إل��ض��رار ب�صاحب العالمة أال�سبق ،وال ت أ�ثير
الختالف الفئة بين العالمتين� ،إذ �إن هناك تداخ ًال فيما ت�سجل عليه العالمتان؛
ألنها كلها أ�جهزة كهربائية .وحيث أالمر ما ذكر ف�إن قرار وزارة التجارة وال�صناعة
بقبول ت�سجيل العالمة محل الدعوى لطالبة الت�سجيل يكون غير قائم على أ��سا�س من
النظام؛ ما تنتهي معه الدائرة �إلى �إلغائه ،وهو ما تق�ضي به .فلما تقدم من أ��سباب
حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل كلمة �سونيا
 SONYAبحروف التينية باللون أالزرق داخل م�ستطيل خمطط أ�فقي بخطوط
حمراء عالمة جتارية با�سم م ؤ��س�سة  ......التجارية بالفئة ( .)7واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثانية
رقم /147د�/إ 2/لعام 1426ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/2536ق لعام 1425هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/2580ق لعام 1424هـ
رقم الحكم االبتدائي /154د�/إ 2/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /257ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/6/6هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ
العن�صر اجلوهري ـ ثبوت الت�شابه.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.
قرار رئي�س ديوان المظالم رقم ( )100لعام 1422هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلدارية قبول ت�سجيل كلمة (�سنافي) على
الفئة ( )25ل�شركة  ،......على أ��سا�س أ�نها تملك العالمة �سنافي على الفئة ذاتها
ــ العبرة عن المقارنة بين العالمات التجارية ب أ�وجه ال�شبه بين العالمتين ال أ�وجه
االختالف ــ العن�صر الجوهري في العالمتين هو عبارة (�سنافي) ــ من � أش�ن ت�سجيل
العالمة لطالبة الت�سجيل �إحداث الخلط واللب�س بين جمهور الم�ستهلكين ،وا إل�ضرار
ب�صاحب العالمة أال�سبق في الت�سجيل ــ م ؤ�داه� :صدور قرار الجهة ا إلدارية بالمخالفة
للنظام ــ م�ستنده :المادة (/2ل) من نظام العالمات التجارية التي حظرت ت�سجيل
ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمة تجارية �سبق �إيداعها ،أ�و ت�سجيلها من قبل
ا آلخرين ،على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ــ أ�ثره� :إلغاء قرار الت�سجيل.
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حيث �إن وق��ائ��ع ه��ذه ال��دع��وى تتح�صل ف��ي أ�ن ال�شركة المدعية قدمت بتاريخ
1424/9/7هـ �إلى الديوان الئحة دعوى ،ذكرت فيها أ�نها تعتر�ض على طلب ال�شركة
 ......لل�صناعات الدوائية والم�ستلزمات الطبية بت�سجيل العالمة كلمة (�سنافي)
بحروف عربية والتينية بالرقم  142401371على الفئة ( )25المن�شورة في جريدة
أ�م القرى العدد  3958وتاريخ 1424/7/15هـ أ
ولن ال�شركة المدعية تملك العالمة
باللوان :أالزرق أ
التجارية (�سنافي) بحروف التينية أ
والحمر وال�سماوي الم�سجلة في
المملكة برقم  39/318وتاريخ 1415/3/15هـ على الفئة ( ،)25وت�ستعملها منذ أ�كثر
من ت�سع �سنوات .وتتمتع ب�شهرة وثقة لدى الم�ستهلكين في المملكة وتحاول ال�شركة
طالبة الت�سجيل ا�ستغالل ذلك بطلب ت�سجيل العالمة محل الدعوى .وطلبت المدعية
�إلغاء ق��رار الجهة المدعى عليها قبول ت�سجيل العالمة التجارية محل الدعوى،
وب�إحالة الق�ضية �إلى الدائرة قامت بنظرها على النحو المبين بمحا�ضر ال�ضبط،
وقدم  ......وكيل ال�شركة  ......لل�صناعات الدوائية طالبة الت�سجيل مذكرة في
الدعوى جاء فيها :أ�ن قرار ت�سجيل العالمة (�سنافي  )SNAFIعلى الفئة ( )25قد
جاء متفق ًا مع النظام ،وا�ستنباط أ�هدافه ومقا�صده ،و أ�ن عالمة موكلته (�سنافي)
ال ت�شابه في المنتجات والخدمات التي �سجلت بها عالمة المدعية وال ت ؤ�دي لت�ضليل
الجمهور ،و أ�ن الحماية التي أ�وردها النظام لمجمل العالمة بمكوناتها وعنا�صرها
تن�صب على كون ما تم ت�سجيله كعالمة تجارية في مفهوم النظام ،ولي�س مقطع ًا
منها .وطلب وكيل ال�شركة طالبة الت�سجيل رد الدعوى وت أ�ييد قرار الوزارة بت�سجيل
العالمة ل�صالح موكلته .كما قدم ممثل وزارة التجارة  ......مذكرة في الدعوى
من �صفحة واحدة جاء فيها أ�ن طلب الت�سجيل وا إلعالن عنه جاء متفق ًا مع نظام
العالمات التجارية ،ومن وجهة نظر ال��وزارة أ�نه بمقابلة العالمتين المتنازعتين
ف�إن احتمال وقوع الم�ستهلك في اللب�س م�ستبعد؛ ألن الحد الفا�صل في اعتبار ال�شبه
م�ضل ًال يكون بالمظهر العام لكل عالمة؛ فعالمة ال�شركة المدعية كلمة (�سنافي)
باللوان :أالزرق أ
بالالتيني أ
والحمر وال�سماوي وعالمة ال�شركة طالبة الت�سجيل كلمة
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(�سنافي) بالعربية والالتينية ،فاالختالف وا�ضح بينهما عند مقابلة العالمتين،
ويدعم عدم �إمكانية حدوث اللب�س أ�ن فئة العالمتين مختلفة الخدمات والمنتجات،
وطلب ممثل الوزارة تحقيق دفوع طالبة الت�سجيل باعتبارها �صاحبة م�صلحة أ��سا�سية
في الق�ضية .كما قدم طرفا الدعوى عدد ًا من المذكرات لم تخرج في م�ضمونها
عما تم ذكره ،وبجل�سة يوم أالحد 1426/12/29ه �ـ اختتم أالط��راف أ�قوالهم في
الدعوى.

حيث �إن المدعية �شركة  ......تطلب �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة بقبول
ت�سجيل عبارة (�سنافي) بحروف عربية والتينية عالمة تجارية با�سم ال�شركة......
لل�صناعات الدوائية بالفئة ( .)25وحيث �إن دي��وان المظالم يخت�ص بنظر هذه
الدعوى بموجب المادة (/1/8ح) من نظامه والمادة الثالثة والخم�سين من نظام
العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم  21وتاريخ 1423/5/28هـ وهي
داخلة في اخت�صا�ص الدائرة النوعي والمكاني ،طبق ًا لتعميم رئي�س الديوان رقم
( )11لعام 1406هـ وقرار رئي�س الديوان رقم ( )100لعام 1423هـ ب�إ�سناد ق�ضايا
العالمات التجارية وما يتعلق بها �إلى الدوائر ا إلدارية .وحيث �إن طلب ت�سجيل العالمة
المعتر�ض عليها ن�شر في جريدة أ�م القرى بتاريخ 1424/7/15هـ ،وتقدمت المدعية
للديوان بتاريخ 1424/9/7ه �ـ وذلك خالل مدة الت�سعين يوم ًا المن�صو�ص عليها
بالمادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ،ما تكون معه الدعوى مقبولة
�شك ًال .وحيث �إن المادة الثانية من نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�نه (ال تعد
وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات وال�شعارات أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه
ــ ل ــ ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها
من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة) .وحيث �إنه باالطالع
على العالمة التجارية التي تطلب ال�شركة  ......لل�صناعات الدوائية ت�سجيلها وهي
عبارة (�سنافي) على الفئة ( ،)25والعالمة التجارية الم�سجلة للمدعية �شركة
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 ......وهي عبارة (�سنافي) على الفئة ( )25وحيث �إن العبرة في المقارنة بين
العالمات التجارية هو بالنظر في أ�وجه ال�شبه بينها ال ب أ�وجه االختالف ،لما كان
ذلك ،وكان البين أ�ن العن�صر الجوهري في العالمتين هو عبارة (�سنافي) على
الفئة  ،25ف�إن من � أش�ن ت�سجيل العالمة لطالبة الت�سجيل �إحداث الخلط واللب�س بين
جمهور الم�ستهلكين ،وا إل�ضرار ب�صاحب العالمة أال�سبق في الت�سجيل؛ أالمر الذي
ي�صبح معه قرار وزارة التجارة وال�صناعة بقبول ت�سجيل العالمة المعتر�ض عليها
لل�شركة الـ ......لل�صناعات الدوائية مخالف ًا لن�ص المادة (/2ل) من النظام؛ ما
تنتهي معه الدائرة �إلى �إلغاء هذا القرار لعدم قيامه على �سند �صحيح من النظام،
وهو ما تق�ضي به الدائرة .فلما تقدم من أ��سباب حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة
التجارة وال�صناعة بقبول ت�سجيل كلمة (�سنافـي) بحروف عربية والتينية عالمة
جتارية لل�شركة  ......لل�صناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية بالفئة (.)25
وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثانية
رقم /154د�/إ 2/لعام 1426هـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/2580ق لعام 1424هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /2/1537ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /23د�/إ 10/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /279ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/6/16هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ حق عام ـ تقليد ـ �إثبات الت�شابه ـ �إثبات التقليد ـ
الق�صد اجلنائي ـ �سريان احلماية ـ معاقبة.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

المقارنة بين عالمة ( )AC DELCOالم�سجلة ل�شركة  ......والعالمة المقلدة
المثبتة على القطع المبينة في مح�ضر ال�ضبط ــ أ�قم�شة الفرامل ــ على الفئة ()4
و�سارية الحماية حتى 1427/11/8هـ تظهر الت�شابه الكبير بين العالمتين وتثبت به
المخالفة ــ بيع المدعى عليه وحيازته للب�ضائع التي تحمل العالمة المقلدة بق�صد
البيع مع علمه بذلك ــ دليله :كون المدعي يمار�س الن�شاط منذ فترة طويلة تك�سبه
بطبيعتها علم ًا ودراي��ة بالمنتجات محل الن�شاط �إ�ضافة إلق��راره بوجود الفارق
ال�سعري بين المنتج أال�صلي ونظيره المقلد ــ �إ�سناد الخط أ� �إلى العامل جاء مر�س ًال
وال يجد �سند ًا لقبوله ــ الدفع ب أ�ن العالمة على الب�ضاعة غير مقلدة ال ي�ستقيم؛ �إذ
أ�ثبت خطاب وزارة التجارة المخالفة بعد �إجراء المقارنة ،كما أ�ن مح�ضر ال�ضبط
أ�ثبت فيه الموظفان التقليد ــ م ؤ�داه :تطبيق العقوبة الواردة في المادة ( )43من
نظام العالمات التجارية (ثبوت المخالفة والمعاقبة).
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تتح�صل وقائع الدعوى في أ�نه بتاريخ 1426/3/28هـ ورد �إلى الديوان خطاب رئي�س
دائرة االدعاء العام بمحافظة جدة رقم  11358وتاريخ 1426/3/15هـ المرفق به
الئحة االدعاء العام المت�ضمنة طلب معاقبة المدعى عليه وفق المادة  43من نظام
العالمات التجارية ،عن حيازة وت�سويق وبيع منتجات مقلدة تحمل العالمة ( أ�يه
�سي ديلكو) الم�سجلة ل�شركة  ......أالمريكية ،بعد أ�ن أ�ظهر التحقيق توجيه االتهام
�إليه ل�ضبط الب�ضاعة المقلدة لديه ،و�إقراره بوجودها في محله ،مبدي ًا أ�نها أ��صلية
وم�شتراة من موزعين لل�شركة المالكة للعالمة  .......وب�إحالة الدعوى �إلى الدائرة
قرر المدعى عليه بجل�سة 1426/8/27هـ أ�ن جميع الب�ضائع التي تم �ضبطها لديه
ب�ضائع أ��صلية عدا ال�شبك أالمامي فهو من تايوان وال يحمل عالمة أ�ية �سي ديلكو،
وقد تم التحقيق معه ،عن كامل القطع التي تم �ضبطها لديه� ،سواء الفالتر و أ�قم�شة
الفرامل من قبل وزارة التجارة في تحقيق موحد� ،شمل الجميع ،م�ضيف ًا بجل�سة
1427/3/27ه �ـ ب أ�نه يمار�س ن�شاط بيع قطع غيار ال�سيارات أالمريكية منذ عام
1418هـ .وفي الجل�سة ذاتها تم�سك ممثل االدعاء العام بما ورد في أ�وراق الدعوى
واالكتفاء بها.

حيث الثابت أ�ن طلب المدعي العام معاقبة المدعى عليه عن حيازة وت�سويق وبيع
منتجات مقلدة تحمل العالمة  ACDELCOالم�سجلة ل�شركة  ......أالمريكية
ب�شهادة الت�سجيل رقم  46/450وتاريخ 1419/7/8ه �ـ يعتبر من منازعات تطبيق
نظام العالمات التجارية التي يخت�ص الديوان بنظرها والف�صل فيها ،طبق ًا للمادة
/1/8ح من النظام ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )51/وتاريخ 1402/7/17هـ
والمادة  53من نظام العالمات التجارية ،ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م)21/
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وتاريخ 1423/5/28ه �ـ كما تدخل في اخت�صا�ص الدائرة النوعي والمكاني طبق ًا
لقرار معالي رئي�س الديوان رقم  100لعام 1422هـ ورقم  11لعام 1406هـ .وحيث
الثابت من مح�ضر ال�ضبط ال�صادر من ع�ضوي هيئة �ضبط الغ�ش التجاري بوزارة
التجارة بجدة الم ؤ�رخ 1425/6/24ه� �ـ �ضبط ع��دد :اثنين قما�ش فرامل مقلدة،
واثنين فلتر زيت مقلد ،بمحل المدعى عليه بحي النزهة بجدة ،أ�فاد عنها المدعى
عليه ب أ�نها م�شتراة من م ؤ��س�سة  ......و أ�ثبتت وزارة التجارة في خطابها ال�صادر
من مدير عام الفرع بجدة �إلى فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بجدة برقم 685
وتاريخ 1426/1/11هـ أ�ن المقارنة والم�ضاهاة بين عالمة أ�يه �سي ديلكو الم�سجلة
ل�شركة  ......والعالمة المقلدة المثبتة على القطع المذكورة في مح�ضر ال�ضبط،
تظهر الت�شابه الكبير بين العالمتين وثبوت المخالفة ،وقد ذكر المدعى عليه في
التحقيق أ�مام وزارة التجارة بتاريخ 1425/11/29هـ وجود فرق في أال�سعار الخا�صة
بقما�ش الفرامل أالمامي و أ�ن عامله باع في محله خط أ� على مندوب �شركة ......
بالفاتورة رقم  5032وتاريخ 1425/6/5هـ قما�ش الفرامل أالمامي ب�سعر أ�قل بكثير
من �سعر أال�صلي ،والدائرة بنظرها في أ�ق��وال المدعى عليه ودفعه المر�سل عن
م�صدر تلك الب�ضاعة ،وبعد اطالعها على أ�قم�شة الفرامل محل التقليد المثبتة في
المح�ضر الم ؤ�رخ 1425/6/24هـ التي تحمل عبوتها عالمة  ACDELCOالم�سجلة
ل�شركة  ......أالمريكية ب�شهادة الت�سجيل رقم  46/450وتاريخ 1419/7/8هـ على
منتجات ال�صيانة والعناية الذاتية الواقعة في الفئة ( )4وال�ساري ت�سجيلها حتى
1427/11/8هـ تطمئن �إلى ثبوت مخالفة المدعى عليه ومعاقبته عنها ،بما ن�صت
عليه المادة  43من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم 21
وتاريخ 1423/5/28هـ التي ن�صت على أ�نه (مع عدم ا إلخالل ب أ�ي عقوبة أ��شد يعاقب
بالحب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سين أ�لف ريال وال تزيد على
مليون ريال أ�و ب�إحدى هاتين العقوبتين كل من عر�ض أ�و طرح للبيع أ�و باع أ�و حاز
بق�صد البيع منتجات عليها عالمة مزورة أ�و مقلدة أ�و مو�ضوعة أ�و م�ستعملة بغير
وجه حق ،مع علمه بذلك ،وكذلك كل من عر�ض خدمات في ظل مثل هذه العالمة
مع علمه بذلك) ،حيث ثبت بيع المدعى عليه وحيازته الب�ضائع التي تحمل العالمة
المقلدة بق�صد البيع ،مع علمه بذلك والذي ت�ستظهره الدائرة من كون المدعى عليه
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يمار�س هذا الن�شاط منذ فترة طويلة تك�سبه بطبيعتها علم ًا ودراية بالمنتجات محل
الن�شاط ،ف� ً
ضال عن �إقرار المدعى عليه بوجود الفارق ال�سعري بين المنتج أال�صلي
ونظيره المقلد الذي عزاه �إلى خط أ� عامله ،وهو ما ال يجد �سند قبوله لدى الدائرة؛
ولذا تق�ضي الدائرة ب�إدانته بالمخالفة ،ومعاقبته عليها بتغريمه مبلغ خم�سين أ�لف
ريال .وال ينال من ذلك دفعه بعدم كونها مقلدة؛ فقد أ�ثبت خطاب فرع وزارة التجارة
المخالفة بعد المقارنة ،وكذا موظفا هيئة �ضبط الغ�ش التجاري في مح�ضر ال�ضبط
ب أ�ن أ�ثبتا تقليد الب�ضائع محل ال�ضبط ،أ�ما مح�ضر ال�ضبط الم ؤ�رخ 1425/9/10هـ
ف�إن البين للدائرة من االطالع عليه أ�نه عن عالمة أ�خرى ال تخ�ص العالمة محل
الدعوى .ولكل ما تقدم حكمت ال��دائ��رة :ب�إدانة املدعى عليه ......بت�سويق وبيع
منتجات مقلدة حتمل العالمة التجارية امل�سجلة ( )AC DELCOومعاقبته عن
ذلك بتغرميه مبلغ خم�سني أ�لف ريال ( 50.000ريال)؛ ملا هو مو�ضح أ
بال�سباب.
واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية العا�شرة
رقم /23د�/إ 10/لعام 1427ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /2/1537ق لعام 1426هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/3154ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /46د�/إ 3/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /277ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/6/16هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ
أ��سبقية تقدمي طلب الت�سجيل ـ ا�شتهار العالمة ـ تقرير الت�شابه.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.
قرار رئي�س ديوان المظالم رقم ( )100لعام 1422هـ.

ال�شركة المدعية الطاعنة في قرار ت�سجيل العالمة التجارية محل الدعوى ال تملك
عالمة تجارية م�سجلة في المملكة ،تت�شابه مع عالمة طالبة الت�سجيل في ذات الفئة
محل الحماية ــ طلبات المدعية لت�سجيل عالمة (كلورك�س أ�وك�س مجك) وعبارة
(كلورك�س أ�وك�س فورميال) عالمة تجارية قدمت بعد تقديم طالبة الت�سجيل بما
يزيد على �ستة أ��شهر ــ عالمة المدعية الم�سجلة في نيوزيلندا أ�و أ��ستراليا وهي ( أ�وك�س
مجيك) بحروف التينية ( )OXI MAGCلي�س فيها ما ي��دل على ذي��وع �صيتها
في المملكة ،أ�و ا�شتهارها عالمي ًا ،عالمة طالبة الت�سجيل ( )Oxi actionوعالمة
المدعية ( )OXI MAGCال تت�شابهان ــ أ�ثره :قيام قرار الت�سجيل متفق ًا مع النظام
ــ م ؤ�داه :رف�ض الدعوى.
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تتلخ�ص وقائع الدعوى في أ�ن  ......تقدم بالوكالة عن �شركة  ......أالمريكية بدعوى
�ضد وزارة التجارة وال�صناعة ،فذكر أ�ن ال��وزارة قبلت ت�سجيل عبارة ( أ�وك�سي
والبي�ض أ
والزرق أ
�الل��وان :أالحمر أ
أ�ك�شن) بحروف التينية في بطاقة ب� أ
وال�صفر
أ
والخ�ضر عالمة تجارية ل�شركة  ......الهولندية بالفئة ( )3والمن�شورة بجريدة
أ�م القرى بالعدد  4050بتاريخ 1426/5/17ه�ـ وذلك أ�ن المدعية �سبق أ�ن تقدمت
باعترا�ض للديوان على نف�س العالمة المن�شورة بجريدة أ�م القرى بالعدد 4048
بتاريخ 1426/5/3ه�ـ وقيد االعترا�ض دعوى برقم /1/2874ق لعام 1426هـ و أ�ن
�شركة  ......قامت بتعديل العالمة بعد تعديل النموذج للو�ضع ال�صحيح بالعدد
 4050بتاريخ 1426/5/17هـ ،حيث �إن ا إلعالن أالول كان معكو�س ًا ،وطلب �ضم هذا
االعترا�ض للق�ضية ال�سابقة وقد قيدت ق�ضية برقم /1/3154ق بتاريخ 1426/8/8هـ
ومن ثم أ�حيلت �إلى هذه الدائرة ،وقد نظرت الدائرة الق�ضية حيث ح�ضر عن المدعية
وكيلها  ......بموجب الوكالة رقم  25149وتاريخ 1426/3/25هـ ال�صادرة من كتابة
العدل الثانية في �شرق الريا�ض ،وح�ضر عن المدعى عليها وزارة التجارة وال�صناعة
ممثلها  ......ورد على الدعوى بمذكرة جاء فيها أ�ن ال��وزارة قبلت العالمة وفق ًا
لنظام العالمات التجارية وا إلجراءات المتبعة ،و أ�ن العالمة محل الدعوى تختلف
عن العالمات الموافق عليها للمدعية في ال�شكل ،حيث تتكون العالمة محل الدعوى
من مقطعين هما :أ�وك�سي أ�ك�شن ــ بحروف التينية داخل بطاقة ملونة ب�شكل مميز،
بينما عالمات المدعية تتكون من عنا�صر مختلفة تمام ًا ،وهي عبارة (كلوروك�س
أ�وك�سي مجك) وعبارة (كلوروك�س أ�وك�سي فور ميال) ،وكلتاهما بحروف التينية
ور�سم معين ،وبالنظر �إلى العالمات ف�إنها ال تت�شابه في ال�شكل العام؛ لذا ي�ستبعد
وقوع الخلط واللب�س بينهما لدى الم�ستهلك ،و أ�ن الطلب المقدم للعالمة محل الدعوى
أ��سبق في ا إليداع من الطلبات الموافق عليها للمدعية حيث قدم طلب العالمة محل
الدعوى بتاريخ 1425/9/6هـ ،بينما قدمت المدعية طلباتها بتاريخ 1426/3/21هـ
و1426/7/5هـ ،وبذا ف�إن العالمة محل الدعوى لها أال�سبقية في التقديم ،كما أ�ن
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جميع العالمات لكل ال�شركتين ا�شترط فيها أ�ن تكون الحماية للعالمة في مجملها
ولي�س لكل عن�صر على حدة ،وطلب رف�ض دعوى المدعية .وقد رد وكيل المدعية
بمذكرة جاء فيها ب أ�ن الت�شابه بين العالمتين وا�ضح وبدرجة ت ؤ�دي �إلى الخلط واللب�س
لدى الم�ستهلك فيما يتعلق بم�صدر المنتجات ،أالمر الذي يحظره نظام العالمات
التجارية ونظام مكافحة الغ�ش التجاري وجميع أ�نظمة الملكية الفكرية ،فكلمة أ�وك�س
بالالتينية الموجودة في عالمة المدعية تتطابق مع كلمة أ�وك�سي بالالتينية الموجودة
في العالمة محل الدعوى ،كما أ�ن ال�شكل العام للعالمتين يت�شابه تمام ًا ،و أ�ن أال�س�س
والمعايير لتقرير الت�شابه من عدمه تتمثل في 1 :ــ الفكرة الرئي�سية التي تنطوي
عليها العالمة 2 .ــ المظاهر الرئي�سية ال التفا�صيل الجزئية 3 .ــ نوع الب�ضاعة التي
تحمل العالمة التجارية 4 .ــ أال�شخا�ص المحتمل أ�ن يكونوا محل اعتبار عند �شراء
الب�ضاعة التي تحمل العالمة ،وال �شك أ�ن هذه العوامل متوافرة في الدعوى ،كما أ�ن
الت�شابه يعتبر في حال احتمال وقوع اللب�س عن طريق النظر �إلى العالمتين ،و أ�ن
أ��سبقية تقديم طلب ت�سجيل العالمة محل الدعوى ال يعطي الحق في ت�سجيل العالمة،
طالما أ�ن عالمة المدعية هي أال�سبق في اال�ستعمال والت�سجيل حول العديد من دول
العالم ب�صورة را�سخة في ذهن الم�ستهلك؛ ألن طالبة الت�سجيل تحاول اال�ستفادة
من �شهرة المدعية في مجال م�ستح�ضرات تبيي�ض أالقم�شة والتنظيف حول العالم،
والمنتجات المتعلقة بالفئة ( )3ب�صورة عامة ،و أ�رف��ق �شهادة ت�سجيل عالمة
( )OXI MAGICفي نيوزيلندا و أ��ستراليا بالفئة (3و )5وذكر ب أ�ن هذه ال�شهادات
تثبت أ�حقية المدعية في ت�سجيل العالمات في المملكة و�شهرتها حول العالم ،وبذا
ت�سري عليها المادة ( )6من اتفاقية باري�س والمادة ( )16من اتفاقية ترب�س التي
تق�ضي برف�ض أ�و �إبطال ت�سجيل أ�ي عالمة تعتبر ن�سخ ًا أ�و تقليد ًا لعالمة م�شهورة،
ف� ً
ضال عن ن�ص المادة الثانية فقرة (ي) من نظام العالمات التجارية.

حيث �إن الدعوى تتعلق بالطعن في قرار وزارة التجارة وال�صناعة بقبول عالمة
تجارية؛ ف�إن الدعوى تدخل في اخت�صا�ص الديوان طبق ًا للمادة الثامنة فقرة (/1ح)
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من نظامه .وحيث �إن��ه تم ا إلع�لان عن العالمة بتاريخ 1426/5/17ه� �ـ ،وقد تقدم
المدعي بدعواه بتاريخ 1426/7/30هـ ،ف�إن الدعوى مقدمة خالل المدة المحددة،
لذلك طبق ًا للمادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ،وحيث �إن المدعية
ال تملك عالمة تجارية م�سجلة في المملكة تت�شابه مع عالمة طالبة الت�سجيل في ذات
الفئة المطلوب الت�سجيل عليها ،كما أ�ن طلبات المدعية بطلب ت�سجيل عبارة كلوروك�س
أ�وك�س مجك) وعبارة (كلوروك�س أ�وك�س فور ميال) عالمة تجارية قدمت بعد تقديم
طالبة الت�سجيل بتاريخ 1425/9/6ه �ـ ،وتقدمت المدعية بتاريخ 1426/3/21هـ
وبتاريخ 1426/7/5ه� �ـ كما أ�ن عالمة المدعية الم�سجلة في كل من نيوزيلندا
و أ��ستراليا أ�وك�س مجك بحروف التينية  OXI MAGCلي�س فيها ما يدل على أ�ن هذه
العالمة ذائعة ال�صيت في المملكة ،أ�و أ�نها م�شهورة عالمي ًا ،ف� ً
ضال عن أ�نها ال تت�شابه
مع عالمة طالبة الت�سجيل ،حيث �إن عالمة طالبة الت�سجيل هي عبارة أ�وك�س أ�ك�شن
بحروف التينية  OXI actionوعالمة المدعية  OXI MAQICوهي غير م�سجلة
في المملكة ،ولم تقدم طلب ًا بت�سجيلها ،ولي�س هناك دليل على �شهرتها أ�و أ�نها ذائعة
ال�صيت في المملكة .كما أ�ن طالبة الت�سجيل هي أال�سبق في تقديم طلب ت�سجيل
عالمتها أ�مام وزارة التجارة وال�صناعة .وعليه وبعد المداولة حكمت الدائرة :برف�ض
أ
�شركة.....المريكية �ضد وزارة التجارة وال�صناعة وباهلل التوفيق.
دعوى
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثالثة
رقم /46د�/إ 3/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/3154ق لعام 1426هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/867ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /43د�/إ 3/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /285ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/6/20هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ
تطابق العالمتني ـ احتاد الفئة ـ اختالف املنتجات.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.
قرار رئي�س ديوان المظالم رقم ( )100لعام 1420هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار وزارة التجارة وال�صناعة رف�ض ت�سجيل عالمتها
ــ عالمة ال�شركة المدعية ( )VECTORمتطابقة مع عالمة ال�شركة أالمريكية
الم�سجلة ،وال تنازع المدعية في ذلك ،و�إنما ت ؤ��س�س دعواها على أ�ن المنتجات التي
�ستو�ضع عليها تختلف عن المنتجات التي تو�ضع عليها منتجات ال�شركة أالمريكية
و�إن كانا في فئة واحدة ــ الم�ستفاد من المواد 6 :و 7و 8من نظام العالمات التجارية
أ�ن الحماية للعالمة التي كفلها النظام تكون بالفئة التي �سجلت عنها ــ أ�ثره :عدم
جواز ت�سجيل عالمات تت�شابه على فئة واحدة وهو ما ا�ستقر عليه ق�ضاء الديوان
ــ عالمة المدعية متطابقة مع العالمة �سبب الرف�ض وفئتهما واحدة الفئة ( )12ــ
م ؤ�داه� :سالمة قرار عدم ت�سجيلها واتفاقه مع النظام ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.
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تتلخ�ص وقائع الدعوى في أ�ن �شركة  ......ا إليطالية تقدمت بدعوى �إلى الديوان �ضد
وزارة التجارة وال�صناعة ،طالبة �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة رف�ض ت�سجيل
كلمة فكتور  VECTORبحروف التينية عالمة تجارية بالفئة ()12؛ وذلك لت�شابهها
مع العالمة التجارية فكتور  VECTORبحروف التينية الم�سجلة برقم 69/181
بتاريخ 1408/10/28هـ على منتج الكفرات بالفئة ( )12ل�شركة  ......أالمريكية،
حيث تقدمت المدعية بتاريخ 1425/2/10هـ بطلب ت�سجيل العالمة على المركبات
و أ�ج�ه��زة النقل البري والجوي والمائي بالفئة ()12؛ فرف�ضت ال��وزارة الطلب،
فتظلمت �إلى وزارة التجارة و أ�بلغت بتاريخ 1426/1/28ه �ـ بخطاب ال��وزارة رقم
 28/1177وتاريخ 1426/1/24هـ برف�ض طلب ال�شركة ،و أ��ضاف وكيل ال�شركة ب أ�ن
موكلته ح�صلت على خطاب من ال�شركة أالمريكية بالموافقة على ت�سجيل العالمة،
و أ�نه على الرغم من الت�شابه بين عالمة المدعية والعالمة �سبب الرف�ض �إال أ�ن هناك
اختالف ًا في منتجات كل عالمة؛ فعالمة المدعية ت�ستعمل على ال�سيارات وا آلليات
ال�صناعية والزراعية والمائية ،والعالمة �سبب الرف�ض تو�ضع على الكفرات ،و أ�ن
المدعية من ال�شركات العالمية المعروفة في �إنتاج ال�سيارات والمركبات ولمنتجاتها
قبول في مختلف أ�نحاء العالم ،و أ�ن العالمتين متواجدتان جنب ًا �إلى جنب في عدد
من دول العالم دون خ�شية الوقوع في لب�س أ�و غمو�ض ،وذلك لالختالف في منافذ
البيع بين الكفرات وا آلل�ي��ات .وب�إحالة الق�ضية �إل��ى هذه الدائرة نظرتها ،حيث
ح�ضر عن المدعية وكيلها ......بموجب الوكالة المرفقة ب� أ�وراق الدعوى وح�ضر
عن وزارة التجارة وال�صناعة ممثلها  ......وقد رد على الدعوى بمذكرة جاء فيها
أ�نه باالطالع على العالمة المطلوب ت�سجيلها كلمة  VECTOR،وعلى العالمة �سبب
الرف�ض كلمة  VECTORالم�سجلة برقم  96/181ل�شركة  ،......يت�ضح وجود تطابق
بين العالمتين ،وبالتالي ف�إن قبول ت�سجيلها يدخل �ضمن المح�ضر المن�صو�ص عليه
بالمادة (/2ل) من نظام العالمات التجارية ،وقد رد وكيل ال�شركة ب أ�ن عالمة موكلته
م�سجلة في الواليات المتحدة أالمريكية بلد المن� أش� ل�شركة� ،......إال أ�ن المدعية لم
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تتمكن من الح�صول على �صورة من �شهادة ت�سجيل العالمة  VECTORفي الواليات
المتحدة أالمريكية با�سم ال�شركة أالمريكية ،و أ�ن ال�سماح بت�سجيل عالمة المدعية
في الواليات المتحدة أالمريكية دليل أ�نه لي�س هناك احتمال للب�س مع عالمة ال�شركة
أالمريكية ،وقد أ�نهى أالطراف ما لديهم.

حيث �إن الدعوى طعن في قرار وزارة التجارة وال�صناعة عدم قبولها ت�سجيل عالمة
تجارية ،ف�إن الدعوى مما يدخل في اخت�صا�ص الديوان طبق ًا للمادة الثامنة فقرة
(/1ح) من نظامه .وحيث �إن المدعي أ�بلغ بقرار الوزارة بخطابها رقم 28/1177
تاريخ 1426/1/24هـ ،وتقدم بدعواه بتاريخ 1426/2/24هـ ،وبالتالي ف�إن الدعوى
مقدمة خالل المدة المحددة لذلك بموجب المادة الثالثة ع�شرة من نظام العالمات
التجارية .وحيث �إن عالمة المدعية متطابقة مع عالمة ال�شركة أالمريكية الم�سجلة
برقم  96/181وتاريخ 1408/10/28ه �ـ ،وال تنازع المدعية في ذلك ،و�إنما بنت
دعواها على أ��سا�س أ�ن المنتجات التي �ستو�ضع عليها تختلف عن المنتجات التي
�ستو�ضع عليها عالمة ال�شركة أالمريكية و�إن كانا في فئة واحدة ،وحيث �إن الحماية
للعالمة التي كفلها النظام تكون بالفئة التي �سجلت عنها كما هو الم�ستفاد من
المواد :ال�ساد�سة وال�سابعة والثامنة من نظام العالمات التجارية التي ن�صت على
أ�نه (في حال طلب �شخ�صين أ�و أ�كثر ت�سجيل العالمة نف�سها أ�و عالمات م�شابهة
ب�شكل يحدث اللب�س عن فئة واحدة من فئات المنتجات أ�و الخدمات )...وكذا من
مفهوم المادة أالولى والفقرة الخام�سة من المادة الثانية ،والفقرة الرابعة من المادة
ال�ساد�سة والفقرة الثالثة من المادة العا�شرة ،والفقرة الثالثة من المادة الرابعة
ع�شرة ،والفقرة ال�ساد�سة ،من المادة الخام�سة ع�شرة ،من الالئحة التنفيذية
لنظام العالمات التجارية ،وبالتالي ف�إنه ال يجوز ت�سجيل عالمات مت�شابهة على
فئة واح��دة ،وهو ما ا�ستقر عليه ق�ضاء ال��دي��وان .وعالمة المدعية متطابقة مع
العالمة �سبب الرف�ض ،و�ستو�ضعان على فئة واحدة وهي الفئة ( .)12وعليه وبعد
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المداولة حكمت الدائرة :برف�ض دعوى �شركة  ......ا إليطالية �ضد وزارة التجارة
وال�صناعة .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

لذلك حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية
الثالثة رق��م /43د�/إ 3/لعام 1427ه���ـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رق��م /1/867ق لعام
1426هـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/2319ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /52د�/إ 1/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /292ت 5/لعام1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/6/22هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ
تداخل الفئات.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في ق��رار الجهة ا إلداري ��ة قبول ت�سجيل عالمة ال�شركة
الم�سجلة (� )MTVإم تي في بحروف عربية والتينية في النطق والحروف على الفئة
( )32التي يندرج تحتها الم�شروبات أ
والطعمة ،على �سند أ�ن المدعية تملك العالمة
التجارية ( )MTVبحروف التينية على الفئة ( )42التي ت�شمل فئات الخدمات
ومنها خدمات المطاعم ،والثابت من االطالع على العالمتين وجود ت�شابه بينهما
ولهما ارتباط وثيق فيما بينهما من جهة التداخل في فئة المنتجات لفئة العالمة
الم�سجلة على الفئة ( )42والعالمة المطلوب ت�سجيلها على الفئة ( )32فمنتجات
أالطعمة والم�شروبات تتداخل في كال الفئتين؛ �إذ با إلمكان �إنتاج م�شروبات أ�و أ�طعمة
وت�سويقها للم�ستهلكين بالعالمة ( )MTVعلى أ�نها منتجات المدعية أ�و طالبة
الت�سجيل ــ المادة الثانية من نظام العالمات التجارية تمنع ت�سجيل عالمة تجارية
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با إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق ت�سجيلها من قبل ا آلخرين
على منتجات مماثلة أ�و م�شابهة ،غاية ذلك منع الت�ضليل واللب�س على الم�ستهلكين
ورفع ًا لل�ضرر عن �صاحب العالمة أال�سبق ــ أ�ثره :أ�ن الت�سجيل �صدر بالمخالفة ألحكام
النظام ــ م ؤ�داه� :إلغاء القرار.

تتلخ�ص وقائع الدعوى في أ�ن وكيل المدعية تقدم �إلى الديوان بالئحة دعوى تت�ضمن
اعترا�ض موكلته على قرار الوزارة قبول طلب م�صنع ......للمرطبات ت�سجيل كلمة
(�إم تي في) بحروف عربية والتينية على الفئة ( )32بحجة تماثلها مع العالمة
الم�سجلة لموكلته على الفئة ( )42المتعلقة بخدمات المطاعم ،وهذا التماثل ي ؤ�دي
�إلى الخلط واللب�س بين المنتجات ،وقد منع نظام العالمات التجارية ت�سجيل العالمة
المتطابقة على خدمات أ�و �سلع مطابقة أ�و م�شابهة و أ�رفق بدعواه ما يراه �سند ًا لها،
وب�إحالة الق�ضية �إلى الدائرة حددت جل�سة لنظرها وح�ضرها وكيل المدعية......
ثم ......كما ح�ضر ممثل ال��وزارة ......ووكيل طالبة الت�سجيل ،......وقدم أالخير
مذكرة جوابية تت�ضمن أ�ن موكلته طلبت ت�سجيل العالمة على الفئة  32ولي�س للمدعية
ت�سجي ٌل على هذه الفئة و أ�ن الفئة  32تتعلق بالم أ�كوالت والع�صائر ،و أ�ما الفئة 42
الم�سجلة للمدعية فتتعلق بخدمات المطاعم وفرق بينهما ،كما أ�جابت الوزارة على
الدعوى ب أ�نه يوجد فرق بين العالمة المطلوبة والم�سجلة؛ فالم�سجلة هي ب أ�حرف
التينية فقط وتحتها كلمتا (ميوزيك تيلفيجن) بحروف التينية ،أ�ما العالمة المطلوبة
فهي (�إم تي في) بحروف عربية والتينية باللون أالبي�ض داخل �شكلين هند�سيين
باللون أال�سود محددة ب�شكل م�ستطيل ،وهذا الفارق يمنع الخلط واللب�س �إ�ضافة �إلى
أ�ن اختالف الفئات يجيز الت�سجيل .ثم أ��صدرت الدائرة حكمها رقم /118د�/إ1/
لعام 1426هـ ب�إلغاء القرار ،وقدمت المدعى عليها اعترا�ضها عليه ،وبعر�ضه على
هيئة التدقيق نق�ضت الحكم ،و أ�ع��ادت الق�ضية �إلى الدائرة أل�سباب حا�صلها أ�ن
أال�صل أ�نه �إذا اختلفت المنتجات أ�و الخدمات عن تلك التي �سجلت لها العالمة جاز
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ت�سجيلها حتى على فر�ض وجود الت�شابه بين العالمتين ،وال يتحقق مع ذلك وجود
ت�ضليل الجمهور و�إيقاع الم�ستهلك في اللب�س والخلط لالختالف الكلي بين الفئتين.
وتجيب الدائرة على ما الحظته الهيئة الموقرة بما ت�ضمنته أ��سباب هذا الحكم.

بعد االط�لاع على أ�وراق ال��دع��وى تبين أ�نها اعترا�ض على طلب ت�سجيل عالمة
تجارية فيخت�ص ال��دي��وان بنظرها وفق ًا للفقرة (ح )1/من المادة الثامنة من
نظامه ،والمادة ( )15من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )21/تاريخ 1423/5/28هـ .وحيث �إن العالمة المعتر�ض عليها أ�علن عنها
في الجريدة بتاريخ 1426/4/5هـ وتقدمت المدعية باعترا�ضها أ�مام الديوان في
1426/5/25ه �ـ فتكون الدعوى مقبولة؛ لرفعها خالل المدة المقررة نظام ًا .وفي
المو�ضوع فالثابت من االطالع على العالمتين وجود ت�شابه بين العالمة الم�سجلة
للمدعية بال�شهادة رقم  35/401في 1417/12/22هـ  MTVبحروف التينية وبين
العالمة المطلوب ت�سجيلها وهي � MTVإم تي في بحروف عربية والتينية في النطق
والحروف ،وحيث �إن الفئة (� )42ضمن فئات الخدمات ومنها خدمات المطاعم
وفق نظام العالمات التجارية ال�صادر عام 1405ه�ـ ،وحلت الفئة ( )43الخا�صة
بخدمات توفير أالطعمة والم�شروبات وفق النظام أالخير محل الفئة ( )42الواردة
في �شهادة الت�سجيل ويندرج تحتها الم�شروبات أ
والطعمة الواردة في الفئة ()32
المطلوب الت�سجيل عليها ولها ارتباط وثيق بها ،وقد ن�صت الفقرة (ل) من المادة
الثانية من نظام العالمات التجارية «ب أ�ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات
المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين
على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة »...وحيث �إن التدخل وارد في كال
المنتجات لفئة العالمة الم�سجلة على الفئة ( )42والعالمة المطلوب ت�سجيلها على
الفئة  32ألن منتجات أالطعمة والم�شروبات تتداخل في كال الفئتين ،حيث با إلمكان
�إنتاج م�شروبات أ�و أ�طعمة وت�سويقها للم�ستهلكين بالعالمة  MTVعلى أ�نها منتجات
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المدعية أ�و طالبة الت�سجيل ،وقد منعت المادة الم�شار �إليها من النظام ت�سجيل
عالمة تجارية ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق ت�سجيلها
من قبل ا آلخرين على منتجات مماثلة أ�و م�شابهة ،ومنتجات الفئة ( )32المطلوب
الت�سجيل عليها ت�شابه منتجات الفئة الم�سجلة للمدعية وتتداخل معها ،ما ي ؤ�دي �إلى
الت�ضليل واللب�س ،وترتيب ًا على ما �سبق ف�إن الدائرة لم تجد ما يدعو للعدول عما
انتهت �إليه في حكمها ال�سابق .لهذه أال�سباب وبعد المداولة حكمت الدائرة :ب�إلغاء
قرار وزارة التجارة وال�صناعة قبول طلب م�صنع ......للمرطبات ل�صاحبه......
ت�سجيل كلمة �إم تي فـي باحلروف الالتينية والعربية عالمة جتارية بالفئة (.)32
وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة أالوىل
رقم /52د�/إ 1/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/2319ق لعام 1426هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/2999ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /49د�/إ 4/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /294ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/6/22هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ
العن�صر اجلوهري ـ احتاد الفئة ـ قيا�س عالمة على عالمة باال�شتقاق اللغوي ـ
عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلدارية قبول ت�سجيل كلمة )(EMI-ALPHA

بحروف التينية عالمة تجارية في الفئة ( )5ل�شركة ......بحجة أ�نها تملك العالمة
ال�شهيرة الم�سجلة ( )ONE-ALPHAــ الثابت تطابق العالمتين في العن�صر
الجوهري الرئي�س والمميز كلمة ( ،)ALPHAوما زاد عن ذلك ال يرفع ال�شبهة
واللب�س بح�سبانه عن�صر ًا ثانوي ًا �ضئي ًال غير قائم بذاته بن�ص العالمة ــ من البين
تعمد طالبة الت�سجيل الم�ضاهاة في عدد أالحرف ومقاربة ال�شكل وعالمة الترقيم
لتفيد من عالمة المدعية� ،إ�ضافة لت�ضارب ا�سم ال�شركتين �صاحبتي العالمتين ــ ال
�صحة لالدعاء ب أ�ن العن�صر الجوهري في العالمة ( )ALPHAم�شتق من التركيبة
الكيميائية للم�ستح�ضر الطبي ،وال �صحة لقيا�سه على عالمات (بنادول ــ فيفادول)
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لمجموعة أ�دلة ــ قرار قبول ت�سجيل العالمة المطعون في ت�سجيلها قام بالمخالفة
للنظام ــ م�ستنده :المادة (/2ل) من النظام التي منعت ت�سجيل �إ�شارة م�شابهة
لعالمة مطابقة أ�و م�شابهة لعالمة �سبق ت�سجيلها أ�و �إيداعها على خدمات مطابقة أ�و
م�شابهة ــ أ�ثره� :إلغاء قرار قبول الت�سجيل.

تتلخ�ص وقائع الدعوى الماثلة في أ�ن وكيل ال�شركة المدعية تقدم أ�م��ام ديوان
المظالم بالئحة ذك��ر فيها أ�ن وزارة التجارة وال�صناعة أ�علنت في جريدة أ�م
القرى عن قبول طلب ت�سجيل كلمة ( )EMI-ALPHAبحروف التينية بالفئة ()5
ل�شركة ......ومقرها دولة ا إلمارات العربية المتحدة .وبما أ�ن المدعية �شركة......
الدانماركية تملك العالمة ال�شهيرة ( )ONE-ALPHAف��ي المملكة برقم
 22/143في 1405/3/18هـ بالفئة ( )5وفي كل من ( أ�رمينيا ،بنجالدي�ش ،بلغاريا،
البحرين ،بيالرو�س ،كندا ،قبر�ص ،الت�شيك ،الدنمارك ،أ��ستونيا ،م�صر ،بريطانيا،
جورجيا ،اليونان ،قطاع غزة ،هونج كونج ،المجر� ،إندوني�سيا� ،إيرلندا�( ،إ�سرائيل)،
الهند� ،إيران ،أالردن ،كارغ�ستان ،الكويت ،كازاخ�ستان� ،سيرالنكا ،ليتوانيا ،التفيا،
المغرب ،ملدوفيا ،مقدونيا ،موري�شيو�س ،نيوزلندا ،بولندا ،قطر ،رومانيا ،ال�سودان،
�سنغافورة� ،سلوفينيا� ،سلوفاكيا ،تايلند ،تانجانيقا ،طاجك�ستان ،ترك�ستان ،تون�س،
تركيا ،أ�وكرانيا ،أ�وزبك�ستان ،اليمن� ،صربيا ومنقرو ،جنوب �إفريقية ،زيمبابوي)
ويعود ت�سجيلها �إلى أ�كثر من ربع قرن ،وقد بذلت المدعية أ�موا ًال طائلة وجهود ًا كبيرة
في ت�صنيع وتطوير منتجاتها التي تحمل العالمة حتى بلغت درجة فريدة و أ�ك�سبها
�شهرة ورواج ًا في كل أ�نحاء العالم ،والعالمتان مت�شابهتان في العن�صر الرئي�س كلمة
( )ALPHAوعالمة الترقيم ،وتطلب المدعية لكل ذلك الحكم ب�إلغاء القرار .وقد
مثل ال�شركة طالبة الت�سجيل في الق�ضية وكيلها ......الذي قبلت الدائرة �إدخاله في
الق�ضية مدعى عليه ،و أ�جاب ب أ�ن �شهادة ت�سجيل عالمة المدعية بالمملكة ن�صت
على أ�ن الحماية ال ت�شمل كلمة ( )ONEمنف�صلة عن العالمة ،أ�ي ت�شملها الحماية
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مجتمعة مع كلمة (� )ALPHAإ�ضافة �إلى أ�ن العالمة التجارية التي تقدمنا بطلب
ت�سجيلها كلمة التينية ال معنى مرادف لها بالعربية ،بينما كلمة ( )ONEلها معنى
مرادف بالعربية ،وال تطابق وال ت�شابه في الجر�س ال�صوتي وكتابة كل من العالمتين،
وي�شترط ل�صحة العالمة أ�ن تتوافر لها (�صفة الذاتية المميزة) و( أ�ن تكون جديدة
لم ي�سبق ا�ستخدامها) و( أ�ن تكون م�شروعة) وكلها متوفرة في عالمة موكلتي ،ولكي
تعتبر العالمة جديدة وغير مطابقة أ�و مماثلة لعالمة �سبق ت�سجيلها أ�و �إيداعها يجب
أ�ن يتوافر فيها عن�صر مميز على أالقل ،وتقدير التميز يكون بالنظر �إلى مجموع
العنا�صر كوحدة واح��دة لي�ست مجز أ�ة ،حيث ال يوجد نظام يمنع ا�شتراك بع�ض
العنا�صر المكونة لعالمة مع عنا�صر مكونة لعالمة أ�خرى ،حتى لو كانتا م�ستعملتين
في �صناعة واحدة ،ما دام أ�ن عنا�صرهما مختلفة التركيب والمظهر ،ونطلب رف�ض
الدعوى .بعد هذا أ�جاب ممثل ال��وزارة ب أ�نه يالحظ عدم وجود الت�شابه المف�ضي
للب�س بين عالمة المدعية والعالمة المطلوب ت�سجيلها ،كما ا�ستقر الر أ�ي في الوزارة
والديوان على جواز ت�سجيل العالمات التجارية الخا�صة بالم�ستح�ضرات الطبية على
الفئة ( )5حتى لو اتفقت هذه العالمات في المقطع أالخير منها ،وال�سبب في ذلك
أ�ن هذا المقطع م�شتق من التركيبة الكيميائية لهذه الم�ستح�ضرات مثل عالمات
(بنادول ــ فيفادول) وطلب رف�ض الدعوى .فطلبت الدائرة من ممثل الوزارة تقديم
ا إلثبات على ما يدعيه من أ�ن المقطع أالخير من العالمتين مو�ضوع الدعوى م�شتق
من التركيبة الكيمائية للم�ستح�ضر الطبي الم�سجلتين ل�صناعته وبيعه ،فطلب
أ�ج ًال لذلك .وفي جل�سة تالية عقب وكيل المدعية بما حا�صله أ�ن ا�شتراط أ�ال ت�شمل
الحماية كلمة ( )ONEمنف�صلة يعني أ�ن العن�صر أالكثر تميز ًا وجوهرية في العالمة
هو كلمة ( ،)ALPHAأ�ما ما ذكره ممثل ال��وزارة من ا�ستقرار ال��ر أ�ي في الوزارة
والديوان حول ما ذكره ف�إن النظام لم يخ�ص الفئة ( )5بمعيار يختلف عن الفئات
أالخ��رى ،والمثال الذي أ�ورده ممثل ال��وزارة ال ينطبق على المو�ضع محل الدعوى،
فكلمة ( )ALPHAلي�ست مقطع ًا أ�خير ًا من م�ستح�ضر طبي ،و�إنما هي كلمة كاملة
لها معنى وداللة ،فهي ( )1تمثل الحرف أالول من أالبجدية اليونانية ( )2والنجم
الرئي�س أ�و أال�شد ت أ�لق ًا في كوكبه (مرفق ن�سخة من المعجم) وورودها ب�شكل مطابق
في العالمتين ي�سبقها عالمة الترقيم وكلمة من ثالثة أ�حرف لي�س م�صادفة .وفي
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جل�سة الحقة بعد �شهرين تقدم وكيل طالبة الت�سجيل ب�صورة �ضوئية من (الت�ضامن
للعالمات والبراءات  )......تفيد ب أ�ن ( )ALPHAم�شتقة من المكون أال�سا�سي
للدواء ( .)Alpha calcIdolوب�س ؤ�ال ممثل الوزارة عما طلبته الدائرة منه قرر أ�نه
يكتفي بما ورد من وكيل طالبة الت�سجيل ،واكتفى الجميع بما قدموا ،وقرروا ختم
أ�قوالهم وطلبوا حجز الق�ضية للحكم .وفي جل�سة اليوم �صدر الحكم في مواجهة
جميع أالط��راف ......وكيل المدعية ،و ،......ممثل ال��وزارة ،و ......وكيل طالبة
الت�سجيل.

بما أ�ن الدعوى اعترا�ض على قرار قبول ت�سجيل عالمة تجارية ف�إن الديوان يخت�ص
بنظرها والف�صل فيها بموجب المادة (/1/8ح) من نظامه ،وبموجب المادة ()15
من نظام العالمات التجارية ون�صها (لكل ذي م�صلحة االعترا�ض على قبول ت�سجيل
العالمة أ�مام ديوان المظالم خالل ت�سعين يوم ًا من تاريخ �شهرها ،مع �إيداع ن�سخة
من االعترا�ض وما يفيد تقديمه لدى ا إلدارة المخت�صة بوزارة التجارة) .وبما أ�ن
�إ�شهار العالمة في الجريدة الر�سمية تم في العدد  4046وتاريخ 1426/4/19هـ
و�إقامة الدعوى بتاريخ 1426/7/19ه� �ـ ،ف��إن الدائرة تنتهي �إل��ى قبولها �شكال ً؛
لتقديمها خالل المدة المن�صو�ص عليها في المادة ( )15من نظام العالمات �سالفة
الذكر .أ�ما عن المو�ضوع ،فبما أ�ن الثابت تطابق العالمتين في العن�صر الجوهري
والرئي�س والمميز كلمة أ�لفا ( )ALPHAوما زاد عن ذلك ال يرفع الت�شابه واللب�س
بح�سبانه عن�صر ًا ثانوي ًا �ضئي ًال غير قائم بذاته بن�ص العالمة ،ف� ً
ضال عن أ�ن من
البين تعمد ال�شركة طالبة الت�سجيل م�ضاهاته في عدد أالح��رف ومقاربة ال�شكل
وعالمة الترقيم ،ومما ال ريب فيه أ�ن طالبة الت�سجيل أ�خذت في ح�سبانها ا إلفادة
من عالمة المدعية بالمقاربة ال�شديدة والجوهرية منها .كما تالحظ الدائرة ت�شابه
ا�سم ال�شركة طالبة الت�سجيل مع ا�سم ال�شركة ......مالكة العالمة أال�صلية ،مما
ي�ضاعف احتماالت اللب�س وال�ضرر فكلها منتجات فارما .ومن غير المقبول القول
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بتواتر �صدفة مالحقة أال�صل في ا�سمه وعالمته ومنتجاته .وبما أ�نه ال �صحة لالدعاء
ب� أ�ن العن�صر الجوهري في العالمة ( )ALPHAم�شتق من التركيبة الكيمائية
للم�ستح�ضر الطبي ،وال �صحة لقيا�سه على عالمات (بنادول/فيفادول) للبراهين
التالية1 :ــ أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها لي�ست م�سجلة على م�ستح�ضر دوائي بعينه
كـ(الفيفادول/والبنادول) ولكنها مطلوب ت�سجيلها على (مواد ال�صيدلة ،والمواد
ال�صحية ،أ
والدوية ،والعقاقير ،و أ�غذية أالطفال والمر�ضى ،والل�صق «اللزق» الطبية،
وم��واد الت�ضميد ،والمواد الخا�صة بح�شو أال�سنان ،وال�شمع الم�ستخدم في طب
أال�سنان ،والمواد المطهرة) .كما أ�ن العالمة المملوكة للمدعية م�سجلة ب�إطالق
وب�صورة �شاملة على (م��واد وم�ستح�ضرات ال�صيدلة والطب البيطري) .وهذا
�إقرار وواقع يدح�ض الزعم الطارئ من أ�جل ك�سب الدعوى2 .ــ �إن ال�شركة مالكة
العالمة تملك عالمتها وت�ستخدمها ألكثر من ربع قرن في دول العالم ،وا�ستهداف
ال�شركة ......لت�سجيل عالمة وليدة مطابقة لجوهرها دونما مبرر ي�ضطرها لذلك
ــ يبرهن على أ�ن طلب الت�سجيل ما هو �إال �سرقة للعالمة و�شهرتها ومحاولة الك�سب
غير الم�شروع من ورائها ،و أ�ما �إحداث فروق ي�سيرة غير م ؤ�ثرة فما هو �إال لتمرير
القبول النظامي وبالتالي الحماية النظامية لفعل غير م�شروع ،وفيه من ال�ضرر على
الحق الخا�ص وحقوق جمهور الم�ستهلكين ما ال يحد3 .ــ أ�ن اال�شتقاق من الم�ستح�ضر
الطبي يقت�ضي عرف ًا وواقع ًا ا�شتراك أ�كثر من جهة في هذا ال�سلوك كما هو الحال
في م�ستح�ضرات (فيفادول/بنادول )...بينما لم تقدم الوزارة وهي الجهة الم�س ؤ�ولة
والخبيرة والمطلعة وال طالبة الت�سجيل ما يدل على �شيء من ذلك ،على رغم أ�ن
منتجات المدعية تحمل العالمة في أال�سواق الدولية منذ أ�كثر من ربع قرن4 .ــ و�إن
ا إلفادة ال�ضوئية المقدمة من وكيل طالبة الت�سجيل ما هي �إال ورقة مر�سلة من،......
وهو الوكيل أالول في الوكالة ال�صادرة له ......وكلهم وكالء في الدعوى منفردين
أ�و مجتمعين وال حجة في ورقة مر�سلة ي�صنعها الخ�صم لنف�سه5 .ــ أ�ن وكيل طالبة
الت�سجيل في جوابه عن الدعوى لم يكن لديه أ�ي فكرة بالدفع باال�شتقاق بل أ�قر
في جوابه عن الدعوى ب أ�ن الكلمة التينية ال معنى لها .وا�ستناد ًا �إلى المادة (/2ل)
من نظام العالمات التجارية ون�صها (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية العالمات
المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين
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على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة .)...وبما أ�ن العالمة مملوكة للمدعية
على نحو ما تم تف�صيله وتوثيقه في وقائع الدعوى ،ف�إن الدائرة تنتهي �إلى �إلغاء قرار
الوزارة ال�صادر بقبول طلب ت�سجيل العالمة محل الدعوى؛ لعدم قيام القرار على
�سند �صحيح من النظام ولمخالفته ألحكام النظام .ولهذه أال�سباب ،وبعد المداولة،
حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة ال�صادر بقبول طلب ت�سجيل
العالمة حمل الدعوى .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية الرابعة
رقم /49د� /إ 4/لعام 1427ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/2999ق لعام 1426هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/3872ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /132د�/إ 2/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /304ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/6/26هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ عدم
�إيداع ن�سخة ا إلعرتا�ض أ�مام اجلهة ا إلدارية.

ال�شركة المدعية تطعن في ق��رار وزارة التجارة ت�سجيل العالمة ح��رف (�إ�س)
بالالتيني داخل مربع على �شكل حرف كيو بالالتيني ،أ��سفلها ا�سم �صاحب ال�شركة
طالبة الت�سجيل على أ��سا�س ت�شابههما مع عالمتها كلمتي (عبدال�صمد )......
بحروف عربية والحرفين الالتينيين (�إيه وكيو) وحرف (�إيه) داخل حرف (كيو)،
مع ر�سم حرف كيو على �شكل مميز كمربع على الفئة ( )3بموجب �شهادة ت�سجيل
نظامية �سارية الحماية ــ النظام أ�وجب االعترا�ض على قبول الت�سجيل أ�مام الديوان
خالل ( )90يوم ًا من تاريخ �شهرها مع �إيداع ن�سخة من االعترا�ض وما يفيد تقديمه
لدى ا إلدارة المخت�صة بوزارة التجارة ــ الغاية من ذلك �إيقاف �إجراءات الوزارة في
ت�سجيل العالمة في �سجالتها ــ م�ستنده :المادة ( )15من نظام العالمات التجارية
ــ قيام المدعية باالعترا�ض أ�مام الديوان خالل الت�سعين يوم ًا المحددة نظام ًا ،دون
أ�ن تودع ن�سخة من االعترا�ض وما يفيد ذلك لدى ا إلدارة المخت�صة بوزارة التجارة
نتج عنه �إنهاء �إجراءات ت�سجيل العالمة المعتر�ض عليها لطالب الت�سجيل ــ �إجراء
الوزارة متفق مع النظام ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.
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حيث �إن وقائع هذه الق�ضية تتلخ�ص في أ�ن وكيل ال�شركة المدعية ......قدم �إلى الديوان
بتاريخ 1425/8/14ه�ـ الئحة دعوى طلب فيها �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة
بقبول ت�سجيل العالمة التجارية وهي حرف �إ�س بالالتيني داخل مربع على �شكل حرف
كيو بالالتيني أ��سفلها كلمة �سامي  ......با�سم المذكور ،وذكر �شرح ًا لدعواه أ�ن موكلته
�شركة عبدال�صمد  ......المحدودة �سبق أ�ن قامت بت�سجيل العالمة التجارية كلمتي
( )......بحروف عربية والحرفين الالتينيين (�إيه وكيو) وحرف (�إيه) داخل حرف
(كيو) ،مع ر�سم حرف كيو على �شكل مميز كمربع على الفئة ( ،)3و�صدرت لها �شهادة
الت�سجيل رقم ( )85/321وتاريخ 1415/4/29ه �ـ ونظر ًا ألنه يوجد بين العالمتين
ت�شابه كبير مما ي ؤ�دي بال�ضرورة �إلى اللب�س في ذهن الم�ستهلك لعدم �إمكانية التفريق
بين العالمتين ب�سهولة ،وذلك ألن طالب الت�سجيل للعالمة المعتر�ض أ��ضاف �إليها
لقب ......وهو ال يحمل هذا اللقب و�إنما لقبه ......وقد �سبق منعه من ا�ستخدام هذا
اللقب .وب�إحالة الق�ضية �إلى الدائرة قامت بنظرها ح�سبما هو مدون بمحا�ضر �ضبط
الق�ضية ،وبجل�سة يوم الثالثاء 1426/6/11هـ قدم ممثل الوزارة المدعى عليها......
مذكرة من �صفحتين جاء فيها :ــ �إن قبول ت�سجيل العالمة التجارية عبارة عن حرفين
(�إ���س وكيو) بالالتيني داخل مربع وا�سم �سامي  ......بالفئة ( )3متفق مع نظام
العالمات التجارية ولوائحه التنفيذية والحماية للعالمة في مجموعها .ونظر ًا ألن
ال�شركة المدعية لم تلتزم بما ن�صت عليه المادة ( )5من نظام العالمات التجارية
والمادة ( )11من الالئحة التنفيذية للنظام وذلك ب�إبالغ �إدارة العالمات التجارية
باعترا�ضها على قبول ت�سجيل العالمة خالل المدة المحددة لذلك ،فقد تم ت�سجيلها
برقم  86/752وتاريخ 1425/9/5ه �ـ وال بد أ�ن ترفع المدعية أ�مام الديوان دعوى
�شطب ت�سجيل العالمة التجارية ح�سبما ن�ص عليه النظام .وبجل�سة اليوم قرر طرفا
الدعوى الحا�ضران اكتفاءهما بما قدماه من مذكرات وم�ستندات وتم�سك كل منهما
بطلباته.
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حيث �إن وكيل ال�شركة المدعية يطلب �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة بقبول
ت�سجيل العالمة محل الدعوى وهي حرف (�إ���س) بالالتيني داخل مربع على �شكل
حرف كيو بالالتيني أ��سفلها كلمة �سامي  ،......وحيث �إن الديوان يخت�ص بنظر
هذه الدعوى بموجب المادة /1/8ح والمادة الثالثة والخم�سين من نظام العالمات
التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28هـ .وحيث �إن
المادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�ن (لكل ذي م�صلحة
االعترا�ض على قبول ت�سجيل العالمة أ�م��ام دي��وان المظالم خالل ت�سعين يوم ًا من
تاريخ �شهرها ،مع �إيداع ن�سخة من االعترا�ض وما يفيد تقديمه لدى ا إلدارة المخت�صة
بوزارة التجارة) .وهو ما أ�كدته المادة الحادية ع�شرة من الالئحة التنفيذية للنظام
ال�صادرة بقرار وزير التجارة رقم  1723وتاريخ 1423/7/28ه�ـ .وحيث أ�ن المنظم
يهدف من �إيداع ن�سخة من االعترا�ض على العالمة لدى الوزارة خالل الت�سعين يوم ًا
�إيقاف �إجراءات الوزارة في ت�سجيل العالمة في �سجالتها .وحيث الثابت �إن المدعية
و�إن كانت تقدمت للديوان باالعترا�ض على ت�سجيل العالمة محل الدعوى خالل مدة
الت�سعين يوم ًا المحددة نظام ًا� ،إال أ�نها لم تودع ن�سخة من االعترا�ض وما يفيد تقديمها
لدى ا إلدارة المخت�صة بوزارة التجارة ،مما نتج عنه أ�ن قامت الوزارة ب�إنهاء �إجراءات
ت�سجيل العالمة المعتر�ض عليها لطالب الت�سجيل ،مما يكون معه �إج��راء الوزارة
بت�سجيل العالمة متفق ًا مع أ�حكام النظام ،مما تنتهي معه الدائرة �إلى رف�ض الدعوى
وهو ما تق�ضي به .فلهذه أال�سباب حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى رقم /1/3872ق
لعام 1425هـ املقامة من �شركة حمالت ......للعود والعنرب والعطور املحدودة �ضد
وزارة التجارة وال�صناعة .واهلل ويل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و أ�جمعني.
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حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثانية
رقم /132د�/إ 2/لعام 1426هـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/3872ق لعام 1425هـ،
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و أ�جمعني.

1708

رقم الق�ضية /1/1426ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /18د�/إ 5/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /329ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/7/11هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ أ��سبقية الت�سجيل ـ احتاد الفئة.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار وزارة التجارة رف�ض ت�سجيل كلمة (ميدي فيزا)
بالحروف الالتينية على الفئة ( )36عالمة تجارية لها ــ االطالع على العالمة محل
الدعوى مع العالمة الم�سجلة (فيزا) على ذات الفئة في خدمات الت أ�مين والتمويل
والمال والعقار يبين تطابق العالمتين في عبارة (فيزا) ــ العبرة في �إجراء المقارنة
ب أ�وجه ال�شبه ال االختالف والعبرة كذلك في ال�شبه للعنا�صر الرئي�سة ،أ�ما الثانوية
فال تذكر مع مراعاة تقدير الم�ستهلك العادي متو�سط الحد�س واالنتباه؛ منع ًا من
�إيقاعه في الخلط واللب�س عند نظره إلحداهما بمعزل عن أالخرى ــ كلمة (فيزا) هي
العن�صر الرئي�س والم ؤ�ثر في العالمة المطلوب ت�سجيلها ،وهي ذات العالمة التجارية
الم�سجلة ل�شركة فيزا أ�نترنا�شيونال وتتفق معها مع فئة الحماية وخدمات الت أ�مين ــ
م�ستنده :المادة (/2ل) من نظام العالمات التجارية التي منعت ت�سجيل ا إل�شارات
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المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمة تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين
على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ــ م� ؤ�اده :قيام القرار بمنع الت�سجيل
للمدعية متفق ًا مع النظام ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى ــ كلمة (فيزا) ال تعد من أال�سماء
العادية التي يطلقها العرف على خدمات الت أ�مين والتمويل المالي� ،إذ لي�س و�صف ًا
لهذه الخدمات وقد اتخذت �شك ًال مميز ًا ــ االدعاء بعدم جواز كونها مح ًال للحماية
ا�ستناد ًا للمادة أالولى من نظام العالمات التجارية ادعاء غير �صحيح.

تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية بالقدر الالزم إل�صدار هذا الحكم في أ�ن ال�شركة المدعية
�سبق أ�ن تقدمت �إلى مكتب العالمات التجارية في ال��وزارة المدعى عليها بطلب
ت�سجيل عبارة (ميدي فيزا )بحروف التينية ب�شكل خا�ص عالمة تجارية على الفئة
 ،36وقد رف�ض المكتب قبول ت�سجيل هذه العبارة لمطابقتها مع العالمة التجارية
كلمة (فيزا) بحروف التينية الم�سجلة برقم  73/135ل�شركة فيزا أ�نترنا�شيونال
على الفئة  ،36فتظلمت المدعية من هذا القرار �إلى وزير التجارة وال�صناعة الذي
أ�يد قرار مكتب العالمات التجارية ورف�ض تظلم المدعية ،وبتاريخ 1426/3/25هـ
تقدمت ال�شركة المدعية �إلى الديوان بهذه الدعوى طالبت فيها ب�إلغاء قرار مكتب
العالمات برف�ض قبول الت�سجيل ،بدعوى أ�ن ال�سبب ال��ذي رف�ض بموجبه مكتب
العالمات التجارية ت�سجيل العالمة هو تطابقها مع عالمة فيزا الم�سجلة في الوزارة
برقم  73/135في حين أ�ن هذه العالمة انتهت مدة حمايتها في 1425/6/4هـ،
ولي�س هناك �إفادة بتجديدها مما يعني أ�ن حق �صاحبها في الحماية قد انتهى وفق ًا
للمادة  22من نظام العالمات التجارية ،وبالتالي ال يجوز رف�ض ت�سجيل أ�ي عالمة
أ�خرى ولو كانت مطابقة لها� ،إلى جانب أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها تختلف عن
عالمة فيزا ألن هذه العالمة عبارة عن كلمة واحدة بلون أ��سود على أ�ر�ضية بي�ضاء،
بينما العالمة المطلوب ت�سجيلها مكونة من كلمتين باللون أالبي�ض ،كما أ�ن كلمة
فيزا غير عربية وهي كلمة �إنجليزية تعني الموافقة أ�و الت�صريح ،والمادة الثانية من
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نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�نه (ال تعد عالمة تجارية ا إل�شارات الخالية
من أ�ي �صفة مميزة) .وعليه فال يجوز أ�ن تحتكر �شركة ،......لفظ (فيزا) المجرد
والخالي من أ�ي �صفة مميزة حيث �إن العالمة الم�سجلة هي مجرد كلمة فيزا بحروف
�إنجليزية عادية مكتوبة أ
بال�سود على أ�ر�ضية بي�ضاء .كما أ�ن النظام في المادة أالولى
منه ن�ص على أ�ن اال�سم ال يعد عالمة تجارية �إال �إذا اتخذ �شك ًال مميز ًا ،وهذا يعني أ�ن
الحماية ال تكون لال�سم مجرد ًا و�إنما لال�سم في �شكله المميز ،أ�ي أ�ن ا�ستعمال كلمة
فيزا مجردة ال يعني أ�ي تعدٍّ على العالمة ،و أ�ن التعدي ي أ�تي حين ت�ستعمل العالمة
في ال�شكل المميز الذي �سجلت به ،ألنه في هذه الحالة يحدث الت�شابه والخلط.
ولما كانت العالمة المطلوب ت�سجيلها وعلى الرغم من احتوائها على كلمة (فيزا)
لكنها في �شكلها المميز تختلف اختالف ًا تام ًا وجوهري ًا عن �شكل العالمة الم�سجلة،
لذا ف�إن قرار مكتب العالمات برف�ض الت�سجيل أ�ي عالمة تحمل ا�سم (فيزا) غير
�صحيح وبالتالي خط أ� قراره برف�ض ت�سجيل .وانتهت ال�شركة المدعية في دعواها �إلى
طلب �إلغاء قرار رف�ض طلب ت�سجيل عالمتها ،وبعد أ�ن تم قيد الدعوى في �سجالت
الديوان ق�ضية برقم /1/1426ق لعام 1426هـ أ�حيلت �إلى هذه الدائرة حيث با�شرت
نظرها وذلك على النحو المثبت في محا�ضر �ضبط الجل�سات .وح�ضر عن ال�شركة
المدعية وكيلها ال�شرعي ......بموجب الوكالة المرفقة ب أ�وراق الق�ضية ،وح�ضر عن
الوزارة المدعى عليها ممثلها النظامي ......الذي أ�جاب على الدعوى وقال �إن دعوى
المدعية غير �صحيحة ألن العالمة المطلوب ت�سجيلها تتطابق في جزئها أالخير مع
العالمة الم�سجلة في ال��وزارة فيزا ل�شركة ......على ذات الفئة � 36إلى جانب أ�ن
هذه العالمة تعتبر من العالمات الم�شهورة عالمي ًا ،ومن ثم ف�إنه ال ي�صح ت�سجيل
عالمة المدعية ا�ستناد ًا للمادة الثانية من نظام العالمات التجارية .و أ��ضاف ب أ�ن
العالمة الم�سجلة فيزا مجددة حتى تاريخ 1425/6/4هـ وال يحق آ
للخرين ت�سجيلها
�إال بعد ثالث �سنوات ،كما أ�نه يوجد عدة ت�سجيالت لنف�س ال�شركة ولذات العالمة
وب أ��شكال مختلفة وم�سجلة وال تزال �سارية الحماية ،و أ�ن ا إلدارة عند رف�ضها للعالمة
محل الدعوى ا�ستندت لل�شهادة أالقدم في الت�سجيل ،وقدم ممثل الوزارة �صور ًا من
�شهادات ت�سجيل هذه العالمات ،و أ�جاب وكيل المدعية على ما ذكره ممثل الوزارة
وقال �إن عالمة موكلته تختلف عن العالمة الم�سجلة ل�شركة ......من حيث طريقة
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كتابة الخط والر�سم أ
واللوان� ،إلى جانب أ�ن عالمة موكلته مكونة من كلمتين والعالمة
الم�سجلة مكونة من كلمة واحدة ،و أ��ضاف ب أ�ن الحماية التي ي�سبغها النظام على
العالمة محددة بالخدمات الواردة في الفئة المطلوب الت�سجيل عليها ولي�س رقم
الفئة ،وطلب �إلغاء القرار ،وبعد أ�ن قرر المدعي وكالة وممثل الوزارة اكتفاءهما بما
قدماه من أ�قوال ومذكرات قررت الدائرة ختم المرافعة ،وبجل�سة اليوم �صدر الحكم
بنا ًء على أال�سباب التالية:

من حيث �إن دعوى المدعية هي بالطعن في قرار مكتب العالمات التجارية في الوزارة
برف�ض قبول ت�سجيل العالمة محل الدعوى ،والم ؤ�يد بقرار وزير التجارة وال�صناعة
فيكون الديوان مخت�ص ًا بنظر الدعوى والف�صل فيها طبق ًا للمادة /1/8ح من نظامه
التي تن�ص على اخت�صا�ص الديوان بالف�صل في الدعاوى التي تدخل في اخت�صا�صاته
بموجب ن�صو�ص نظامية خا�صة ،ومن هذه الن�صو�ص النظامية الخا�صة ما ن�صت
عليه المادة الثالثة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/2هـ من أ�نه (ل�صاحب ال� أش�ن التظلم لوزير التجارة
من القرار ال�صادر برف�ض طلبه خالل �ستين يوم ًا من تاريخ �إبالغه به ،و�إذا �صدر
قرار الوزير برف�ض التظلم كان ل�صاحب ال� أش�ن حق الطعن فيه أ�مام ديوان المظالم
خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �إبالغه به) وحيث �إن ال�شركة المدعية أ�قامت دعواها
بتاريخ 1426/3/25ه �ـ قبل م�ضي ثالثين يوم ًا من تاريخ �إبالغها برف�ض الوزير
لتظلمها من قرار مكتب العالمات بموجب خطاب الوزارة رقم  28/2940وتاريخ
1426/2/26هـ ،فتكون الدعوى مقبولة �شك ًال .وحيث �إنه للنظر في مو�ضوع الدعوى
ف�إن الدائرة بعد اطالعها على العالمة المطلوب ت�سجيلها والعالمة التجارية ــ فيزا
ــ الم�سجلة ل�شركة ،......برقم  5/748وتاريخ 1425/8/8ه �ـ على الفئة  36على
خدمات الت أ�مين وال� ؤش�ون التمويلية والمالية والعقارية تبين لها أ�ن العالمة المطلوب
ت�سجيلها تتطابق مع العالمة الم�سجلة ل�شركة فيزا في عبارة ــ فيزا ــ وحيث �إنه عند
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تقرير مدى وجود الت�شابه بين عالمتين تجاريتين ف�إنه ينظر في ذلك �إلى تقدير
الم�ستهلك العادي متو�سط الحر�ص واالنتباه ،هل يقع في الخلط وااللتبا�س بينهما
عند النظر �إلى �إحداهما بمعزل عن أالخ��رى؟ ف�إن كانت العالمتان من الت�شابه
بحيث يمكن أ�ن يقع هذا الم�ستهلك في الخلط بينهما فيمتنع عند ذلك الت�سجيل،
و�إن كان ال يقع في اللب�س فيجوز الت�سجيل ،وعند المقارنة ف�إنه ينظر ابتدا ًء �إلى أ�وجه
الت�شابه بين العالمتين ولي�س ألوجه االختالف ،ألنه لم تو�ضع العنا�صر المختلفة �إال
للبعد عن التطابق ،كما أ�ن النظر في وجود الت�شابه يكون للعنا�صر الرئي�سة والم ؤ�ثرة
في العالمة ،أ�ما وجود اختالف في عنا�صر ثانوية بين العالمتين فال يمنع من وجود
الت�شابه .وحيث �إنه بتطبيق هذه القواعد على الق�ضية الماثلة ف�إن كلمة (فيزا)
تعتبر عن�صر ًا رئي�س ًا وم ؤ�ثر ًا في العالمة المطلوب ت�سجيلها ،أ�ما بقية العنا�صر
الموجودة في العالمة فهي ثانوية ،وهذه الكلمة هي ذات العالمة التجارية الم�سجلة
ل�شركة فيزا أ�نترنا�شيونال مما يوقع الم�ستهلك العادي في اللب�س بين العالمتين
وحيث �إن العالمة المطلوب ت�سجيلها ت�شبه العالمة التجارية (فيزا) ،والعبرة عند
المقارنة كما �سبق القول ب أ�وجه الت�شابه ولي�س ألوجه االختالف وحيث �إن العالمة
المطلوب ت�سجيلها على الفئة  36على خدمات الت أ�مين وهي تتطابق مع العالمة
التجارية فيزا الم�سجلة على الفئة  36على خدمات الت أ�مين والتمويل المالي ،وحيث
ن�صت المادة /2ل من نظام العالمات التجارية على أ�نه (ال تعد وال ت�سجل عالمة
تجارية :ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها
من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة) .أالمر الذي تنتهي
معه الدائرة �إلى أ�ن قرار مكتب العالمات التجارية برف�ض قبول ت�سجيل هذه العالمة
يعتبر قرار ًا �صحيح ًا ،ويتعين بالتالي رف�ض الطعن فيه .و أ�ما ما ذكره المدعي وكالة
من أ�ن كلمة (فيزا) لي�ست مميزة وال يجوز احتكارها ف�إن المادة أالولى من نظام
العالمات التجارية ن�صت على أ�نه (تعد عالمة تجارية في تطبيق أ�حكام هذا النظام
أال�سماء المتخذة �شك ًال مميز ًا أ�و ا إلم�ضاءات أ�و الكلمات أ�و الحروف )...ولما كانت
كلمة فيزا ال تعد من أال�سماء العادية التي يطلقها العرف على خدمات الت أ�مين
والتمويل المالي ولي�ست و�صف ًا لهذه الخدمات ،وقد اتخذت �شك ًال مميز ًا ،لذلك ف�إن
االدعاء ب أ�نها ال تكون مح ًال للحماية وال يجوز احتكارها ادعاء غير �صحيح .أالمر
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الذي تنتهي معه الدائرة �إلى رف�ض الدعوى .فلهذه أال�سباب حكمت الدائرة :برف�ض
الدعوى .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى و�آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية اخلام�سة
رقم /18د�/إ 5/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/1426ق لعام 1426هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى و�آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/4655ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /113د�/إ 2/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /336ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/7/22هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ
اختالف الفئة ـ �سالمة القرار.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

المدعية تطعن في قرار وزارة التجارة قبول ت�سجيل كلمة (هوفر �آر ا�س) بحروف
عربية والتينية بالفئة ( )30بحجة أ�نها تملك العالمة التجارية الم�سجلة (�آر ا�س)
على الفئات ( )16 ،38 ،10 ،35ــ الثابت أ�ن المدعية ال تملك عالمة م�شابهة أ�و
مطابقة للعالمة المطلوب ت�سجيلها في ذات الفئة ــ اختالف فئات الحماية يبيح
الت�سجيل ــ النظر في الت�شابه و أ�وجه االختالف محله عندما يكون النزاع على فئة
واحدة ــ م� ؤ�داه :اعترا�ض المدعية ال يقوم على �سند �صحيح من الواقع والنظام ــ
أ�ثره :رف�ض الدعوى.
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�إن وقائع هذه الق�ضية تتلخ�ص في أ�نه بتاريخ 1426/6/25ه �ـ ،تقدم  ......بالوكالة
عن �شركة  ......أالمريكية با�ستدعاء �إلى الديوان قيد ق�ضية برقم /1/4655ق لعام
1425هـ ،طلب فيه �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل كلمة (هوفر ار
ا�س) بحروف عربية والتينية عالمة تجارية ل�شركة  ......ــ بالفئة ( )30وذكر في
ا�ستدعائه �شرح ًا لدعواه أ�ن موكلته هي �صاحبة ابتكار الحروف الالتينية (ار يو
ا���س) ب�شكلها الخا�ص ،وبخا�صة الحرف الالتيني المقلوب (ار) كما هو مبين في
�صور العالمات التجارية المملوكة والم�سجلة لها با إل�ضافة �إلى كلمة (ا�ص)  ،Usعلى
الفئات35و 10و 38و 16و أ��صبحت ذات �شهرة ومعروفة في ال�سوق ال�سعودي للم�ستهلكين
منذ �سنوات طويلة ،وبالنظر للعالمة المطلوب ت�سجيلها ف�إن هناك تطابق ًا وا�ضح ًا في
الجزء أالخير من عالمة طالبة الت�سجيل مع عالمة موكلته (( )R USار ا�ص) وهو
الجزء الذي تحاول ال�شركة طالبة الت�سجيل اال�ستفادة منه ،وذلك بالتحايل والتقليد
الذي ال يخفى على أ�ي �شخ�ص عادي متناول لهذه المنتجات �إال أ�نها عدلت الحرف
الالتيني ار ( ،)Rوتن�ص المادة ( )21من نظام العالمات التجارية على أ�حقية
مالك العالمة في رفع دعوى ق�ضائية لطلب منع غيره من ا�ستعمالها أ�و ا�ستعمال أ�ي
�إ�شارة أ�خرى م�شابهة لها من � أش�نها ت�ضليل الجمهور ،وبما أ�ن هناك تطابق ًا وا�ضح ًا
في المقطع أالخير من عالمة طالبة الت�سجيل مع عالمة موكلته ،ف�إن ت�سجيلها ي ؤ�دي
�إلى أ��ضرار كبيرة وخلط ولب�س في أ�ذهان النا�س وبخا�صة أ�ن هناك تقارب ًا في النطق
والجر�س ال�صوتي ،با إل�ضافة �إلى التطابق الكامل في الجزء أالخير منها وهو العن�صر
أال�سا�سي في عالمات موكلته .وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو
المبين بمحا�ضر ال�ضبط ،وبلغت بها أ�طراف الدعوى بموجب خطاب الديوان رقم 502
وتاريخ 1426/1/13ه �ـ و أ�ثناء المرافعة فيها قدم ممثل الجهة المدعى عليها......
مذكرة طلب فيها رف�ض الدعوى ت أ��سي�س ًا على أ�ن المدعى عليها قبلت ت�سجيل العالمة
التجارية عبارة (هومر ار ا�س) بحروف عربية والتينية بالفئة ( )20ل�شركة ......
التفاقه مع نظام العالمات التجارية وح�سب ا إلج��راءات النظامية في ال��وزارة ،كما
أ�ن المدعية ال تملك عالمة تت�شابه أ�و تتطابق مع عالمة طالبة الت�سجيل ،وعالمات
المدعية م�سجلة على فئات بعيدة كل البعد عن الفئة التي تريد طالبة الت�سجيل ت�سجيل
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العالمة عليها ،كما أ�ن هناك اختالف ًا بين العالمتين؛ أالمر الذي ي�ستبعد معه وقوع
الم�ستهلكين في الخلط واللب�س ،كما قدم وكيل ال�شركة طالبة الت�سجيل  ،......مذكرة
جاء فيها أ�نه ال ت�شابه بين العالمات التجارية الم�سجلة للمدعية وبين العالمة المطلوب
ت�سجيلها لموكلته ال من حيث ال�شكل وال من حيث المظهر والمنظر وال من حيث الو�صف
والمحتوى وال من حيث ترجمتها ،بل وتختلف العالمتان من حيث الفئة ،كما أ�نه ينظر
للعالمة ككل ال يتجز أ� ولي�س لبع�ض الحروف الواردة فيها ،كما أ�نه لي�س هناك ت�ضليل
للجمهور أ�و �إحداث اللب�س والخلط ،الختالف أال�صناف التي تو�ضع عليها كل عالمة ،كما
أ�ن موكلته �سبق أ�ن �سجلت هذه العالمة في بع�ض الدول الخليجية واعتر�ضت المدعية
على ت�سجيل العالمة محل الدعوى في دولة الكويت ،ورف�ض اعترا�ضها وطلب في ختام
مذكرته رف�ض الدعوى .وبجل�سة اليوم قرر أ�طراف الدعوى اكتفاءهم بما قدموا من
مذكرات وم�ستندات وتم�سك كل طرف بطلباته.

حيث �إن وكيل المدعية يهدف من �إقامة هذه الدعوى �إلى الحكم ب�إلغاء القرار محل
الدعوى بقبول ت�سجيل العالمة المذكورة أ�عاله المعلن عنه في جريدة أ�م القرى بالعدد
رقم ( )3965وتاريخ 1424/9/6ه� �ـ؛ ف��إن الديوان يخت�ص بنظرها وفق ًا للمادة
(/1/8ح) من نظامه والتي جاء فيها ما يلي( :الدعاوى التي من اخت�صا�ص الديوان
بموجب ن�صو�ص نظامية خا�صة) والمادة الثالثة والخم�سين من نظام العالمات التجارية
ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/لعام 1423هـ ،والتي تن�ص على أ�نه (يخت�ص
ديوان المظالم بالف�صل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات النا�شئة عن
تطبيق هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أ�حكامه) وهي داخلة في اخت�صا�ص
الدائرة النوعي والمكاني طبق ًا لتعميم رئي�س الديوان رقم ( )11لعام 1406هـ وقرار
رئي�س الديوان رقم ( )100لعام 1420ه�ـ ،القا�ضي ب�إ�سناد نظر العالمات التجارية
وما يتعلق بها �إلى الدوائر ا إلداري��ة ،أ�ما عن ال�شكل؛ ف�إن المادة الخام�سة ع�شرة من
نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�نه (لكل ذي م�صلحة االعترا�ض على قبول ت�سجيل
العالمة أ�مام ديوان المظالم خالل ت�سعين يوم ًا من تاريخ �شهرها ،مع �إيداع ن�سخة من
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االعترا�ض وما يفيد تقديمه لدى ا إلدارة المخت�صة بوزارة التجارة) .وحيث �إن �إعالن
�شهر العالمة ن�شر في جريدة أ�م القرى بالعدد رقم ( )4011وتاريخ 1425/8/10هـ
والمدعية أ�قامت دعواها أ�مام الديوان بتاريخ 1425/11/13هـ ،فتكون مقدمة خالل
المدة النظامية فهي مقبولة �شك ًال .وحيث �إن المادة الثانية من نظام العالمات
التجارية تن�ص على أ�نه (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات وال�شعارات أ
والعالم
وغيرها الوارد بيانها أ�دناه :ل ــ ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق
�إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة،
وكذلك ا إل�شارات التي ين� أش� عن ت�سجيلها بالن�سبة لبع�ض المنتجات أ�و الخدمات الحط
من قيمة منتجات ا آلخرين أ�و خدماتهم) .وحيث أ�ن الثابت أ�ن المدعية ال تملك عالمة
م�شابهة أ�و مطابقة للعالمة المطلوب ت�سجيلها في ذات الفئة �إذ �إن عالمات المدعية
م�سجلة بالفئات ( 10و 35و 38و ،)16والعالمة المطلوب ت�سجيلها هي كلمة (هوفر
ار ا�س) بحروف عربية والتينية بالفئة ( )20ل�شركة  ......ف�إن هناك اختالف ًا في
فئات الت�سجيل واختالف الفئات يبيح الت�سجيل ،والنظر في الت�شابه و أ�وجه االختالف
محله متى كان النزاع على فئة واح��دة .وحيث أالمر ما ذكر ف�إن اعترا�ض المدعية
على ت�سجيل العالمة محل الدعوى ال يقوم على �سند �صحيح من الواقع والنظام ،مما
تنتهي معه الدائرة �إلى رف�ض دعوى المدعية .فلهذه أال�سباب حكمت الدائرة :برف�ض
الدعوى رقم (/1/4655ق لعام 1425هـ) املقامة من �شركة� ......ضد وزارة التجارة
وال�صناعة .واهلل املو ّفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثانية
رقم /113د�/إ 2/لعام 1426هـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/4655ق لعام 1425هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/702ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /74د�/إ 1/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /346ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/7/22هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار وزارة التجارة بت�سجيل كلمة ( )DELTONديلتون
عالمة تجارية بحروف عربية والتينية بالفئة ( )2لطالبة الت�سجيل؛ بحجة أ�نها
تملك عالمة م�سجلة ( )DELONديلون بالحروف العربية والالتينية بذات الفئة
ــ العالمة المعتر�ض عليها ت�شابه العالمة الم�سجلة للمدعية حيث ال فرق بينهما في
النطق �سوى حرف واحد ،ف� ً
ضال عن الت�شابه الب ِّين في الكتابة الالتينية مما ال ي�شك
معه في احتمال ح�صول ا إليهام والتداخل وا إل�ضرار ب�صاحب العالمة الم�سجلة
وت�ضليل الم�ستهلك ــ العبرة عند المقارنة ب أ�وجه ال�شبه ال ب أ�وجه االختالف ال �سيما
�إذا كانت �ضئيلة كما في هذه الواقعة ــ العالمتان تو�ضعان على منتجات بفئة واحدة
ــ م ؤ�داه :عدم جواز ت�سجيلها واعتبار ت�سجيلها مخالف ًا لما ن�صت عليه المادة (/2ل)
التي منعت ت�سجيل �إ�شارة م�شابهة أ�ومطابقة لعالمة �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها على
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منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ــ قيام قرار الت�سجيل بالمخالفة للنظام ــ
أ�ثره� :إلغاء قرار الت�سجيل.

تتلخ�ص وقائع ه��ذه الدعوى في الئحة ادع��اء تقدمت بها المدعية ذك��رت فيها
أ�ن المدعى عليها قبلت ت�سجيل عالمة( :دلتون) بحروف عربية والتينية با�سم
م ؤ��س�سة ......بالفئة رقم ( ،)2والتي تم ا إلعالن عنها في جريدة أ�م القرى بالعدد
( )4025بتاريخ 1425/11/19هـ ،م�شيرة �إلى أ�نها تمتلك العالمة التجارية (ديلون)
بالعربية والالتينية ،حيث �سجلت با�سمها بالرقم ( )57/310وتاريخ 1415/1/2هـ
ومجددة حتى تاريخ 1433/5/11هـ ،و أ�ن هناك ت�شابه ًا �شديد ًا بين العالمتين يتجلى
من أ�وجه :الت�شابه بين العالمتين الذي يظهر من ال�شكل العام؛ وذلك أ�ن ال�شخ�ص
العادي ال يدرك االختالف بين ال�شكلين �إال بعد طول نظر وت أ�مل ،وهو ما ال يتوفر
لدى غالبية المتعاملين والجمهور الذين يكتفون بالنظرة أالولى فقط دون ت أ�مل.
تطابق العالمة المعتر�ض عليها مع عالمة المدعية في الجر�س ال�صوتي والعن�صر
الت�صويري للعالمة؛ حيث ال فرق يذكر بين (ديلون) و(ديلتون) .أ�ن العالمة المعتر�ض
عليها الهدف منها تمييز منتجات الفئة ( )2الدهانات ،وهذا مطابق تمام ًا للفئة
المو�ضوع عليها عالمتنا وعلى نف�س المنتجات وهي الدهانات .وقد ن�صت المادة
الثانية من نظام العالمات التجارية الفقرة (ل) على أ�نه« :ال تعتبر عالمة تجارية
ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين
من منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ،ووفق ًا لهذه المادة ف�إن العالمة المعتر�ض
عليها ال تعتبر عالمة تجارية ح�سب التعريف الذي ورد في نظام العالمات التجارية
لت�شابهها مع عالمتنا الم�سجلة وتطابقها معها في فئة الت�سجيل والمنتج ،وبناء على
ذلك؛ ف�إن المدعية تطلب �إلغاء قرار المدعى عليها قبول ت�سجيل العالمة المعتر�ض
عليها .وقد أ�جابت المدعى عليها ب أ�ن الوزارة قبلت العالمة ــ محل االعترا�ض ــ وفق ًا
لنظام العالمات التجارية وبا إلجراءات المتبعة ،وما ذكره المدعي من وجود ت�شابه
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في ال�شكل العام والجر�س ال�صوتي فقد جانب ال�صحة؛ حيث �إن عالمة المدعية
تكتب وتنطق ديلون  DELUNEيعلوها حرفا« :دي� ،إل» الالتينيان مت�شابكة وهي
باللوان أالخ�ضر الغامق والفاتح أ
محددة أ
والزرق ،بينما العالمة محل الدعوى تنطق
وتكتب ديلتون  DELTONباللون أالبي�ض أ
وال�سود؛ وحيث �إن النظر للعالمة يكون
في مجملها ولي�س لكل عن�صر على حده ،ف�إنه يت�ضح جلي ًا االختالف في �شكل العالمة
والجر�س ال�صوتي مما ي�ستبعد معه وقوع الخلط واللب�س بين العالمتين ،وختمت
الوزارة دفعها بطلب رف�ض دعوى المدعية.

يبين من العر�ض ال�سابق أ�ن المدعية تهدف من �إقامة دعواها �إلى طلب �إلغاء قرار
المدعى عليها قبول طلب ت�سجيل كلمة( :ديلتون  )DELTONبحروف عربية
والتينية عالمة تجارية على الفئة رقم ()2؛ وحيث تم ن�شر العالمة ــ محل الدعوى
ــ في جريدة أ�م القرى بتاريخ 1425/11/19ه �ـ ،و أ�قامت المدعية دعواها بتاريخ
1426/2/17ه� �ـ ،ف�إن الدعوى والحالة هذه تعتبر مقبول ًة �شك ًال؛ إلقامتها خالل
المدة النظامية .وفي خ�صو�ص المو�ضوع؛ ف�إنَّ المادة الثانية فقرة( :ل) من نظام
العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28هـ
ن�صت على أ�نه ال تعد ،وال ت�سجل عالمة تجارية« :ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة
لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات
مطابقة أ�و م�شابهة .»...وحيث �إن العالمة المعتر�ض عليها ت�شابه العالمة الم�سجلة
للمدعية ،حيث ال فرق بينهما في النطق �سوى في حرف واحد ،ف� ً
ضال عن الت�شابه
الب ِّين في الكتابة الالتينية ،مما ال ي�شك معه في احتمال ح�صول ا إليهام والتداخل،
وا إل�ضرار ب�صاحب العالمة الم�سجلة وت�ضليل الم�ستهلك ،أالمر الذي يتعين أ�خذه في
االعتبار ،وال يخفى أ�ن العبرة عند المقارنة في الت�شابه �إنما هو ب أ�وجه ال�شبه ال ب أ�وجه
االختالف ،ال �سيما �إذا كانت �ضئيلة كما في هذه الق�ضية ،ولما كانت العالمتان
تو�ضعان على المنتجات بفئة واحدة؛ ف�إنه ال يجوز ترتيب ًا عليه ت�سجيلها.
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وملا تقدم وبعد املداولة ،فقد حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة
بحروف عربي ٍة
قبول طلب م ؤ��س�سة ......ت�سجيل كلمة( :دلتون )DELTON
ٍ
والتيني ٍة عالمة جتارية على الفئة رقم ( .)2وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة أالوىل
رقم /74د�/إ 1/لعام 1426هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/702ق لعام 1426هـ ،فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/2824ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /49د�/إ 6/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /342ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/7/22هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ اجلر�س ال�صوتي ـ �سالمة القرار.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في ق��رار وزارة التجارة رف�ض ت�سجيل كلمة �سوبر رينغ
(  )Suber Ringبحروف التينية مميزة تحتها أ��شكال ودوائ��ر مميزة مع ر�سم
كاريكاتيري بالفئة ( )30ــ ا�ستندت الجهة ا إلدارية على رف�ضها �إلى وجود عالمة
م�سجلة (�سبرينغ) ( )SBRINGبحروف التينية تت�شابه معها ــ باطالع الدائرة
على العالمتين تبين وجود ت�شابه بينهما في الكتابة والنطق والجر�س ال�صوتي،
مما ي ؤ�دي �إلى حدوث اللب�س والخلط بين جمهور الم�ستهلكين ــ م� ؤ�داه :قيام قرار
رف�ض الت�سجيل موافق ًا للنظام ــ م�ستنده المادة ( )1/2التي منعت ت�سجيل ا إل�شارات
المطابقة والم�شابهة لعالمة تجارية �سبق �إيداعها وت�سجيلها من قبل ا آلخرين على
منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.
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تتح�صل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم للحكم فيها ب أ�ن وكيل ال�شركة المدعية
تقدم بتاريخ 1426/7/4ه �ـ� ،إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة الريا�ض ب�صحيفة
دع��وى يعتر�ض فيها على ق��رار وزي��ر التجارة وال�صناعة ال�صادر برف�ض ت�سجيل
العالمة التجارية كلمتي (�( )Super Ringسوبر رينغ) بحروف التينية ،وجميعها
داخل بطاقة في الفئة ( ،)30وجاء في �صحيفة الدعوى ب أ�ن موكلته تقدمت �إلى وزارة
التجارة وال�صناعة بطلب ت�سجيل كلمتي (�سوبر رينغ) بحروف التينية مميزة تحتها
أ��شكال دائرية مميزة مع �شكل كاريكاتيري وذلك بالفئة (� ،)30إال أ�ن الجهة المدعى
عليها رف�ضت ت�سجيل عالمة موكلته بدعوى وجود عالمة م�شابهة لعالمتها وهي
كلمة (�( )SPRINGسبرينغ) ،بينما يوجد اختالف وا�ضح بين العالمتين خا�صة
أال�شكال الدائرية المميزة مع ال�شكل الكاريكاتيري داخل البطاقة ،با إل�ضافة �إلى
اختالف ترجمة العالمتين؛ فالعالمة �سبب الرف�ض تترجم بالعربية �إلى (الربيع) أ�ما
عالمة موكلته فترجمتها تعني (الحلقة ال�ضخمة) وكذلك ف�إن العالمة �سبب الرف�ض
بحروف عربية والتينية ب�شكل عادي ،وعالمة موكلته مكتوبة ب�شكل خا�ص وبحروف
التينية فقط ،لذلك ف�إن �إمكانية حدوث الخلط واللب�س لدى الم�ستهلكين تكاد تكون
معدومة ل�سهولة التمييز بين العالمتين لالختالف في النطق بين العالمتين حيث
تنطق العالمة �سبب الرف�ض (�سبرنغ) أ�ما عالمة موكلته فتنطق (�سوبر رينغ) �إ�ضافة
�إلى أ�ن موكلته ت�ستعمل عالمتها منذ عدة �سنوات وم�سجلة في بلد المن� أش� ماليزيا
وكذلك في أ�ندوني�سيا ،وكانت ت�ستعملها في ال�سعودية عن طريق وكيلها التجاري
م ؤ��س�سة  ......بجدة ،مع وجود العالمة �سبب الرف�ض والعائدة ل�شركة ......ومقرها
جدة .وطلب في ختام الالئحة الحكم ب�إلغاء قرار وزير التجارة وال�صناعة برف�ض
ت�سجيل عالمة موكلته وال�سماح لها بت�سجيل عالمتها التجارية ،وبعد �إحالة الدعوى
�إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المثبت في محا�ضر ال�ضبط .و�س أ�لت الدائرة
وكيل ال�شركة المدعية عن دعوى موكلته فكرر ما ورد في �صحيفة الدعوى وطلب
�إلغاء قرار وزير التجارة وال�صناعة محل االعترا�ض ،وب�س ؤ�ال ممثل الجهة المدعى
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عليها الجواب على الدعوى ق َّدم مذكرة جاء فيها �إن �سبب رف�ض العالمة التجارية
محل الدعوى كلمة (�سوبر رينغ) بحروف التينية مميزة تحتها أ��شكال دائرية مميزة
مع �شكل كاريكاتيري وجميعها داخل بطاقة جاء متفق ًا مع نظام العالمات التجارية؛
حيث ن�صت المادة الثانية منه على أ�نه (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات
وال�شعارات أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه :ــ ل ــ ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة
لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات
مطابقة أ�و م�شابهة ،)...و أ�نه بالنظر �إلى العالمة محل الدعوى نجد أ�نها تت�شابه مع
العالمة التجارية (كلمة �سبرينغ) بحروف عربية والتينية والم�سجلة برقم 94/539
ل�شركة ......و�شركاه بالفئة ( ،)30ت�شابه ًا ي�صل �إلى حد التطابق في العن�صر
الجوهري أ
والبرز في العالمة وهو العن�صر اللفظي ،وذلك من حيث النطق والجر�س
ال�صوتي والكتابة ،وهذا ي ؤ�دي �إلى الخلط واللب�س بين جمهور الم�ستهلكين ،وطلب في
ختام المذكرة رف�ض الدعوى ،وتم تزويد وكيل ال�شركة المدعية بن�سخة من المذكرة
ف أ�كد على ما ورد في �صحيفة الدعوى وطلب الحكم لموكلته بطلبها ،وفي جل�سة هذا
اليوم أ�كد طرفا الدعوى على ما �سبق أ�ن أ�فادا به وطلبا الحكم فى الدعوى ،ف أ��صدرت
الدائرة الحكم التالي في ذات الجل�سة.

حيث �إن ال�شركة المدعية ......تهدف من هذه الدعوى �إلى �إلغاء قرار وزارة التجارة
وال�صناعة المت�ضمن رف�ض ت�سجيل العالمة التجارية كلمتي (�( )super Ringسوبر
رينغ) بحروف التينية مميزة تحتها أ��شكال دائرية مميزة مع �شكل كاريكاتيري
وجميعها داخل بطاقة وذلك بالفئة ( .)30وحيث ن�صت المادة الثالثة ع�شرة من
نظام العالمات التجارية ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ ،على أ�نه (ل�صاحب ال� أش�ن التظلم لوزير التجارة من القرار ال�صادر
برف�ض طلبه خالل �ستين يوم ًا من تاريخ �إبالغه به ،و�إذا �صدر قرار الوزير برف�ض
التظلم كان ل�صاحب ال� أش�ن حق الطعن فيه أ�م��ام دي��وان المظالم خالل ثالثين
1725

يوم ًا من تاريخ �إبالغه به) ،كما ن�صت المادة الثالثة والخم�سون من ذات النظام
على أ�نه (يخت�ص ديوان المظالم بالف�صل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية
والمنازعات النا�شئة عن تطبيق هذا النظام ،)...لذا ف�إن ديوان المظالم مخت�ص
والئي ًا بنظرها وفق ًا للفقرة (ح) من المادة ( )1/8من نظامه ال�صادر بموجب
المر�سوم الملكي رقم (م )51/وتاريخ 1402/7/17هـ ،التي تن�ص على أ�نه (يخت�ص
ديوان المظالم بالف�صل في ......ح ــ الدعاوى التي من اخت�صا�ص الديوان بموجب
ن�صو�ص نظامية خا�صة) .وحيث �إن المدعية طلبت ت�سجيل عالمتها التجارية
محل الدعوى فرف�ض طلبها من قبل �إدارة العالمات التجارية بموجب الخطاب
رقم  28/177وتاريخ 1426/1/4هـ ،فاعتر�ضت أ�مام وزير التجارة على قرار رف�ض
طلبها بتاريخ 1426/3/3هـ ،ثم علمت بقرار الوزير المت�ضمن رف�ض تظلمها بتاريخ
1426/6/6هـ ،فرفعت هذه الدعوى الماثلة أ�مام الديوان بتاريخ 1426/7/4هـ ،لذا
ف�إنها تعتبر مقبولة �شك ًال لتقيد المدعية ب�إجراءات رفع الدعوى المحددة بالمادة
الثالثة ع�شرة من نظام العالمات التجارية الم�شار �إليها .أ�ما عن مو�ضوع الدعوى
ف�إن القرار المتظلم منه قد ا�ستند في رف�ض طلب المدعية ت�سجيل العالمة التجارية
كلمتي (�سوبر رينغ) ( )Super Ringبحروف التينية مميزة تحتها أ��شكال دائرية
مميزة مع �شكل كاريكاتيري وجميعها داخ��ل بطاقة بالفئة ( ،)30لت�شابهها مع
العالمة التجارية كلمة (�سبرينغ) ( )Springبحروف عربية والتينية الم�سجلة برقم
 94/539ل�صالح �شركة ......و�شركاه بالفئة ( ،)30تطبيق ًا للمادة الثانية من نظام
العالمات التجارية التي تن�ص على أ�نه (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات
وال�شعارات أ
والع�لام وغيرها ال��وارد بيانها أ�دن��اه :ــ ل ــ ا إل��ش��ارات المطابقة أ�و
الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات
أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة� ...إلخ) ،وحيث �إن الثابت للدائرة من االطالع على
العالمتين ــ العالمة محل الدعوى والعالمة �سبب الرف�ض ــ تبين وجود ت�شابه بينهما
في الكتابة والنطق والجر�س ال�صوتي ،مما ي ؤ�دي �إلى حدوث اللب�س والخلط بين
جمهور الم�ستهلكين ،لذا ف�إن القرار المتظلم منه قد �صدر موافق ًا لل�شرع والنظام
مما تنتهي معه الدائرة �إلى رف�ض هذه الدعوى ،وال ينال من ذلك ما ذكره وكيل
ال�شركة المدعية من وجود اختالف في المعنى بين كلمات العالمتين؛ �إذ العبرة
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ب أ�وجه ال�شبه ال أ�وجه االختالف .عليه وبعد الت أ�مل والمداولة حكمت الدائرة :برف�ض
الدعوى املقامة من �شركة� ......ضد وزارة التجارة وال�صناعة؛ ملا هو مو�ضح فـي
أال�سباب .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية ال�ساد�سة
رقم /49د�/إ 6/لعام 1427ه��ـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/2824ق لعام 1426هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/2347ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /96د�/إ 1/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /338ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/7/22هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ العن�صر اجلوهري ـ عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

المدعية تطعن في قرار وزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل كلمة ()Soft line
بحروف التينية ،ويعلوها ا�سم طالب الت�سجيل داخل م�ستطيل يعلوه ثالث دوائر كل
دائرة ألحد أالح��رف ( )M.A.Bوالحماية للعالمة بمجموعها على الفئة (،)25
بحجة أ�نها تملك العالمة التجارية الم�سجلة ( )soft inبحروف عربية والتينية على
الفئة ( )25ــ بالمقارنة بينهما فكالهما تتفق في كلمة ( )softواالختالف في الجزء
أالخير ،والفرق بينهما بزيادة حرفين عند طالبة الت�سجيل مع ت أ�خير حرف هذا من
جهة ال�صورة بينهما ــ أ�ما النطق ف�إذا أ�زيل الحرف ( )Lمن عالمة طالبة الت�سجيل
ف�إن العالمتين تتطابقان في العن�صر الجوهري للعالمة وهي كلمة ( )soft lineــ تقارب
ال�صورة والجر�س ال�صوتي ي ؤ�دي للخلط واللب�س لدى الجمهور الذين تتفاوت درجة
فطنتهم وتمييزهم ــ معناه :الت�سجيل ورد على �صورة محظورة نظام ًا وبالمخالفة
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لحكم المادة (/2ل) من نظام العالمات التجارية ــ أ�ثره� :إلغاء قرار الت�سجيل.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى في أ�ن المدعية تقدمت بدعواها �إلى ديوان المظالم
ب�ت��اري��خ 1425/5/23ه�� � �ـ�� ،ض��د وزارة ال �ت �ج��ارة وال���ص�ن��اع��ة لقبولها ت�سجيل
العالمة (  )soft lineالمعلن عنها في جريدة أ�م القرى في العدد  3991تاريخ
1425/3/18ه � �ـ ،ل�صالح م ؤ��س�سة ......التجارية على الفئة  ،25وق��د ت�ضمنت
الدعوى ب أ�ن العالمة محل االعترا�ض (�سوفت الين) ( )soft lineت�شبه عالمتها
الم�سجلة (�سوفت �إن) ( )soft inمن حيث ال�شكل والحروف الالتينية والنطق،
وهو ما ي�سمى بالم�سمع ال�صوتي ،و�إن الت�شابه بينهما يكاد ي�صل �إلى حد التطابق
ألن عبارة (�سوفت الين) هي العن�صر الجوهري في العالمة محل االعترا�ض وهي
المق�صودة بالت�سجيل ،أالمر الذي يجعل ت�سجيل هذه العالمة مخالف ًا للمادة ()2
فقرة (ل) من نظام العالمات التجارية ،و�إن من � أش�ن ه��ذا الت�شابه أ�ن ي�ضلل
الجمهور ،و�إن مكتب العالمات التجارية قد خالف ن�ص ومفهوم المادة رقم ()21
من نظام العالمات التجارية بقبوله ت�سجيل العالمة محل االعترا�ض .وطالبت في
�آخر دعواها �إلغاء قرار قبول ت�سجيل العالمة محل االعترا�ض ،وقد أ�جرت الدائرة
ما هو الزم لنظرها ،وفي جل�سة يوم أالحد 1425/9/10ه �ـ ،ح�ضر ،......ب�صفته
وكي ًال عن المدعية بموجب الوكالة رقم  48وتاريخ 1424/12/20هـ ،ال�صادرة من
كاتب العدل المكلف في وزارة التجارة وال�صناعة بالريا�ض كما ح�ضر ممثل المدعى
عليها ،......وفي هذه الجل�سة طلب ممثل الجهة �إمهاله �إلى جل�سة قادمة للرد على
الدعوى وفي جل�سة يوم أالحد 1425/11/22ه �ـ ،ح�ضر ،......ب�صفته وكي ًال عن
المدعية والمدون في ال�ضبط ما يدل على هويته و�صفته ،كما ح�ضر ممثل الجهة
المدعى عليها ،كما ح�ضر وكيل ال�شركة المتدخلة  ،......والمدون في ال�ضبط ما
يدل على هويته و�صفته ،وفي هذه الجل�سة ذكر ممثل الجهة أ�نه لم يتمكن من �إعداد
الرد ،وفي جل�سة يوم ا إلثنين 1426/1/19ه�ـ ح�ضر وكيل المدعية ووكيل المدعى
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عليها ،في حين تبين عدم ح�ضور ممثل الجهة المدعى عليها ،وفي هذه الجل�سة
قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تت�ضمن الرد على دعوى المدعية ،وقد ورد فيها ب أ�ن
اعترا�ض الجهة المعتر�ضة �سبق أ�ن تم رف�ضه �سابق ًا من قبل لجنة الغ�ش التجاري
بفرع وزارة التجارة بالمنطقة ال�شرقية؛ لعدم وجود تطابق مع اال�سم الم�سجل با�سم
الم ؤ��س�سة ،و أ�ن ما أ��شارت �إليه المدعية من أ�ن العالمة (�سوفت الين) محل االعترا�ض
ت�شبه العالمة الم�سجلة (�سوفت �إن) من حيث ال�شكل والحروف الالتينية والنطق
غير �صحيح وفي غير محله ،حيث أ�ن �سوفت الين تختلف اختالف ًا كلي ًا ومميز ًا عن
غيرها وال يوجد لب�س بينها وبين عالمة المدعية وال تطابق في الم�سمع ال�صوتي
علم ًا ب أ�نه ال يوجد فعلي ًا بال�سوق أ�ي منتج با�سم (�سوفت �إن) للم ؤ��س�سة المدعية ،مما
يكون قرار مكتب العالمات التجارية بقبول ت�سجيل العالمة �صحيح ًا ومنتج ًا آلثاره،
وطلب في �آخر مذكرته رف�ض طلب المدعية وفي جل�سة يوم أالحد 1426/3/8هـ،
قدم وكيل المدعية مذكرة تت�ضمن رد ًا على مذكرة ال�شركة المدعى عليها طالبة
الت�سجيل ،وقد ورد فيها ب أ�ن قرارات لجنة مكافحة الغ�ش التجاري �سواء في الدمام
أ�و غيرها لي�س لها أ�ي حجية أ�مام ق�ضاء ديوان المظالم ،و أ�ن الت�شابه بين العالمات
التجارية تكون ب أ�وجه ال�شبه ال ب أ�وجه االختالف ،و أ�ن الت�شابه بين العالمتين وا�ضح
من حيث النطق والحروف وهو الت�شابه المحظور لكونه ي ؤ�دي �إلى الخلط واللب�س
وت�ضليل الم�ستهلك .وفي أ�ثناء الجل�سة قدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة
تت�ضمن الرد على دعوى المدعية وقد ورد فيها أ�ن العالمة محل الدعوى المطلوب
ت�سجيلها تختلف عن عالمة الم ؤ��س�سة المدعية فالعالمة محل الدعوى تحتوي على
أ�حرف التينية داخل أ��شكال هند�سية وعليها اال�سم الثالثي ل�صاحب العالمة باللغة
العربية و أ�ي�ض ًا عبارة  soft lineباللغة ا إلنجليزية التي تعني ح�سب الترجمة المقدمة
(الخط الناعم) بينما عالمة المدعية هي مجرد عبارة (�سوفت �إن  )soft inباللغة
ا إلنجليزية وبخط مختلف عن الذي كتبت به العالمة محل الدعوى وتحتوي أ�ي�ض ًا
على عبارة (�سوفت �إن) باللغة العربية ،وبمقارنة بين العالمتين ف�إن ت�سجيلها
لم يخالف ن�ص المادة ( )2فقرة (ل) من نظام العالمات التجارية لعدم وجود
التطابق المدعى به بين العالمتين ،ولكون العالمة التجارية عند مقارنتها بعالمة
تجارية أ�خرى يجب النظر �إليها بمجملها دون اللجوء �إلى تجزئتها ودون التركيز على
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جزء منها دون ا آلخر� ،إنما النظر �إليها بالكامل .و�إن قرار قبول الت�سجيل لم يخالف
ن�ص المادة ( )21من نظام العالمات التجارية لعدم وجود ت�شابه بين العالمتين
ي ؤ�دي �إلى ت�ضليل جمهور الم�ستهلكين للمنتجات (التي �سجلت العالمة محل الدعوى
على فئتها) ،وطلب في �آخر مذكرته رف�ض دعوى المدعية ،وفي جل�سة يوم الثالثاء
الموافق 1426/5/14هـ ،قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم يرد فيها �شيء جديد
أ�و يخرج عما �سبق تقديمه من أالطراف .وفي جل�سة يوم ا إلثنين 1426/8/22هـ،
ح�ضر وكيل المدعية ......والمدون في ال�ضبط ما يدل على هويته و�صفته ،كما
ح�ضر وكيل ال�شركة المدعى عليها ،......وممثل الجهة المدعى عليها ،......وفي
هذه الجل�سة قرر جميع أالطراف اكتفاءهم بما قدموه للدائرة وقد رفعت الجل�سة
للدرا�سة الت أ�مل.

حيث �إن المدعية تطعن في قرار قبول ت�سجيل العالمة ال�صادر من الجهة المدعى عليها
ف�إن الدعوى تكون داخلة في اخت�صا�ص ديوان المظالم بموجب المادة (/1/8ح) من
نظامه وبموجب المادة ( )15من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )21/تاريخ 1423/5/28ه �ـ ،ومن حيث ال�شكل؛ ف�إن ا إلعالن كان بتاريخ
1425/3/18هـ ،وقد تقدمت المدعية بتظلمها �إلى الديوان بتاريخ 1425/6/23هـ،
أ�ي خالل المدة النظامية للطعن ،ولذا فهي مقبولة �شك ًال .ومن حيث المو�ضوع؛ ف�إن
العالمة المعلن عنها هي كلمة ( )soft lineبحروف التينية ويعلوها ا�سم  ،......داخل
م�ستطيل وفوق هذا الم�ستطيل ثالث دوائر بكل دائرة حرف من هذه أالحرف وهي
 M,A,Bوالحماية للعالمة بمجموعها وقد أ�علن عنها على الفئة  ،25بينما عالمة
المدعي هي عبارة (�سوفت �إن  )SOFT ENبحروف عربية والتينية على الفئة (،)25
و�إنه بالمقارنة بين العالمتين ف�إن ك ًال من العالمتين تتفقان في كلمة ( )SOFTو أ�ما
االختالف ففي الجزء أالخير من هذه العالمات؛ حيث �إن الجزء أالخير من العالمة
المعتر�ض عليها هو ( )Lineو أ�ما الجزء أالخير من عالمة المدعية هي كلمة ()EN
أ�ي أ�ن الفرق يكون بزيادة حرفين في العالمة المعتر�ض عليها وهما حرفا ( )Leمع
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ت أ�خير حرف ( )eوهذا من ناحية ال�صورة بين العالمتين ،و أ�ما من ناحية النطق ف�إنه
ب�إزالة حرف ( )Lمن عالمة المعتر�ض عليها ف�إن العالمتين تتطابقان ،مما يعني
أ�ن هناك تقارب ًا بين العالمتين من ناحية ال�صورة والجر�س ال�صوتي وهذا ي ؤ�دي �إلى
الخلط واللب�س على الجمهور الذين تتفاوت درجاتهم من حيث الفطنة ومعرفة الفوارق
بين هذه العالمات ،أالمر الذي تنتهي معه الدائرة �إلى �إلغاء قرار قبول ت�سجيل العالمة
المعتر�ض عليها ،وال ينال من ذلك كون العالمة بمجموعها تتمثل في كلمتي soft line
وفوقها م�ستطيل بداخله ا�سم  ،......وفوق هذا الم�ستطيل ثالث دوائر بداخل كل
دائرة حرف من هذه الحروف (� )B.A.Mإذ �إن العن�صر الجوهري في هذه العالمة
هو كلمتا ( ،)soft lineوهاتان الكلمتان هما اللتان تتجه لهما الم�سامع أ
والنظار وهما
ال�سمة البارزة في مجموع هذه العالمة .وحيث �إن الحال ما ذكر وبنا ًء على ما تقدم
وبعد درا�سة الق�ضية وبعد المداولة ولهذه أال�سباب حكمت الدائرة ب�إلغاء قرار قبول
ت�سجيل كلمتي ( )soft lineبحروف التينية عالمة جتارية ل�صالح م ؤ��س�سة......
التجارية .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة أالوىل
رقم /96د�/إ 1/لعام 1426ه��ـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/2347ق لعام 1425هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/405ق لعام 1427هـ
رقم الحكم االبتدائي /19د�/إ 7/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /350ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/8/3هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ رمز
خمالف للنظام العام ـ عن�صرية ـ متيز العالمة ـ �سبب القرار.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تتظلم من قرار وزارة التجارة رف�ض ت�سجيلها كلمة )(NEGRO

بحروف التينية عالمة تجارية لها على الفئة ( )21ــ ا�ستند رف�ض الجهة ا إلدارية
�إلى أ�ن كلمة ( )NEGROلفظ عن�صري مخالف للتعاليم ا إل�سالمية وا آلداب العامة
ــ باطالع الدائرة لو�صف العالمة الحظت أ�نها ر�سم يمثل رج ًال أ��سود اللون في حالة
مبتذلة و�صورة مهينة تتنافى مع ال�شريعة ا إل�سالمية التي كرمت بني �آدم ولم تفرق
وتميز بينهم ب�سبب اللون ــ القرار ال�صادر بالرف�ض قرار يتفق مع جميع أالنظمة
واللوائح والقرارات التي أ�ظهرت حرمة ا إلن�سان ومكانته ،كما أ�نه يتفق مع المادة
(/2ج) التي منعت ت�سجيل العبارات وا إل�شارات أ�و الر�سوم المخالفة للنظام العام
وا آلداب العامة ــ العالمة المطلوب ت�سجيلها جاءت خالية من أ�ي �صفة تميزها ويمنع
ت�سجيلها ــ م�ستنده المادة ( /2أ�) من نظام العالمات التجارية .م ؤ�داه :قيام القرار
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�سليم ًا خالي ًا من العيوب ــ أ�ث��ره :رف�ض الدعوى .للدائرة أ�ن ت�ضيف أ��سباب ًا أ�خرى
للقرار غير ما ذكر في الجهة ا إلدارية مما هو �صالح لقيام القرار و�صحته.

تتح�صل وقائع هذه الدعوى في أ�نه بتاريخ 1427/1/21ه� �ـ ،تقدم وكيل ال�شركة
المدعية لفرع ديوان المظالم بمنطقة الريا�ض بالئحة دعوى حا�صلها أ�ن موكلته
تقدمت بطلب ت�سجيل العالمة التجارية كلمة نيقرو  NEGROبحروف التينية
على الفئة (� )21إل��ى الجهة المدعى عليها ،ولكنها رف�ضت من قبلها بالخطاب
رقم  28/8507وتاريخ 1426/6/21هـ ،ب�سبب مخالفتها النظام العام حيث �إن من
� أش�نها �إيذاء فئة من المجتمع ،و أ��ضاف أ�نه خالل المدة النظامية طبق ًا للمادة ()13
من نظام العالمات التجارية تقدمت موكلته للمدعى عليها بتظلم من قرار الرف�ض
أ�و�ضحت فيه أ�ن العالمة ال يمكن أ�ن تم�س أ�ي مخلوق أ�و ت�سبب له أالذى ،ألن كلمة زنجي
هي ا�سم جن�س تعني أ��سود مثل كلمة �آري أ�و عربي أ�و بني أال�صفر أ�و أالحمر ،وهي من
الكلمات المعروفة لو�صف فئة من النا�س ،أ�ما أ�نها عن�صرية فهذا القول غير �صحيح
بل بالعك�س كثير من النا�س يفخر بهذه الكلمة ،وبتاريخ 1426/12/22هـ ،ا�ستلمت
موكلته خطاب مدير عام �إدارة العالمات والوكاالت التجارية رقم  28/15995الذي
بموجبه تم رف�ض التظلم ،و أ��ضاف أ�نه عند النظر �إلى العالمة ف�إنها مميزة وبخا�صة
ال�صورة المرفقة بها ونجد كذلك أ�ن �إمكانية مخالفتها للنظام العام والعن�صرية
تكاد تكون معدومة ألنها من الم�سميات التي أ�طلقها العرف بين هذه الفئات ككلمة
خواجة للغربي وهندي أ�حمر للقبائل التي �سكنت أ�مريكا قبل اكت�شافها ،وهذه العالمة
تعد متفقة مع نظام العالمات التجارية ولم يتم رف�ضها في كثير من الدول التي
�سجلت بها ،كما أ�نها م�ستعملة في المملكة العربية ال�سعودية منذ ع�شر �سنوات على
منتجات الفئة ( )21وبخا�صة �صوف الفوالذ ،و أ�ن موكلته تمتلك هذه العالمة منذ
عدة �سنوات وذلك بت�سجيلها وا�ستعمالها في عدة دول منها دولة قطر والجمهورية
العربية ال�سورية والجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين والمملكة أالردنية الها�شمية
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ودولة الكويت وقبر�ص وفي بلد المن� أش� جمهورية أ�لمانيا م�سجلة منذ  38عام ًا وفي
عدة دول أ�خرى ،وطلب في ختام الئحته �إحالة الالئحة �إلى �إحدى الدوائر ا إلدارية
للف�صل فيها والحكم ب�إلغاء قرار الجهة المدعى عليها برف�ض ت�سجيل العالمة،
وبعد أ�ن قيدت ق�ضية أ�حيلت �إلى الدائرة التي نظرتها على النحو المثبت في دفتر
�ضبط الق�ضايا ،وفي جل�سة ا إلثنين 1427/3/19ه��ـ ح�ضر ،......وكي ًال لل�شركة
المدعية بموجب الوكالة ال�صادرة من المدير التنفيذي لل�شركة المدعية الم ؤ�رخة
2006/2/9م والم�صادق عليه من الجهات المخت�صة في المملكة العربية ال�سعودية،
كما ح�ضر لح�ضوره  ،......ممث ًال للجهة المدعى عليها بموجب خطاب التعميد رقم
 10844وتاريخ 1425/11/22هـ ،وب�س ؤ�ال الدائرة لوكيل ال�شركة المدعية عن دعوى
موكلته أ�ج��اب :أ�ن موكلته تتظلم من قرار المدعى عليها برف�ض ت�سجيل العالمة
التجارية نيقرو  NEGROبحروف التينية على الفئة ( )21على النحو المف�صل
بالئحة الدعوى ،وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها على دعوى المدعية
قدم جواب ًا حا�صله أ�ن ال�شركة المدعية تظلمت أ�مام وزير التجارة وال�صناعة من
قرار مكتب العالمات التجارية خالل المواعيد المحددة نظام ًا ،لذلك ف�إن تظلمها
يكون مقبو ًال �شك ًال ،و أ�ما عن المو�ضوع ف�إن نظام العالمات التجارية قد ن�ص في
المادة الثانية منه على أ�نه (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية :ا إل�شارات وال�شعارات
أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه ...ج ــ كل تعبير أ�و �إ�شارة أ�و ر�سم مخالف للنظام
العام أ�و ا آلداب العامة) .و أ��ضاف أ�نه باالطالع على العالمة المطلوب ت�سجيلها كلمة
( )NEGROوعلى قرار مكتب العالمات التجارية القا�ضي برف�ض الت�سجيل وعلى
التظلم المقدم �إلى الوزير يتبين أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها لفظ عن�صري يخالف
التعاليم ا إل�سالمية وا آلداب العامة ،وبالتالي ف�إن قبول ت�سجيلها يدخل في �إطار
الحظر المن�صو�ص عليه في المادة (/2ج) من نظام العالمات التجارية ،وخل�ص
�إلى رف�ض دعوى المدعية .وب�سماع وكيل المدعية لجواب ممثل الجهة المدعى عليها
قرر أ�نه يكتفي بالرد عليه بما قدمه �سابق ًا.
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لما كانت المدعية تهدف من �إقامة دعواها �إلغاء قرار المدعى عليها رقم 28/15995
ف��ي 1426/12/22ه� � �ـ ،برف�ض طلبها ت�سجيل العالمة التجارية عالمة (نيقرو)
بحروف التينية بالفئة ( )21وبالتالي تدخل هذه الدعوى �ضمن الدعاوى التي يخت�ص
ديوان المظالم والئي ًا بنظرها بموجب ما ن�صت عليه المادة (/1/8ح) من نظامه
ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )51/وتاريخ 1402/7/17ه��ـ ،ولما كان القرار
محل الطعن �صدر بتاريخ 1426/12/22ه �ـ وتقدمت المدعية للديوان بطلب �إلغائه
في 1427/1/21ه�ـ ،وقد ن�صت المادة ( )13من نظام العالمات التجارية على أ�نه:
ــ (� ....إذا �صدر قرار الوزير برف�ض التظلم كان ل�صاحب ال� أش�ن حق الطعن فيه أ�مام
ديوان المظالم خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �إبالغه به) ،وبالتالي تكون المدعية قد
تقدمت خالل المدة المن�صو�ص عليها نظام ًا مما تكون دعواها مقبولة �شك ًال .أ�ما
في المو�ضوع؛ ف�إن العالمة التي تطلب المدعية ت�سجيلها وهي كلمة نيقرو NEGRO
بحروف التينية؛ ف�إنه باطالع الدائرة على هذه العالمة التي تطلب المدعية من المدعى
عليها ت�سجيلها والم�سجلة في عدة دول الحظت أ�نها ر�سم يمثل رج ًال أ��سود اللون في
حالة مبتذلة وفي �صورة مهينة وغير محترمة ،مما يجعل هذه العالمة تتنافى مع مبادئ
ال�شريعة ا إل �سالمية التي تكرم بني �آ دم قال تعالى} :و َل َق ْد كَ َّر ْم َنا َبنِي � آ َد َم . . .
�سورة ا إل�سراء �آية  ،70قال المف�سرون :يخبراهلل تعالى عن ت�شريفه لبني �آدم وتكريمه
�إياهم في خلقه لهم على أ�ح�سن الهيئات و أ�كملها( ،ابن كثير  ،)35/4كما أ�ن ا إل�سالم
لم يفرق بين أ�حد ب�سبب اللون ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال فرق ...وال أ��سود وال أ�بي�ض
� ...إال بالتقوى» ،كما أ�ن ال�صحابي الجليل أ�با ذر ر�ضي اهلل عنه لما ع َّير ال�صحابي
بالل بن أ�بي رباح ر�ضي اهلل عنه ب�سبب لونه فقال له« :يا ابن ال�سوداء» عاتبه �صلى
اهلل عليه و�سلم فقال له�« :إنك امر ؤ� فيك جاهلية» مما تخل�ص معه الدائرة �إلى أ�ن هذه
العالمة محل القرار المطعون فيه تخالف المبادئ الم�ستقرة لدينا والنابعة من قيمنا
وتعاليمنا ا إل�سالمية والتي ت�صدر وفق ًا لها جميع أالنظمة واللوائح والقرارات ومخالفة
لن�ص المادة ( ،)2من نظام العالمات التجارية التي ن�صت على أ�نه (ال تعد وال ت�سجل
عالمة تجارية ا إل�شارات وال�شعارات أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه .... :ج ــ كل
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تعبير أ�و �إ�شارة أ�و ر�سم مخالف للنظام العام وا آلداب العامة) ،والدائرة ال تنفق مع
ما ذكرته المدعية من أ�ن هذه العالمة ال تم�س أ�ي مخلوق أ�و ت�سبب له أالذى ألن كلمة
زنجي أ�و أالحمر من الكلمات المعروفة لو�صف فئة من النا�س ،كون هذه الر�سمة جاءت
في �صورة مبتذلة لهذا الجن�س ولم تظهره ب�صورة محترمة فتظهر مكانته الحقيقية
ك�إن�سان كرمه اهلل عز وجل .والدائرة وهي ب�صدد أ�عمال رقابتها على القرار محل
للدارة
الدعوى في مدى نظاميته من عدمه والتي تهدف منها ال�صالح العام �سواء إ
أ�م أ
للفراد ،وبما لها أ�ي�ض ًا من �سلطة ت�ستمدها من هذه الرقابة �إ�ضافة أ��سباب إللغاء
القرار ا إلداري حتى و�إن لم يثره طالب ا إللغاء ،كما أ�ن لها �إ�ضافة أ��سباب غير ما ذكرته
الجهة ا إلداري��ة في القرار ف�إن الدائرة ت�ضيف على القرار محل الدعوى ف� ً
ضال عن
ال�سبب الذي ذكرته الجهة المدعى عليها والذي هو �صالح لقيام القرار ونفاذه و�صحته
�سبب ًا �آخر ،وهو أ�ن العالمة التجارية جاءت خالية من أ�ي �صفة تميزها فالنظام ن�ص
في المادة (الثانية) على أ�نه :ــ (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات وال�شعارات
أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه :أ� ــ ا إل�شارات الخالية من أ�ي �صفة مميزة،)...
فالعالمة التجارية وفق ًا لنظام العالمات التجارية ال ت�ستحق الحماية النظامية �إال �إذا
كانت ذات �شكل مميز لها طابع أ��صيل ،فالعالمة المجردة من أ�ية �صفة مميزة ال تعد
عالمة تجارية ت�ستحق الحماية .لذلك حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى املقامة من
�شركة ......أالملانية �ضد وزارة التجارة وال�صناعة؛ ملا هو مبني أ
بال�سباب ،واهلل
أ�علم.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية ال�سابعة
رقم /19د�/إ 7/لعام 1427هـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/405ق لعام 1427هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/198ق لعام 1424هـ
رقم الحكم االبتدائي /36د�/إ 2/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /360ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/8/11هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ ا�سم
جغرافـي ـ مقد�سات دينية ـ احتجاج بت�سجيل عالمة خمالفة ـ �سالمة القرار.

ن �ظ��ام ال �ع�لام��ات ال �ت �ج��اري��ة ال �� �ص��ادر ب��ال�م��ر��س��وم ال�م�ل�ك��ي رق ��م (م )5/وتاريخ
1404/5/4هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلدارية رف�ض ت�سجيل عبارة (مكة �سبرنج)
بالالتينية ب�شكل مميز عالمة تجارية لها على الفئة ( )23والتي ترجمتها (ينابيع مكة)
ــ أ��سا�س الرف�ض :أ�ن المادة ( )2من نظام العالمات التجارية لم تجعل العبارات
المطابقة أ�و المماثلة لرمز ذي �صبغة دينية  ،......عالمة تجارية (فقرة  )2كما
أ�نها لم تجعل أال�سماء الجغرافية عالمة تجارية �إذا كان من � أش�ن الت�سجيل �إحداث
اللب�س فيما يتعلق بم�صدر المنتج أ�و الخدمة( ،......فقرة  )6ــ عبارة (ينابيع مكة)
تدل على ا�سم جغرافي مقد�س لدى جميع الم�سلمين ــ ت�سجيلها يعطي �صبغة دينية
وقيمة للمنتجات المو�ضوعة عليها و أ�ن م�صدرها مكة المكرمة ــ ت�سجيل هذه العالمة
احتكار لم�صدر المنتج وت�سمية المن� أش� ألن��ه بالت�سجيل يحق لها منع ال�شركات
أالخرى العاملة في مجال المياه من و�ضع أ�ي عبارة ت�شير �إلى أ�ن م�صدر منتجاتها
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مكة المكرمة ــ ت�سجيل عالمات أ�خرى بالمخالفة لنظام العالمات التجارية ال يبرر
ت�سجيل هذه العالمة طالما أ�ن مقت�ضى النظام ال يجيز ت�سجيلها ــ م� ؤ�داه� :صدور
القرار بالرف�ض متفق ًا مع النظام ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.

حيث �إن وقائع هذه الدعوى تتح�صل في أ�نه �سبق أ�ن تقدم للديوان ......بالوكالة عن
�شركة ......للتجارة وال�صناعة المحدودة با�ستدعاء قيد ق�ضية برقم /1/810ق
وتاريخ 1423/4/25هـ ،يطلب فيه الحكم لموكلته ب�إلغاء قرار وزير التجارة برف�ض
ت�سجيل عبارة (مكة �سبرنج) بالالتيني بالفئة ( )32عالمة تجارية لموكلته .وذكر
في ا�ستدعائه �شرح ًا لدعواه أ�ن موكلته تقدمت لمكتب العالمات التجارية بالوزارة
بتاريخ 1421/6/27ه �ـ ،بطلب ت�سجيل العالمة المذكورة ،فرف�ض المكتب الطلب
واعتر�ضت موكلته أ�مام لجنة التظلمات واالعترا�ضات بالوزارة ،ف أ��صدرت اللجنة
قرارها رقم  1422/397وتاريخ 1422/11/12هـ ،برف�ض االعترا�ض ت أ��سي�س ًا على
أ�ن ت�سجيل العالمة احتكار للم�صدر ويعطي �صبغة دينية وقيمة للمنتج ،فاعتر�ضت
موكلته أ�مام وزير التجارة ولكن الوزير أ�يد قرار اللجنة ،و أ��ضاف وكيل المدعية ب أ�ن
حظر ت�سجيل أال�سماء الجغرافية في المادة  2/2من نظام العالمات التجارية لي�س
مطلق ًا بل مقيد بعدم حدوث لب�س في الم�صدر ،وم�صنع موكلته بمكة فال مخالفة
في بيان م�صدر المنتج ،وكذلك ف�إن كلمة ينابيع تعتبر �إحدى فروع م�سميات م�صادر
المياه ويدل على ذلك وجود العديد من العالمات الم�سجلة العن�صر أال�سا�سي فيها
أ��سماء جغرافية ،ومنها �شركة ينابيع الق�صيم� ،شركة قباء ،المدينة المنورة� ،شركة
مياه مكة المكرمة وبالتالي ،ف�إن ت�سجيل كلمة ينابيع ال ي�سبب احتكار ًا ،كما أ�ن لفظ
مكة ال ي�ضفي �صبغة دينية على المنتج بداللة وجود الع�شرات من العالمات التي
تت�ضمن عبارة مكة المكرمة وال�صفا والكعبة الم�شرفة والحجر أال�سود .وب�إحالة
الق�ضية �إل��ى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين بمحا�ضر ال�ضبط ،و أ�ثناء
المرافعة فيها قدم وكيل المدعية مذكرة لم يخرج م�ضمونها عن عري�ضة الدعوى
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وقدم ممثل الجهة المدعى عليها  ......مذكرتين طلب فيهما رف�ض الدعوى ت أ��سي�س ًا
على أال�سباب التي �سبق ذكرها في قرار لجنة التظلمات واالعترا�ضات ،و أ��صدرت
الدائرة في الق�ضية الحكم رقم  7لعام 1424هـ القا�ضي ب�شطب الدعوى ،وبتاريخ
1424/1/21ه� �ـ ،تقدم للديوان وكيل المدعية با�ستدعاء يطلب فيه �إع��ادة نظر
الدعوى فقيد ق�ضية برقم /1/198ق ،و أ�حيلت �إلى هذه الدائرة ،و أ�ثناء المرافعة في
الدعوى قرر كل من وكيل المدعية وممثل الجهة المدعى عليها تم�سكه بما قدمه في
الدعوى واكتفاءه به .وبجل�سة يوم أالربعاء 1424/2/20هـ ،أ��صدرت الدائرة الحكم
رقم /71د�/إ 2/لعام 1424هـ القا�ضي ب�إلغاء قرار وزير التجارة بت أ�ييد قرار اللجنة
الم�شكلة بالوزارة للنظر في التظلمات واالعترا�ضات رقم ( )792لعام 1422هـ،
برف�ض ت�سجيل العالمة التجارية (ينابيع مكة) باللغة الالتينية .وب�إحالة الق�ضية
�إلى دائرة هيئة التدقيق الخام�سة أ��صدرت فيها بجل�سة يوم ا إلثنين 1426/12/2هـ،
الحكم رقم /349ت 5/لعام 1426ه �ـ القا�ضي (بنق�ض الحكم رقم /71د�/إ2/
لعام 1424هـ ال�صادر من الدائرة ا إلدارية الثانية في الق�ضية رقم /1/198ق لعام
1424هـ ،و�إعادة الق�ضية للدائرة لنظرها طبق ًا أل�سباب الحكم) .وقد أ��س�ست هيئة
التدقيق حكمها على أ�ن ت�سجيل العالمة الم�شار �إليها من � أش�نه أ�ن يحدث لب�س ًا فيما
يتعلق بم�صدر المنتج بحيث يتوهم الم�ستهلك ب أ�ن المياه التي تحمل العالمة هي من
مكة المكرمة ،وقد ن�صت المادة الثانية فقرة (و) من نظام العالمات التجارية على
منع ت�سجيل ما يحدث لب�س ًا في المنتج .أ��شارت الهيئة �إلى أ�نه و�إن كان قد تم ت�سجيل
عالمات تجارية بالمخالفة للنظام ف�إن ذلك ال يبرر ت�سجيل هذه العالمة طالما أ�ن
مقت�ضى النظام ال يجيز ت�سجيلها ،وب�إحالة الق�ضية �إلى الدائرة نظرتها على النحو
المثبت بمحا�ضر ال�ضبط وبجل�سة اليوم قرر طرفا الدعوى تم�سكهما بطلباتهما
ال�سابقة واكتفاءهما بما قدما من مذكرات وم�ستندات في الدعوى.

حيث �إن وكيل المدعية يطلب الحكم لموكلته ب�إلغاء قرار لجنة التظلمات واالعترا�ضات
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بوزارة التجارة وال�صناعة رقم  22/397وتاريخ 1422/11/12هـ ،القا�ضي بت أ�ييد قرار
مكتب العالمات التجارية القا�ضي برف�ض ت�سجيل العالمة محل الدعوى .وحيث �إن
الديوان ،يخت�ص بنظر هذه الدعوى بموجب المادة /1/8ح من نظام الديوان والمادة
التا�سعة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م)5/
وتاريخ 1404/5/4ه�ـ .وحيث الثابت أ�ن ال�شركة المدعية تبلغت بالقرار المطعون
فيه بخطاب الوزارة رقم  221/1066وتاريخ 1423/3/24هـ ،وتقدمت للديوان بهذه
الدعوى بتاريخ 1423/4/25هـ ف�إن الدعوى تكون مقبولة �شك ًال ،وذلك لرفعها خالل
المدة المن�صو�ص عليها بالمادة التا�سعة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ال�صادر
بالمر�سوم المكي رقم (م )5/وتاريخ 1404/5/4هـ .أ�ما عن مو�ضوع الدعوى وهو
طلب وكيل ال�شركة المدعية �إلغاء قرار لجنة التظلمات واالعترا�ضات بالجهة المدعى
عليها رقم  22/397وتاريخ 1422/11/12هـ ،والم ؤ�يد من وزير التجارة وال�صناعة
ب�شرحه على مذكرة العر�ض رقم  11/972وتاريخ 1423/3/16هـ ،برف�ض ت�سجيل
العالمة التجارية عبارة (مكة �سبرينج) بالالتيني ب�شكل مميز داخل مربع عالمة
تجارية با�سم ال�شركة بالفئة ( )32والتي ترجمتها بالعربي (ينابيع مكة) ،وحيث �إن
المادة الثانية من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م)5/
وتاريخ 1404/5/4هـ ،تن�ص على أ�نه (ال تعتبر عالمة تجارية في تطبيق أ�حكام هذا
النظام فقرة ( )2كل تعبير أ�و �إ�شارة أ�و ر�سم مخل بال�شعائر الدينية أ�و يكون مطابق ًا
أ�و مماث ًال لرمز ذي �صبغة دينية بحتة ،كما تن�ص فقرة ( )6أال�سماء الجغرافية �إذا
كان ا�ستعمالها من � أش�نه أ�ن يحدث لب�س ًا فيما يتعلق بم�صدر المنتجات أ�و الخدمات
أ�و أ��صلها أ�و �إذا كان من � أش�نه احتكار بيان للم�صدر أ�و ت�سمية المن� أش� دون وجه حق).
وحيث �إن عبارة (ينابيع مكة) يدل على ا�سم جغرافي مقد�س لدى جميع الم�سلمين
وت�سجيلها يعطي �صبغة دينية وقيمة للمنتجات المطلوب و�ضع العالمة عليها و أ�ن
م�صدرها مكة المكرمة؛ كما أ�ن في ت�سجيل هذه العالمة احتكار ًا لم�صدر المنتج
وت�سمية المن� أش�؛ ألنه يحق للمدعية منع ال�شركات أالخرى العاملة في مجال المياه
من و�ضع أ�ي عبارة ت�شير �إلى أ�ن م�صدر منتجاتها هي مكة المكرمة؛ ألن هذا يخالف
ما ن�صت عليه المادة الثانية (ف )6/2/ال�سالف ذكرها ،كما ت�شير الدائرة �إلى أ�نه
و�إن كان قد تم ت�سجيل عالمات تجارية بالمخالفة لنظام العالمات التجارية ف�إن
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ذلك ال يبرر ت�سجيل هذه العالمة ،طالما أ�ن مقت�ضى النظام ،ال يجيز ت�سجيلها.
مما يكون معه قرار لجنة االعترا�ضات والتظلمات ال�سالف ذكره يتفق والتطبيق
ال�صحيح ألحكام النظام ،مما تنتهي معه الدائرة �إلى رف�ض هذه الدعوى وهو ما
تق�ضي به .فلهذه أال�سباب حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى رقم /1/198ق لعام
1424هـ املقامة من� :شركة ......للتجارة وال�صناعة املحدودة �ضد وزارة التجارة
وال�صناعة .واهلل ويل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثانية
رقم /36د�/إ 2/لعام 1427هـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/198ق لعام 1424هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/1023ق لعام 1427هـ
رقم الحكم االبتدائي /72د�/إ 3/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /356ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/8/5هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار وزارة التجارة قبول ت�سجيل كلمة )(EMICRON

عالمة تجارية بالفئة ( )5ل�شركة ......ا إلماراتية بحجة أ�نها تملك العالمة التجارية
الم�سجلة ( )EMICRONوالعالمة التجارية ( )DIAMICRONALبالفئة ( )5ــ
بالمقارنة بين العالمات يظهر ت�شابه كبير �إذ �إن العالمة المطلوب ت�سجيلها هي ذات
عالمة المدعية بعد حذف حرفي ( )I, Dالالتينيين وا�ستبدال حرف ( )Aبحرف
( )Eونطقهما متقارب ،كما أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها فيها ت�شابه كبير مع عالمة
المدعية ــ العالمتان بالحروف الالتينية العادية ولي�س هناك ما يميز �إحداهما عن
أالخرى مما يكون اللب�س والخلط بينهما وارد ًا و�ضع العالمتين على أالدوية والخلط
بينهما فيه �ضرر أ�كبر ــ كون العالمة ت�صرف من قبل مخت�ص طبي أ�و �صيدلي ال
يمنع من وقوع اللب�س والخلط عند �صرف الدواء دون و�صفة ــ الفئة للعالمتين لي�ست
خا�صة أ
بالدوية فقط وت�شمل منتجات أ�خرى قد يقع فيها اللب�س كذلك ــ م ؤ�داه :دخول
الت�سجيل في الحظر المبين في المادة (/2ل) من نظام العالمات التجارية الذي
منع ت�سجيل ا إل�شارات الم�شابهة لعالمات �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها و�صدور القرار
في كل ذلك مخالف للنظام ــ أ�ثره� :إلغاء قرار قبول الت�سجيل.
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تتلخ�ص وقائع الدعوى في أ�ن  ،......تقدم بدعوى �إلى الديوان �ضد وزارة التجارة
وال�صناعة طالب ًا �إلغاء قرار الوزارة قبول ت�سجيل كلمة ( أ�مكرون) بحروف التينية
 EMICRONعالمة تجارية بالفئة ( )5ل�شركة ......ا إلماراتية ،وذكر أ�ن موكلته
تملك العالمة التجارية كلمة  DIAMICRONديمكرون والم�سجلة بوزارة التجارة
وال�صناعة بتاريخ 1396/5/16ه �ـ ومنذ ذلك التاريخ والمدعية ت�ستعمل العالمة،
كما أ�نها تملك عالمة  DIAMICRONALديامكرونال بالفئة ( )5و أ�ن العالمة
المعلن عنها كلمة �إيمكرون بحروف التينية بالفئة ( )5مطابقة وم�شابهة لعالمة
المدعية في النطق والجر�س ال�صوتي ،وقبولها ينافي المادة الثانية فقرة (ل) من
نظام العالمات التجارية مما ي�سبب ت�ضلي ًال للم�ستهلك و�إلى انت�شار العالمة على
ح�ساب المدعية مما ي�سبب مناف�سة غير م�شروعة .وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه الدائرة
با�شرت نظرها ،حيث ح�ضر عن المدعية وكيلها ،......بموجب الوكالة المرفق
�صورة منها ب أ�وراق الدعوى ،وح�ضر عن المدعى عليها ممثلها ،......كما ح�ضر عن
ال�شركة ا إلماراتية طالبة الت�سجيل وكيلها  ،......بموجب الوكالة الم�صادق عليها
من كاتب العدل في دبي بتاريخ  ،2000/9/16والمرفق �صورة منها أ
بالوراق ،وقد
رد وكيل طالبة الت�سجيل بمذكرة جاء فيها أ�ن �شرط المادتين (/2ل) و( )21من
نظام العالمات التجارية لم يتوفر على طلب موكلته ،وذلك لالختالف والتباين بين
عالمات المدعية وطلب موكلته ،وذلك أ�ن النظر يكون العالمة بمجملها دون تجزئتها
و أ�نه ال يرى ت�شابه ًا أ�و تطابق ًا بين العالمة المطلوب ت�سجيلها وعالمات المدعية
و أ�ن ا�شتراك العالمة في ال�ستة حروف أالخيرة ال يعني الت�شابه الذي يحدث اللب�س،
و أ�ن عالمة موكلته م�سجلة ب أ�غلب الدول ومنتجاتها عرفت بالجودة ،كما ذكر ممثل
الوزارة ب أ�نه يتفق مع وكيل طالبة الت�سجيل فيما رد به ،و أ��ضاف ب أ�ن العالمة المطلوب
ت�سجيلها تو�ضع بالفئة ( )5وهي تتعلق أ
بالدوية والمواد ال�صيدلية وهي ال ت�صرف
�إال من مخت�ص �صيدلي أ�و طبيب وبالتالي ف�إن احتمال وقوع اللب�س بعيد ،وعقب وكيل
المدعية ب أ�ن المنتجات الطبية ال يلزم �صرفها من قبل مخت�ص وبالتالي ف�إن وقوع
اللب�س وارد ،كما أ�نها تتعلق ب�صحة النا�س وبالتالي ف�إن ال�ضرر في اللب�س أ�كبر.
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حيث �إن الدعوى تتعلق بطلب �إلغاء قبول وزارة التجارة وال�صناعة ت�سجيل عالمة
تجارية ف�إنها مما يدخل في اخت�صا�ص الديوان طبق ًا للمادة الثامنة فقرة (/1ح) من
نظامه .وحيث �إنه تم ا إلعالن عن العالمة بجريدة أ�م القرى بالعدد ( )4078بتاريخ
1426/12/6هـ ،وتقدم المدعي بدعواه بتاريخ 1427/3/5هـ ،وبالتالي ف�إن الدعوى
مقدمة خالل المدة المحددة بالمادة الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية.
وحيث �إنه باالطالع على العالمة محل االعترا�ض يتبين أ�نها عبارة عن كلمة (�إمكرون)
بحروف التينية  EMICRONوذلك من خالل ا إلعالن المن�شور في جريدة أ�م القرى،
كما أ�نه باالطالع على عالمة المدعية من خالل �صورة �شهادة ت�سجيل العالمة يتبين
أ�نها عبارة عن كلمة  DIAMICRONديمكرون بحروف التينية ،وبالمقارنة نجد
بينها ت�شابه ًا كبير ًا حيث �إن العالمة المطلوب ت�سجيلها هي ذات عالمة المدعية بعد
حذف حرفي  Iو Dالالتينيين وا�ستبدال حرف  Aبحرف  Eونطقهما متقارب ب�شكل
كبير ،كما أ�ن نطق العالمة المطلوب ت�سجيلها فيه ت�شابه كبير مع عالمة المدعية،
والعالمتان بالحروف الالتينية العادية ولي�س هناك ما يميز �إحداهما عن أالخرى؛
مما يكون معه اللب�س والخلط بينهما وارد ال �سيما أ�نهما تو�ضعان على أالدوية والخلط
بينهما فيه �ضرر أ�كبر ،و أ�ما كون العالمة ت�صرف من قبل مخت�ص طبيب أ�و �صيدلي
ف�إن ذلك ال يمنع من وقع الخلط واللب�س عند �صرف الدواء أ�و �صرفه دون و�صفه،
كما أ�ن الفئة ( )5الم�سجلة عليه عالمة المدعية والمطلوب ت�سجيل العالمة محل
االعترا�ض عليها لي�ست خا�صة أ
بالدوية فقط و�إنما ت�شمل منتجات أ�خرى ،وعليه ف�إن
ت�سجيل العالمة يدخل في الحظر الذي ن�صت عليه المادة الثانية فقرة (ل) من نظام
العالمات التجارية مما ال يجوز معه ت�سجيل العالمة .وعليه وبعد المداولة حكمت
الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل كلمة �إمكرون ب أ�حرف
التينية عالمة جتارية ل�شركة ......ا إلماراتية بالفئة ( .)5وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثالثة
رقم /72د�/إ 3/لعام 1427ه��ـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/1023ق لعام 1427هـ،
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/911ق لعام 1427هـ
رقم الحكم االبتدائي /76د�/إ 3/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /354ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/8/5هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ رموز
دينية.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار وزارة التجارة وال�صناعة رف�ض طلبها ت�سجيل
الكلمة ( )Churchsت�شير�ش�س عالمة تجارية لها بالفئة ( )18ــ الجهة ا إلدارية
أ�قامت قرارها بالرف�ض ألن كلمة ( )churchsالالتينية تعني كني�سة ــ الثابت من
معاجم الترجمة أ�ن تلك الكلمة تعني كني�سة أ�و متعبد الن�صارى ــ المدعية ال تنكر
معان أ�خرى ــ االطالع على و�صف العالمة من خالل ا�ستمارة
ذلك و�إنما تذكر أ�ن لها ٍ
طلب الت�سجيل يتبين أ�نها (ت�شير�ش�س) فقط بخالف ما و�صفها المدعي وكالة في
الئحة دعواه ــ المادة (/2ب) جعلت كل تعبير أ�و �إ�شارة أ�و ر�سم مخل بالدين أ�و يكون
مطابق ًا أ�و مماث ًال لرمز ذي �صبغة دينية محظور ًا ت�سجيله وال يعد عالمة تجارية ــ
الكني�سة من الرموز الدينية عند الن�صارى ــ م ؤ�داه :قيام قرار رف�ض الت�سجيل على
�صحيح حكم النظام ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.
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تتلخ�ص الوقائع في هذه الدعوى أ�نه بتاريخ 1427/2/28ه �ـ تقدم المدعي وكالة
بالئحة دعوى ت�ضمنت أ�ن موكلته تقدمت لوزارة التجارة وال�صناعة بطلب ت�سجيل
العالمة التجارية كلمة (ت�شير�ش�س) بحروف التينية ب�شكل مميز ،أ��سفلها كلمتا
�إنجلي�ش �شوز بحروف التينية خا�صة ،و أ�عالها كلمة (نور ثهمبتون انجلترا) بحروف
التينية يعلوها �شعار أ��سدين مميز ،وجميعها داخل �شكل أ�هليجي محاط بم�ستطيل
في الفئة (� )18إال أ�ن المدعى عليها رف�ضت الطلب بالخطاب رقم  28/8509وتاريخ
1426/6/21هـ ب�سبب أ�ن العن�صر أال�سا�سي في العالمة يعني كني�سة ،و أ��ضاف أ�نه
تظلم من قرار الرف�ض طبق ًا للمادة ( )13من نظام العالمات التجارية مو�ضح ًا
التميز في عالمة موكلته عن غيرها من العالمات ب أ�نها ال تعني كني�سة؛ حيث �إن لها
معان في اللغة العربية تعني �صالة أ�و طائفة� ،إ�ضافة �إلى أ�نها العالمة أال�صلية
عدة ٍ
لموكلته وقد �سجلت لها عالمتين على الفئتين ( 18و )25في المملكة بحروف التينية،
و أ�كد المدعي في دعواه أ�ن عالمة موكلته ال تم�س ال�شعائر الدينية ،كما أ�ن العالمة
بها عنا�صر تميزها عن غيرها وتجعلها عالمة جديرة بالحماية ،كما أ�نها م�ستعملة
عن طريق �شركة رباعيات للتجارة الدولية بجدة وم ؤ��س�سة ركن الجلد التجارية في
الخبر ،وانتهى في دعواه �إلى طلب �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة برف�ض طلب
ت�سجيل عالمة موكلته ،و�سجلت الدعوى ق�ضية و أ�حيلت للدائرة فبا�شرت نظرها وفق
المثبت ب�ضبط الق�ضايا .حيث ح�ضر وكيل المدعى  ،......بموجب الوكالة المرفق
�صورة منها أ
بالوراق ،وح�ضر عن وزارة التجارة وال�صناعة ممثلها  ،......ورد على
الدعوى بمذكرة ت�ضمنت أ�ن المادة ( )2من نظام العالمات التجارية ن�صت على
أ�نه (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ( ،......ب) كل تعبير أ�و �إ�شارة أ�و ر�سم مخل
بالدين أ�و يكون مطابق ًا أ�و مماث ًال لرمز ذي �صبغة دينية) و أ�ن العالمة المطلوب
ت�سجيلها تعني بالعربية (الكني�سة) وهي من الرموز الدينية التي ال يجوز ت�سجيلها
طبق ًا لن�صو�ص النظام ،و أ��ضاف أ�ن خط أ� وزارة التجارة وال�صناعة في قبول ت�سجيل
تلك العالمة على فئات أ�خرى ،ال يبرر اال�ستمرار في الوقوع في الخط أ� مرة أ�خرى
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وطلب رف�ض دعوى المدعية ،وذكر وكيل المدعي ب أ�نه يكتفي بما جاء في عري�ضة
دعواه و أ�نهى أالطراف ما لديهم.

حيث �إن المدعية تهدف في �إقامتها للدعوى �إلى �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة
القا�ضي برف�ض طلبها ت�سجيل العالمة التجارية ( )churchsت�شير�ش�س في الفئة
( )18ف�إن هذه الدعوى تعد من المنازعات النا�شئة عن تطبيق نظام العالمات
التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28هـ ،التي يخت�ص
ديوان المظالم بنظرها طبق ًا للمادة (/1/8ح) من نظامه ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )51/تاريخ 1402/7/17هـ ،كما تعتبر ح�سب التكييف النظامي طعن ًا في
قرار المدعى عليها وتدخل الدعوى تبع ًا الخت�صا�ص الديوان الوالئي في اخت�صا�ص
الدائرة النوعي والمكاني طبق ًا لقراري معالي رئي�س الديوان رقم  100لعام 1422هـ
ورقم  11لعام 1406هـ .وحيث �إنه عن قبول الدعوى �شك ًال ،فالثابت تبلغ المدعية
بقرار معالي وزير التجارة رف�ض طلب ت�سجيل العالمة التجارية محل النزاع بخطاب
مدير عام العالمات والوكاالت التجارية رقم  28/1417وتاريخ 1427/2/4هـ،
وحيث �إن المدعية تظلمت �إلى ديوان المظالم بتاريخ 1427/2/28هـ ،با�ستدعائها
المقيد برقم /1/911ق فيكون تقدمها خالل المدد المحددة لقبول االعترا�ض على
قرار المدعى عليها وفق المادة الثالثة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ،و أ�ما
عن مو�ضوع الدعوى فالثابت من أ�وراق الق�ضية أ�ن المدعى عليها قد أ�قامت قرارها
برف�ض ت�سجيل عالمة المدعية ألن كلمة  CHURCHSالالتينية تعني (كني�سة)،
وحيث الثابت من معاجم الترجمة أ�ن تلك الكلمة تعني كني�سة أ�و متعبد الن�صارى
معان أ�خرى ،وباطالع الدائرة على و�صف
والمدعي ال ينكر ذلك ،و�إنما يذكر أ�ن لها ٍ
العالمة المطلوب ت�سجيلها من خالل ا�ستمارة طلب الت�سجيل المرفق �صورة منها في
أالوراق المقدمة من ممثل وزارة التجارة يتبين أ�نها كلمة ت�شير�ش�س فقط بخالف ما
و�صفها المدعي وكالة في الئحة دعواه ،وحيث �إن المادة الثانية ن�صت على أ�نه ال تعد
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وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات وال�شعارات أ
والعالم الوارد بيانها ومنها (ب)
كل تعبير أ�و �إ�شارة أ�و ر�سم مخل بالدين أ�و يكون مطابق ًا أ�و مماث ًال لرمز ذي �صبغة
دينية .وحيث �إن الكني�سة من الرموز الدينية لدى الن�صارى ف�إنه ال يجوز ت�سجيلها
طبق ًا لهذه المادة وتكون المدعى عليها قد أ�قامت قرارها على �سند �صحيح من
النظام .ولكل ما تقدم حكمت الدائرة :برف�ض دعوى �شركة ......الربيطانية �ضد
وزارة التجارة وال�صناعة .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثالثة
رقم /76د�/إ 3/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/911ق لعام 1427هـ ،فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/735ق لعام 1424هـ
رقم الحكم االبتدائي /46د�/إ 1/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /363ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/8/19هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ هيئة
أالمر باملعروف والنهي عن املنكر ـ رموز دينية ـ �سالمة القرار.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

الجهة ا إلدارية المدعية تطعن في قرار وزارة التجارة قبول ت�سجيل حرف تي ()T
ب�شكل خا�ص داخل �إطار بي�ضوي عالمة تجارية ل�شركة  ،......بالفئة ( )6بحجة أ�نه
يمثل ال�صليب وهو �شعار الن�صارى المنهي عن اتخاذه �شرع ًا ــ العالمة تمثل الحرف
أالول من ا�سم ال�شركة طالبة الت�سجيل ور�سم هذا الحرف بنف�س الطريقة والكيفية
التي يكتب بها هذا الحرف عادة وعرف ًا في تلك اللغة ،ومن ثم ف أ�نه ال يعد ت�سجيل
هذا الحرف �صليب ًا ــ الحرف محاط بدائرة مغلقة على �شكل بي�ضة فيبتعد عن �شبهة
ق�صد ت�سجيل عالمة ال�صليب عالمة تجارية وينتفي المحظور ال�شرعي ــ المادة
أالول��ى من نظام العالمات التجارية اعتبرت الحروف المميزة من �ضمن ما يعد
عالمة تجارية ــ م ؤ�داه :قيام قرار الت�سجيل متفق ًا مع النظام ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.
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تتلخ�ص وقائع الدعوى في أ�ن المدعية تقدمت للديوان بالئحة دع��وى تت�ضمن
اعترا�ضها على قبول الوزارة طلب ت�سجيل الحرف الالتيني (تي) ( )Tب�شكل خا�ص
داخل �إطار بي�ضوي عالمة تجارية ل�شركة ......أاللمانية بالفئة  6والمعلن عنه في
جريدة أ�م القرى بالعدد رقم  2838تاريخ 1423/12/13هـ ،بحجة أ�نه يمثل ال�صليب
وهو �شعار الن�صارى المنهي عن اتخاذه �شرع ًا ولمخالفته الفقرة (ب ،ج) من المادة
الثانية من نظام العالمات التجارية ،وطلبت الهيئة �إلغاء القرار .وب�إحالة الق�ضية
�إلى هذه الدائرة حددت جل�سة لنظرها ح�ضرها ممثل المدعية  ،......وممثل الجهة
المدعى عليها  ،......كما ح�ضر وكيل طالبة الت�سجيل ،و أ�جاب ممثل الوزارة على
الدعوى ب أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها عبارة عن حرف (تي) الالتيني داخل �إطار
بي�ضوي و أ�نها ال تمثل ر�سم �صليب ،والمادة أالول��ى من نظام العالمات التجارية
اعتبرت الحروف من �ضمن ما يعد عالمة تجارية ،وق��دم وكيل طالبة الت�سجيل
مذكرة أ�كد فيها أ�ن الحرف (تي) المطلوب ت�سجيله هو حرف التيني ولي�س ر�سم ًا
ل�صليب؛ �إذ �إن ال�شكل المعروف لل�صليب هو تقاطع خطين م�ستقيمين ،وعقب
ممثل المدعية ب أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها ُر�سمت ب�شكل خا�ص مما أ�خرجها
عن �شكل الحرف الالتيني (تي) �إلى �شكل �صليب وقدم �صورة من �صفحات كتاب
(كيف تدعو ن�صراني ًا �إلى ا إل�سالم؟) لم ؤ�لفه  ،......ن�شر مكتبة دار ال�سالم طـ 2عام
1414هـ ،و�صورة �صفحة من قامو�س الكتاب المقد�س من من�شورات مكتبة الم�شعل
ببيروت ب�إ�شراف رابطة الكنائ�س ا إلنجيلية في ال�شرق أالو�سط وت أ�ليف نخبة من
أال�ساتذة ذوي االخت�صا�ص ومن الالهوتيين ،والتي تو�ضح أ��شكا ًال متعددة ومختلفة
من ال�صلبان ومن �ضمنها �شكل العالمة محل الدعوى .بعد ذلك أ��صدرت الدائرة
بت�شكيلها ال�سابق حكمها رقم /93د�/إ 1/لعام 1424هـ ،ب�إلغاء قرار الوزارة فقدمت
الوزارة اعترا�ضها عليه ،وبعر�ضه على هيئة التدقيق نق�ضت الحكم و أ�عادت الق�ضية
�إلى الدائرة أل�سباب مجملها أ�ن الحرف (تي) الالتيني داخل �شكل بي�ضوي هو
الحرف أالول من ا�سم ال�شركة طالبة الت�سجيل وجعله عالمة تجارية لها أ�مر �سائغ
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ولم يظهر من واقع االطالع على العالمة أ�نها ت�شتمل على محظور �شرعي .وقررت
الدائرة بت�شكيلها الحالي فتح المرافعة في الق�ضية وا�ستمعت الدائرة �إلى أ�قوال
أ�طراف الدعوى ولم تخرج عما احتواه ملف الق�ضية.

بعد االطالع على أ�وراق الق�ضية تبين أ�نها اعترا�ض على قرار ال��وزارة قبول طلب
ت�سجيل الحرف الالتيني (تي  )Tداخل �شكل بي�ضوي عالمة تجارية ل�شركة......
أاللمانية فيخت�ص الديوان بنظر الدعوى وفق ًا للمادة (/1/8ح) من نظامه والمادة
( )15من نظام العالمات التجارية .وحيث �إن ا إلعالن عن الطلب في الجريدة بتاريخ
1423/12/13هـ ،وتقدمت المدعية بدعواها �إلى الديوان بتاريخ 1425/3/12هـ،
فتكون الدعوى مرفوعة خالل المدة النظامية .وفي المو�ضوع؛ ف�إن الثابت للدائرة
أ�ن العالمة تمثل الحرف أالول من ا�سم ال�شركة ،ور�سم هذا الحرف بنف�س الطريقة
والكيفية التي يكتب بها هذا الحرف عادة وعرف ًا في تلك اللغة ،ومن ثم ف�إنه ال يعد
ت�سجيل هذا الحرف �صليب ًا� ،إ�ضافة �إلى أ�ن الحرف محاط بدائرة مغلقة على �شكل
بي�ضة وفق ًا لما ن�شر في ا إلع�لان ،وبالتالي ف�إنه يبعد �شبهة ق�صد ت�سجيل عالمة
ال�صليب عن العالمة محل الدعوى ،مما ترى معه الدائرة أ�ن ت�سجيل هذه العالمة ال
يعد من قبيل ت�سجيل ال�صليب عالمة تجارية ،ومن ثم ينتفي المحظور ال�شرعي.لهذه
أال�سباب وبعد المداولة حكمت الدائرة :برف�ض دعوى الرئا�سة العامة لهيئة أالمر
باملعروف والنهي عن املنكر �ضد وزارة التجارة وال�صناعة .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية أالوىل
رقم /46د�/إ 1/لعام 1427هـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/735ق لعام 1424هـ ،فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

1754

رقم الق�ضية /1/689ق لعام 1427هـ
رقم الحكم االبتدائي /22د�/إ 7/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /364ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/8/19هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ
اختالف الفئة.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تعتر�ض على قرار وزارة التجارة قبول ت�سجيل العالمة التجارية
حرف (جي  )Gبالالتيني ب�شكل مميز ي�شبه ال�سهم بالفئة ( )5بحجة م�شابهتها
لعالمتها التجارية التي هي عبارة عن حرف (جي  )Gالالتيني يتو�سطه ر�سم الكرة
أالر�ضية ومحددة باللون أال�صفر أ
والزرق بالفئة ( )37ــ الم�ستقر عليه أ�ن الحماية
النظامية للعالمة التجارية ال تكون �إال �إذا كانت العالمة المطلوب ت�سجيلها في ذات
الفئة ــ اختالف الفئة يجعل الحماية ال ت�سري ــ عالمة المدعية تو�ضع على خدمات
ا إلن�شاء وال�صيانة والتنظيف وت أ�جير معدات البناء وا إلن�شاء ،أ�ما العالمة التجارية
المطلوب ت�سجيلها فتو�ضع على م�ستح�ضرات طبية ،وثمة فرق وا�ضح في ذلك ينفي
اللب�س والخلط ــ م ؤ�داه :قيام قرار الت�سجيل متفق ًا مع النظام ــ م�ستنده :المادة
(/2ل) التي جعلت المنع من الت�سجيل في العالمات الم�شابهة في خدمات أ�و
منتجات م�شابهة ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.
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تتح�صل وقائع هذه الدعوى في أ�ن وكيل المدعية تقدم بتاريخ 1427/2/11هـ،
لديوان المظالم بالئحة دعوى حا�صلها أ�ن موكلته تعتر�ض على ت�سجيل العالمة
التجارية حرف (جي) الالتيني ل�صالح ال�شركة الكندية ، ......وذلك لم�شابهتها
للعالمة التجارية العائدة لموكلته برقم  25/445وتاريخ 1419/5/15هـ ،وتطلب
�إلغاء قرار الجهة المدعى عليها بقبول ت�سجيلها ،وبعد أ�ن قيدت ق�ضية أ�حيلت �إلى
الدائرة التي نظرتها على نحو ما هو ثابت بدفتر �ضبط الق�ضايا ،وعند ح�ضور كل
من وكيل ال�شركة المدعية وممثل الجهة المدعى عليها للدائرة �س أ�لت وكيل المدعية
عند دعوى موكلته ،فذكر أ�نه يح�صرها في طلبه �إلغاء قرار الجهة المدعى عليها
قبول ت�سجيل العالمة التجارية حرف (جي) الالتيني ب�شكل مميز ي�شبه ال�سهم
في الفئة ( )5وذلك لت�شابهها مع عالمة موكلته حرف (جي) الالتيني في الفئة
( .)37وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها على دعوى المدعية أ�جاب
أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها تختلف تمام ًا عن العالمة الم�سجلة� ،إ�ضافة �إلى
اختالف طبيعة المنتجات التي �ستو�ضع عليها العالمة المطلوب ت�سجيلها؛ حيث
�ستو�ضع على منتجات أالدوية والم�ستح�ضرات الطبية في حين أ�ن عالمة المدعية
م�سجلة على خدمة �إن�شاء و�صيانة المباني في الفئة ( )37و أ�ن هناك تباين ًا كبير ًا
بين منتجات الفئتين وبالتالي ال يوجد الت�شابه الم ؤ�دي لحدوث اللب�س ،وطلب من
الدائرة رف�ض دعوى المدعية ،وب�س ؤ�ال وكيل المدعية عن رده على جواب الجهة
المدعى عليها ذكر أ�نه يكتفي بما قدمه وكذا قرر مثل الجهة المدعى عليها ،هذا
وقد ح�ضر جل�سات المرافعة في هذه الدعوى عن ال�شركة المدعية �شركة......
وكيلها ال�شرعي  ،......بموجب الوكالة رقم  ،......وتاريخ 1427/3/7هـ ال�صادرة
من كتابة عدل الدمام الثانية ،كما ح�ضر عن الجهة المدعى عليها وزارة التجارة
وال�صناعة  ،......بموجب القرار رقم  10844وتاريخ 1425/11/22هـ.
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لما كانت المدعية تهدف من �إقامة دعواها �إلغاء قرار الجهة المدعى عليها ت�سجيل
العالمة التجارية حرف (جي) الالتيني بالفئة ( )5وبالتالي تدخل هذه الدعوى
�ضمن الدعاوى التي يخت�ص ديوان المظالم والئي ًا بنظرها بموجب ما ن�ص عليها نظام
ديوان المظالم ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )51/وتاريخ 1402/2/17هـ،
في المادة (/1/8ح) ،ولما كان القرار محل الطعن تم �شهره بجريدة أ�م القرى
بالعدد ال�صادر في تاريخ 1427/2/3هـ ،وتقدمت المدعية للديوان باالعترا�ض على
قبول ت�سجيل العالمة بتاريخ 1427/2/11ه �ـ ،وقد ن�صت المادة ( )15من نظام
العالمات التجارية على أ�نه( :لكل ذي م�صلحة االعترا�ض على قبول ت�سجيل العالمة
أ�مام ديوان المظالم خالل ت�سعين يوم ًا من تاريخ �شهرها) وبالتالي تكون المدعية
قد تقدمت خالل المدة المن�صو�ص عليها نظام ًا مما تكون دعواها مقبولة �شك ًال.
أ�ما عن المو�ضوع؛ ف�إن العالمة التجارية التي تعتر�ض المدعية على ت�سجيلها وهي
حرف (جي) الالتيني ب�شكل مميز ي�شبه ال�سهم في الفئة ( )5و�سبب اعترا�ضها هو
م�شابهتها لعالمتها التجارية الم�سجلة برقم  25/445وتاريخ 1419/5/15هـ ،التي
هي عبارة عن حرف (جي) الالتيني يتو�سطه ر�سم للكرة أالر�ضية ومحددة باللون
أال�صفر أ
والزرق في الفئة ( ،)37ولما كانت العالمة التجارية العائدة للمدعية في
فئة ( )37تختلف عن الفئة التي عليها العالمة التجارية المطلوب ت�سجيلها والتي
هي على الفئة ( .)5ولما كان من الم�ستقر عليه أ�ن الحماية النظامية للعالمة
التجارية ال تكون �إال �إذا كانت العالمة التجارية المطلوب ت�سجيلها في ذات الفئة،
أ�ما وقد اختلفت فئة العالمة التجارية المطلوب ت�سجيلها عن فئة العالمة التجارية
للمدعية ف�إن الحماية النظامية ال ت�سري عليها ،ف� ً
ضال عن ذلك ف�إن العالمة التجارية
للمدعية كما يت�ضح من �شهادة ت�سجيل العالمة رقم  25/445تو�ضع على خدمات
ا إلن�شاء وال�صيانة والتنظيف وت أ�جير معدات البناء وا إلن�شاء ،أ�ما العالمة التجارية
المطلوب ت�سجيلها كما يت�ضح من �إعالن �شهرها في جريدة أ�م القرى ف�إنها تو�ضع
على م�ستح�ضرات طبية ،فثمة فرق وا�ضح بين ما تو�ضع عليه العالمتان وهذا ينفي
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اللب�س أ�و الخلط الذي ربما يقع لو كان هناك ت�شابه أ�و تماثل بين العالمتين ،فكيف
مع عدم وجود أ�ي ت�شابه بينهما ،فهناك اختالف وا�ضح بين العالمتين ي�ستطيع
تمييزه ال�شخ�ص العادي ولي�س ذا الخبرة مما ال يكون معه �سبب إللغاء قرار الجهة
المدعى عليها بقبول طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  .142600939لذلك حكمت
الدائرة :برف�ض الدعوى املقامة من �شركة� ......ضد وزارة التجارة وال�صناعة؛ ملا
هو مو�ضح أ
بال�سباب .وباهلل التوفيق ،واهلل أ�علم.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية ال�سابعة
رقم /22د�/إ 7/لعام 1427هـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/689ق لعام 1427هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/3000ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /63د�/إ 1/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /383ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/9/1هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ اجلر�س ال�صوتي ـ احتاد الفئة.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلدارية رف�ض ت�سجيل كلمة ( )BIBIبحروف
التينية يعلوها �شكل مميز على الفئة ( )25ــ المدعى عليها ا�ستندت في الرف�ض لت�شابه
العالمة المطلوب ت�سجيلها مع العالمة التجارية الحرفين ( )B.Bبي.بي والعالمة
التجارية ( )PEPEبحروف التينية على الفئة ( )25ــ بالمقارنة بين العالمات
خ�صو�ص ًا العالمة ( )B.Bمع المطلوب ت�سجيلها يت�ضح الت�شابه بينهما في ال�شكل
العام والحروف وكذا من ناحية النطق والجر�س ال�صوتي؛ �إذ ي�صعب التفريق بينهما
في النطق مع اتحاد فئة الحماية؛ مما يحقق اللب�س والخلط لدى الم�ستهلك ويحط
من قيمة منتجات ا آلخرين ــ م�ستنده :المادة (/2ل) من نظام العالمات التجارية
التي منعت ت�سجيل �إ�شارة م�شابهة لعالمة م�سجلة ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى في أ�ن  ،......ب�صفته وكي ًال عن �شركة  ،......تقدم
للديوان بتاريخ 1426/7/19ه �ـ ،با�ستدعاء ذكر فيه أ�ن موكلته تقدمت �إلى �إدارة
العالمات التجارية بطلب ت�سجيل كلمة بيبي ( )BIBIبحروف التينية يعلوها
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�شكل مميز على الفئة  ،25وتم رف�ض الطلب من �إدارة العالمات التجارية؛ وذلك
لت�شابههما مع العالمة التجارية الحرفين ( )B.Bبي.بي وكذلك العالمة التجارية،
بيبي ( )PEPEبحروف التينية ،وتقدمت موكلته بتظلم �إلى وزير التجارة وال�صناعة
ألن العالمتين �سبب الرف�ض ال ت�شابهان عالمة موكلته؛ فعالمة موكلته جديدة
ومبتكرة ولي�س هناك ما يمنع ت�سجيلها نظام ًا ،وتم رف�ض التظلم أ�مام الوزير ،أ
ولن
نظام العالمات التجارية وا�ضح في تحديد معنى العالمة التجارية؛ ألن عالمة
موكلته تختلف عما ذهب �إليه مكتب العالمات التجارية في وج��ود ت�شابه بينها
وبين العالمات أالخرى؛ فعالمة موكلته مميزة في كتابة أالحرف الالتينية وكذلك
وجود الر�سمة التي تميزها عن غيرها ،فمث ًال العالمة أالولى �سبب الرف�ض عبارة
عن الحرفين الالتينيين  B.Bداخ��ل �شكل بي�ضوي وتختلف عن عالمة موكلته،
كما أ�ن العالمة الثانية تمتاز بوجود عنا�صر أ�خرى م�ضافة �إليها وهي كلمة وورلد
( )WORLDوكذلك كلمة �سيرف�س ( )SERVICEفي أال�سفل ،لذا ف�إن وقوع اللب�س
في أالذه��ان يكون معدوم ًا في هذه الحالة بحيث يمكن للم�ستهلك العادي تناول
هذه المنتجات دون أ�ي عناء في التعرف �إليها .كما أ�ن العالمة التجارية المطلوب
ت�سجيلها جزء من اال�سم التجاري لموكلته مما يعني اكت�سابها �شهرة و أ�كثر تميز ًا،
وقامت موكلته بت�سجيل هذه العالمة في عدة دول أ�مريكية و أ�وروبية منها بريطانيا
برقم  ،......بلد العالمة �سبب الرف�ض الثانية  PEPEدون أ�ي اعترا�ض من ال�شركة
البريطانية ،با إل�ضافة �إلى ا�ستعمال عالمتها التجارية في أ��سواق المملكة العربية
ال�سعودية منذ عدة �سنوات مما أ�ك�سبها �شهرة كبيرة لدى الجمهور المتداول لهذه
المنتجات ،وطلب �إلغاء قرار وزير التجارة القا�ضي برف�ض ت�سجيل العالمة التجارية
لموكلته .وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين في محا�ضر
ال�ضبط ،و أ�ثناء المرافعة فيها قدم ممثل الجهة المدعى عليها  ،......مذكرة رد على
الدعوى ت�ضمنت أ�ن قرار وزير التجارة برف�ض ت�سجيل العالمة التجارية محل الدعوى
جاء متفق ًا مع نظام العالمات التجارية و أ�ه��داف النظام التي من �ضمنها حماية
الم�ستهلك وحماية المنتجات أالخرى من التعر�ض للحط من قيمتها ،والعالمة محل
الدعوى تت�شابه مع العالمة التجارية الحرفين ( )B.Bداخل �شكل بي�ضوي الم�سجلة
برقم  55/193لم ؤ��س�سة  ......التجارية بالفئة  25وكذلك العالمة التجارية كلمة
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( )PEPEالم�سجلة برقم  78/289ل�شركة  ،......بالفئة  ،25وهذا الت�شابه يدخل
�ضمن �إطار الحظر المن�صو�ص عليه في المادة /2ل من نظام العالمات التجارية
وطلب رف�ض الدعوى.

بعد االط�لاع على أ�وراق الدعوى تبين أ�نها اعترا�ض على ق��رار �إداري فيخت�ص
الديوان بنظره وفق ًا للمادة /1/8ح من نظام دي��وان المظالم ،والمادة  13من
نظام العالمات التجارية .وحيث �إن المدعية تبلغت بقرار الوزير بموجب خطاب
مدير عام �إدارة العالمات والوكاالت التجارية الم ؤ�رخ 1426/6/19ه�ـ ،تبلغت به
في 1426/6/24هـ ،وتقدمت بدعواها للديوان في 1426/7/19هـ ،فتكون الدعوى
مرفوعة خالل المدة المحددة نظام ًا .وفي المو�ضوع ف�إنه بمقارنة العالمة المطلوب
ت�سجيلها وهي ( )BIBIبالعالمتين �سبب الرف�ض وبخا�صة عالمة ( )B.Bالم�سجلة
برقم  55/193لم ؤ��س�سة  ،......التجارية بالفئة  25يت�ضح الت�شابه بينهما في ال�شكل
العام والحروف وك��ذا من ناحية النطق والجر�س ال�صوتي؛ �إذ ي�صعب التفريق
بينهما في النطق ف� ً
ضال عن اتحاد الفئة أالمر الذي بدوره ي ؤ�دي �إلى اللب�س والخلط
وت�ضليل الم�ستهلك والحط من قيمة منتجات ا آلخرين ،وحيث �إن المعيار المعول
عليه في المقارنة بين العالمات التجارية هو أ�وجه ال�شبه واالتفاق بينها ال ب أ�وجه
االختالف أالمر الذي يمتنع معه ت�سجيل عالمة ( )BIBIللمدعية وقد ن�صت المادة
 7/2من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ
1423/5/28ه� �ـ ،على ( أ�ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات المطابقة أ�و
الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات
أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ،وكذا ا إل�شارات التي ين� أش� عن ت�سجيلها بالن�سبة
لبع�ض المنتجات أ�و الخدمات الحط من قيمة منتجات ا آلخرين أ�و خدماتهم).
فلهذه أال�سباب حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى املقامة من �شركة� ......ضد وزارة
التجارة وال�صناعة .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة أالوىل
رقم /63د�/إ 1/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/3000ق لعام 1426هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/407ق لعام 1427هـ
رقم الحكم االبتدائي /25د�/إ 7/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /384ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/9/1هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ
عالمة و�صفية.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/تاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلداري��ة رف�ض ت�سجيل العالمة التجارية
(الما�س يظل �إلى أالب��د) بحروف عربية على الفئة ( )14ــ تدفع الجهة ا إلدارية
أ�ن العبارة ال يمكن ت�سجيلها ألن العالمة غير مميزة ،وو�صفية ت�صف المنتج الذي
�ستو�ضع عليه وترفع من قيمته وتحط من منتجات ا آلخرين على ذات الفئة ،كما أ�نها
دعائية ال ت�صلح أ�ن تكون عالمة تجارية ــ الدائرة :العبارة هي و�صف لخا�صية من
خ�صائ�ص أاللما�س ح�سب ما أ�و�ضحته المو�سوعة العربية العالمية ــ نظام العالمات
التجارية في المادة ( /2أ�) ن�ص على «عدم جواز ت�سجيل ا إل�شارات الخالية من أ�ي
�صفة مميزة والتي تعد و�صف ًا لخ�صائ�ص المنتجات أ�و الخدمات» ــ م ؤ�داه� :صحة قرار
رف�ض الت�سجيل ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.
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تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية ح�سبما يبين من االطالع على أ�وراقها أ�نه في تاريخ
1427/1/21ه �ـ ،ورد �إلى الديوان الئحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ،......
يتظلم فيها من قرار المدعى عليها وزارة التجارة وال�صناعة رف�ض طلب ت�سجيل
العالمة التجارية عبارة (الما�س يظل �إل��ى أالب��د) بحروف عربية ب�شكل مميز
بجانبها ر�سم هند�سي ي�شبه المعين في الفئة ( ،)14ل�صالح موكلته �شركة......
ال�سوي�سرية ،وذكر وكيل المدعية في الئحة دعواه أ�ن موكلته تقدمت بطلب ت�سجيل
العالمة التجارية المذكورة �إلى �إدارة العالمات التجارية ولكنها رف�ضت من قبل
ا إلدارة بالخطاب رقم  28/3945وتاريخ 1426/3/15هـ ،وذلك لعدم التميز و أ�نها
ت�صف خ�صائ�ص المنتجات ،ثم خالل المدة النظامية وطبق ًا للمادة ( )13من نظام
العالمات التجارية تقدم بتظلم من قرار الرف�ض أ�مام الوزير أ�و�ضح فيه أ�ن عالمة
موكلته مميزة وهي ال ت�صف المنتج ألنه ال يحتاج �إلى و�صف يزيد من الطلب عليه،
والما�س هو مثل الذهب منذ القدم لم يتغير و�سيظل على هذا النحو �إلى أ�ن يرث
اهلل أالر���ض .وبتاريخ 1426/12/22ه �ـ ،ا�ستلم خطاب مدير عام �إدارة العالمات
والوكاالت التجارية رقم  28/15993الذي بموجبه رف�ض التظلم ،وقد بنى وكيل
المدعية اعترا�ضه على أ�ن عالمة موكلته مميزة خا�صة ال�شكل الهند�سي ال�سدا�سي
الموجود بالعالمة ،كما تعتبر متفقة مع نظام العالمات التجارية ولم يتم رف�ضها في
كثير من الدول التي �سجلت بها ،وهي م�ستعملة في المملكة العربية ال�سعودية منذ
ع�شر �سنوات على منتجات الفئة ( ،)14وبخا�صة منتجات الما�س ،و أ��ضاف وكيل
المدعية أ�ن موكلته تمتلك هذه العالمة منذ عدة �سنوات ،وذلك بت�سجيلها وا�ستعمالها
في عدة دول أ�وروبية و أ�مريكية و�آ�سيوية وعربية ،وختم دعواه بطلب الحكم ب�إلغاء
قرار وزير التجارة وال�صناعة رف�ض ت�سجيل العالمة محل الدعوى .وبعد أ�ن قيدت
الدعوى ق�ضية أ�حيلت �إلى الدائرة التي نظرتها على النحو المثبت بدفتر �ضبطها،
وحددت لها جل�سة ح�ضر فيها وكيل المدعية  ،......بموجب الوكالة الم�صادق عليها
من قبل كاتب عدل مدينة كانتون ال�سوي�سرية بتاريخ 2006/2/8م ،وم�صادق عليها
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من الجهات ال�سعودية المخت�صة ،كما ح�ضر ممثل الجهة المدعى عليها وزارة
التجارة وال�صناعة  ،......المعتمد بالقرار الوزاري رقم  10844ال�صادر من وزير
التجارة وال�صناعة في تاريخ 1425/11/22ه �ـ .وب�س ؤ�ال وكيل المدعية عن دعوى
موكلته أ�جاب :أ�نها ما ذكر في الئحة الدعوى ،ويح�صرها في طعنه في قرار وزير
التجارة وال�صناعة رف�ض ت�سجيل العالمة التجارية عبارة (الما�س يظل �إلى أالبد)
بحروف عربية ب�شكل مميز بجانبها ر�سم هند�سي ي�شبه المعين في الفئة (،)14
وب�س ؤ�ال ممثل الجهة المدعى عليها الرد على الدعوى قدم مذكرة مكونة من �صفحة
واحدة ذكر فيها أ�ن رف�ض الوزارة لت�سجيل العالمة جاء متفق ًا مع نظام العالمات
التجارية ولوائحه التنفيذية؛ ألن العالمة غير مميزة وو�صفية ت�صف المنتج الذي
�ستو�ضع عليه وترفع من قيمته وتحط من منتجات ا آلخرين على ذات الفئة (،)14
كما أ�نها دعائية ال ت�صلح أ�ن تكون عالمة تجارية؛ وبالتالي ف�إن قبول ت�سجيلها يدخل
�ضمن �إطار المن�صو�ص عليه في المادة  /2أ� من نظام العالمات التجارية التي تن�ص
على عدم ت�سجيل (ا إل�شارات الخالية من أ�ي �صفة مميزة والتي تعد و�صف ًا لخ�صائ�ص
المنتجات أ�و الخدمات أ�و التي تكون مجرد أ��سماء يطلقها العرف على المنتجات
والخدمات) ،وختم ممثل الجهة المدعى عليها بطلب رف�ض الدعوى لعدم ا�ستنادها
�إلى �سند �صحيح ونظامي .وقد رد وكيل المدعية على جواب ممثل الجهة المدعى
عليها ب أ�ن العبارة الواردة في العالمة لي�س فيها أ�ي عبارة تف�ضيلية من � أش�نها رفع
منتجات موكلته أ�و الحط من منتجات ا آلخرين ،كما أ�نها لي�ست دعائية ،وانتهى �إلى
طلبه الحكم لموكلته بت�سجيل العالمة .واكتفى ممثل الجهة المدعى عليها ووكيل
المدعية بما قدماه.

لما كانت المدعية تهدف من �إقامة دعواها �إلغاء قرار المدعى عليها رف�ض ت�سجيل
العالمة التجارية عبارة (الما�س يظل �إلى أالبد) بحروف عربية في الفئة ()14؛ ف�إن
هذه الدعوى مما يخت�ص ديوان المظالم والئي ًا بنظرها بموجب ما ن�ص عليه نظامه
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ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )51/وتاريخ 1402/7/17ه�ـ في المادة (/1/8ح).
وبما أ�ن المادة الثالثة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ن�صت على أ�نه :ــ (� ...إذا
�صدر ق��رار الوزير برف�ض التظلم كان ل�صاحب ال� أش�ن حق الطعن فيه أ�م��ام ديوان
المظالم خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �إبالغه به) ،وكان القرار محل الطعن قد �صدر
بتاريخ 1426/12/22هـ وتظلمت منه المدعية لدى الديوان في 1427/1/21هـ؛ فتكون
المدعية قد تقدمت خالل المدة المن�صو�ص عليها نظام ًا؛ مما تكون دعواها مقبولة
�شك ًال .أ�ما في المو�ضوع؛ ف�إن عبارة (الما�س يظل �إلى أالبد) �إنما هي و�صف لخ�صي�صة
من خ�صائ�ص الما�س؛ فقد جاء في تعريف الما�س في المو�سوعة العربية العالمية
( :76/22الما�س أ�كثر المواد الطبيعية �صالبة ،و أ�غالها قيمة ،وب�سبب �صالبته ف�إنه يعد
أ�كثر أالحجار الكريمة بقاء)؛ لما كان كذلك ،وكان نظام العالمات التجارية قد ن�ص في
مادته الثانية فقرة ( أ�) على عدم جواز ت�سجيل (ا إل�شارات الخالية من أ�ي �صفة مميزة
والتي تعد و�صف ًا لخ�صائ�ص المنتجات أ�و الخدمات) ف�إن الدائرة تنتهي �إلى �صحة قرار
المدعى عليها رف�ض ت�سجيل العالمة محل الدعوى؛ مما ي�ستلزم رف�ض دعوى المدعية.
لذلك حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى املقامة من �شركة ......ال�سوي�سرية �ضد
وزارة التجارة وال�صناعة؛ ملا هو مو�ضح فـي أال�سباب .واهلل أ�علم.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية ال�سابعة
رقم/25د�/إ 7/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/407ق لعام 1427هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /2/56ق لعام 1427هـ
رقم الحكم االبتدائي /9د�/إ 13/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /390ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/10/15هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ تقليد ـ حق عام ـ الركن امل��ادي ـ الركن املعنوي
ـ الغاية من حماية العالمة التجارية ـ حمل املخالفة فـي العالمات التجارية ـ
عقوبة.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

المدعي العام يطلب �إثبات مخالفة المدعى عليها ومعاقبتها وفق ًا لنظام العالمات
التجارية لقيامها بت�سويق وبيع وتوزيع منتجات تحمل عالمتين م�سجلتين ــ من أال�صول
المقررة فقه ًا وق�ضا ًء أ�ن الغر�ض من العالمة التجارية جعلها و�سيلة للتمييز بين
ال�سلع لجذب الم�ستهلكين والحفاظ عليهم مع ما تعطيه لمالكها من حق اال�ستئثار
بها والت�صرف بها وحده دون مزاحمة ــ م�ستنده( :المادة  )1من النظام ــ النظام
جعل مناط الحماية التي أ��سبغها على ملكية العالمة التجارية هو بت أ�ثيم تزويرها أ�و
تقليدها أ�و ا�ستعمالها من غير مالكها ،واعتبر عر�ض منتجات عليها عالمة مقلدة
أ�و بيعها أ�و حيازتها مخالفة م�ستقلة بذاتها �سواء كان العار�ض أ�و البائع أ�و الحائز
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لها هو من قام بذلك أ�م ال ،و�سواء أ�حقق ربح ًا من عدمه و أ�ي ًا ما كان ال�سعر الذي
باع به ،والمكان الذي �صنعت فيه ،والبلد محل البيع ،وال ينفي وقوعها جودتها بل
وال حتى تفوقها ،كما ي�ستوي في ذلك البيع مرة واحدة أ�و مرات عديدة لذا تط َّلب
للعقاب �شرطان أ�حدهما :توفر العن�صر المادي المكون لعملية البيع أ�و العر�ض،
ثانيهما :وجود العن�صر المعنوي وهو �سوء النية بق�صد غ�ش الم�ستهلك العادي ب أ�ن
يخلق له التبا�س ًا يحمله على االعتقاد ب أ�ن ال�سلعة المبيعة من �صانع أ�و تاجر يعين
خالف ًا للحقيقة ــ ال يلزم من ذلك أ�ن يكون ثمة تطابق تام �إنما يكتفى بوجود م�ضاهاة
من � أش�نها �إحداث الت�ضليل ــ بالنظر ألوجه ال�شبه بينهما ت�ستدل الدائرة على علم
المدعى عليها أ�ن الب�ضاعة المباعة تحمل عالمات مقلدة ــ أ�ثره :ثبوت المخالفة
والمعاقبة وفق ًا للنظام.

بالئحة دعوى عامة أ�ودعت لدى الديوان أ�قامت جهة االدعاء دعواها الماثلة ابتغاء
الق�ضاء على المدعى عليها بثبوت مخالفتها لنظام العالمات التجارية ومعاقبتها في
�ضوء المادة ( )43منه؛ و�شرح ًا أل�سانيد دعواها :أ�فادت ب أ�ن الم�صنع ......للعطور
وم�ستح�ضرات التجميل تقدم ب�شكوى لفرع وزارة التجارة بجدة تت�ضمن قيام المدعى
عليها بت�سويق وبيع وتوزيع منتجات تحمل عالمتين مقلدتين للعالمتين المملوكتين
له�( :إم �إ���س) و(�إليزبث هيلين) الم�سجلتين لدى وزارة التجارة؛ و أ�ردف��ت :ب أ�نه
با�ستجواب وكيلها ومواجهته بالمخالفة أ�قر ب أ�ن الب�ضاعة الم�ضبوطة م�ستوردة من
دبي ،و أ�نه لي�س لدى موكلته بيان ا�ستيراد وال فواتير �شراء ،ثم �ساقت أ�دلة االتهام
التي تتح�صل في ما ورد بمح�ضري ال�ضبط والتحقيق .وب�إحالة الق�ضية �إلى الدائرة
نظرتها ح�سبما هو مدون تف�صي ًال بمحا�ضر ال�ضبط؛ فبجل�سة 1427/2/26هـ،
ح�ضر طرفا النزاع ،وطلب المدعي العام الحكم بمعاقبة المدعى عليها لمخالفتها
لنظام العالمات التجارية ،فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة �إجابة منه على الدعوى
ا�شتملت على ا إلقرار ب�شراء المنتج محل الدعوى من دبي ،ونفى علم موكلته بكونه
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يحمل عالمتين مقلدتين ،و أ��ضاف :أ�نه �سبق ا�ستيراده من المملكة العربية ال�سعودية
�إلى ا إلم��ارات العربية المتحدة ،بيد أ�ن أ��سواقها لم تتقبلها ،مما حدا بها �إلى أ�ن
عر�ضت ثمة للبيع ب�سعر أ�قل وبفارق كبير عن ال�سوق المحلي ،فتم �شرا ؤ�ها لموكلته
من لدن تاجر هالك �شريطة ت�سليمها في جدة ،فتمت ال�صفقة بنا ًء على ذلك� .إال
أ�نه ا�ستدرك بقوله� :إن موكلته �سلمت بقية المنتجات محل الدعوى لمالكة العالمتين
أال�صليتين دونما مطالبة بقيمة تكاليفها �إثبات ًا لح�سن النية ،مختتم ًا دفاعه بطلب
الحكم بعدم �إدانته .وبجل�سة اليوم ح�ضر المدعي العام ولم تح�ضر المدعى عليها
وال من يمثلها رغم تبلغ وكيلها بميعادها كما هو مثبت بمح�ضر جل�سة 1427/4/9هـ،
وقدم ممثل االدعاء مذكرة رد ًا على �إجابة المدعى عليها ،داح�ض ًا تم�سكها بنفي
العلم عن أ�ن محل الدعوى يحمل عالمتين مقلدتين ،وذلك العترافها بكون الثمن
بخ�س ًا ،و�سبق ا�ستيرادها من أال�سواق المحلية ،وعدم تقبلها في دبي ،وعدم تحملها
مخاطر نقلها و�إدخالها ال�شتراط ا�ستالمها بجدة ،وع��دم الح�صول على فواتير
ل�شرائها ،وا�شتهار العالمتين أال�صليتين محلي ًا وعالمي ًا ،م ؤ�كد ًا على أ�نه ال ينفي
الم�س ؤ�ولية أ�و يعفي من تبعاتها ،ت�سليم كل الب�ضاعة التي تحمل العالمتين المقلدتين
لل�شاكي ،طالب ًا الف�صل في الدعوى ،ف أ��صدرت بذات الجل�سة حكمها هذا مبني ًا على
التالي من:

حيث �إن المادة ( )18من قواعد المرافعات وا إلج��راءات أ�مام الديوان ال�صادرة
�سنة 1409هـ تن�ص على أ�نه�( :إذا لم يح�ضر المدعى عليه فعلى الدائرة ت أ�جيل نظر
الدعوى �إلى جل�سة تالية يعلن بها المدعى عليه ،ف�إذا لم يح�ضر ف�صلت الدائرة في
الدعوى ويعتبر الحكم في جميع أالحوال ح�ضوري ًا) .وحيث �إن جهة االدعاء تتهم
المدعى عليها بمخالفة نظام العالمات التجارية وتبغي مجازاتها وفقه ،فيما ينفي
وكيلها ركنها المعنوي بنفي العلم ب أ�ن العالمتين محل الدعوى مقلدتان ،وبما أ�ن
المادة ( )53من نظام العالمات التجارية لعام 1423هـ تن�ص على أ�ن( :يخت�ص
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ديوان المظالم بالف�صل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات النا�شئة
عن تطبيق هذا النظام ،وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أ�حكامه)؛ لذا وا�ستناد ًا
للمادة من (/1/8ح) من نظام الديوان ال�صادر �سنة 1402هـ التي تن�ص على أ�نه:
(يخت�ص بالف�صل في الدعاوى التي من اخت�صا�صه بموجب ن�صو�ص نظامية خا�صة)؛
وبالتالي ف�إن الوالية بنظر هذه الدعوى منعقدة للديوان ،كما أ�ن الدائرة تخت�ص بها
نوعي ًا وفق ًا لقرار رئي�س الديوان رقم  100لعام 1422هـ؛ ومكاني ًا طبق ًا لقراره رقم 11
لعام 1406هـ .وحيث �إن هذه الدعوى قد ا�ستوفت �سائر أ�و�ضاعها ال�شكلية المقررة
�شرع ًا ونظام ًا ورفعت خالل أالج��ل المن�صو�ص عليه في المادة ( )47من نظام
العالمات التجارية وهي خم�س �سنوات؛ �إذ �ضبطت الب�ضاعة الممهورة بالعالمتين
المقلدتين في 1426/9/12هـ ،ثم رفعت الدعوى في 1427/1/1هـ؛ ومن ثم فتكون
مقبولة �شك ًال .وحيث �إنه عن مو�ضوع الدعوى ،ولما كان من أال�صول المقررة فقه ًا
وق�ضا ًء أ�ن الغر�ض من العالمة التجارية على ما ي�ستفاد من المادة ( )1من نظام
العالمات التجارية هو أ�نه لما انت�شرت المنتجات وا�شتد التناف�س ازدادت أ�هميتها
لتكون و�سيلة للتمييز بين ال�سلع لجذب الم�ستهلكين والحفاظ عليهم كعمالء،
و�إر�شادهم لالختيار بينها وذلك بالمغايرة بين العالمات ليرتفع اللب�س ويزول ما
يكتنفها من غمو�ض ،لتتحقق النتيجة المرجوة بعدم وقوعهم في الخلط فيما بينها
مع ما تعطيه لمالكها من أ�حقية التمتع باال�ستئثار بها وا�ستعمالها والت�صرف بها
وحده دون مزاحمة ومنع ا آلخرين من االعتداء عليها ب أ�ية �صورة ،نظر ًا لما تحققه
له من ربح برواج منتجه في ميدان المناف�سة ولما تك�سبه �إياه من �سمعة ب�صدقه في
جودته ومراعاته لرغباتهم ،حتى غدا لها قيمة ذاتية ،وبذلك ف�إنها ترتبط بال�سلعة
ارتباط ًا وثيق ًا تن� أش� عنه وحدة ال تتجز أ� لت�ست أ�ثر بانتباه الجمهور ليوليها أ�ف�ضليته،
ومن أ�جل ذلك وجب النظر �إليها في مجموعها �إذ العبرة بال�صورة العامة التي
تنطبع في ذهن الم�شتري ذي اليقظة المتو�سطة الذي يحكم على الظاهر بناء على
ما يت�صوره ،في وقت ال تتوفر بين يديه العالمتان ليتمكن من المقارنة بينهما .لما
كان ذلك ،وكان من �صور االعتداء عليها تزويرها أ�و تقليدها أ�و ا�ستعمالها بغير وجه
حق ومن ذلك عر�ض منتج عليه عالمة مقلدة أ�و بيعه ،من أ�جل ذلك ف�إن المادة
(/43ج) من نظام العالمات التجارية تق�ضي ب أ�نه( :مع عدم ا إلخالل ب أ�ي عقوبة
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أ��شد يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سين أ�لف ريال
وال تزيد على مليون ريال أ�و ب�إحدى هاتين العقوبتين مع ًا ...كل من عر�ض أ�و طرح
للبيع أ�و باع أ�و حاز بق�صد البيع منتجات عليها عالمة مزورة أ�و مقلدة أ�و مو�ضوعة أ�و
م�ستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك )...ومفاد هذا الن�ص أ�ن النظام أ�ف�صح عن
مراده ب أ�ن مناط الحماية التي أ��سبغها على ملكية العالمة التجارية �إنما هو بت أ�ثيم
تزويرها أ�و تقليدها أ�و ا�ستعمالها من غير مالكها ،كما أ�نه اعتبر عر�ض منتجات
عليها عالمة مقلدة أ�و بيعها أ�و حيازتها مخالفة م�ستقلة بذاتها �سواء أ�كان العار�ض
أ�م البائع أ�م الحائز لها هو من قام بذلك أ�م ال ،و�سواء أ�حقق ربح ًا من عدمه ،و أ�ي ًا
ما كان ال�سعر الذي به باع ،والمكان الذي �صنعت فيه ،والبلد محل البيع ،وال ينفي
وقوعها جودتها بل وال حتى تفوقها ،كما ي�ستوي في ذلك البيع مرة واحدة أ�و مرات
عديدة ،ولذا تطلب للعقاب وجود �شرطين :أ�حدهما :بتوفر العن�صر المادي المكون
لعملية البيع أ�و بالعر�ض له أ��سا�س ًا ،وثانيهما :بوجود العن�صر المعنوي وهو �سوء
النية بق�صد غ�ش الم�ستهلك العادي ب أ�ن يخلق لديه التبا�س ًا يحمله على االعتقاد ب أ�ن
ال�سلعة المبيعة من �صانع أ�و تاجر معين خالف ًا للحقيقة ،وال يلزم في ذلك أ�ن يكون
ثمة تطابق تام� ،إنما يكتفى بوجود م�ضاهاة من � أش�نها �إحداث الت�ضليل بالنظر ألوجه
ال�شبه بينهما .و� إ ْذ من المقرر أ�ن للق�ضاء ال�سلطة التقديرية في فهم الدعوى ف�إن
للدائرة وزن ما يقدم �إليها من أ�دلة وب ّينات وترجيح ما تطمئن �إليه منها وا�ستخال�ص
ما تراه متفق ًا ووقائع الدعوى واطراح ما �سواها .أ
ولن الثابت طبق ًا ل�شهادة ت�سجيل
العالمة التجارية ال�صادرة من وزارة التجارة برقم  60/200في 1409/11/29هـ
ال�ساري مفعولها حتى 1429/7/5ه �ـ ملكية م�صنع  ......للعطور وم�ستح�ضرات
التجميل التابع ل�شركة  ......للعالمة التجارية�( :إم �إ�س) وهي عبارة عن حرفي MS
الالتينيين ب�شكل خا�ص لعدة ب�ضائع هي :العطور وم�ستح�ضرات التجميل والتنظيف
والزيوت الطيارة ومواد التزيين ومحاليل ال�شعر ومعاجين أال�سنان والحالقة بالفئة
( ،)3كما أ�ن الثابت أ�ي�ض ًا طبق ًا لل�شهادة رقم  35/276في 1413/8/30هـ المجددة
لغاية 1432/11/10ه � �ـ ملكيته كذلك للعالمة (�إليزبث هيلين) هي عبارة عن
خطين متوازيين بينهما كلمة  HELEN ELIZABETHبحروف التينية لعطورات
وم�ستح�ضرات تجميل و�شامبوهات وكريمات و�صابون ومعجون أ��سنان بالفئة ()3
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كذلك ،وهي وفق ًا لملحق الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية ال�صادرة �سنة
1423هـ تت�ضمن م�ستح�ضرات التجميل؛ وبذلك تتفق ال�سلع التي تحمل العالمتين
المقلدتين مع الب�ضائع الم�شمولة بالعالمتين أال�صليتين بالفئة عينها ،وعليه ف�إن
العالمتين مو�ضوع الدعوى محميتان نظام ًا من التعدي .كما أ�ن��ه باالطالع على
مح�ضر ال�ضبط المحرر من ع�ضو هيئة �ضبط الغ�ش التجاري في 1426/9/12هـ،
فقد أ�ثبت �ضبط ثمانية ع�شر أ�لف ( )18.000أ�حمر �شفاه مقلد لمنتجات �إليزبث
هيلين في م�ستودع المدعى عليها بح�ضور مدير م ؤ��س�ستها  ،......كما أ�نه بمطالعة
مح�ضر التحقيق الم ؤ�رخ 1426/9/19هـ ،مع وكيل المدعى عليها  ،......أ�جاب عند
�س ؤ�اله عن ن�شاط موكلته ب أ�نه يتمثل في :تجارة الجملة ألدوات التجميل وغيرها منذ
�سنة 1415هـ ،و أ��ضاف بخ�صو�ص مو�ضوع الدعوى أ�نها أ�غريت بال�سعر المنخف�ض
ل�شراء هذا المنتج ،من أ�حد الموزعين من دبي دون فواتير بعد االتفاق معه على
ت�سليم الكمية �إلى الم�ستودع التابع لموكلته بجدة ،و أ�ردف أ�نها تمار�س ا�ستيراد أ�نواع
أ�خر من بع�ض أ�دوات التجميل ،مدعي ًا اعتقادها العلم عند �شرائها بكونها ب�ضاعة
ذات عالمتين أ��صليتين غير مقلدتين ،مرجع ًا �سبب ال�شراء لرخ�ص ال�سعر وكونها
فر�صة �سانحة لموكلته للربح الوفير ،و أ�قر بحيازة هذه المنتجات وعر�ضها وبيعها.
وبمقارنة الدائرة لعينتين من المنتج مو�ضوع الدعوى :أ��صلية ومقلدة ،تبين وجود
متقن لهاتين العالمتين التجاريتين الموجودتين على العبوة كالهما مع ًا
ت�شابه ٍ
بنواح عديدة ووثيقة تقطع دون ريب بتعمد التقليد ،في حين بدت أ�وجه الخالف
ٍ
قليلة و�ضئيلة للغاية وتنم أ�و�ضاعها عن حر�ص م�صمميها على ا إليهام بانتفاء ال�شبه
وتحقق المغايرة ،و�إن من أ�مرها التلبي�س حتى على من يعلو انتباهه من الجمهور
ذلك أ�نهما يحمالن ذات العالمتين الم�سجلتين الم�شار �إليهما �سلف ًا تقريب ًا ،عالوة
واللوان والكتابة وال�صور أ
على وجود محاكاة كبيرة أ�ي�ض ًا في الر�سوم أ
وال�شكال،
وحجم العبوتين قد ي�صل لدرجة التطابق مما قد يكاد يخفي التمييز بينهما حتى
على المتخ�ص�ص المحترف في هذا الن�شاط ،ف� ً
ضال عن القطع بعدم �إمكانية
التمييز بينهما لل�شخ�ص العادي ،أالمر الذي تنتهي معه الدائرة �إلى ثبوت قيام
المدعى عليها بحيازة �سلعة تحمل عالمتين مقلدتين وعر�ضها وبيعها مع العلم
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بذلك بالمخالفة ألحكام نظام العالمات التجارية مما يتوجب معه معاقبتها طبق ًا
له .وال ينال من ذلك دفع المدعى عليه وكالة بنفي العلم بكون المنتج محل الدعوى
عليه عالمتان تجاريتان مقلدتان لدالئل متكاثرة مت�ضافرة وقرائن متظاهرة
متتابعة تدح�ض هذا الجواب من أ��سا�سه وتنق�ضه تتلخ�ص في �ستة أ�دلة :أ�حدها :أ�ن
المدعى عليها تاجرة محترفة ممار�سة للن�شاط عينه منذ أ�مد بعيد يمتد ألكثر من
حد �سواءٍ
ع�شر �سنين وبمقت�ضى ذلك فال يخفى عليها وال على العاملين معها على ٍّ
بما لهم جميع ًا من خبر ٍة متطاول ٍة في هذا المجال تمييز الب�ضاعة أال�صلية من
غيرها ،وال �سيما بممار�ستها تجارة الجملة التي من مقت�ضاها أ�ن تبيع لغيرها من
التجار المحترفين هذه المنتجات و أ�مثالها ال �إلى أالفراد فح�سب ،ولذا ف�إن العلم
ب أ�ن العالمتين محل الدعوى مقلدتان في حقها مفتر�ض ،ثانيها� :إقرارها في كافة
مراحل ال�ضبط والتحقيق والمحاكمة ب أ�نها تعلم العلم اليقين عن الثمن الحقيقي
لهذه ال�سلعة فيما لو كانت الب�ضاعة متمتعة بالعالمتين التجاريتين أال�صليتين
بقولها� :إن رخ�ص الثمن أ�غراها بال�شراء ،ومعلوم أ�ن انخفا�ض ال�سعر �إنما يكون
ب ��إزاء الغالي ،و�إنها بلجوئها البتياعها من غير م�صدرها ال�صحيح كانت تعلم
بتوفرها بثمنها الحقيقي المقابل للجودة وينح�صر الح�صول عليها من المالك لها
أ�و وكالئه ،وبالتالي ن أ�ت عنهم للمعتدين ،هذا مع التنويه �إلى كثرة الكمية الم�شتراة
مع ما ي�ستتبعه ذلك من خطورة عظيمة على �صحة ا إلن�سان و�سالمته ،ثالثها :وجود
عالمة التاجر الم�شتكي المعتدى عليها على ال�سلعة وا�شتهارها ب�شكل خا�ص في
مدينة جدة بالذات ،كونها مقر ن�شاطه الرئي�س ،وان�صرافها عن �شرائها منه أ�� ً
صال
أ�و من أ�حد موزعيه لتتم ال�صفقة خارج البالد مع علمها بوجودها بداءة داخلها
بعدئذ ،رابعها :ا�شتراط ت�سليم البائع المنتج مو�ضوع الدعوى لمقر
وت�صديرها
ٍ
تجارة الم�شترية المدعى عليها وعدم تحملها لتبعات ا�ستالمها وال لمخاطر نقلها
و�شحنها ومن ثم �إدخالها للبالد بطريقة غير م�شروعة ،خام�سها :عدم ح�صولها
على فواتير �شراء وال بيان ا�ستيراد مع بالغ أ�هميتها خا�صة للتجار والم�ستوردين،
�ساد�سها :ا�شتهار العالمتين مو�ضوع الدعوى محلي ًا وعالمي ًا ومحاولة المدعى
عليها ا�ستغاللها وا إلف��ادة منها ب�سبيل غير م�شروع� ،إن في كل ذلك لقرائن تدل
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داللة قاطعة على العلم بعدم كونهما لمنتجات متوجة بالعالمتين أال�صليتين ،وعلى
انتفاء ح�سن النية على ا إلطالق .كما ال يغير من ذلك البتة ما دفعت به من أ�قوال
ال تنفي في الجملة حقيقة علمها بالمخالفة أ�ي ًا ما تكون الذرائع التي تتوارى من
ورائها والمعاذير الواهية التي ما فتئت تختلقها وتتحجج بها :كتحريرها تعهد ًا
بعدم العود القتراف تلك المخالفة مرة أ�خرى ،أ�و ت�سليمها ما تبقى من المنتجات
الم�ضبوطة المقلدة لمالك العالمتين أال�صليتين المعتدى عليهما ،ف�إ�ضافة لكون
ذلك �إق��رار ًا �ضمني ًا بارتكاب المخالفة على علم� ،إذ لو اعتقدت �سالمة �سلعتها
لما قدمتها مجان ًا ولم يقم له �سبب معقول لذلك �سوى تعديلها المتعمد ،غير أ�نها
ملزمة بذلك ال محالة ك أ�قل واجب يفتر�ض عليها أ�دا ؤ�ه .فلذلك كله حكمت الدائرة:
بثبوت خمالفة املدعى عليها ......لنظام العالمات التجارية ،ومعاقبتها بتغرميها
ال أ
خم�سني أ�لف ريال ( )50.000ريال؛ ملا هو مبني تف�صي ً
بال�سباب .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثالثة
ع�شرة رقم /9د�/إ 13/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /2/56ق لعام 1427هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/3531ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /72د�/إ 1/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /392ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/10/15هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ
العن�صر اجلوهري ـ �إثبات الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلدارية قبول ت�سجيل كلمتي ()DAY SWISTAR
بحروف التينية بالفئة ( )14ل�شركة ......بحجة ت�شابههما مع عالمتها الم�سجلة لها
( )SWISTARعلى ذات الفئة ــ بمقارنة الدائرة العالمة المطلوب ت�سجيلها مع عالمة
المدعية ف�إن العن�صر الجوهري في العالمة المطلوب ت�سجيلها هو كلمة ()SWISTAR
وهذا العن�صر ي�شبه العالمة الم�سجلة من حيث النطق والجر�س ال�صوتي ،ومن � أش�نه
�إحداث الخلط بين جمهور الم�ستهلكين� ،إ�ضافة التحاد منتجات الفئة ــ نظام العالمات
التجارية منع في المادة (/2ل) ت�سجيل ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات
تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و
م�شابهة ــ م ؤ�داه� :صدور القرار بالمخالفة للنظام ــ أ�ثره� :إلغاء القرار.
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تتلخ�ص وق��ائ��ع ال��دع��وى ف��ي أ�ن وكيل ال�شركة المدعية تقدم �إل��ى ال��دي��وان في
1425/8/15هـ بالئحة دعوى تت�ضمن اعترا�ض موكلته على قرار الوزارة قبول طلب
�شركة ......ت�سجيل كلمتي ( )DAY SWISTARبحروف التينية بالفئة  ،14بحجة
ت�شابههما مع العن�صر الرئي�س للعالمة التجارية ( )SWISTARالم�سجلة لموكلته
بموجب ال�شهادة رقم  80/654تاريخ 1423/8/24هـ ،على الفئة  ،14وطلب في ختام
دعواه �إلغاء قرار الوزارة لمخالفة ذلك لنظام العالمات التجارية والذي منع ت�سجيل
ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل
ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة .وبعد قيد هذا الطلب ق�ضية
في الديوان أ�حيلت من معالي رئي�س ديوان المظالم بتاريخ 1425/8/21ه �ـ� ،إلى
الدائرة ا إلدارية الثالثة ،ونظرتها ح�سبما هو مثبت في محا�ضر ال�ضبط ،و أ��صدرت
قرارها بتاريخ 1427/3/24ه� �ـ ،ب�إحالة الق�ضية �إلى هذه الدائرة فنظرتها وفق
المحا�ضر المثبتة في ال�ضبط ،وح�ضر أ�مام الدائرة وكيل ال�شركة المدعية ،......
وممثل الوزارة  ،......ووكيل طالبة الت�سجيل  ،......وقد قدم ممثل الوزارة مذكرة
جوابية تت�ضمن أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها تختلف عن العالمة الم�سجلة للمدعية
من حيث عدد الحروف وال�شكل والجر�س ال�صوتي ،فالعالمة المطلوبة ت�شتمل على
كلمتي (�سوي�ستار) و(داي) يعلوهما ر�سم نجمة ،أ�ما العالمة الم�سجلة فهي عبارة
عن كلمة (�سوي�ستار) فقط ويعلوها حرف �إ�س بالالتيني ب�شكل خا�ص ومكرر بو�ضع
معكو�س ،وبالتالي ف�إن هذه الفروق تمنع الت�شابه الم ؤ�دي �إلى اللب�س .كما قدم وكيل
طالبة الت�سجيل مذكرة جوابية مماثلة .وقد عقب وكيل المدعية بمذكرة جوابية
تت�ضمن أ�ن العالمة التجارية (�سوي�ستار) هي مملوكة لموكلته منذ ع�شرات ال�سنين،
و أ�ن طالبة الت�سجيل كانت وكي ًال تجاري ًا لموكلته في بيع المنتجات التي تحمل عالمة
(�سوي�ستار) وفق االتفاقية الم ؤ�رخة 1990/3/10م ،فال تكون العالمة من ابتكار
طالبة الت�سجيل ،كما أ�ن الت�شابه بين العالمة الم�سجلة لموكلته طالبة الت�سجيل
والعالمة المطلوب ت�سجيلها ي� ؤ�دي �إلى الخلط واللب�س ،وقد منع نظام العالمات
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التجارية ت�سجيل العالمات المت�شابهة لعالمات �سبق ت�سجيلها ،كما أ��ضاف وكيل
المدعية أ�مام الدائرة في مح�ضر الجل�سة ب أ�ن طلب �شركة ......ت�سجيل العالمة
التجارية (داي �سوي�ستار) قد قدم للوزارة با�سم ال�شركة ،وهي �شركة قد انحلت
ولي�س لها �صفة في تقديم الطلب حيث �صفيت ال�شركة بتاريخ 1423/10/12هـ،
وفق قرار ال�شركاء المرفقة �صورته ،والمت�ضمن تنازل ال�شركاء �إلى الطرف الثالث
ال�شريك  ......بما لل�شركة من حقوق وما عليها من التزامات وانتقال جميع ح�ص�ص
ر أ��سمالها �إلى �شريك واحد هو  ......وقد رغب تحويلها �إلى م ؤ��س�سة فردية ،وقدم
ممثل الوزارة للدائرة �صورة من ال�شهادة �سارية المفعول ال�صادرة برقم 5/357
وتاريخ 1416/6/5ه�ـ بت�سجيل العالمة التجارية  WESTARبحروف التينية على
الفئة  14ل�شركة  ،......كما قدم �صورة من ا�ستمارة طلب ت�سجيل العالمة التجارية
محل الدعوى ،وتبين منها أ�ن �إي��داع الطلب من قبل طالبة الت�سجيل كان بتاريخ
1421/5/13هـ ،ثم ر أ�ت الدائرة أ�ن الق�ضية بحالتها �صالحة للف�صل فيها.

بعد االطالع على أ�وراق الق�ضية تبين أ�نها اعترا�ض على قرار الوزارة قبول ت�سجيل
كلمتي (داي �سوي�ستار) عالمة تجارية ،فيخت�ص ديوان المظالم بنظرها وفق ًا للمادة
(/1/8ح) من نظامه والمادة  15من نظام العالمات التجارية .وحيث �إن الطلب
أ�علن عنه في الجريدة الر�سمية بتاريخ 1425/5/21هـ ،وتقدمت المدعية بدعواها
�إلى الديوان بتاريخ 1425/8/15ه�ـ فتكون الدعوى مرفوعة خالل المدة المحددة
نظام ًا .وفي المو�ضوع؛ ف�إن الثابت للدائرة بعد مقارنة العالمة المطلوب ت�سجيلها
وه��ي مكونة من كلمتي  DAY SWESTARوالعالمة الم�سجلة لل�شركة ،......
وهي كلمة  WESTARبال�شهادة رقم  5/357تاريخ 1416/6/5ه��ـ ،وهي �سارية
المفعول ،يت�ضح وجود ت�شابه بينهما؛ �إذ �إن العن�صر الجوهري في العالمة المطلوبة
هو كلمة ( )SWISTARوهذا العن�صر ي�شابه العالمة الم�سجلة من حيث النطق
والجر�س ال�صوتي ،والذي من � أش�نه �إحداث الخلط بين جمهور الم�ستهلكين ،كما
يوجد تطابق وتماثل في منتجات الفئة  14الم�سجلة لل�شركة  ،......وقد منع نظام
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العالمات التجارية في المادة الثانية فقرة (ل) من ت�سجيل ا إل�شارات المطابقة أ�و
الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات
أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ،وكذلك ا إل�شارات التي ين� أش� عن ت�سجيلها بالن�سبة
لبع�ض المنتجات أ�و الخدمات الحط من قيمة منتجات ا آلخرين أ�و خدماتهم .و أ�ما
ما يتعلق بما أ�ثاره وكيل المدعية من أ�ن طالبة الت�سجيل تقدمت بالطلب وهي �شركة
منحلة وم�صفاة ولي�س لها وجود ،ف�إن الثابت للدائرة ــ من واقع ا�ستمارة الطلب ــ أ�ن
ال�شركة تقدمت بطلب العالمة قبل ت�صفية ال�شركة وذلك بتاريخ 1421/5/21هـ،
�إ�ضافة �إلى أ�ن حقوق ال�شركة والتزاماتها انتقلت �إلى مدير ال�شركة ال�شريك......
انتقلت له بما لها وما عليها ويدخل في حقوق ال�شركة العالمات التجارية وحمايتها
وطلب ت�سجيلها .فلهذه أال�سباب وبعد المداولة حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة
التجارة وال�صناعة قبول طلب �شركة ......ت�سجيل كلمة (دي �سوي�ستار) بحروف
التينية عالمة جتارية على الفئة  .14وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة أالوىل
رقم /72د�/إ 1/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/3531ق لعام 1425هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

1778

رقم الق�ضية /1/3008ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /123د�/إ 3/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /397ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/10/16هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ
العن�صر اجلوهري ـ ثبوت الت�شابه ـ فئة احلماية ـ ملكية عالمة م�شابهة.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلدارية رف�ض ت�سجيل «ر�سم تم�ساح في و�ضع
خا�ص» عالمة تجارية لها بالفئة ( )25ــ المدعى عليها أ��س�ست رف�ضها ألن عالمة
المدعية متطابقة مع عالمة �شركة ،......وهي كلمة (كرو كودايل أ�نترنا�شيونال)
مع ر�سم تم�ساح الم�سجلة من عام 1425ه�ـ ،على الفئة ( .)25العالمة المطلوب
ت�سجيلها هي ذات العالمة �سبب الرف�ض بعد أ�ن أ�زيل عنها ا�سم ال�شركة الذي هو
جزء من العالمة ــ بين العالمتين ت�شابه كبير ال يمكن معه ت�سجيل عالمة المدعية؛
ألن من � أش�نه أ�ن يحدث اللب�س والخلط ــ م�ستنده :المادة (/2ل) من نظام العالمات
التجارية التي تمنع ت�سجيل أ�ي �إ�شارة م�شابهة أ�و مطابقة لعالمة موجودة أ�و م�سجلة
آ
للخرين على منتجات م�شابهة أ�و مطابقة� ،إ�ضافة �إلى أ�ن ذلك من التدلي�س المنهي
عنه �شرع ًا ،ولكن تملك المدعية لعالمة �شركة كرو كودايل جارمت�س ليمتد من هونج
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كونج الم�سجلة من عام 1402هـ ال ي ؤ�ثر في قرار الرف�ض لوجود الت�شابه أ
ولن هذه
العالمة لم تنقل ملكيتها للمدعية �إال بتاريخ 1426/6/7هـ ــ م ؤ�داه� :صحة ما انتهت
�إليه الجهة ا إلدارية في رف�ض طلب المدعية وموافقة قرارها للنظام ــ أ�ثره :رف�ض
الدعوى.

تتلخ�ص وقائع الدعوى في أ�ن ......تقدم بالوكالة عن �شركة ......الفرن�سية بدعوى
�إلى الديوان �ضد وزارة التجارة وال�صناعة طالب ًا �إلغاء قرار الوزارة رف�ض ت�سجيل
العالمة التجارية ــ ر�سم تم�ساح في و�ضع خا�ص ــ بالفئة ( )25وذكر أ�ن المدعية
تملك العالمة التجارية كلمة كروكا داي��ل بحروف التينية ب�شكل خا�ص مع ر�سم
تم�ساح بالفئة ( )25وتم ت�سجيلها في 1400/1/19ه�ـ ،أ�ي قبل ت�سجيل العالمتين
�سبب الرف�ض ب أ�كثر من ع�شرين �سنة ،و أ�نه بالنظر �إلى عالمة المدعية والعالمة
�سبب الرف�ض نجد اختالفات وا�ضحة بينهما في الجر�س ال�صوتي؛ فعالمة المدعية
ر�سم تم�ساح والعالمة �سبب الرف�ض كلمة كروكا دايل أ�نترنا�شيونال مع ر�سم تم�ساح
و أ�ن �إمكان الخلط واللب�س لدى الم�ستهلك تكاد تكون معدومة؛ ل�سهولة التمييز بين
العالمتين ،و أ�نه بالرغم من امتالك المدعية لعالمتها كلمة كروكدايل مع ر�سم
تم�ساح الم�سجلة برقم  80/92وتاريخ 1402/8/1ه �ـ� ،إال أ�ن المدعى عليها وزارة
التجارة قامت بت�سجيل العالمتين �سبب الرف�ض مخالفة بذلك ن�ص المادة الثانية
فقرة (ل) من نظام العالمات التجارية ،و�سوف تقدم المدعية دع��وى ب�شطب
العالمتين �سبب الرف�ض ،و أ�ن المدعية ت�ستعمل عالمتها وقامت بت�سجيلها في عدة
دول أ�وروبية وعربية و�آ�سيوية منذ ع�شرين عام ًا ،فهي م�شهورة ومعروفة ل�شركة ......
الرتباط ر�سم التم�ساح مع ا�سم المدعية؛ مما أ�ك�سبها �شهرة على المالب�س تكاد تكون
في جميع أ�نحاء العالم .وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه الدائرة نظرتها ،حيث ح�ضر عن
المدعية وكيلها  ......بموجب الوكالة الم ؤ�رخ في  5أ�غ�سط�س 2005م ،وح�ضر عن
المدعى عليها ممثلها  ،......وقد رد على الدعوى بمذكرة جاء فيها أ�ن رف�ض قبول
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ت�سجيل العالمة ر�سم تم�ساح ب�شكل خا�ص بالفئة ( )25للمدعية متفق مع نظام
العالمات التجارية ،وذلك أ�نها متطابقة مع عالمة �شركة ......ال�سنغافورية والتي
هي عبارة عن كلمة كورو كودايل أ�نترنا�شيونال مع ر�سم تم�ساح والم�سجلة برقم
 38/735بالفئة ( ،)25وا�ستناد ًا �إلى المادة الثانية فقرة (ل) من نظام العالمات
التجارية تم رف�ض عالمة المدعية؛ حيث �إن التطابق في العن�صر أالبرز هو ر�سم
التم�ساح ،ف�إن من � أش�نه أ�ن يحدث الخلط واللب�س بين العالمتين وطلب رف�ض دعوى
المدعية ،وقد رد وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها أ�ن المدعية تملك العالمة التجارية
كلمة كروكودايل بحروف التينية مع ر�سم تم�ساح ،وذلك بالتنازل من �شركة،......
وبذا أ�نهى أالطراف ما لديهم.

حيث �إن الدعوى تتعلق بطلب �إلغاء قرار وزارة التجارة رف�ض ت�سجيل عالمة تجارية
ف�إنه مما يدخل في اخت�صا�ص ال��دي��وان طبق ًا للمادة الثامنة فقرة (/1ح) من
نظامه .وحيث �إن الوزارة أ�بلغت المدعي بقرارها بخطابها رقم  28/8475وتاريخ
1426/6/21هـ ،وتقدم بدعواه بتاريخ 1426/7/22هـ .وبالتالي ف�إن الدعوى مقدمة
خالل المدة المحددة بالمادة الثالثة ع�شرة من نظام العالمات التجارية .وحيث
�إن��ه باالطالع على عالمة المدعية المطلوب ت�سجيلها وذل��ك من خالل ا�ستمارة
طلب الت�سجيل ،تبين أ�نها عبارة عن ر�سم تم�ساح ،كما أ�نه باالطالع على عالمة
�شركة ......الم�سجلة برقم  38/735وتاريخ 1425/5/19ه�ـ ،تبين أ�نه عبارة عن
كلمة كرو كودايل أ�نترنا�شيونال بحروف التينية أ�عالها ر�سم تم�ساح ،ويتبين أ�ن
عالمة المدعية المطلوب ت�سجيلها هي ذات عالمة �شركة  ،......بعد أ�ن أ�زيل عنها
ا�سم ال�شركة الذي هو جزء من العالمة؛ وبالتالي ف�إن بين العالمتين ت�شابه ًا كبير ًا
ال يمكن معه ت�سجيل عالمة المدعية؛ ألن ذلك يوقع في الخلط واللب�س ويدخل في
الحظر الذي ن�صت عليه المادة الثانية فقرة (ل) من نظام العالمات التجارية،
وهو من التدلي�س المنهي عنه �شرع ًا كما أ�نه باالطالع على عالمة �شركة ،......
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من هونج كونج والتي هي كلمة (ك��رو كودايل) بحروف التينية ب�شكل خا�ص مع
ر�سم تم�ساح والم�سجلة برقم  80/92وتاريخ 1402/8/1هـ بين أ�نه ينطبق عليه ما
ينطبق على العالمة الم�سجلة برقم  38/735وتاريخ 1425/5/19ه�ـ ،من الت�شابه
مع العالمة المطلوب ت�سجيلها ،كما أ�ن هذه العالمة لم تنقل ملكيتها �إلى المدعية �إال
بتاريخ 1426/6/7هـ ،كما هو مدون في �شهادة ت�سجيل العالمة المرفق �صورة منها
أ
بالوراق؛ وبذا تبين �صحة ما انتهت �إليه الوزارة من رف�ض طلب المدعية وموافقة
ذلك لنظام العالمات التجارية .وعليه وبعد المداولة حكمت الدائرة :برف�ض دعوى
�شركة ......الفرن�سية �ضد وزارة التجارة وال�صناعة .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثالثة
رقم /123د�/إ 3/لعام 1426هـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/3008ق لعام 1426هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/970ق لعام 1424هـ
رقم الحكم االبتدائي /39د�/إ 2/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /415ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/10/17هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ
أ��سبقية الت�سجيل ـ العن�صر اجلوهري ـ عدم ثبوت الت�شابه.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلدارية قبول ت�سجيل كلمة (ليدا) بحروف
عربية والتينية داخل �شريط ب�شكل خا�ص ور�سم �شكل بي�ضوي وفنجان من الحليب
باللوان أالحمر أ
داخل بطاقة أ
والبي�ض والزهري على الفئة رقم ( )29عالمة تجارية
ل�شركة  ......على أ��سا�س أ�ن المدعية تملك العالمة التجارية الم�سجلة كلمة (لونا)
بحروف عربية والتينية متداخلتين وتمثل �شك ًال بي�ضوي ًا بالفئة ( )29وكلمة (المراعي
الخ�ضراء) داخل بطاقة بحروف عربية �ضمن الر�سم البي�ضوي ويقابلها عبارة
(جرين فارمل) بحروف التينية �ضمن ر�سم بي�ضوي ،وبين الر�سمين خط عري�ض
و أ��سفلهما ر�سم لكوب أ�و علبة ين�سكب منها حليب داخل فنجان �سماوي بالفئة ()29
ــ بالنظر تبين أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها كلمة (ليدا) كانت م�سجلة في أال�صل
لطالبة الت�سجيل من عام 1399هـ في حين أ�ن عالمتي المدعية (لونا) م�سجلة من
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عام 1419هـ ،و(المراعي الخ�ضراء) من عام 1423هـ ،ولم يحدث خالف بينهما في
الت�سجيل طيلة ال�سنوات الما�ضية لعدم وجود الت�شابه الذي يوقع الم�ستهلك بالخلط
واللب�س ــ الثابت اختالف العالمات من حيث ال�شكل والنطق والكتابة ــ العن�صر
الرئي�سي في عالمة المدعية كلمة (لونا) وكلمتا (المراعي الخ�ضراء) ،والعن�صر
الرئي�سي في عالمة طالبة الت�سجيل كلمة (ليدا) وباقي العنا�صر غير م ؤ�ثر وال
يوقع الم�ستهلك بالخلط واللب�س ــ العبرة في المقارنة في العالمات التجارية ب أ�وجه
االتفاق ال ب أ�وجه االختالف ــ عدم وجود ت�شابه بين العالمات محل الدعوى يجعل
قرار الت�سجيل م�شروع ًا متفق ًا مع النظام ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.

حيث �إن وقائع هذه الدعوى تتح�صل في أ�ن ......تقدم بالوكالة عن �شركة......
للت�سويق المحدودة با�ستدعاء �إل��ى ال��دي��وان قيد ق�ضية برقم /1/970ق تاريخ
1424/4/3هـ يطلب فيه الحكم لموكلته ب�إلغاء قرار مكتب العالمات التجارية بوزارة
التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل كلمة (ليدا) بحروف عربية والتينية داخل �شريط
ب�شكل خا�ص ور�سم �شكل بي�ضوي ور�سم فنجان من الحليب ،والجميع في بطاقة أ
باللوان
أالحمر أ
والبي�ض والزهري عالمة تجارية ل�شركة ......المتحدة والمن�شور في العدد
رقم  3933وتاريخ 1424/1/18هـ من جريدة أ�م القرى ،وذكر في ا�ستدعائه �شرح ًا
لدعواه أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها تت�شابه مع عالمتي موكلته( :لونا) التي أ�ودع
طلب ت�سجيلها برقم ......وتاريخ 1422/4/24هـ و(المراعي الخ�ضراء) والم�سجلة
برقم ......وتاريخ 1423/4/26هـ في ال�شكل العام للعالمتين وهو ال�شكل البي�ضوي
والخط العري�ض الذهبي الخارجي ور�سم الكوبين الممتلئين بالحليب بنف�س الطريقة
الخا�صة بعالمة المراعي الخ�ضراء واللون أالبي�ض أ
والحمر والزهري بعالمة لونا.
وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين بمحا�ضر ال�ضبط،
و أ�ثناء المرافعة فيها قدم وكيل ال�شركة المدعية مذكرة أ��ضاف فيها أ�ن موكلته ال
تعتر�ض على ت�سجيل ليدا لوحدها ،و�إنما على العالمة المطلوب ت�سجيلها بمجملها
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و�إن كان يعد ما ورد فيها عدا كلمة ليدا في نظر باقي أ�طراف الدعوى عنا�صر ثانوية.
وقدم ممثل وزارة التجارة وال�صناعة الجهة المدعى عليها ......مذكرة طلب فيها
رف�ض الدعوى ت أ��سي�س ًا على أ�ن هناك اختالف ًا بين العالمات في نوع الحروف ونطقها
وترتيبها والجر�س ال�صوتي؛ �إذ العن�صر الجوهري في العالمة المطلوب ت�سجيلها هو
(ليدا) ،والعن�صر الجوهري في عالمة المدعية هو (المراعي الخ�ضراء) و(لونا)،
أ�ما باقي عنا�صر العالمة فهي عنا�صر ثانوية ال ت أ�ثير لها عليها .وق��دم ......وكيل
ال�شركة طالبة الت�سجيل ثالث مذكرات طلب فيها رف�ض الدعوى؛ ألن العنا�صر التي
يعتر�ض وكيل المدعية عليها هي ر�سوم �شائعة ال يحق ألي جهة احتكارها أ�و ت�سجيلها
عالمة تجارية ،وموكلته ال تطالب بت�سجيل هذه العنا�صر ب�شكل م�ستقل و�إنما �ضمن
عالمة معروفة ومميزة وم�شهورة ،والمدعية ال تملك ت�سجي ًال لهذه العنا�صر ب�شكل
م�ستقل مما يعطيها الحق في احتكارها ومنع ا آلخرين من ت�سجيلها �ضمن عالماتهم
المميزة ،وكذلك ف�إن الحكم ب�إلغاء القرار محل الدعوى �سوف ي ؤ�دي �إلى رف�ض ت�سجيل
عالمة موكلته (ليدا) ولن يقت�صر الرف�ض على باقي عنا�صر العالمة .وبجل�سة يوم
الثالثاء 1425/6/17هـ أ��صدرت الدائرة في الدعوى الحكم رقم /17د�/إ 2/لعام
1425هـ القا�ضي ب�إلغاء قرار مكتب العالمات التجارية بوزارة التجارة وال�صناعة
قبول ت�سجيل كلمة (ليدا) بحروف عربية والتينية داخل �شريط ب�شكل خا�ص ور�سم
باللوان أالحمر أ
�شكل بي�ضوي ور�سم فنجان من الحليب ،والجميع في بطاقة أ
والبي�ض
والزهري وذلك بال�شكل العام المعلن عنه بجريدة أ�م القرى بالعدد رقم  3933وتاريخ
1424/1/18ه �ـ عالمة تجارية ل�شركة ......وب�إحالة الق�ضية �إلى هيئة التدقيق ــ
الدائرة الخام�سة ــ :أ��صدرت فيها الحكم رقم /10ت 5/لعام 1427هـ القا�ضي (بنق�ض
الحكم رقم /17د�/إ 2/لعام 1425ه �ـ ال�صادر في الق�ضية رقم /1/970ق لعام
1424هـ و�إعادتها �إلى الدائرة ا إلدارية الثانية للنظر فيها وفق ًا لما هو مبين ب أ��سباب
الحكم) ،وقد أ��س�ست هيئة التدقيق ــ الدائرة الخام�سة ــ :حكمها على أ�ن عالمة
(ليدا) المطلوب ت�سجيلها عالمة تجارية ل�شركة ......هي في أال�صل عالمة م�سجلة
لل�شركة المذكورة لدى وزارة التجارة وال�صناعة منذ عام 1399هـ ح�سبما هو ثابت
من �صور �شهادات الت�سجيل المرفقة بملف الق�ضية ،كما أ�ن العالمتين التجاريتين
للمدعية �شركة( ......لونا) و(المراعي الخ�ضراء) هما في أال�صل أ�ي�ض ًا عالمتان
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م�سجلتان لدى وزارة التجارة وال�صناعة ،أالولى منذ عام 1419هـ والثانية منذ عام
1423ه�ـ ،ولم يحدث خالف بين ال�شركتين في الت�سجيل طيلة ال�سنوات الما�ضية
لعدم وجود ت�شابه بين عالماتهم التجارية يحدث لب�س ًا لدى جمهور الم�ستهلكين ،بل
العك�س هو ال�صحيح؛ حيث �إن هناك اختالف ًا بين العالمات من حيث نوع الحروف
ونطقها وجر�سها ال�صوتي وهي المعيار أال�سا�سي والعن�صر الجوهري في التمييز بين
العالمات التجارية ،أ�ما ما أ�ثارته المدعية من وجود ت�شابه بين عالمتيها والعالمة
المراد ت�سجيلها متمثل في ر�سم ال�شكل البي�ضوي وكوب ال�شاي والخط العري�ض ،ف�إن
الهيئة ترى أ�ن هذه الر�سومات و�إن كانت عن�صر ًا من عنا�صر العالمتين التجاريتين
مو�ضوع الدعوى� ،إال أ�نه بالنظر المجرد لهما لم تجد بينهما ت�شابه ًا من � أش�نه أ�ن
يوقع الم�ستهلك العادي في لب�س أ�و تغرير مما تنتفي معه علة المنع ،وبعد �إحالة
الق�ضية �إلى الدائرة نظرتها على النحو المبين بمحا�ضر ال�ضبط ،و أ�ثناء المرافعة
فيها قدم وكيل المدعية ......مذكرة طلب فيها ت أ�ييد الحكم ال�صادر في الق�ضية
ب�إلغاء قرار مكتب العالمات التجارية المت�ضمن قبول ت�سجيل العالمة محل الدعوى
وتم�سك بطلباته ال�سابقة ،وح�ضر عن الجهة المدعى عليها ......كما ح�ضر عن
طالبة الت�سجيل وكيلها ،......وفي هذه الجل�سة قرر أ�طراف الدعوى اكتفاءهم بما
قدموا من مذكرات وم�ستندات وتم�سك كل طرف بطلباته.

حيث �إن وكيل المدعية يهدف من �إقامة الدعوى �إلى الحكم لموكلته ب�إلغاء القرار
محل الدعوى المن�شور بجريدة أ�م القرى رقم  3933تاريخ 1424/1/18ه��ـ ف�إن
الديوان يخت�ص بنظرها وفق ًا للمادة (/1/8ح) من نظامه ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )51/وتاريخ 1402/7/17هـ التي تن�ص على أ�نه (يخت�ص ديوان المظالم
بالف�صل بما يلي :ــ ح ــ الدعاوى التي من اخت�صا�ص الديوان بموجب ن�صو�ص نظامية
خا�صة) ،والمادة الثالثة والخم�سين من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم
الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28ه �ـ التي تن�ص على أ�نه (يخت�ص ديوان
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المظالم بالف�صل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات النا�شئة عن
تطبيق هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أ�حكامه) ،وحيث �إن المادة
الخام�سة ع�شرة من نظام العالمات التجارية المذكور أ�عاله تن�ص على أ�نه (لكل
ذي م�صلحة االعترا�ض على قبول ت�سجيل العالمة أ�مام ديوان المظالم خالل ت�سعين
يوم ًا من تاريخ �شهرها ،مع �إيداع ن�سخة من االعترا�ض وما يفيد تقديمه لدى ا إلدارة
المخت�صة بوزارة التجارة) .وحيث �إن �إعالن �شهر العالمة ن�شر في جريدة أ�م القرى
بالعدد رقم  3933وتاريخ 1424/1/18ه�ـ ،والمدعية أ�قامت دعواها أ�مام الديوان
بتاريخ 1424/4/2هـ فتكون مقدمة خالل المدة النظامية فهي مقبولة �شك ًال .وحيث
�إنه وبعد االطالع على العالمة المطلوب ت�سجيلها ل�شركة ......وهي كلمة (ليدا)
بحروف عربية والتينية داخل �شريط ب�شكل خا�ص ور�سم �شكل بي�ضوي ور�سم فنجان
باللوان أالحمر أ
من الحليب والجميع في بطاقة أ
والبي�ض والزهري ،وذلك بال�شكل
العام المعلن عنه بجريدة أ�م القرى بالفئة رقم ( )29وعالمتي المدعية كلمة (لونا)
بحروف عربية والتينية متداخلتين وتمثل �شك ًال بي�ضوي ًا بالفئة ( )29الم�سجلة برقم
 10/452تاريخ 1419/10/8هـ وكلمة (المراعي الخ�ضراء) داخل بطاقة بحروف
عربية �ضمن ر�سم بي�ضوي ويقابلها عبارة جرين فارمل بحروف التينية �ضمن ر�سم
بي�ضوي ،وبين الر�سمين خط عري�ض و أ��سفلها ر�سم لكوب أ�و علبة ين�سكب منها حليب
داخل فنجان �سماوي بالفئة ( )29والم�سجلة برقم ......وتاريخ 1423/4/26هـ
تبين أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها كلمة (ليدا) كانت م�سجلة في أال�صل لطالبة
الت�سجيل من عام 1399هـ ،كما أ�ن عالمتي المدعية (لونا) و(المراعي الخ�ضراء)
كانت أالولى م�سجلة منذ عام 1419هـ والثانية منذ عام 1423هـ ،ولم يحدث خالف
بين ال�شركتين في الت�سجيل طيلة ال�سنوات الما�ضية لعدم وجود الت�شابه الذي يوقع
الم�ستهلك في الخلط واللب�س بين العالمات ،بل الوا�ضح أ�ن هناك اختالف ًا بينهما
من حيث ال�شكل والنطق والكتابة؛ �إذ العن�صر الرئي�س في عالمة المدعية هو كلمة
(لونا) وكلمة (المراعي الخ�ضراء) بينما العن�صر الرئي�س في عالمة طالبة الت�سجيل
هو كلمة (ليدا) و�إن باقي العنا�صر في العالمات غير م ؤ�ثرة ت أ�ثير ًا يوقع الم�ستهلك
في الخلط واللب�س ،وحيث �إنه من المقرر أ�ن العبرة في المقارنة بين العالمات
التجارية هو ب أ�وجه االتفاق بينها ال ب أ�وجه االختالف ،لما كان ذلك وكان البين من
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االطالع على العالمات محل الدعوى عدم وجود ت�شابه بينها في ال�شكل العام وعدد
الحروف والنطق ي ؤ�دي �إلى الخلط بينها ويوقع الم�ستهلك في اللب�س بينها والخلط،
ف�إن قرار مكتب العالمات التجارية بقبول ت�سجيل العالمة التجارية محل الدعوى
متفق مع أ�حكام النظام مما تنتهي معه الدائرة �إلى رف�ض الدعوى وهو ما تقت�ضي
به .فلما تقدم من أ��سباب حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى رقم /1/970ق لعام
1424هـ املقامة من �شركة ......للت�سويق املحدودة �ضد وزارة التجارة وال�صناعة،
واهلل ويل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثانية
رقم /39د�/إ 2/لعام 1427هـ ،ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/970ق لعام 1424هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/311ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /62د�/إ 1/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /416ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/10/17هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ ابتكار العالمة ـ عيب اخلط أ� فـي تطبيق النظام.

ن �ظ��ام ال �ع�لام��ات ال �ت �ج��اري��ة ال �� �ص��ادر ب��ال�م��ر��س��وم ال�م�ل�ك��ي رق ��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تطعن في ق��رار وزارة التجارة قبول ت�سجيل كلمة (كنتري
فارم) بحروف عربية والتينية تجارية بالفئة ( )30لل�شركة القبر�صية مع عالمة
موكلته ،بحجة ت�شابهها الم�سجلة (ف��ارم) ،العبرة في المقارنة ب أ�وجه ال�شبه ال
أ�وج��ه االخ�ت�لاف ،بالمقارنة بين عالمة المدعية (ف��ارم) والعالمة المطلوب
ت�سجيلها (كنتري فارم) يت�ضح التطابق والت�شابه في كلمة (فارم) وكذلك في
فئة المنتجات ( )30وهذا الت�شابه ي ؤ�دي �إلى ت�ضليل الجمهور ويوقع الم�ستهلك
في اللب�س والخلط بينهما ــ العالمة المطلوب ت�سجيلها لم يت�ضح أ�نها من ابتكار
ال�شركة طالبة الت�سجيل ،والمادة أالولى من نظام العالمات التجارية اعتبرت
العالمات التجارية أال�سماء المتخذة �شك ًال مميز ًا ،والمادة (/2ل) أ�و�ضحت أ�نه
ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية
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�سبق �إيداعها وت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و
م�شابهة ــ أ�ثره� :إلغاء القرار.

تتلخ�ص وقائع الدعوى في أ�ن وكيل المدعية تقدم �إلى الديوان بتاريخ 1425/1/23هـ
بالئحة دع��وى تت�ضمن اعترا�ض موكلته على ق��رار ال ��وزارة قبول طلب ال�شركة
القبر�صية ت�سجيل كلمة (كنتري فارم) بحروف عربية والتينية عالمة تجارية بالفئة
( ،)30بحجة ت�شابهها مع عالمة موكلته عبارة (ف��ارم) والم�سجلة لها بموجب
ال�شهادة رقم  50/282تاريخ 1413/10/26ه� �ـ وال�شهادة رقم  49/282وتاريخ
1413/10/26هـ ،وت�سجيل العالمة المعلن عنها في الجريدة الر�سمية �سي ؤ�دي �إلى
ت�ضليل الم�ستهلك والخلط بين المنتجات ،كما أ�ن العالمة لي�ست من ابتكار ال�شركة
طالبة الت�سجيل و�إنما هي اقتبا�س من عالمة موكلته التي لها �شهرة حيث ت�ستخدم
منذ فترة طويلة ومعروفة لدى جمهور الم�ستهلكين والتجار ،وقد أ�ج��ازت المادة
( )11من نظام العالمات التجارية والمادة ( )7من الالئحة التنفيذية ب أ�ن للجهة
المخت�صة أ�ن ت�ستبعد من العالمة المطلوب ت�سجيلها العنا�صر التي تخلط بينها
وبين العالمة الم�سجلة من قبل ،وطلب في ختام دعواه �إلغاء قرار ال��وزارة و أ�رفق
ما يراه �سند ًا لذلك .وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه الدائرة نظرتها ح�سبما هو مدون في
محا�ضر ال�ضبط و أ��صدرت الدائرة بت�شكيلها ال�سابق حكمها رقم /113د�/إ 1/لعام
1425هـ برف�ض الدعوى وقدمت ال�شركة المدعية اعترا�ضها عليه ،وبعر�ضه على
هيئة التدقيق أ�عادت الق�ضية �إلى الدائرة أل�سباب مجملها أ�ن العن�صر الجوهري
في العالمة المطلوبة والعالمة الم�سجلة هو كلمة (فارم) ،و أ�ن العبرة ب أ�وجه ال�شبه
بينهما ،وت�سجيل العالمة بهذه الحالة ي ؤ�دي �إلى ت�ضليل الجمهور ويوقع الم�ستهلك في
اللب�س والخلط بينهما ،ثم قررت الدائرة بت�شكيلها الحالي فتح المرافعة في الق�ضية
وا�ستمعت �إلى أ�طراف الدعوى ور أ�ت أ�ن الق�ضية بحالتها �صالحة للف�صل فيها.
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بعد االطالع على أ�وراق الق�ضية تبين أ�نها اعترا�ض على قرار �إداري فيخت�ص ديوان
المظالم بنظرها وفق ًا للفقرة (ح )1/من المادة الثامنة من نظامه والمادة ()15
من نظام العالمات التجارية .وحيث �إن العالمة أ�علن عنها في الجريدة الر�سمية
بعددها رقم  3981تاريخ 1425/1/7هـ وتقدم المدعي بدعواه �إلى الديوان بتاريخ
1425/1/23هـ فتكون الدعوى مرفوعة خالل المدة المحددة نظام ًا .وفي المو�ضوع
ف�إنه بالمقارنة بين العالمة الم�سجلة عبارة (ف��ارم) والعالمة المطلوب ت�سجيلها
عبارة (كنتري فارم) يت�ضح الت�شابه والتطابق في كلمة (فارم) ،وكذلك التطابق
في فئة المنتجات ()30؛ حيث �إن عالمة المدعية م�سجلة على الفئة ( )30بموجب
ال�شهادة رقم ......بحروف عربية وال�شهادة رقم ......بحروف التينية ،وهذا الت�شابه
ي ؤ�دي �إلى ت�ضليل الجمهور ويوقع الم�ستهلك في اللب�س والخلط بينهما .كما لم يت�ضح
أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها من ابتكار ال�شركة طالبة الت�سجيل أ�و من �صنعها أ�و
انتقائها وقد ا�شترطت المادة أالولى من نظام العالمات التجارية (ب أ�نه تعد عالمة
تجارية في تطبيق أ�حكام هذا النظام أال�سماء المتخذة �شك ًال مميز ًا أ�و ا إلم�ضاءات
للدراك بالنظر و�صالحة لتمييز
أ�و الكلمات أ�و الحروف أ�و أالرقام التي تكون قابلة إ
منتجات �صناعية أ�و تجارية أ�و حرفية أ�و زراعية .)...كما ن�صت المادة الثانية الفقرة
(ل) من النظام الم�شار �إليه (ب أ�نه ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات المطابقة
أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات
أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ،)...وحيث �إن العبرة في المقارنة ب أ�وجه االتفاق ال
ب أ�وجه االختالف ،حيث يمكن أ�ن ُتبرز كلمة (فارم) وتكتب الكلمة أالخرى (كنتري)
على المنتج بطريقة ت� ؤ�دي �إلى اللب�س والت�ضليل والخلط .فلهذه أال�سباب حكمت
الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة قبول طلب �شركة ......القرب�صية
ت�سجيل كلمة (كنرتي فارم) بحروف التينية وعربية فـي بطاقة عالمة جتارية
على الفئة ( .)30وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة أالوىل
رقم /62د�/إ 1/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/311ق لعام 1425هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/1006ق لعام 1427هـ
رقم الحكم االبتدائي /71د�/إ 4/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /422ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/10/21هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ
عالمة و�صفية خلدمة.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/2/13هـ.

العالمة المطلوب ت�سجيلها (الم�شورة ال���ص��ادق��ة� )...إنما هي و�صف للخدمة
الم�سجلة عنها (المحاماة اال�ست�شارات) ــ قرار رف�ض ت�سجيل العالمة م�ستند �إلى
�صحيح النظام ــ تخ�صي�ص خدمة المدعي (بال�صادقة) دون غيره وت�سجيل هذه
الخ�صي�صة له عالمة تجارية يف�ضي �إلى احتكاره لها ومنازعته لغيره ــ �إن عالمات
بي �إم دبليو و�سوفت نيفيا ونحوها متميزة با�سم المنتج ،بينما العالمة المطلوبة
للمدعي ال تتميز ب�شيء جوهري فالميزان والدائرة وكلمة المحاماة والملكية الفكرية
أ�مور ثانوية ي�شترك فيها الجميع ــ أ�ثره :رف�ض الدعوى.
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بتاريخ يوم ال�سبت 1427/3/3هـ تقدم المدعي أ�مام ديوان المظالم بالئحة دعوى
يتظلم فيها من قرار وزير التجارة وال�صناعة ال�صادر برف�ض طلب ت�سجيل عبارة
(الم�شورة ال�صادقة للمحاماة والملكية الفكرية) بحروف عربية والتينية داخل دائرة
مع ر�سم ميزان ويد عالمة تجارية له على الفئة ( .)24وفي �سبيل نظر الدعوى حددت
الدائرة عدة جل�سات ح�ضرها المدعي المذكور وممثل الوزارة المدعى عليها،......
وقد أ�جاب ممثل الوزارة بما حا�صله أ�ن عبارة (الم�شورة ال�صادقة) و�صف لخ�صائ�ص
الخدمة ،وهو ما حظره نظام العالمات التجارية في مادته ( /2أ�) و أ�نه بناء على ذلك
يطلب الحكم برف�ض الدعوى .فيما عقب المدعي بما حا�صله أ�ن العالمة المطلوب
ت�سجيلها تعتبر في مجموعها مميزة ومبتكرة وفارقة ،وبغ�ض النظر عن ذلك ف�إنه
يطلب م�ساواته ب أ��صحاب العالمات المعلن عنها في جريدة أ�م القرى مثل (بي �إم
دبليو القمة في متعة القيادة) و(ديوان ف�صل الخطاب) و(�سوبر �سيلون) و(وافير
كوكيت ديلوك�س) و(�سوفت نيفيا) التي تحمل و�صف ًا للخدمة أ�و المنتج ولكنها تعتبر
مميزة ومبتكرة وفارقة ،وهذا ما ينطبق على العالمة محل الدعوى ،وانتهى المدعي
�إلى طلب الحكم ب�إلغاء القرار و�إلزام الوزارة بقبول ت�سجيل تلك العبارة .وقد عقب
ممثل الوزارة ب أ�ن أ�ية عالمات أ�خرى هي م�ستقلة عن محل الدعوى ،بعد هذا تم�سك
كل طرف بما أ�دلى به ،وختما أ�قوالهما وطلبا الحكم في الق�ضية.

بما أ�ن الدعوى الماثلة طعن على ق��رار وزي��ر التجارة وال�صناعة برف�ض ت�سجيل
العالمة محل الدعوى ،ف�إن الديوان يخت�ص بالف�صل فيها ا�ستناد ًا للمادة ()13
من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ ،ون�صها (ل�صاحب ال� أش�ن التظلم لوزير التجارة من القرار ال�صادر
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برف�ض طلبه خالل �ستين يوم ًا من تاريخ �إبالغه به ،و�إذا �صدر قرار الوزير برف�ض
التظلم كان ل�صاحب ال� أش�ن حق الطعن فيه أ�مام ديوان المظالم خالل ثالثين يوم ًا
من تاريخ �إبالغه به) ،وا�ستناد ًا للمادة (/1/8ح) من نظام ديوان المظالم ،ف�إن
الديوان يخت�ص بالف�صل في هذه الدعوى .وبما أ�ن المدعي تبلغ بقرار الرف�ض بموجب
خطاب الوزارة رقم  28/1425وتاريخ 1427/2/4هـ ف�إن الدائرة تنتهي �إلى قبول
الدعوى �شك ًال لتقديمها خالل المدة المن�صو�ص عليها في المادة ( )13من نظام
العالمات التجارية �آنفة الذكر .أ�ما فيما يتعلق بالمو�ضوع؛ فقد ن�ص نظام العالمات
التجارية في مادته الثانية على أ�نه (ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات الخالية
من أ�ي �صفة مميزة ،والتي تعد و�صف ًا لخ�صائ�ص مجرد أ��سماء عادية يطلقها العرف
على المنتجات أ�و الخدمات) .وبما أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها محل الدعوى
عبارة (الم�شورة ال�صادقة� )...إنما هي و�صف للخدمة الم�سجلة عنها (المحاماة
اال�ست�شارات) ف�إن الدائرة تنتهي بناء عليه �إلى رف�ض دعوى المدعي ،ل�سالمة القرار
المطعون عليه وا�ستناده ل�صحيح مواد النظام� ،إ�ضافة �إلى أ�ن تخ�صي�ص خدمات
المدعي (بال�صادقة) دون غيره وت�سجيل هذه الخ�صي�صة له عالمة تجارية يف�ضي
�إلى احتكاره لها ومنازعته لغيره ،ويعني بمفهوم المخالفة الوا�ضح أ�ن م�شورة غيره
خالف ذلك .كما يعني أ�ن م�شورته في كل أالح��وال �صادقة ومز َّكاة ،ومن المعلوم
أ�ن مهنة المحاماة واال�ست�شارات يتحرز فيها ما ال يتحرز في و�صف �سيارة أ�و �آلة أ�و
نحوهما ،وفي جميع أالحوال ف�إن االحتجاج بطلب الم�ساواة مع الطلبات التي أ��شار
�إليها المدعي ال ي�صح �سند ًا أ�مام الق�ضاء ،ف� ً
ضال عن أ�ن عالمات بي �إم دبليو و�سوفت
نيفيا ونحوها متميزة با�سم المنتج ،بينما العالمة المطلوبة للمدعي ال تتميز ب�شيء
جوهري؛ فالميزان والدائرة وكلمة المحاماة والملكية الفكرية أ�مور ثانوية ي�شترك
فيها الجميع ولن تعرف خدمات المدعي وال مكتبه �إال (بالم�شورة ال�صادقة) وهو ما
ال يحق له احتكاره واال�ستئثار به ،وو�صف غيره ب�ضده .وبناء على هذه أال�سباب ،وبعد
المداولة حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى .وباهلل تعاىل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية الرابعة
رقم /71د�/إ 4/لعام 1427ه ـ ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/1006ق لعام 1427هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /2/69ق لعام 1423هـ
رقم الحكم االبتدائي /46د�/إ 21/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /423ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/10/21هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ منع من ا�ستعمال ـ تعوي�ض عن ا�ستعمال ـ تعوي�ض
عن م�صاريف الدعوى.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ال�شركة المدعية تملك العالمة التجارية (الوطنية) وتطلب منع المدعى عليها من
ا�ستعمالها وتعوي�ضها عما لحقها من أ��ضرار جراء اال�ستعمال ــ كلمة (الوطنية) في
عالمة المدعية م�شمولة بالحماية  ،وهي العن�صر أال�سا�س فيها  ،ولي�ست م�سجلة
للمدعى عليها ــ ا�ستخدام المدعى عليها لتلك الكلمة يوقع باللب�س والخلط ــ أ�ثره
 :منع المدعى عليها من ا�ستعمال تلك العالمة ــ طلب تغيير المغلفات وا إلعالنات
التي تحمل العالمة متحقق ؛ ألنه الزم من لوازم المنع من اال�ستعمال ــ طلب المدعية
التعوي�ض عن م�صاريف الدعوى ال تجاب �إليه ؛ ألن التقا�ضي مكفول للجميع ومجاني،
 ،وما �صرفته المدعية هو من تلقاء نف�سها ــ حق المدعية في منع ا�ستعمال المدعى
عليها لعالمتها نا�شئ من تاريخ ت�سجيلها  ،وتراخيها رتب ا�ستمرار أال�ضرار ؛ فتكون
المدعية ال�سبب في ذلك ؛ خ�صو�ص ًا أ�ن المدعى عليها تحمل ا�سم ًا تجاري ًا بذات
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العالمة منذ زمن طويل ،وت�صنع عبواتها لدى المدعية ؛ مما يوحي بر�ضاها ــ أ�ثره:
رف�ض التعوي�ض.

تتح�صل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم للحكم فيها في أ�نه بتاريخ 1423/1/11هــ
ورد �إلى الديوان اال�ستدعاء المقدم من وكيل المدعية المت�ضمن أ�ن المدعى عليها
(الم ؤ��س�سة ......أ
لللبان والع�صائر والمياه النقية) ت�ستخدم على منتجاتها عالمة
تجارية �شبيهة بالعالمة التجارية «الوطنية» بحروف عربية والتينية الم�سجلة لموكلته
بوزارة التجارة برقم ( )......وتاريخ 1418/4/28هـ ،م�ستغلة �شهرة عالمتها مما
يعتبر مخالفة �صريحة لنظام العالمات التجارية الذي أ�عطى لها الحق في المادة
الخام�سة والع�شرين منه في منع من ي�ستعملها ،وطلبت منع المدعى عليها من
ا�ستعمال العالمة المملوكة لموكلته .وب�إحالة الدعوى �إلى الدائرة التجارية الحادية
ع�شرة بفرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة ب�شرح معالي رئي�س الديوان المكلف في
1423/1/12ه��ـ أ��صدرت بتاريخ 1423/1/17ه��ـ الحكم رقم /8د/ت��ج 11/بعدم
االخت�صا�ص النوعي بنظر الدعوى .وب�إحالتها �إلى الدائرة ا إلدارية العا�شرة بالفرع
المذكور ب�شرح معالي رئي�س الديوان المكلف في 1423/2/9هـ نظرتها وحددت لها
جل�سة 1423/4/25ه �ـ ،حيث أ�كد وكيل المدعية على دع��واه ،وقدم وكيل المدعى
عليها مذكرة أ�و�ضح فيها أ�ن العالمة المدعى بها �سجلت برقم ( )......وتاريخ
1418/2/18ه �ـ با�سم �شركة ......بينما انق�ضاء ال�شركة بتاريخ 1417/3/13هـ
مما تعتبر معه المدعى عليها ذات م�صلحة في طلب �شطبها وفق ًا للمادة الثالثة
من الباب الثالث من نظام ال�شركات ،م�ضيف ًا أ�نه ال ت�شابه بين العالمة المدعى
عليها وما ت�ستخدمه موكلته لكون العالمة الم�ستخدمة من موكلته عبارة عن كلمة
والحمر أ
(الوطنية) بحروف عربية والتينية باللون أالخ�ضر أ
والزرق ،بينما العالمة
أالخرى عبارة عن ر�سم دائرة ،الجزء أاليمن فيها ن�صف �سنبلة أ
والي�سر ن�صف تر�س
يتو�سطها حروف التينية (�آر ــ �إ�س) وعلى ر�سم الخريطة باللون أالخ�ضر أ
وال�سود
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كلمة الوطنية بحروف عربية في أ�على الدائرة والتينية في أ��سفل الدائرة ،و أ��ضاف
أ�ن ما حوته العالمة أالخيرة يميزها عن عالمة موكلته التي ا�شتقتها من ا�سمها،
أالمر الذي ال ي ؤ�دي �إلى الخلط واللب�س بمنظور ال�شخ�ص العادي ،وقد تقدمت بطلب
ت�سجيلها �إلى وزارة التجارة �إال أ�نها رف�ضتها وانتهى �إلى طلب رف�ض الدعوى .وبجل�سة
1423/7/14هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أ�و�ضح فيها أ�ن العالمة م�سجلة لموكلته
داخل المملكة منذ تاريخ 1417/11/27هـ ،ولي�س للمدعى عليها الحق في ا�ستخدامها
أ�و أ�ي �إ�شارة �شبيهة يكون من � أش�نها ت�ضليل الجمهور ،وقد �شرعت موكلته في طلب
الت�سجيل في زمن ن�شاط موكله� ......شراكة مع أ�والده ،وا�ستمرت في المتابعة حتى
�صدرت العالمة ،وقد تحول ن�شاط موكله� ......إلى م ؤ��س�سة فردية وقد تم تحويل
ت�سجيل العالمة الحق ًا في 1418/4/28ه �ـ با�سم م ؤ��س�سة ......وهو �إجراء �إداري
ال يغير في ملكية العالمة ،وطلب منع المدعى عليها من ا�ستعمال العالمة ال�شبيهة
بعالمة موكله .وبجل�سة 1423/7/28هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أ�و�ضح فيها
أ�ن المدعية ال ت�ستعمل العالمة ح�سبما يتطلبه نظام العالمات التجارية ،فلي�س لديها
منتجات ع�صائر ومياه ،و�إنما يقوم بهذا الن�شاط الم�صنع ......للمواد الغذائية
وينتج ع�صائر با�سم الواحة وبالتالي فلي�ست المدعية م�ستخدمة للعالمة ما يعطي
لموكلته الحق في طلب �شطبها ورد الدعوى النتفاء �سندها ال�صحيح ،ف� ً
ضال عن
أ�نه لي�س هناك ت�شابه بين العالمتين وتختلف منتجاتها اختالف ًا كام ًال عن منتجات
المدعية ،مما ينتفي معه احتمال الخلط أ�و اللب�س من قبل جمهور الم�ستهلكين.
وبجل�سة 1423/9/13هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أ�و�ضح فيها أ�ن اعتداء المدعى
عليها على عالمة موكلته ــ بعد أ�ن رف�ضت وزارة التجارة طلبها الت�سجيل لقيام الت�شابه
مع العالمة الخا�صة بموكلته ــ دليل على ق�صدها االعتداء ومخالفة نظام العالمات
التجارية الذي يمنع المنازعة في ملكية العالمة بعد ت�سجيلها ،وال عذر للمدعى
عليها في أ�نها تقدمت باعترا�ض أ�مام الديوان على رف�ض طلبها الت�سجيل ،فالمتعين
عدم ا�ستعمال العالمة حتى يتم الف�صل في االعترا�ض ،أ�ما عن دعوى عدم ا�ستعمال
العالمة فالم�صنع ......للمواد الغذائية المنتج لع�صائر الوطنية مملوك لمالك
العالمة وي�سوق منتجاته تحت العالمة التجارية (الوطنية) .وبجل�سة 1424/6/27هـ
أ��صدرت الدائرة ناظرة الق�ضية حكمها رقم (/32د�/إ 10/لعام 1424هـ) القا�ضي
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بعدم االخت�صا�ص المكاني بنظر الدعوى ،وبرفع أ�وراق الق�ضية لمعالي الرئي�س
أ�حالها �إلى هذه الدائرة بتاريخ 1424/7/19هـ ،ف أ�كملت نظرها على النحو المو�ضح
تف�صي ًال بمحا�ضرها .فبجل�سة 1425/3/1ه �ـ قدم وكيل المدعية مذكرة �ضمنها
أ�ن العالمة المملوكة لموكلته م�سجلة بتاريخ 1418/4/28ه�ـ وتنتهي مدة الحماية
لها في 1427/11/26ه�ـ و أ��ضاف أ�ن المدعى عليها قد اعتدت على عالمة موكلته
با�ستعمالها لها على الرغم من رف�ض طلبها من قبل وزارة التجارة أالمر الذي يعتبر
مخالف ًا ألحكام المادة الخام�سة والع�شرين من نظام العالمات التجارية ،ثم قدم
مذكرة أ�خرى أ��شار فيها �إلى أ�ن موكلته �شركة معروفة ولها �سمعة تجارية مرموقة
في تجارة الدواجن والع�صائر والمياه المعدنية أ
واللبان ،كما أ�ن العالمة التجارية
(الوطنية) م�شتهرة عالمي ًا ،وموكلته هي المالكة أال�صلية لهذه العالمة في المملكة
وفي كثير من بلدان العالم العربية والعالمية ،و أ��ضاف أ�نه يكمن وجه ال�شبه بين
عالمة موكلته والعالمة التي ي�ستخدمها المدعى عليها في كلمة (الوطنية) باللغة
العربية والالتينية والطريقة التي كتبها بها؛ حيث �إنها �شبيهة بعالمة موكلته ،و�إن
لم تكن مطابقة لها �إال أ�نه يوجد �إ�شارة توحي بوجود ت�شابه بين العالمتين ،وهذا
كاف في أ�ن يخلق �صورة ذهنية لدى الجمهور بجعله يخلط بين العالمتين .وبجل�سة
1425/4/18هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة �ضمنها أ�ن كلمة الوطنية كلمة عامة
تعني االنتماء للوطن ،و أ�ن موكلته ت�ستخدم هذا الم�سمى منذ عام 1390هـ ح�سب
ما يظهر من ال�سجل التجاري ،كما أ�ن هناك تعام ًال بين موكلته وبين �شركة......
و أ�والده (بال�ستيك الوطنية) منذ فترة طويلة ،و أ��ضاف أ�نه ال يوجد أ�دنى ت�شابه بين
العالمتين ،ثم أ�ورد أ��سماء عدد من ال�شركات والم ؤ��س�سات ت�ستخدم كلمة (الوطنية)،
و أ��شار �إلى أ�ن المادة الثانية من نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�نه (ال يجوز
ت�سجيل عالمة تجارية )4( ...ــ ال�شعارات العامة أ
والعالم) .وبجل�سة 1425/6/3هـ
قرر الطرفان االكتفاء بما �سبق أ�ن قدماه و أ�فادا به ،ف أ��صدرت الدائرة حكمها رقم
(/35د�/إ )21/لعام 1425هـ برف�ض الدعوى ،وبت�سليم وكيل المدعية ن�سخة منه قدم
الئحة اعترا�ضية فرفعت مع كامل أ�وراق الق�ضية لمعالي رئي�س الديوان ف أ�حالها �إلى
هيئة التدقيق ــ الدائرة الخام�سة ــ التي نظرتها و أ��صدرت ب� أش�نها الحكم رقم (/117
ت )5/لعام 1426هـ القا�ضي بنق�ض حكم الدائرة ،ثم أ�حيلت الق�ضية للدائرة ب�شرح
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معالي رئي�س الديوان في 1426/4/2هـ .وفي �سبيل �إعادة نظر الق�ضية حددت لها
الدائرة جل�سة 1426/6/13هـ ح�ضر فيها طرفا الدعوى ــ ال�سابق ح�ضورهما ــ وطلبا
أ�ج ًال لتقديم ما لديهما ،حيث قدم وكيل المدعية بجل�سة تالية مذكرة ت�ضمنت أ�ن
العالمة التجارية التي ت�ضعها المدعى عليها على منتجاتها من الع�صائر أ
واللبان
ت�شابه العالمة التجارية واال�سم التجاري الم�سجلين لموكلته ،ولي�س لدى المدعى
عليها ت�سجيل للعالمة التي ت�ستخدمها ،و أ�و�ضح أ�ن طلبات موكلته في هذه الدعوى
هي :أ�و ًال :منع المدعى عليها من ا�ستعمال العالمة التجارية (الوطنية) أ�و ا�ستعمال
أ�ي �إ�شارة أ�خرى م�شابهة ،ثاني ًا� :إلزامها بتغيير جميع مغلفاتها و�إعالناتها الدعائية
والترويجية ،ثالث ًا :تحميلها مبلغ ( )20.000ع�شرين أ�لف ريال ،م�صاريف تكبدتها
موكلته لرفع ومتابعة هذه الدعوى ،رابع ًا :تعوي�ض موكلته بمبلغ ( )2000000مليوني
ريال عن أال�ضرار والخ�سائر التي لحقت موكلته ب�سبب ا�ستعمال المدعى عليها عالمة
م�شابهة لعالمة موكلته .وبجل�سة 1427/2/14ه �ـ ح�ضر ممثل فرع وزارة التجارة
وال�صناعة بالمدينة لمنورة ......وب�س ؤ�اله عن وجهة نظر الوزارة في الدعوى قدم
مذكرة ت�ضمنت أ�ن المادة الثالثة من نظام العالمات التجارية ن�صت على أ�ن يعد
�سجل با إلدارة المخت�صة بوزارة التجارة ي�سمى (�سجل العالمات التجارية) تقيد فيه
جميع العالمات التجارية الم�سجلة ...ون�صت المادة الثالثة ع�شرة على أ�ن ل�صاحب
ال� أش�ن التظلم لوزارة التجارة من القرار ال�صادر برف�ض طلبه خالل �ستين يوم ًا من
تاريخ �إبالغه به ،و�إذا �صدر قرار الوزير برف�ض التظلم كان ل�صاحب ال� أش�ن حق
الطعن فيه أ�مام ديوان المظالم خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �إبالغه به ،و أ�و�ضح
ممثل وزارة التجارة أ�نه بناء على ذلك؛ ف�إن الجهة المناط بها ت�سجيل العالمة
التجارية هي �إدارة العالمات التجارية بوزارة التجارة ،وعلى المدعى عليها التقدم
لها واتباع ا إلج��راءات النظامية الم�شار �إليها ،و أ�ن العالمة مو�ضع الدعوى �سجلت
للمدعية طبق ًا لنظام العالمات التجارية وهي محمية بقوة النظام وفق ًا للمادة ()21
من نظام العالمات التجارية ،وبعر�ض ذلك على طرفي الدعوى قدم وكيل المدعى
عليها مذكرة ذكر فيها أ�ن موكلته قيدت ا�سمها التجاري (الم ؤ��س�سة الوطنية أ
لللبان
والع�صائر) منذ عام 1390هـ ح�سب ال�سجل التجاري لها ،و أ�ن عدم تقدم موكلته
بطلب ت�سجيل العالمة ال يعني أ�نها ال تملك اال�سم التجاري بل هو أ��سا�س لت�سجيل
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العالمة ،و أ�ن ممثل وزارة التجارة لم يبين مدى وجود ت�شابه بين العالمتين ،حيث
ن�صت المادة ( )21من نظام العالمات التجارية على أ�نه ( ...ي�ستثنى من الحقوق
لل�شارات والعبارات والر�سوم
النا�شئة عن ت�سجيل العالمة اال�ستخدام المن�صف إ
الو�صفية الخالية من ال�صفة المميزة التي ا�شتملت عليها العالمة الم�سجلة)،
و أ�و�ضح أ�ن عالمة موكلته تختلف تمام االختالف في عنا�صرها أال�سا�سية عن عالمة
المدعية ،و أ�نه ال محل لطلب المدعى عليها التعوي�ض ،و أ��شار �إلى أ�ن موكلته قامت
باتباع ا إلجراءات النظامية لت�سجيل العالمة منذ عام 1422هـ� ،إال أ�ن وزارة التجارة
رف�ضت طلب الت�سجيل ب�سبب اعترا�ض المدعية ،وانتهى �إلى طلب رف�ض الدعوى.
وبجل�سة 1427/5/1هـ قرر وكيل المدعية أ�نه يح�صر دعواه بالطلبات التي أ�و�ضحها
�سابق ًا ،ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وقرراه فقررت الدائرة حجز الق�ضية
للحكم ثم أ��صدرت حكمها هذا لما يلي من:

حيث �إن المدعية تهدف من دعواها �إلى طلب منع المدعى عليها من ا�ستعمال
العالمة التجارية (الوطنية) وتعوي�ضها عما لحقها من أ��ضرار جراء ا�ستعمالها
تلك العالمة؛ ف�إن الدعوى تكون حينئذٍ من اخت�صا�ص الديوان والئي ًا طبق ًا للمادة
(/1/8ح) من نظامه والمادة ( )53من نظام العالمات التجارية ،كما أ�نها
من اخت�صا�ص الدائرة نوعي ًا ومكاني ًا ا�ستناد ًا لقرارات رئي�س الديوان المنظمة
الخت�صا�صاتها .ولما كان الثابت أ�ن المدعية تملك عالمة تجارية م�سجلة با�سمها
برقم ( )......بالن�سبة �إلى فئة ( )29وبرقم ( )......بالن�سبة لفئة ( )32وقد
جاء في و�صف العالمة في �شهادة الت�سجيل أ�نها (كلمة الوطنية بحروف عربية
والتينية على ر�سم دائرة الجزء أاليمن منها ن�صف �سنبلة ،والجزء أالي�سر ن�صف
تر�س يتو�سطها حرفان التينيان (�آر �إ���س) ،وحرفا (ر �س) على ر�سم خريطة
باللوان أالخ�ضر أ
أ
وال�سود ،والحماية للعالمة في مجموعها) .ولما كانت المادة
الحادية والع�شرون من نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�نه (يعد من قام
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بت�سجيل العالمة مالك ًا لها دون �سواها ويكون انتفاع أ�ي �شخ�ص بعالمة تجارية
م�سجلة م�شروط ًا بموافقة مالكها ،ولمالك العالمة التجارية الم�سجلة الحق في
رفع دعوى ق�ضائية لطلب منع غيره من ا�ستعمال أ�ي �إ�شارة أ�خرى م�شابهة لها
يكون من � أش�نها ت�ضليل الجمهور) .و�إزاء ذلك ولما كان الثابت أ�ن العالمة التي
ت�ستخدمها المدعى عليها عبارة عن كلمة الوطنية بعدة أ�لوان وباللغتين العربية
والالتينية ،وهي عالمة غير م�سجلة نظام ًا ،وحيث �إن كلمة الوطنية في عالمة
المدعية م�شمولة بالحماية ومن ثم فال أ�حقية للمدعى عليها با�ستعمالها دون
موافقة المدعية ب�صفتها مالكتها؛ �إذ �إن كلمة (الوطنية) هي العن�صر أال�سا�سي
في عالمة المدعية ،وا�ستعمال المدعى عليها لها من � أش�نه أ�ن يوقع الجمهور باللب�س
والخلط� ،سيما و أ�ن المدعى عليها �سبق أ�ن تقدمت لوزارة التجارة بطلب ت�سجيل
العالمة التي ت�ستعملها فرف�ض طلبها ولم تتظلم من ق��رار الرف�ض في حينه،
ح�سبما قرره وكيلها ،كما أ�ن وزارة التجارة أ�بدت وجهة نظرها أ�مام الدائرة فقرر
ممثلها أ�ن العالمة محل الدعوى �سجلت للمدعية طبق ًا لنظام العالمات التجارية
و أ�نها محمية بقوة النظام ،أالمر الذي تنتهي معه الدائرة �إلى منع المدعى عليها
من ا�ستعمال العالمة التجارية (الوطنية) .و أ�ما بالن�سبة �إلى طلب المدعية �إلزام
المدعى عليها تغيير مغلفاتها و�إعالناتها التي تحمل العالمة ،ف�إن هذا الطلب
هو حا�صل الطلب أالول والزم من لوازمه؛ �إذ �إن تغيير المغلفات وا إلعالنات التي
تحمل العالمة هو تنفيذ للحكم بمنع المدعى عليها من ا�ستعمال العالمة ،ومن
كاف عن �إجابة المدعية �إلى طلبها هذا،
ثم ف�إن الحكم بمقت�ضى الطلب أالول ٍ
أ�ما بالن�سبة �إلى الطلبين ا آلخرين للمدعية وهما :طلب تحميل المدعى عليها
م�صاريف الدعوى ،وطلب التعوي�ض عن أال�ضرار والخ�سائر التي لحقت المدعية
جراء ا�ستعمال العالمة ،ف�إنه لما كان التقا�ضي مكفو ًال للجميع ومجاني ًا ،وحيث لم
تلزم المدعية بتحمل م�صاريف مالية لرفع الدعوى ،وما �صرفته في �سبيل ذلك
فهو من تلقاء نف�سها ومن ثم فال محل ألن تتحمل المدعى عليها �شيئ ًا من ذلك.
كما أ�نه بالن�سبة �إلى أال�ضرار المترتبة على ا�ستعمال العالمة؛ ف�إن حق المدعية في
�إقامة دعواها لمنع المدعى عليها من ا�ستعمال العالمة نا�شئ منذ تاريخ ت�سجيلها،
وحيث �إن تراخيها عن ذلك قد رتب ا�ستمرار تلك أال�ضرار التي تدعيها ومن ثم
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فتكون المدعية قد ت�سببت في لحوق أال�ضرار بها ،ال �سيما و أ�ن المدعى عليها تدفع
بقدم ا�ستعمالها للعالمة م�ستدلة بكونها تحمل �سج ًال تجاري ًا باال�سم ذاته منذ
تاريخ 1390هـ ،كما أ�نها قد قدمت أ�وراق ًا ت�شير �إلى أ�نها ت�صنع عبواتها التي تحمل
العالمة محل الدعوى لدى �شركة( ......الوطنية) وهي �إحدى ال�شركات التابعة
للمدعية ،مما يوحي بر�ضاها عن ا�ستعمال المدعى عليها لتلك العالمة ،وحيث
تبين أ�ن للمدعية يد ًا فيما لحقها من أ��ضرار ــ على فر�ض حدوثها ــ ف�إن طلبها
التعوي�ض يكون حينئذٍ حري ًا بالرف�ض .فلذلك كله حكمت الدائرة :مبنع املدعى
عليها (امل ؤ��س�سة ......أ
لللبان والع�صائر واملياه النقية) من ا�ستعمال العالمة
التجارية (الوطنية) ،ورف�ض ما �سوى ذلك من طلبات؛ ملا هو مو�ضح أ
بال�سباب.
واهلل املوفق والهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية احلادية
والع�شرين رقم /46د�/إ 21/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /2/69ق لعام
1423هـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/581ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /60د�/إ 1/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /420ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/10/21هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ
اختالف فئة احلماية ـ أ��سبقية الت�سجيل ـ ا�شتهار العالمة.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

االعترا�ض على ت�سجيل عالمة تجارية ــ ن�شاط ال�شركة المدعية يختلف عن ن�شاط
المدعى عليها الثانية؛ ألن أالولى تندرج تحت الفئة ( ،)1والثانية تندرج تحت الفئة
( )36ــ كما أ�ن المدعى عليها أ��سبق في الت�سجيل ــ العبرة في ال�شهرة داخل المملكة
ال خارجها ــ م ؤ�داه :رف�ض الدعوى.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى في أ�ن ......ب�صفته وكي ًال عن �شركة ......القاب�ضة
تقدم للديوان با�ستدعاء يتظلم فيه من ق��رار �إدارة العالمات التجارية بقبولها
ط�ل��ب ......ت�سجيل العالمة التجارية (ر�سم قنينة اختبار كيميائي مكتوب عن
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يمينها كلمة (�صفرا) و أ��سفلها عبارة �شركة ......المحدودة وجميعها بحروف
عربية ويقابلها من الي�سار بالحروف الالتينية) بالفئة ( .)1وذلك ل�صالح المدعى
عليها الثانية �شركة ......المحدودة .وقال في ا�ستدعائه �شرح ًا لدعواه �إن المدعى
عليها الثانية تقدمت بطلب ت�سجيل العالمة التجارية محل االعترا�ض وتم ن�شره في
الجريدة الر�سمية العدد رقم  4023في 1425/11/5هـ ،في حين أ�ن موكلته تمتلك
العالمة التجارية (جاكوب �صفرا بانك) حول العالم ولها �شهرة عالمية ،وم�سجلة
في عدة دول �آ�سيوية و أ�وروبية ،وهي ت�ستعمل هذه العالمة منذ �سنوات .و أ�ن هناك
ت�شابه ًا وا�ضح ًا بين العالمتين في النطق والجر�س ال�صوتي وكذلك في العن�صر
أال�سا�سي للعالمة .وبخا�صة الكلمات التي تتكون منها العالمة ،مما يفيد أ�ن قبول
ت�سجيل هذه العالمة يعد مخالف ًا لن�صو�ص نظام العالمات التجارية المادة (.)2
و أ��ضاف ب أ�ن عالمة موكلته تعتبر من العالمات المحمية بوا�سطة اتفاقية باري�س
للت�سجيل الدولي ،و أ�ن المملكة تتعامل بالمثل مع جمهورية تركيا بلد المن� أش� للعالمة
التجارية الخا�صة بموكلته .وختم دعواه بطلبه �إلغاء قرار المدعى عليها أالولى بقبول
ت�سجيل العالمة التجارية محل االعترا�ض لما �سبق بيانه .وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه
الدائرة با�شرت نظرها على النحو المبين في محا�ضر ال�ضبط ،و أ�ثناء المرافعة
فيها قدم ممثل الجهة المدعى عليها ......مذكرة برده على الدعوى ،جاء فيها أ�ن
قبول ت�سجيل عالمة �شركة ......المحدودة جاء متفق ًا مع نظام العالمات التجارية
ولوائحه التنفيذية حيث �إنها قامت بطلب العالمة محل االعترا�ض وتم ن�شره في
الجريدة الر�سمية العدد  4023وتاريخ 1425/11/5هـ ،وكان لها ت�سجيل �سابق بذات
العالمة برقم ......وتاريخ 1413/1/5هـ بالفئة ( .)1و أ��ضاف ب أ�ن ال�شركة المدعية
ال تمتلك ت�سجي ًال لهذه العالمة في المملكة العربية ال�سعودية ،كما جاء ذلك في
مذكرة المدعي الفقرة (رابع ًا) التي ذكر فيها أ�ن عالمة موكلته محمية بوا�سطة
اتفاقية باري�س للت�سجيل الدولي ...مما يدل معه أ�ن العالمة ال تمتلك ت�سجي ًال لهذه
العالمة في المملكة .وختم مذكرته بطلبه رف�ض الدعوى .وفي جل�سة يوم ال�سبت
1426/11/22هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ردٍّ ،جاء فيها أ�ن عالمة موكلته م�شهور ٌة
عالمي ًا وم�سجلة في ع��دة دول أ�وروب�ي��ة و�آ�سيوية ذات ال�شهرة االقت�صادية مثل
�سنغافورة و أ�لمانيا وال�صين وماليزيا .و أ�ن العالمة الم�سجلة لل�شركة المدعى عليها
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قد �سجلت في عام 1410ه�ـ ،وقد �سقطت حمايتها من �سجالت ال��وزارة بعد فوات
مدة ثالث �سنوات دون تجديدها وهي منتهية في عام 1420هـ �شهر �صفر؛ وبالتالي
ف�إن االحتجاج بوجودها لي�س له أ�ثر .و أ��ضاف ب أ�ن من حق موكلته االعترا�ض على
هذا الطلب لوجود الم�صلحة في ت�سجيل هذه العالمة في المملكة حيث �إن النظام
لم ي�شترط وجود عالمة م�سجلة للمعتر�ض حتى يتم قبول االعترا�ض و�إنما ا�شترط
وجود الم�صلحة فقط .كما أ��ضاف أ�ن من أ��سباب االعترا�ض وجود الت�شابه الوا�ضح
بين العالمتين ،وهذا يعني وجود الخلط واللب�س عند الم�ستهلكين .وفي جل�سة يوم
ا إلثنين 1427/5/23هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ردٍّ ،جاء فيها أ�ن �صاحبة
العالمة التجارية ــ �شركة ......المحدودة ــ تقدمت �إلى وزارة التجارة وال�صناعة
بطلب ت�سجيل جديد لهذه العالمة ،ولم يكن هناك ما ي�شابه هذه العالمة ،فتم قبولها
وحينئذ تكون أ�ولى من غيرها.
من �إدارة العالمات التجارية لوجود �سبق لت�سجيلها.
ٍ

بعد االطالع على أ�وراق الق�ضية تبين أ�نها اعترا�ض على قرار �إداري فيخت�ص الديوان
بنظرها وفق ًا للمادة (/1/8ح) من نظامه وال�م��ادة ( )13من نظام العالمات
التجارية .وحيث �إن القرار محل الطعن تبلغت به المدعية بتاريخ 1425/11/5هـ
وتقدمت بدعواها أ�مام الديوان بتاريخ 1426/2/6هـ ،فتكون الدعوى مرفوعة خالل
المدة المحددة نظام ًا .ومن حيث المو�ضوع ف�إن الثابت بعد االط�لاع على أ�وراق
الدعوى أ�ن ال�شركة المدعى عليها الثانية ......المحدودة كان لها ال�سبق في امتالك
العالمة محل االعترا�ض ،حيث �إنها �سجلت برقم ......وتاريخ 1413/1/5هـ وتمتعت
بحمايتها من تاريخ 1410/1/26ه �ـ وحتى تاريخ 1420/1/25ه��ـ .ثم �إنها طلبت
ت�سجيلها فيما بعد وذلك بتاريخ 1425/8/8هـ ولم يكن هناك ما ي�شابهها ،فبذلك
يكون لها أال�سبقية في طلب الت�سجيل ،وحيث �إن ن�شاط ال�شركة المدعية يختلف عن
ن�شاط المدعى عليها الثانية ،كون أالولى تندرج تحت الفئة ( )1بينما الثانية تندرج
تحت الفئة ( ،)36وبالتالي ف�إن دعوى المدعي ال تقوم على �سند �صحيح ،وال َي ِرد على
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ذلك ما تذ َّرع به وكيل المدعية من كون عالمة موكلته لها �شهر ٌة عالمي ٌة� ،إذ �إن العبرة
بال�شهرة داخل المملكة ال خارجها ،كما ن�صت على ذلك المادة الثانية من نظام
العالمات التجارية على أ�نه «ال ُتعد وال ت�سجل عالمة تجارية( ...ي) :العالمات
المطابقة أ�و الم�شابهة للعالمات ال�شائعة ال�شهرة في المملكة »..ولما �سبق تنتهي
الدائرة �إلى عدم أ�حقية المدعية في االعترا�ض على ت�سجيل العالمة محل االعترا�ض
ل�صالح المدعى عليها الثانية ،مما يتعين معه رف�ض الدعوى .لهذه أال�سباب وبعد
المداولة حكمت الدائرة برف�ض الدعوى ،وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة أالوىل
رقم /60د�/إ 1/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/581ق لعام 1426هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/2215ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /71د�/إ 6/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /424ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/10/21هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ أال�صل فـي التبليغ.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

أ�ن أال�صل عدم العلم ،وعلى من يدعي خالف أال�صل أ�ن يقيم الدليل على ما يدعيه
�إذ �إن أال�صل عدم التبليغ وهو في جانب المدعي فيكون عبء �إثباته على من يدعي
خالف هذا أال�صل وهو المدعى عليها ،وعلى ذلك يكون عبء �إثبات تبلغ المدعي في
تاريخ معين غير المحدد من قبله على جهة ا إلدارة ألنه خالف أال�صل ــ ينظر في
تقدير الت�شابه بين عالمتين �إلى الم�ستهلك العادي متو�سط الحر�ص واالنتباه الذي
لي�س بالفاح�ص الدقيق وال الغافل المت�صف با إلهمال ــ �إن العالمة المطلوب ت�سجيلها
(�سفيرا) من فئة ( )25م�شابهة للعالمة الم�سجلة (ال�سفير) من ذات الفئة في
بع�ض أالحرف وفي الجر�س ال�صوتي وال�شكل العام ،مما قد ي ؤ�دي �إلى ح�صول اللب�س
والخلط لدى جمهور الم�ستهلكين ــ �إن العبرة في العالمات التجارية ب أ�وجه ال�شبه ال
ب أ�وجه االختالف ــ كما أ�ن العبرة باتحاد الفئة ولي�س ما و�ضعت عليه من الب�ضائع،
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ف�شهادة الت�سجيل ت�سمح با�ستخدام العالمة على جميع الب�ضائع الم�سجلة فيها مدة
�سريان حمايتها .م ؤ�داه :رف�ض الدعوى.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�سبما يظهر من أ�وراقها في تقدم ......بالئحة دعوى
�إلى فرع دي��وان المظالم بمنطقة الريا�ض بتاريخ 1426/5/19ه��ـ جاء فيها :أ�نه
بالوكالة عن ال�شركة المدعية تقدم بهذه الدعوى �ضد قرار وزير التجارة وال�صناعة
القا�ضي برف�ض ت�سجيل العالمة التجارية كلمة (�سفيرا) بحروف التينية مو�ضوع
الطعن ،ولعدم قناعة موكلته بهذا القرار؛ ف�إنه يوجز وقائعه و أ��سبابه في النقاط
التالية :أ�و ًال :تقدمت موكلته �إلى �إدارة العالمات التجارية بطلب ت�سجيل العالمة
التجارية مو�ضوع الطعن ،وتم رف�ضه بوا�سطة �إدارة العالمات التجارية ب�سبب أ�ن
عالمة موكلته م�شابهة للعالمة التجارية كلمة (ال�سفير) بحروف عربية .ثاني ًا:
بتاريخ 1425/10/24هـ تقدمت موكلته بالتظلم أ�مام وزير التجارة وال�صناعة ،وقد
أ��س�س�س االعترا�ض على أ�ن العالمة المرفو�ضة عالمة جديدة ومبتكرة ولي�س هناك
ما يمنع ت�سجيلها ،و أ�ن عالمة موكلته مطلوب ت�سجيلها على منتجات تختلف تمام ًا
عن منتجات عالمة ال�سفير ،فعالمة موكلته مطلوبة على منتجات المالب�س الجاهزة
كالمعاطف والبدالت والف�ساتين والجوارب الطويلة ،أ�ما عالمة ال�سفير فمطلوبة فقط
وم�ستعملة على الغتر وال�شماغات و أ�غطية الر أ��س ،كما أ�ن عالمة ال�سفير بحروف
عربية قد انتهت مدة حمايتها في 1417/2/8ه� �ـ أ�ي ما يقارب الع�شر �سنوات،
فهي بالتالي غير موجودة في ال�سجالت لتجاوزها مدة الثالث �سنوات النظامية،
و أ�ن طلب موكلته للعالمة مو�ضوع الرف�ض يختلف من ناحية أالحرف المكتوب بها
العالمتان والجر�س ال�صوتي؛ مما يعني انتفاء الخلط واللب�س الذي يهدف �إليه نظام
العالمات التجارية .ثالث ًا :بتاريخ 1426/4/17ه��ـ ا�ستلمت موكلته خطاب مدير
عام �إدارة العالمات والوكاالت التجارية رقم  5245/28الذي بموجبه تم اعتماد
مذكرة ال� ؤش�ون القانونية ،وذلك برف�ض ت�سجيل العالمة التجارية مو�ضوع الطعن.
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رابع ًا :وفق ًا لنظام العالمات التجارية المادة ( )13ولعدم قناعة موكلته بهذا الرف�ض
وكذلك لعدم وج��ود مبررات نظامية لرف�ض ت�سجيل عالمة موكلته ،أ
ولن نظام
العالمات التجارية ن�صو�صه وا�ضحة في تحديد معنى الكلمة التجارية كلمة ال�سفير،
�إ�ضافة �إلى ذلك ال�شهرة العالمية التي اكت�سبتها عالمة موكلته من ناحية اال�ستعمال
الخارجي في عدة دول أ�وروبية و�آ�سيوية وبخا�صة و أ�ن العالمة التجارية هي اال�سم
التجاري نف�سه لموكلته؛ مما أ�ك�سبها الحق في ملكية هذه العالمة لذلك يطلب �إلغاء
القرار .خام�س ًا :قامت موكلته بت�سجيل هذه العالمة في عدة دول عربية و�آ�سيوية
مثل دولة ا إلمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن والجمهورية اللبنانية والمملكة
أالردنية الها�شمية وكذلك في �إ�سبانيا بلد المن� أش� ،با إل�ضافة �إلى ا�ستعمال عالمتها
التجارية في أ��سواق المملكة العربية ال�سعودية منذ �سنوات؛ مما أ�ك�سبها �شهرة كبيرة
لدى الجمهور المتداول لهذه المنتجات ،مما تقدم من أ��سباب يطلب �إلغاء قرار وزير
التجارة وال�صناعة القا�ضي برف�ض ت�سجيل العالمة التجارية لموكلته .وب�إحالة أ�وراق
الدعوى �إلى هذه الدائرة بتاريخ 1426/5/20ه�ـ نظرتها في عدة جل�سات ح�سبما
هو مو�ضح بمح�ضر ال�ضبط .وفي جل�سة يوم ا إلثنين 1426/11/3هـ ح�ضر المدعي
وكالة كما ح�ضر ممثل وزارة التجارة ......وفي هذه الجل�سة أ�كد وكيل المدعية على
ما ورد في الئحة دعواه وح�صر طلبه في �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة برف�ض
ت�سجيل العالمة التجارية كلمة (�سفيرا) بحروف التينية ل�صالح موكلته ،وبعر�ض ما
جاء في الدعوى على ممثل المدعى عليها الحا�ضر قدم مذكرة جاء فيها أ�ن رف�ض
العالمة محل الدعوى جاء متفق ًا مع نظام العالمات التجارية في مادته الثانية ،فهي
م�شابهة �إلى حد كبير لعالمة كلمة (ال�سفير) بحروف عربية والم�سجلة لم ؤ��س�سة......
على الفئة نف�سها ،وهذا الت�شابه في النطق قد ي ؤ�دي �إلى الخلط واللب�س بين جمهور
الم�ستهلكين ،وهي بذلك ال ت�صلح للت�سجيل كعالمة تجارية ،ويدخل قبول ت�سجيلها في
�إطار الحظر المن�صو�ص عليه في النظام في مادته الثانية .وختم مذكرته بطلب رف�ض
الدعوى ،كما أ��ضاف أ�ن ما ذكره وكيل ال�شركة المدعية من انتهاء حماية العالمة
كلمة (ال�سفير) في عام 1417هـ فهو غير �صحيح ،فهي مجددة مدة ع�شر �سنوات
تنتهي في 1427/2/8هـ وقدم ممثل المدعى عليها �صورة ل�شهادة تجديد العالمة
التجارية كلمة (ال�سفير) ،كما أ��ضاف ب أ�ن العالمة التجارية ال�سفير لي�ست فقط على
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الغتر وال�شمغ و أ�غطية الر أ��س ،بل ت�شمل أ�ي�ض ًا المالب�س الجاهزة كما هو مذكور في
�شهادة ت�سجيل العالمة ،وبعر�ض رد ممثل الجهة المدعى عليها على المدعي وكالة
ذكر ب أ�ن عالمة (ال�سفير) لم ت�ستخدم �إال على أ�غطية الر أ��س ولي�س على المالب�س
الجاهزة ،و�إن كانت �شهادة الت�سجيل قد ُذكر فيها المالب�س الجاهزة ،وقدم �ست
�صور ل�شهادات ت�سجيل لعالمة موكلته في دول أ�خرى ،وفي جل�سة الحقة ذكر وكيل
ال�شركة المدعية أ�ن �صحة ا�ستالم موكلته لخطاب وزارة التجارة وال�صناعة هو
1426/4/21هـ ،ولي�س كما ورد في �صحيفة الدعوى 1426/4/17هـ ،وقدم للدائرة
ظرف ا إلر�سالية المدون عليها تاريخ 1426/4/21هـ ،وفي جل�سة هذا اليوم ح�ضر
طرفا الدعوى المذكورين �سلف ًا و أ�كدا اكتفاءهما بما �سبق وبذلك ختما أ�قوالهما
فيها ،ف أ��صدرت الدائرة الحكم في هذه الجل�سة.

حيث �إن دعوى المدعية هي بالطعن في قرار مكتب العالمات التجارية في الوزارة
برف�ض قبول ت�سجيل العالمة محل الدعوى والم ؤ�يد بقرار وزير التجارة وال�صناعة،
فيكون الديوان مخت�ص ًا بنظر الدعوى والف�صل فيها طبق ًا للمادة (/1/8ح) من
نظامه ،التي تن�ص على اخت�صا�ص الديوان بالف�صل في الدعاوى التي تدخل في
اخت�صا�صه بموجب ن�صو�ص نظامية خا�صة ،ومن هذه الن�صو�ص النظامية الخا�صة
ما ن�صت عليه المادة الثالثة ع�شرة من نظام العالمات التجارية ال�صادر بالمر�سوم
الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28هـ من أ�نه (ل�صاحب ال� أش�ن التظلم لوزير
التجارة من القرار ال�صادر برف�ض طلبه خالل �ستين يوم ًا من تاريخ �إبالغه به ،و�إذا
�صدر قرار الوزير برف�ض التظلم كان ل�صاحب ال� أش�ن حق الطعن فيه أ�مام ديوان
المظالم خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �إبالغه به) وحيث �إنه للنظر في القبول ال�شكلي
للدعوى؛ ف�إنه طبق ًا للمادة الثالثة ع�شرة من نظام العالمات التجارية؛ ف�إن مدة
الطعن في القرار ال ت�سري �إال من التاريخ الذي تم فيه �إبالغ المدعي بالقرار ،وهذا
التبليغ يتم ح�سبما أ��شارت �إليه المادة رقم ( )43من قواعد المرافعات وا إلجراءات
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أ�مام الديوان (بت�سليمه �إلى ال�شخ�ص نف�سه أ�ينما وجد ،و�إال فت�سلم �إلى من يوجد
معه في محل �إقامته من ال�ساكنين معه .وفيما يتعلق بال�شركات والم ؤ��س�سات
الخا�صة فتر�سل �إلى أ�حد ال�شركاء المت�ضامنين ...أ�و ل�صاحب الم ؤ��س�سة الخا�صة
أ�و لمن يقوم مقامه) ،وحيث �إن المدعي وكالة أ�ق��ام دع��واه أ�م��ام الديوان بتاريخ
1427/5/19ه �ـ قبل م�ضي ثالثين يوم ًا من تاريخ تبليغه بالقرار الذي ذكر وكيل
المدعية في مح�ضر ال�ضبط أ�نه تم بتاريخ 1427/4/21ه�ـ فتكون الدعوى مقبولة
�شك ًال .وال يغير من ذلك ت�صحيح وكيل المدعية لتاريخ تبلغ موكلته بالقرار ب أ�نه تم
بتاريخ 1427/4/21هـ ولي�س بتاريخ 1427/4/17هـ كما دون في عري�ضة الدعوى،
ف�إن نظام العالمات التجارية والئحته التنفيذية وقواعد المرافعات أ�مام الديوان
وغيرها من أالنظمة �إنما ن�صت على أ�ن مدة الطعن في القرار �إنما تبد أ� من تاريخ
ا إلبالغ� ،إما عن طريق �إبالغ المدعي به أ�و عن طريق الن�شر في الجريدة الر�سمية
�إذا تعذر ا إلبالغ ،ومن ثم ف�إن �إيداع القرار لدى �إدارة البريد لت�سليمه للمدعي ال
يعتبر بداية ل�سريان المدة �إال من تاريخ ت�سلم المدعي للقرار من �إدارة البريد.
وحيث �إن �إبالغ المدعي و�إثبات تاريخ هذا ا إلبالغ يقع على عاتق الوزارة باعتبارها
م�صدرة القرار وهي الملزمة بت�سليمه فيكون عليها عبء �إثبات تاريخ الت�سليم� ،إذا
كانت تدعي أ�ن المدعي علم بالقرار ومع ذلك ت أ�خر في �إقامة الدعوى ،ألن أال�صل
عدم العلم وعلى من يدعي خالف أال�صل أ�ن يقيم الدليل على ما يدعيه؛ �إذ �إن
أال�صل عدم التبليغ وهو في جانب المدعي فيكون عبء �إثباته على من يدعي خالف
هذا أال�صل وهي المدعى عليها ،ألن كل معدوم أ
فال�صل عدمه حتى يدل دليل على
وجوده ،والتبليغ كان معدوم ًا فيحكم بعدمه حتى يوجد الدليل على وجوده ،وبذا تكون
الوزارة في التبليغ هي المدعية ،ألنها ت�ضيف �إلى نف�سها خالف أال�صل والمتظلم
مدعى عليه؛ ألنه يتم�سك أ
بال�صل وهو معه ،ولم تقدم الوزارة الم�ستند الذي يثبت
علم المدعي بالقرار في تاريخ محدد يمكن فيه ح�ساب مواعيد الطعن .و�إذا كان
النظر في مدى قبول الدعوى �شك ًال من واجبات الدائرة ،ف�إن ذلك ال يعني أ�ن تكون
الدائرة هي المعنية ب�إثبات هذا الدفع ،أ�و أ�ن تلزم المدعي ب�إثبات أ�مر ينفي وجوده،
و�إنما عبء �إثبات هذا الدفع ــ كما �سبق القول ــ يكون على عاتق الوزارة ،وحيث لم
تقدم الوزارة ما يثبت أ�ن المدعي ا�ستلم القرار قبل التاريخ الذي ذكره ،لذلك ف�إن
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الدائرة تنتهي �إلى قبول الدعوى �شك ًال .وحيث �إنه فيما يتعلق بمو�ضوع الدعوى ف�إنه
لما كانت المادة /2ل من نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�نه( :ال تعد وال ت�سجل
عالمة تجارية ...ل :ــ ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات �سبق �إيداعها أ�و
ت�سجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ،)...وبما أ�ن
ق�ضاء الديوان ا�ستقر على أ�ن تقرير مدى وجود الت�شابه بين عالمتين ،ف�إنه ينظر
في ذلك �إلى تقدير الم�ستهلك العادي متو�سط الحر�ص واالنتباه الذي لي�س بالفاح�ص
الدقيق وال الغافل المت�صف با إلهمال ،هل يقع في الخلط وااللتبا�س بينهما عند
النظر �إلى �إحدى العالمتين أ�و �سماع لفظهما بمعزل عن أالخرى أ�م ال؟ ف�إن كانت
العالمتان من الت�شابه بحيث يمكن أ�ن يقع في الخلط أ�و اللب�س فال يجوز الت�سجيل،
وبما أ�ن ال�شركة المدعية تتظلم من رف�ض ت�سجيل العالمة التجارية كلمة �سفيرا
بحروف التينية بالفئة ( )25لت�شابهها ــ كما ن�ص قرار الرف�ض ــ مع العالمة التجارية
كلمة ال�سفير الم�سجلة برقم ......لم ؤ��س�سة ......للتجارة بالفئة ( ،)25وبمقارنة
العالمتين ببع�ضهما يت�ضح وجود ت�شابه في بع�ض الحروف وفي الجر�س ال�صوتي
وال�شكل العام مما قد ي ؤ�دي �إلى ح�صول اللب�س والخلط لدى جمهور الم�ستهلكين،
وحيث الحال ما ذكر من وجود ت�شابه بين العالمتين ف�إنه ال يجوز للوزارة المدعى
عليها ت�سجيل العالمة محل الدعوى ،وال يغير من ذلك وجود اختالف بين العالمتين
من حيث عدد الحروف ،ألن العبرة عند المقارنة بين العالمات التجارية ب أ�وجه
ال�شبه ال ب أ�وجه االختالف ،و أ�وجه ال�شبه بين العالمتين أ�كثر من أ�وجه االختالف ،كما
ال ينال من ذلك ما ذكره وكيل ال�شركة المدعية من أ�ن هذه العالمة �سوف تو�ضع على
منتجات تختلف تمام ًا عن منتجات عالمة ال�سفير؛ فعالمة موكلته مطلوب ت�سجيلها
على المالب�س الجاهزة كالمعاطف والمالب�س والف�ساتين ،أ�ما عالمة ال�سفير فهي
م�ستعملة على الغتر وال�شمغ و أ�غطية الر أ��س ،ف�إن العبرة في ذلك هو اتحادهما في
نف�س الفئة ( ،)25ولي�س ما و�ضعت عليه من الب�ضائع في الوقت الحا�ضر ،ف�شهادة
الت�سجيل ت�سمح با�ستخدام العالمة على جميع الب�ضائع الم�سجلة فيها مدة �سريان
حمايتها .و�إذ تبين مما �سبق أ�ن العن�صر الجوهري للعالمة محل الرف�ض هو تلك
الكلمة (�سفير) ونطقها يحاكي عالمة م�سجلة وتت�شابه حروفها مع حروف العالمة
الم�سجلة بال�صوت وترتيب الحروف عدا بع�ض الزيادات التي ال ت ؤ�ثر على الت�شابه
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بين العالمتين في ال�شكل العام؛ مما يولد اللب�س والخلط بين العالمتين لدى جمهور
الم�ستهلكين خا�صة اجتماعهما على فئة واحدة و�إن تفرقت منتجات كل منهما ،و�إذا
كان أالمر كذلك ف�إن قرار الوزارة بمنع ت�سجيل عالمة المدعية له ما يبرره ويتعين
الق�ضاء بت أ�ييده .فلهذه أال�سباب وبعد المداولة :حكمت الدائرة برف�ض الدعوى
املقامة من �شركة  ......ا إل�سبانية �ضد وزارة التجارة؛ ملا هو مبني أ
بال�سباب.
وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية ال�ساد�سة
رقم /71د� /إ 6/لعام 1427ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/2215ق لعام 1426هـ
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /3/827ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /90د�/إ 15/لعام 1426هـ
رقم حكم التدقيق /438ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/11/13هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ بيع عالمة مقلدة لعالمة جتارية م�سجلة ـ �إقرار
ـ حق عام ـ معاقبة.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/تاريخ
1423/5/28هـ.

�إقرار المدعي بعلمه بتقليد العالمة التجارية الم�سجلة لغيره وبيعها ــ وجود أ�وجه
�شبه قوية بين المنتجين أال�صلي والمقلد تجعل الم�ستهلك العادي في حال من اللب�س
والتغرير بين المنتجين ــ تقليد العالمة التجارية يعد من ا إل�ضرار ب�صاحب العالمة
الم�سجلة باعتبارها حق ًا من حقوقه المحمية بالنظام ــ أ�ثره :معاقبة المدعى عليه.

تتح�صل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم للف�صل فيها أ�ن هيئة التحقيق واالدعاء
العام أ�قامتها �ضد المدعى عليه ......بموجب ال�سجل المدني رقم ( )......وب�إحالة
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الق�ضية لهذه الدائرة نظرتها على النحو المف�صل في مح�ضر �ضبطها .وقد �س أ�لت
الدائرة المدعي العام عن دعواه فقال� :إنه بتاريخ 1426/6/13ه �ـ �ضبطت هيئة
مكافحة الغ�ش التجاري بنا ًء على ال�شكوى المقدمة من مكتب( ......لال�ست�شارات
القانونية) بالنيابة عن �شركة ( ) ......أاللمانية مالكة العالمة (نيفيا )NIVEA
�ضبطت ()55ع �ب��وة مناديل تنظيف ال��وج��ه مقلدة ف��ي م ؤ��س�سة المدعى عليه،
وبا�ستجوابه اعترف بحيازته للب�ضاعة الم�ضبوطة و أ�نه ا�شتراها من موزع متجول
ويعلم أ�نها مقلدة وال يعلم عن م�صدرها �شيئ ًا ،مفيد ًا أ�نه يخبر النا�س ب أ�نها مقلدة قبل
�شرائهم لها ،ولم ي�سبق ل�صاحب العالمة أ�ن طلب منه التوقف عن عر�ضها وبيعها،
و أ��سفر التحقيق معه �إلى توجيه االتهام �إليه بتقليد عالمة تجارية للغير ،كما هو
مثبت أ
بالدلة المت�صلة وفق الئحته المقدمة للديوان التي تتمثل في تقرير ق�سم الغ�ش
التجاري و أ�قوال المدعي المدونة على اللفتين برقميهما ( )16 ،15وكذلك مح�ضر
ال�ضبط المرفق أ
بالوراق لفة ( )12وكذلك �شهادة ت�سجيل العالمة التجارية المرفق
�صورتها من ال�شكوى المقدمة من وكيل العالمة التجارية ،م ؤ�كد ًا على أ�ن ما بدر من
المدعي هو حقيقة المخالفة أ
للنظمة والتعليمات ب� أش�ن العالمات التجارية ،ويطلب
من الدائرة مجازاته وفق ًا للمادة الثالثة أ
والربعين من نظام العالمات التجارية.
هذا وب�س ؤ�ال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى بعد أ�ن �سمعها من المدعي العام
قال� :إنه �صاحب م ؤ��س�سة يعمل في بيع أ�دوات التجميل بالجملة ،وقام ب�شراء هذا
المنتج من بائع متجول دون فاتورة �شراء ،ولم يقم بتقليد تلك العالمة أ�و ا�ستيراد
تلك الب�ضاعة من الخارج ويقوم ببيعها للزبائن مع علمه بتقليدها ويعلمهم بذلك،
ثم أ��ضاف ب أ�ن �سعر المنتجين يختلف؛ �إذ �سعر المقلد أ�ربعون ريا ًال (للدرزن) ،أ�ما
أال�صلي في�صل �إلى مائة وثمانين ريا ًال ،و أ��ضاف ب أ�نه منذ عام 1409هـ يزاول مهنة
بيع أ�دوات التجميل بالجملة ويجهل أ�ن ما قام به يعتبر مخالفة لذلك النظام .خاتم ًا
رده بطلب الحكم برف�ض الدعوى ،هذا وقد اطلعت الدائرة عيني ًا على ما قدمه
المدعي العام من منتجين مرفقين بالدعوى ،وقد اكتفى طرفا الدعوى بما �سبق
وتم�سك كل منهما بما ق ّدم من أ�قوال و أ�وراق .وعليه وبعد اال�ستعانة باهلل عز وجل
وبعد درا�سة كافة أ�وراق الق�ضية والمداولة والت أ�مل حكمت الدائرة بحكمها هذا في
ذات الجل�سة.
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بعد درا�سة كافة أالوراق وبعد �سماع الدعوى وا إلجابة ،وبعد النظر في نظام ديوان
المظالم ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )51/في 1402/7/17هـ وعلى قواعد
المرافعات وا إلجراءات أ�مام الديوان ال�صادرة بقرار مجل�س الوزراء رقم ()190
في 1409/11/16ه�ـ وبعد النظر في القواعد ال�شرعية والنظامية واجبة التطبيق
واالعتبار .وحيث �إن المدعي العام يهدف من هذه الدعوى ون�صبها تجاه المدعى
عليه �إلى الحكم بالعقوبة ال��واردة في المادة ( )43من نظام العالمات التجارية
ت أ��سي�س ًا على مخالفته تلك القواعد .ومن حيث �إن هذه الدعوى من اخت�صا�ص ديوان
المظالم طبق ًا للمادة (/1/8ح) من نظامه اعت�ضاد ًا على أ�ن نظام العالمات
التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/في 1423/5/28هـ أ�وكل النظر
في الق�ضايا النا�شئة عن تطبيق ذلك النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة
قواعده �إلى ديوان المظالم طبق ًا للمادة ( )53منه ،وعليه يكون ديوان المظالم
مخت�ص ًا والئي ًا بنظر ه��ذه الدعوى والف�صل فيها .كما أ�ن االخت�صا�ص النوعي
والمكاني لهذه ال��دائ��رة متقرر وفق ًا ل�ق��رارات رئي�س ال��دي��وان المنظمة لدوائره
الق�ضائية واخت�صا�صاتها اعتماد ًا على المادة ( )6من نظام الديوان والمادتين (1
ــ  )14من قواعد المرافعات �سالفة الذكر .وعن مو�ضوع الدعوى ف�إن الثابت لدى
الدائرة من �إجابة المدعى عليه أ�مامها وفي كافة مراحل الق�ضية �إقراره ال�صريح
بعلمه بتقليد عالمة م�سجلة تجارية وبيعه لها مع �سابق العلم بذلك ،وعر�ضها على
�صورتها التي اطلعت عليها الدائرة مقارنة مع منتج �شركة (نيفيا  )NIVEAو أ�مام
ناظريه .وحيث �إن الواقع الذي تراه الدائرة ماث ًال في هذه الدعوى ح�سب ما ت�سل�سل
من وقائعها ،وما تم أ�مامها من مرافعة ومدافعة واطالع على واقع الحال لمنتج
�شركة (نيفيا  )NIVEAوالمنتج المقلد يظهر جلي ًا للناظر ــ كما تقرره الدائرة ــ
وجود أ�وجه ال�شبه القوية بين المنتجين الخا�صين بمناديل تنظيف الوجه المرفقين
�ضمن ملفات الق�ضية ،ح�سب ما هو محمي من قبل وزارة التجارة كعالمة تجارية
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ل�شركة (نيفيا  )NIVEAالمن�شور في ت�سجيل العالمة؛ مما يجعل الم�ستهلك العادي
حال من اللب�س والتغرير بين المنتجين وذلك يتجلى في نظر الفاح�ص لهما،
في ٍ
المت أ�مل في و�صف الحماية الذي ورد ن�ص ًا في �شهادة ت�سجيل العالمة التجارية رقم
( )85/349في 1416/4/7هـ المرفق بملف الدعوى .والظاهر لكل مطلع .وحيث �إن
حماية الم�صالح العامة والخا�صة من أ�وليات المقا�صد ال�شرعية التي جاءت ال�شريعة
بالنظر والت أ��صيل في �إثباتها وتقريرها والمحافظة عليها ،طلب ًا لما ينفع الكافة في
�سبل معا�شهم ومعادهم ،وهو ما جاءت القواعد النظامية من قبل ولي أالمر بت أ�كيدها
والعمل على ن�شرها والحفاظ عليها .وحيث �إن ما قام به م�صنع المدعى عليه يعد من
التقليد الدقيق الذي ال يمكن للم�ستهلك العادي التمييز بينه وبين المنتج أال�صلي مما
يدفعه �إلى ابتياع ما ال يق�صد ،وابت�ضاع ما ال يروم ،وهو بالتالي نوع من الغ�ش الذي
جاء ال�شرع بتحريمه والنهي عنه ــ في هذا ال�شق ــ ومن ا إل�ضرار ب�صاحب العالمة
الم�سجلة باعتبارها حق ًا من حقوقه و�سبي ًال من ال�سبل الحقيقة باالنتفاع .وحيث
ن�صت المادة ( )43من نظام العالمات التجارية أ�نه( :مع عدم ا إلخالل ب أ�ي عقوبة
أ��شد ،يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد عن �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سين أ�لف ريال
وال تزيد عن مليون أ�و ب�إحدى العقوبتين :أ� .../ب .../ج /كل من عر�ض أ�و طرح
للبيع أ�و باع أ�و حاز بق�صد البيع منتجات عليها عالمة مزورة أ�و مقلدة أ�و مو�ضوعة
أ�و م�ستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك ،وكل من عر�ض خدمات في ظل مثل هذه
العالمة مع علمه بذلك) .مما يحدو بالدائرة والحال ما ذكر �سلف ًا �إلى الق�ضاء
بثبوت التقليد المن�سوب �إلى المدعى عليه وطرح ما دفع به من دفوع لكفاية ما �سبق
في ا إلجابة عليها .ولهذه أال�سباب حكمت الدائرة :بثبوت خمالفة� ......صاحب
م ؤ��س�سة ......التجارية لنظام العالمات التجارية ومعاقبته بغرامة مالية قدرها
خم�سون أ�لف ريال ()50.000؛ كما هو مو�ضح فـي أال�سباب .واهلل املوفق والهادي
�إىل �سواء ال�سبيل.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية اخلام�سة
ع�شرة رق��م /90د�/إ 15/لعام 1426ه���ـ ال�صادر فـي الق�ضية رق��م /3/827ق لعام
1426هـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/1734ق لعام 1427هـ
رقم الحكم االبتدائي /88د�/إ 4/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /459ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/11/19هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

العالمة المراد ت�سجيلها تنطق (بي �سي كوال) ويراد ت�سجيلها على الم�شروبات ،ت�شابه
العالمة التجارية العالمية والم�سجلة في المملكة على ذات الفئة (بيب�سي كوال) ــ �إن
هذا الت�شابه يف�ضي �إلى الخلط والمناف�سة غير الم�شروعة ــ االحتجاج بعالمات كوكا
كوال ومكة كوال وزمزم كوال و�آر�سي كوال عالمات تختلف وال ت�شتبه مع غيرها الت�شابه
المف�ضي للخلط وال قيا�س مع الفارق ــ م ؤ�داه :رف�ض الدعوى.

بتاريخ 1427/4/11ه�ـ تقدم وكيل ال�شركة المدعية أ�مام ديوان المظالم بالئحة
دعوى يعتر�ض فيها على قرار وزير التجارة وال�صناعة ال�صادر برف�ض ت�سجيل
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عبارة (بي �سي كوال) بحروف التينية بالفئة ( )32عالمة تجارية للمدعية .وفي
�سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لذلك عدة جل�سات ح�ضرها عن ال�شركة المدعية
وكيلها ......وعن الوزارة المدعى عليها ممثلها ،......وبعد �سماع الدعوى أ�جاب
ممثل الوزارة ب أ�ن �سبب رف�ض ت�سجيل العالمة محل الدعوى ت�شابهها مع العالمة
التجارية ذات ال�شهرة العالمية (بيب�سي كوال) الم�سجلة ل�شركة ......أالمريكية
برقم  29/47وتطابقها مع العالمة (بي �سي) ال�سابق �إيداعها با�سم م ؤ��س�سة......
للمرطبات ،وهو ما تحظره المادة الثانية من نظام العالمات التجارية ..وطلب
الحكم برف�ض الدعوى .فعقب وكيل المدعية بما حا�صله أ�ن عالمة موكلته المطلوب
ت�سجيلها تم ت�سجيلها في بلد المن� أش� (بريطانيا) وفي عدة دول أ�خرى جنب ًا �إلى جنب
مع العالمة التجارية (كوكا كوال) ،ولم يعتر�ض أ�حد على ذلك ،والعالمة المطلوب
ت�سجيلها هي اال�سم التجاري للمدعية ،وال يوجد تطابق أ�و ت�شابه مع العالمة
(بي �سي) ألن العالمة المطلوبة ت�شتمل على عن�صر ثالث فهي (بي �سي كوال)،
والعبرة بمجموع العالمة والمنظر العام ،أ
ولن العالمة (بي �سي) باللغتين الالتينية
والعربية ،وتختلف عن العالمة المطلوبة باختالف بلد المن� أش� ،مما ي�ستطيع معه
جمهور الم�ستهلكين التمييز بكل �سهولة بين المنتجات ،و�إقرار الوزارة ب أ�ن كلمة
(كوال) غير مميزة حجة للمدعية ،فذلك يعني أ�نها غير محمية وغير محتكرة ،وهي
م�سجلة مع كلمات أ�خرى في كثير من بالد العالم ،مثل كوكا كوال ومكة كوال وزمزم
كوال ،ولما كان الثابت أ�ن العالمة المطلوبة تتميز عن عالمة ......ب أ�نها تزيد عليها
بكلمة (كوال) ف�إن التطابق يكون منعدم ًا ،و أ�ما حرفا (بي �سي) ف�إن الحرف (بي)
كتب في العالمة المطلوبة ( )Bوفي عالمة ،)P( ......ثم �إن حق ......في هذين
الحرفين ال يحول دون اتخاذهما من قبل الغير �ضمن العنا�صر التي تتكون منها
العالمات أالخرى ،ثم �إنه طبق ًا لالتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها المملكة
وعلى أالخ�ص اتفاقية باري�س ،ف�إن الدول أالع�ضاء ملزمة بقبول �إيداع كل عالمة
م�سجلة طبق ًا للقانون في دولة المن� أش� ،كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها
في الدول أالخرى ،وقد تجاهل القرار ذلك ...ومذكرة العر�ض على الوزير اكتفت
بالقول بوجود الت�شابه ولم تتعر�ض أ
للدلة على ذلك ،ثم �إن عالمة ......قد تم
رف�ضها ،والعالمة بيب�سي تختلف عن العالمة المطلوبة في الكتابة والنطق وال�شكل
أ
واللوان ،بدليل أ�نه توجد عالمات مثل بي كوال و�آر �سي كوال وكوكا كوال ولم ترف�ض
الوزارة أ�ي ًا منها ،وا�ستناد ًا للمادة (/4ج/د) من نظام العالمات التجارية ،وطبق ًا
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لالتفاقيات الدولية ،وبخا�صة اتفاقية باري�س ف�إنه ال يجوز رف�ض طلب ت�سجيل عالمة
�سبق ت�سجيلها في دولة من دول االتحاد ،أ�ما التحفظات الواردة في هذه االتفاقية فال
ينطبق منها �شيء على العالمة المطلوبة ،بدليل أ�نها �سجلت في دول برتوكول مدريد
طبق ًا لقانون دولة المن� أش� (بريطانيا) جنب ًا �إلى جنب مع العالمة (بيب�سي كوال) ،وبناء
على كل ذلك ف�إن المدعية تطالب ب�إلغاء القرار محل الدعوى .وفي جل�سة اليوم
ح�ضر كل من وكيل ال�شركة المدعية وممثل وزارة التجارة وال�صناعة المذكورين
وقررا ختم أ�قوالهم في الق�ضية.

بما أ�ن الدعوى الماثلة اعترا�ض على قرار وزير التجارة وال�صناعة برف�ض قبول
ت�سجيل عالمة تجارية؛ ف��إن دي��وان المظالم يخت�ص بالف�صل فيها ا�ستناد ًا �إلى
المادة (/8ا/ح) من نظامه والمادة ( )13من نظام العالمات التجارية ال�صادر
بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28هـ ،ون�صها (ل�صاحب ال� أش�ن
التظلم لوزير التجارة من القرار ال�صادر برف�ض طلبه خالل �ستين يوم ًا من تاريخ
�إبالغه به ،و�إذا �صدر قرار الوزير برف�ض التظلم كان ل�صاحب ال� أش�ن حق الطعن
فيه أ�مام ديوان المظالم خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �إبالغه به) كما تعتبر الدعوى
مقبولة �شك ًال لتقديمها خالل المدة �آنفة الذكر ،ذلك أ�ن المدعية تبلغت بالقرار
بموجب خطاب الوزارة رقم  28/3843وتاريخ 1427/3/21ه �ـ ،وطعنت فيه أ�مام
ديوان المظالم بتاريخ 1427/4/11هـ .أ�ما فيما يتعلق بالمو�ضوع؛ فقد ن�ص نظام
العالمات التجارية في مادته الثانية (ب أ�نه ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات
المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات تجارية �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها من قبل ا آلخرين
على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة) .وبما أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها
محل الدعوى تنطق دون خالف (بي�سي كوال) ويراد ت�سجيلها على الم�شروبات ..فيما
أ�ن العالمة التجارية العالمية ال�شهيرة والم�سجلة في المملكة على الفئة ذاتها تنطق
(بيب�سي كوال) ،وفي ذلك ت�شابه كبير جد ًا يكاد ي�صل حد التطابق وهو ما حظره
ال�شرع والنظام ،ويف�ضي �إلى الخلط والمناف�سة غير الم�شروعة وا إلفادة من وعلى
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ح�ساب عالمات مملوكة آ
للخرين دون وجه حق وبخا�صة عند المناولة ال�صوتية
أ�و تقييد الطلبات والتبادل التجاري والفردي ،وعليه؛ ف�إن الدائرة تنتهي �إلى رف�ض
الدعوى لعدم قيام الدعوى على �سند �صحيح من الواقع والنظام .و أ�ما تعديالت وكيل
المدعية ،ف�إنه أ�و ًال و�صل به أالمر �إلى نفي الت�شابه بين العالمة المطلوبة (بي �سي كوال)
والعالمة المودعة قبله (بي �سي) على الفئة ذاتها ،ثم احتج ب أ�ن قبولها يعني عدم
الت�شابه مع (بيب�سي كوال) ثم احتج ب أ�ن رف�ضها ي�سقط معه �سبب الرف�ض على رغم
أ�ن الرف�ض لم يثبت و�إذا ثبت ف�إن من ورائه �إقامة دعوى ب� أش�نه ،ثم أ��ضاف �إلى ذلك
االحتجاج بعالمات كوكا كوال ومكة كوال وزمزم كوال و�آر�سي كوال ،وكلها ــ �إن �صحت ــ
عالمات تختلف وال ت�شتبه مع غيرها الت�شابه المف�ضي للخلط وال قيا�س مع الفارق.
و أ�ما احتجاجه باالتفاقيات ،وادعا ؤ�ه ب أ�ن التحفظات الواردة في هذه االتفاقية التي
ا�ستند �إليها ال ينطبق منها �شيء على العالمة المطلوب ت�سجيلها ،فمردود بداءة بن�ص
االتفاقية التي أ��شار �إليها في مادتها ( 6خام�س ًا أ�)( :ال يجوز رف�ض ت�سجيل العالمات
ال�صناعية أ�و التجارية التي ت�شملها هذه المادة أ�و �إبطالها �إال في الحاالت ا آلتية ()1
�إذا كان من � أش�نها ا إلخ�لال بالحقوق المكت�سبة للغير في الدولة التي تطلب فيها
الحماية )...وهو ما ينطبق على العالمة المطلوب ت�سجيلها محل الدعوى على النحو
المبين �آنف ًا على وجه التف�صيل .لهذه أال�سباب ،وبعد المداولة ،حكمت الدائرة:
برف�ض الدعوى .وباهلل تعاىل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية الرابعة
رقم /88د�/إ 4/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/1734ق لعام 1427هـ فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء برف�ض الدعوى .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/2280ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /47د�/إ 6/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /464ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/11/21هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ ثبوت
الت�شابه ـ احتاد الفئة ـ اجلر�س ال�صوتي.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ق�ضاء الديوان ا�ستقر على أ�ن تقرير مدى وجود الت�شابه بين عالمتين ينظر فيه �إلى
تقدير الم�ستهلك العادي متو�سط الحر�ص واالنتباه ،الذي لي�س بالفاح�ص الدقيق
وال الغافل المت�صف با إلهمال ،هل يقع في الخلط وااللتبا�س بينهما عند النظر �إلى
�إحدى العالمتين أ�و �سماع لفظهما بمعزل عن أالخرى أ�م ال؟ ف�إن كانت العالمتان من
الت�شابه بحيث يمكن أ�ن يقع في الخلط أ�و اللب�س فال يجوز الت�سجيل ــ �إن العالمتين:
الم�سجلة تي�سابري ( )tysabriوالعالمة المطلوب ت�سجيلها جيابري ( )giabriعلى
الفئة نف�سها بينها ت�شابه ي ؤ�دي �إلى ح�صول اللب�س والخلط لدى جمهور الم�ستهلكين ــ
ال ينال من ذلك كون الفئة ( )5يقت�صر التعامل في �صرفها وبيعها على المخت�صين
من أالطباء وال�صيادلة ،الذي يبعد معه وقوع الخلط واللب�س بين تلك العالمات �إذ
أالمر لي�س على �إطالقه ،فبع�ض المر�ضى يتولى بنف�سه اختيار أالدوية من ال�صيدليات
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ــ �إن الحر�ص والحيطة في عالمة هذه المنتجات الدوائية أ�ولى من غيرها؛ لتعلقها
ب�صحة النا�س وحياتهم .أ�ثره� :إلغاء قرار قبول الت�سجيل.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�سبما يظهر من أ�وراق�ه��ا في ت�ق��دم� ......إل��ى فرع
ديوان المظالم بمنطقة الريا�ض بالئحة دعوى بتاريخ 1426/5/21ه �ـ ،جاء فيها
أ�ن جريدة أ�م القرى ن�شرت في عددها رقم  4038وتاريخ 1426/2/22ه�ـ� ،إعالن ًا
من وزارة التجارة وال�صناعة ،بخ�صو�ص الطلب المقدم من المحامي ......بالوكالة
عن �شركة ......أاللمانية لت�سجيل العالمة التجارية كلمة (جيابري) بحروف التينية
( )GIABRIبالفئة ( )5وطبق ًا لن�ص المادة ( )15من نظام العالمات التجارية
وال�م��ادة ( )10من الئحته التنفيذية تتقدم ال�شركة ب�صفتها �صاحبة م�صلحة
باالعترا�ض على قرار مكتب العالمات التجارية القا�ضي بقبول ت�سجيل العالمة
التجارية أ
لل�سباب التالية 1 :ــ �إن موكلته تعتبر من ال�شركات الرائدة في العالم في
مجال الم�ستح�ضرات ال�صيدلية والطبية ،وب�صورة عامة جميع المنتجات التي تقع
في الفئة ( )5ولها �شهرة عالمية في هذا المجال 2 .ــ �إن موكلته ت�ستعمل العالمة
التجارية كلمة تي�سابري ( )TYSABRIبحروف التينية منذ أ�مد بعيد في العديد
من دول العالم ،وهي م�سجلة في أ�غلب دول العالم وم�سجلة في المملكة العربية
ال�سعودية برقم  77/716بالفئة ( 3 .)5ــ يت�ضح أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها
ل�شركة  ......كلمة جيابري ( )GIABRIبحروف التينية تت�شابه بدرجة كبيرة
مع عالمة موكلته المذكورة من حيث النطق والم�سمع ال�صوتي وال�شكل ،بدرجة
ت ؤ�دي �إلى اللب�س والخلط لدى جمهور الم�ستهلكين فيما يتعلق بم�صدر المنتجات
وتلحق ال�ضرر بموكلته ،ألن منتجات كال العالمتين تتطابق تمام ًا تحت الفئة (.)5
 4ــ تحاول ال�شركة المدعى عليها طالبة الت�سجيل �إح��داث بع�ض التعديالت على
عالمتها حتى تتهرب من �شبهة التقليد وبالتالي ف�إن الم�ستهلك الذي يذهب لل�شراء
يعتقد أ�ن منتجات العالمة المعتر�ض عليها هي نف�س منتجات موكلته الم�شهورة في
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أال�سواق ،وهذا عين اللب�س والخلط الذي يحظره نظام العالمات التجارية و أ�نظمة
الملكية الفكرية في العالم 5 .ــ تقدمت موكلته باالعترا�ض على ت�سجيل العالمة
المعتر�ض عليها في العديد من دول العالم ،وعلى �سبيل المثال أالرجنتين وبوليفيا
والبرازيل و�شيلي وهونج كنج وغيرها 6 .ــ �إن ت�سجيل العالمة المعتر�ض عليها �سوف
ي�سبب خ�سارة مادية و أ�دبية لموكلته ألنها أ�نفقت الكثير في �سبيل حماية منتجاتها،
وعالمتها ذات ال�شهرة العالمية والترويج والدعاية ،لها و أ�ن جمهور الم�ستهلكين قد
يعتقد أ�ن منتجات العالمة المعتر�ض عليها هي نف�سها منتجات موكلته ،وطلب في
ختام الئحة الدعوى �إلغاء قرار مكتب العالمات التجارية بوزارة التجارة وال�صناعة
القا�ضي بقبول ت�سجيل العالمة التجارية كلمة (جيابري) بحروف التينية ،لمخالفته
ال�صريحة لنظام العالمات التجارية .وب�إحالة أ�وراق الدعوى �إلى هذه الدائرة بتاريخ
1426/5/25هـ ،نظرتها في عدة جل�سات كما هو مدون بمح�ضر ال�ضبط ،وب�س ؤ�ال
وكيل ال�شركة المدعية عن دعواه كرر م�ضمون ما ورد في الئحة الدعوى المقدمة
للديوان ،وح�صر طلبه في ه��ذه الدعوى ب�إلغاء ق��رار مكتب العالمات التجارية
ب��وزارة التجارة بقبول ت�سجيل العالمة محل الدعوى .وبعر�ض ما ورد في دعوى
وكيل المدعية على ممثل الوزارة قدم مذكرة جا فيها أ�ن قبول الوزارة لت�سجيل هذه
العالمة محل الدعوى كلمة (جيابري) بحروف التينية جاء وفق ًا لنظام العالمات
التجارية ،وبا إلجراءات النظامية المتبعة ،و أ�نه يوجد اختالف وا�ضح بين العالمة
محل الدعوى وعالمة المدعية (تي�سابري) بحروف التينية من حيث الكتابة وعدد
الحروف وال�شكل العام والنطق ،مما يبعدها عن الوقوع في الحظر المن�صو�ص عليه
في ن�ص المادة (/2ل) من نظام العالمات التجارية ،كما ذكر ممثل ال��وزارة في
مذكرته ب أ�ن العرف الم�ستخدم في �صرف مثل هذه المنتجات ال يتم �إال عن طريق
موظف مخت�ص بالمنتجات الطبية (ال�صيدلي) مما يبعد ا إل�ضرار والت�ضليل الذي
ذكره وكيل المدعية في الئحة دعواه ،وطلب ممثل الوزارة في ختام مذكرته رف�ض
دع��وى ال�شركة المدعية ،كما قدم وكيل ال�شركة المدعى عليها طالبة الت�سجيل
مذكرة رد ًا على ما جاء في دعوى المدعية ،وقد جاء فيها نفي الت�شابه الذي تدعيه
ال�شركة المدعية بين عالمة موكلته وعالمتها ،و أ�نه �سبق أ�ن �صدرت أ�حكام ق�ضائية
من بع�ض الدول وهي البيرو وت�شيلي وال�سلفادور ،انتهت �إلى رف�ض االعترا�ض المقدم
1827

من ال�شركة المدعية النتفاء ال�شبه بين العالمتين ،كما جاء في المذكرة أ�ن التعامل
مع المنتجات التي تنتجها موكلته ،والتي تنتجها المدعية ال يكون �إال من قبل أ�هل
الخبرة واالخت�صا�ص وهم أالطباء وال�صيادلة ،ومن ثم ي�ستبعد أ�ن يقع الخلط واللب�س
بين العالمتين ،وطلب في ختامها رف�ض دع��وى ال�شركة المدعية ،وب�س ؤ�ال وكيل
المدعية عن رده على ما قدمه ممثل وزارة التجارة ووكيل ال�شركة طالبة الت�سجيل،
ق��دم مذكرة أ�ك��د فيها على وج��ود الت�شابه بين عالمة موكلته والعالمة مو�ضوع
الدعوى ،كما جاء فيها أ�ن الم�ستندات التي قدمتها المدعى عليها طالبة الت�سجيل
والتي تدعي أ�نها �صور أ�حكام ق�ضائية هي غير م�صدقة من جهات االخت�صا�ص في
الدول المعنية ومن �سفارات المملكة في تلك البالد ،ومن ثم فال يعتد بها وبالن�سبة
�إلى ما ذكرته ال�شركة طالبة الت�سجيل من أ�ن المنتجات المراد ت�سجيل العالمة عليها
وكذا المنتجات الم�سجل عليها عالمة موكلته ــ تقع في الفئة ( )5وهذه الفئة يتعامل
معها أالطباء وال�صيادلة وبالتالي ال يوجد لب�س لدى جمهور الم�ستهلكين ــ ف�إن هذا
القول لي�س على �إطالقه فهناك من يذهب �إلى ال�صيدلية ألخذ الدواء من غير و�صفة
طبيب خ�صو�ص ًا أ��صحاب أالمرا�ض المزمنة ،وهناك ت�ساهل من بع�ض ال�صيادلة
ب�إعطاء المر�ضى أالدوية من غير و�صفة طبية أ�و يكون ال�صيدلي غير موجود ويكون
مكانه بائع ،فيعطي الم�ستح�ضر الطبي لعالمة موكلته بد ًال من الم�ستح�ضر الطبي
ا آلخر وفي هذه الحالة �إذا حدث الخلط بين المنتجين تكون النتيجة أ�خطر؛ ألنها
تتعلق بحياة الب�شر ،و أ�كد في ختام مذكرته على طلب موكلته في هذه الدعوى ب�إلغاء
قرار ت�سجيل العالمة التجارية محل الدعوى ،وبعر�ض ذلك على وكيل ال�شركة طالبة
الت�سجيل قرر اكتفاءه بما �سبق ،ونظر ًا لعدم ح�ضور ممثل الوزارة المدعى عليها فقد
أ�جلت الدائرة نظر الق�ضية �إلى جل�سة هذا اليوم ،ف أ��صدرت الدائرة الحكم في هذه
الجل�سة.

حيث �إن ال�شركة المدعية تهدف من �إقامة دعواها �إلى الطعن في قرار وزارة التجارة
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وال�صناعة المنتهي �إلى قبول ت�سجيل كلمة جيابري ( )GIABRIبحروف التينية
بالفئة ( )5ل�صالح �شركة ......أاللمانية ،ويطلب كل من ممثل ال��وزارة المدعى
عليها ووكيل ال�شركة طالبة الت�سجيل رف�ض الدعوى ،وحيث �إن نظر الدعوى والف�صل
فيها يدخل في نطاق الوالية الق�ضائية لديوان المظالم وفق ًا لن�ص المادة /1/8ح
من نظام الديوان والمادتين ( )15و( )53من نظام العالمات التجارية ال�صادر
بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/لعام 1423ه �ـ ،ونظر ًا �إل��ى أ�ن المدعية تقدمت
بدعواها �إلى الديوان خالل مدة الت�سعين يوم ًا المن�صو�ص عليها نظام ًا المحددة
بالمادة ( )15من نظام العالمات التجارية ،ف�إنها تكون مقبولة �شك ًال ،حيث تم �شهر
العالمة في جريدة أ�م القرى بعددها رقم  4038وتاريخ 1426/2/22ه �ـ ،وقدمت
الدعوى باالعترا�ض عليها في 1426/5/21هـ ،وفي المو�ضوع؛ ف�إنه لما كانت المادة
(/2ل) من نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�ن��ه( :ال تعد وال ت�سجل عالمة
تجارية ......ل :ا إل�شارات المطابقة أ�و الم�شابهة لعالمات �سبق �إيداعها أ�و ت�سجيلها
من قبل ا آلخرين على منتجات أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة� )...إلخ ،وبما أ�ن ق�ضاء
الديوان ا�ستقر على أ�ن تقرير مدى وجود الت�شابه بين عالمتين ف�إنه ينظر في ذلك
�إلى تقدير الم�ستهلك العادي متو�سط الحر�ص واالنتباه ،الذي لي�س بالفاح�ص الدقيق
وال الغافل المت�صف با إلهمال هل يقع في الخلط وااللتبا�س بينهما عند النظر �إلى
�إحدى العالمتين أ�و �سماع لفظهما بمعزل عن أالخرى أ�م ال ،ف�إن كانت العالمتان
من الت�شابه بحيث يمكن أ�ن يقع في الخلط أ�و اللب�س فال يجوز الت�سجيل ،وبما أ�ن
ال�شركة المدعية �سبق لها ت�سجيل عالمة تي�سابري ( )TYSABRIبحروف التينية
على الفئة ( )5وبمقارنتها بكلمة جيابري ( )GIABRIالمطلوب ت�سجيلها عالمة
تجارية على الفئة ( )5يت�ضح وجود ت�شابه في بع�ض الحروف وفي الجر�س ال�صوتي
وال�شكل العام ،مما قد ي ؤ�دي �إلى ح�صول اللب�س والخلط لدى جمهور الم�ستهلكين،
وحيث الحال ما ذكر من وجود ت�شابه بين العالمتين ف�إنه ال يجوز للوزارة المدعى
عليها ت�سجيل العالمة محل الدعوى ،وال يغير من ذلك وجود اختالف بين العالمتين
من حيث عدد الحروف؛ ألن العبرة عند المقارنة بين العالمات التجارية ب أ�وجه
ال�شبه ال ب أ�وجه االختالف ،و أ�وجه ال�شبه بين العالمتين أ�كثر من أ�وجه االختالف،
كما ال ينال من ذلك ما ذكره ممثل الوزارة ووكيل ال�شركة طالبة الت�سجيل من أ�ن
1829

هذه العالمة �سوف تو�ضع على المنتجات في الفئة ( )5التي يقت�صر التعامل في
�صرفها وبيعها على المخت�صين من أالطباء وال�صيادلة ،أالم��ر ال��ذي يبعد معه
وقوع الخلط واللب�س بين تلك العالمات ،فهذا أالمر لي�س على �إطالقه �إذ �إن بع�ض
المر�ضى يتولى بنف�سه اختيار أالدوية من ال�صيدليات ومن ثم ا�ستعماله ،والعالمة
محل الدعوى �ستو�ضع على منتجات الفئة ( )5وهي الم�ستح�ضرات ال�صيدلية فكان
الحر�ص والحيطة في عالمة هذه المنتجات الدوائية أ�ولى من غيرها لتعلقها ب�صحة
النا�س وحياتهم.فلهذه أال�سباب وبعد المداولة ،حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة
التجارة وال�صناعة ال�صادر بقبول ت�سجيل كلمة جيابري بحروف التينية عالمة
جتارية ل�شركة ......بالفئة ()5؛ ملا هو مبني فـي أال�سباب .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية ال�ساد�سة
رقم /47د�/إ 6/لعام 1427ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/2280ق لعام 1426هـ،
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /2/1768ق لعام 1425هـ
رقم الحكم االبتدائي /56د�/إ 11/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /460ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/11/21هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ تقليد ـ منع من ا�ستعمال عالمة مقلدة ـ منع من
ا�ستعمال ا�سم جتاري ـ انتفاء ال�ضرر.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.
ن�ظ��ام أال� �س �م��اء ال�ت�ج��اري��ة ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )15/وتاريخ
1420/8/12هـ.

المدعي يطلب منع المدعى عليها من ت�صنيع المنتجات التي تحمل العالمة المقلدة
وبيعها وا�ستخدام ا�سمه التجاري ــ اال�سم التجاري هو ما ي�ضعه التاجر على واجهة
محله التجاري وجميع مطبوعاته ــ الفي�صل في العالمات التجارية يرجع �إلى
ال�صورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذا ال�شكل أ�و الرمز أ�و ال�صور
مع بع�ضها ،وبالهيئة التي تبرز بها في عالمة أ�و أ�خرى ب�صرف النظر عن العنا�صر
التي تركبت منها ــ لوحة المحل التجاري تعد ا�سم ًا تجاري ًا ال عالمة تجاريةوال تعد
دلي ًال على تقليد عالمة تجارية ــ أال�صل في أالمور العار�ضة العدم ــ الدعوى المدنية
لي�ست �سبيل لطعن في القرارات ا إلدارية المتح�صنة بفوات المدة أ�و ب�سبيل �آخر ــ
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يتبع عدم خط أ� المدعى عليها با�ستخدام اال�سم التجاري والعالمة التجارية عدم
ال�ضرر ــ انتفاء الخط أ� وال�ضرر ي�سقط التعوي�ض ــ م ؤ�داه :رف�ض الدعوى.

تتح�صل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم للف�صل فيها ب أ�ن ......تقدم با�ستدعاء
�إلى ديوان المظالم ب�صفته وكي ًال عن �شركة ......للعود والعنبر والعطور ،متظلم ًا
مما قام به المدعي عليه( ......ق�صر ) ......والمتمثل في 1 :ــ تقليد العالمة
التجارية ،حيث �إن موكله يملك عالمة تجارية با�سم ( )......م�سجلة برقم 85/221
تاريخ 1415/4/29هـ ،فقد قام المدعى عليه بتقليدها بال�شكل نف�سه كما أ�نه و�ضعها
على محالته التجارية وعلى جميع المنتجات والمبيعات والب�ضائع والعبوات وعلى
جميع جوانب المحل وعلى أالكيا�س 2 .ــ ا�ستخدام اال�سم التجاري ،حيث �إنَّ العالمة
التجارية لموكلي كتب فيها ا�سم ( )......وقد اتخذ في كتابة هذا اال�سم �شك ًال مميز ًا
للكتابة أ
واللوان ،وقد قام المدعى عليه بكتابة هذا اال�سم على محالته ومنتجاته.
 3ــ تقليد وبيع المنتجات ،حيث عمد �إلى أ��سماء العطور التي ينتجها المدعي وقام
با�ستعمالها بت�صنيع عبوات وزجاجات عطرية مقلدة وو�ضعها عليها ،مع و�ضع العالمة
التجارية واال�سم التجاري ،وانتهى في ا�ستدعائه �إلى أ�ن المدعى عليه قام بالتقليد
وما زال يقوم به مما أ�لحق بموكلته �ضرر ًا بالغ ًا في ا�ستغالل ا�سمها و�سمعتها وبنا ًء
على ذلك ف�إنه يطلب :منع المدعى عليه من ( :أ�) تقليد العالمة التجارية الخا�صة
بموكلي وا�ستخدامها( ،ب) ا�ستخدام اال�سم التجاري الخا�ص بموكله( ،ج) �صنع
المنتجات العطرية نف�سها لموكلتي ب أ��سمائها و أ��شكالها وتفا�صيلها( ،د) اال�ستمرار
في بيع المنتجات الم�صنعة �سلف ًا بعالمات تجارية خا�صة بموكلتي ،كما طلب �سحب
�إنتاج المدعى عليه الذي و�ضعت عليه العالمة المقلدة من أال�سواق ،وحجز جميع
المنتجات المقلدة المعدة للبيع أ�و الت�سويق ،وطلب تقدير تعوي�ض يتنا�سب مع ما
لحق بموكلته من أ��ضرار .وب�إحالة الق�ضية للدائرة با�شرت نظرها على النحو المثبت
ب�ضبوطها ،وب�س ؤ�ال وكيل المدعي عن دعواه أ�وردها وفق ًا لما جاء با�ستدعائه ،وقدم
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من الم�ستندات �شهادة ت�سجيل عالمة موكله و�صور بع�ض مخاطبات لوزارة التجارة
حول �شكوى المدعي من تقليد اال�سم والعالمة التجارية ،و�صورة مح�ضر �ضبط
ب�ضاعة مقلدة ،وب�س ؤ�ال وكيل المدعى عليه الجواب قدم مذكرة يتلخ�ص م�ضمونها
في ا آلتي :ــ أ�و ًال :بطالن �صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية م�ستند ًا �إلى المادة
( )44من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية ،حيث �إن تقديم المدعية
لهذه الدعوى أ�مام الق�ضاء ا إلداري قبل �صدور قرار من الجهات المخت�صة بوزارة
التجارة يثبت واقعة التقليد من عدمه فيه مخالفة �صراحة لنظام العالمات التجارية
والئحته التنفيذية ،ثاني ًا :أ�ن نظر الدعوى أ�مام الدائرة يعتبر مخالف ًا لن�ص المادة
(/1/8ب) من نظام ديوان المظالم التي ن�صت على اخت�صا�ص الديوان بالطعن في
القرارات ا إلدارية متى كان مرجع الطعن عدم االخت�صا�ص أ�و وجود عيب في ال�شكل
أ�و مخالفة النظم واللوائح ،والمدعية لم تثبت مخالفة موكلنا لنظام العالمات
التجارية ولوائحه التنفيذية ،كما أ�نَّ الدعوى لم تحل من المدعي العام بوزارة
التجارة ،ثالث ًا :أ�ن مح�ضر ال�ضبط المقدم للدائرة ال يحمل رقم ًا أ�و تاريخ ًا فهل يعقل
أ�ن تقوم وزارة التجارة ب�إثبات مخالفة بهذه الطريقة البدائية؟ وعلى افترا�ض �صحته
ف�إنه ال يعد دلي ًال كافي ًا إلدانة موكلي لعدم اتباع ا إلجراءات الالزمة المن�صو�ص عليها
نظام ًا .وقدم �صورة من �شهادة ت�سجيل عالمة تجارية عائدة للمدعى عليه ،وانتهى
في مذكرته �إلى طلبه رف�ض الدعوى .ف أ��ضاف وكيل المدعية أ�نه فيما يتعلق بالدفع
ببطالن �صحيفة الدعوى ف�إن المادة ( )53من نظام العالمات التجارية ن�صت
على أ�ن (يخت�ص دي��وان المظالم بالف�صل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية
والمنازعات النا�شئة على تطبيق هذا النظام ،وتوقيع الجزاءات لمخالفة أ�حكامه)،
كما أ�ن المادة ( )48من النظام أ��شارت �إلى أ�نه (يجوز لكل من أ��صابه �ضرر نتيجة
ارتكاب �إحدى المخالفات المن�صو�ص عليها في هذا النظام أ�ن يطالب الم�س ؤ�ول
عن هذه المخالفة بالتعوي�ض المنا�سب عما لحقه من �ضرر) ،مما يجعل هذا الدفع
من غير �سند يعول عليه فيتعين رف�ضه ،و أ�ما عن الدفع بعدم اخت�صا�ص الدائرة
ف�إن المادة (/1/8ح) ن�صت على أ�ن الديوان يخت�ص بالف�صل بالدعاوى التي أ��سند
اخت�صا�ص النظر له بموجب ن�صو�ص نظامية خا�صة ،وطلب الحكم لموكله بالطلبات
الواردة في عري�ضة الدعوى .ثم تبادل أالطراف المذكرات على نحو ال يخرج عما
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�سبق ،ثم قدم وكيل المدعية وكالة �صور ًا لعدد من المخاطبات الحكومية حول كلمة
( )......الموجودة على محالت ......وكذا بع�ض المخاطبات المتعلقة بالمدعى
عليه ،كما قدم بيان ًا بمبالغ التعوي�ض التي يطالب بها والبالغة  8 ،338 ،534ريا ًال،
وقد �سعى المدعى عليه لحل الق�ضية �صلح ًا وطلب الت أ�جيل لذلك أ�كثر من جل�سة� ،إال
أ�ن طرفي النزاع لم يتو�صال �إلى حل ودي ،بعد ذلك قدم وكيل المدعى عليه مذكرة
ختامية انتهى فيها �إلى أ�ن موكله ي�ستخدم عالمة تجارية م�سجلة لم يعتر�ض المدعي
على ت�سجيلها ،مما يعد منه قناعة بعدم وجود ت�شابه بين العالمتين ،كما أ�ن اال�سم
التجاري لموكلي ال ت�شابه فيه مع ا�سم المدعي التجاري حيث �إن ا�سم موكلي التجاري
هو ق�صر  ......ل�صاحبه  ......بينما ا�سم المدعي التجاري هو �شركة محالت ......
للعود والعنبر والعطور ،وكان على المدعي أ�ن يلج أ� لوزارة التجارة بطلب �شطب اال�سم
ال أ�ن يلج أ� لديوان المظالم ،ثم ح�صر المدعي طلباته فيما جاء في الئحة دعواه ،كما
طلب المدعى عليه رف�ض الدعوى وحجزت الق�ضية ليكون النطق بالحكم في جل�سة
هذا اليوم.

حيث �إن المدعي يهدف من �إقامة دع��واه الحكم له بمنع المدعى عليه من �إنتاج
المنتجات التي تحمل العالمة المقلدة وبيعها وا�ستخدام ا�سمه التجاري ،و�سحب
المنتجات المقلدة وحجزها ،والتعوي�ض عن أال�ضرار التي لحقت بموكلته؛ ف�إن ديوان
المظالم يخت�ص بنظر دعواه طبق ًا للمادة الثامنة (/1/8ح) من نظامه ت أ��سي�س ًا على
المادة ( )53من نظام العالمات التجارية ،كما تدخل هذه الدعوى �ضمن اخت�صا�ص
الدائرة مكاني ًا ونوعي ًا طبق ًا للقرار ال�صادر من معالي رئي�س الديوان رقم ( )11لعام
1406هـ والقرار ( )100لعام 1422هـ ،وفيما تقدم جواب حول ما أ�ثاره أالطراف في
اخت�صا�ص الدائرة بنظر الدعوى .وحيث �إن المدعية تحمل ا�سم (�شركة محالت
 ......للعود والعنبر والعطور) بموجب �شهادة ت�سجيل فرع ال�شركة رقم ()......
بتاريخ 1412/8/21ه� �ـ ،كما تملك العالمة التجارية ذات �شهادة الت�سجيل رقم
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( )85/321بتارخ 1415/4/29هـ ،والمو�صوفة بالتالي (كلمتا ......بحروف عربية
والحرفين الالتينيين �إيه وكيو ب�شكل خا�ص كما بال�شكل المو�ضح والعالمة محددة
وال�سود أ
باللوان أال�صفر أ
أ
والبي�ض) على الفئة الثالثة وت�شمل المواد العطرية ومحاليل
ال�شعر وال�صابون ،والمجددة حتى تاريخ 1434/8/20هـ .وحيث �إن من أ�وجه النزاع
بين أالطراف اعتداء المدعى عليها على ا�سم المدعية التجاري ،فالثابت أ�ن اال�سم
التجاري من خالل نظام أال�سماء التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م)15/
وتاريخ 1420/8/12هـ ،يعرف ب أ�نه هو ما ي�ضعه التاجر على واجهة محله التجاري
وجميع مطبوعاته كما ج��اء في المادة ال�سابعة منه ،وحيث أ�ن اال�سم التجاري
للمدعى عليها هو ......ل�صاحبه ......ا�ستناد ًا ل�شهادة الت�سجيل رقم  ......بتاريخ
1413/1/18هـ ،وحيث أ�بانت المدعية وجه االعتداء وهو قيام المدعى عليها بكتابة
كلمة ( )......على محالت المدعى عليها� ،إ�ضافة لكتابة عبارة ،......فالثابت أ�ن
المدعية لم تقدم أ�ي دليل يدل على ا�ستخدام المدعى عليه كلمة  ......على محالته
التجارية ،ولم تك�شف أ�وراق الدعوى �شيئ ًا من ذلك ،كما أ�ن ا�ستخدام المدعى عليها
عبارة ......على محالتها كان بناء على �شهادة ت�سجيل الم ؤ��س�سة التي يت�ضح ب أ�ن
وعندئذ ف�إن ا�ستخدامها على هذا الوجه يبقى م�شروع ًا
أ�حد مفرداتها تلك العبارة،
ٍ
ي�ستند �إلى حق مقرر نظام ًا وال ي�سوغ ألحدهما أ�ن يمنع ا آلخر منه ،وتنتهي الدائرة
�إلى رف�ض الدعوى فيما يتعلق بالطلبات المتعلقة باال�سم التجاري .ومن جهة بحث
النزاع على �ضوء الحقوق النا�شئة عن حماية العالمة التجارية ،ف�إن نظام العالمات
التجارية جعل الحق لكل من ا�ستخدم عالمة تجارية مملوكة للغير بطريقة تدعو
للت�ضليل والتغرير برفع دعوى ق�ضائية بمنع غيره من ا إل�ضرار به ،والتعوي�ض عن
ال�ضرر الذي أ��صابه ،وحجز الب�ضائع التي تحمل العالمة المقلدة� ،إال أ�ن قا�ضي
المو�ضوع يب�سط واليته للنظر في العالمة أال�صلية والعالمة المقلدة ،وتقرير الت�شبيه
الذي ي ؤ�دي �إلى ت�ضليل الجمهور و�إحداث اللب�س والخلط بين ال�سلع من وجهة نظر
الم�ستهلك متو�سط الحر�ص واالنتباه ،ف�إن الدائرة وهي في معر�ض ذلك ا�ستبان لها
أ�ن عالمة المدعى عليها تو�صف ب أ�نها (�شكل مربع بداخله حرف �إم التيني تحته
حرف ميم عربي وتحت ال�شكل عبارة ......بالعربي كما بال�شكل المو�ضح والحماية
للعالمة بمجموعها) ،ولما كان الفي�صل في التمييز بين عالمتين تجاريتين لي�س
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باحتواء العالمة على حروف أ�و رموز أ�و �صور مما تحتويه عالمة أ�خرى ،بل الفي�صل
بال�صورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذا ال�شكل أ�و الرمز أ�و ال�صور
مع بع�ضها ،وبالهيئة التي تبرز بها في عالمة أ�و أ�خرى ب�صرف النظر عن العنا�صر
التي تركبت منها ،وعما �إذا كانت الواحدة منها ت�شترك في جزء أ�و أ�كثر مما تحتويه
أالخرى� ،سواء بوجود كلمة م�شتركة أ�و لون معين أ�و �شكل خا�ص أ�و طريقة النطق،
وحيث �إن المدعية تهدف �إلى منع المدعى عليها من ا�ستخدام عالمتها التجارية
خا�صة «حرف كيو» بداخله حرف �إم في منتجاتها ،ولم تقدم وجه ًا لمواطن اللب�س
والخلط عند الم�ستهلك �سوى داللة حرف كيو على لقب ......في كال العالمتين كما
ذكرته المدعية في جل�سة 1425/11/20هـ ،ف�إن المدعية لم تقدم دلي ًال ي�ستند �إليه
في قيام المدعى عليها با�ستخدام تلك العالمة على منتجاتها� ،سواء بتقديم عينات
من الب�ضائع التي تبيعها المدعى عليها ونحوها من أالدلة ،وال يمكن للدائرة أ�ن تقرر
وجود االعتداء قبل التحقق من ثبوته على الواقع مما يدل على عجز المدعية عن
تقديم الدليل في ذلك ،أ�ما �صورة لوحة المحل التجاري الخا�ص بالمدعى عليها وهو
الدليل الوحيد المقدم من المدعية ،فقد تم مناق�شة هذا أالمر باعتباره نزاع ًا في
ا�سم تجاري ولي�س عالمة تجارية� ،إ�ضافة �إلى أ�ن ال�صورة التي قدمت من المدعية
لتلك اللوحة كان بعد رفع الدعوى بزمن طويل وبعد ت�سجيل المدعى عليها لعالمتها
وعندئذ ال
التجارية بوزارة التجارة ،حيث قدمت ال�صورة بتاريخ 1426/11/24هـ،
ٍ
يمكن الجزم با�ستخدام تلك العالمة قبل ت�سجيلها ،كما أ�ن عالمة المدعى عليها تم
حمايتها من تاريخ 1425/5/29ه�ـ ،وتم ت�سجيلها بتاريخ 1425/12/19ه�ـ أ�ي بعد
رفع المدعية دعواها أ�مام هذه الدائرة ،مما يعني أ�نها جعلت دعواها على هذا النحو
دعوى مدنية ،ولي�ست �إدارية طعن ًا على قرار الت�سجيل لتتخذ الدائرة مقت�ضى أالمر
تجاهها ،والزم ذلك وبعد أ�ن تبين م�ضي المدة الالزمة للطعن في قرارات ت�سجيل
العالمات التجارية ،ولم تقدم المدعية ما يثبت رفع دعوى �إدارية بهذا ال� أش�ن الزمه
تح�صن عالمة المدعى عليها بالو�صف �سالف الذكر ،وبذلك يمتنع على الدائرة
النظر في تقرير الت�شابه من عدمه؛ لئال تكون الدعوى المدنية �سبي ًال للطعن في
القرارات ا إلدارية المتح�صنة بفوات المدة أ�و ب�سبيل �آخر ،وفي القاعدة الفقهية أ�ن
أ
«ال�صل في أالمور العار�ضة العدم» مما يعني أ�ن ا�ستخدام المدعى عليها لعالمتها
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ا�ستخدام م�شروع يلتفت فيه عن طلب الممانع والمنازع .و أ�ما قيام م أ�مور ال�ضبط
في وزارة التجارة ب�ضبط  200عبوة عطورات متنوعة تحمل أ��سماء مختلفة من
محل المدعى عليه ،باعتبارها مخالفة تقليد عالمة تجارية بتاريخ 1425/3/29هـ،
و أ�خذ عينتين منها ،فالثابت ا�ستقالل الدعوى المدنية عن الجنائية ،كما أ�ن �إعرا�ض
وزارة التجارة عن اتخاذ الالزم نظام ًا عند ثبوت التقليد ،و�إحالة الق�ضية لهيئة
التحقيق واالدعاء العام يعتبر قرينة على �ضعف موقف المدعية ولي�س ل�صالحها،
وتلتفت الدائرة عن هذا الدليل ،لما �سبق بيانه .وحيث تقرر عدم خط أ� المدعى
عليها با�ستخدام اال�سم التجاري والعالمة التجارية محل الدعوى ،فيتبعه عدم
تحقق ال�ضرر بفعل المدعى عليها ،و�إذا انتفى ال�ضرر الذي هو ركن التعوي�ض في
الدعوى المدنية فال ت�ستحق المدعية التعوي�ض؛ �سواء في ما فاتها من ربح أ�و في
الخ�سارة التي تذكر أ�نها لحقتها ،وتنتهي بذلك الدائرة �إلى رف�ض دعوى المدعية
بجميع طلباتها .لكل ما تقدم حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى املقامة من �شركة
حم�لات ......للعود والعنرب والعطور �ضد ......واملقيدة برقم /2/1768ق لعام
1425هـ؛ ملا هو مو�ضح أ
بال�سباب .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية احلادية
ع�شرة رقم  56لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /2/1768ق لعام 1425هـ ،فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية/1/221ق لعام 1427هـ
رقم الحكم االبتدائي /44د�/إ 7/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /480ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/11/28هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي ق��رار رف�ض ت�سجيل عالمة جتارية ـ
عالمة و�صفية.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

المدعي يهدف من دعواه �إلغاء قرار المدعى عليها رف�ض ت�سجيل العالمة التجارية
كلمة (العاللي) باللغة العربية داخل �شكل بي�ضوي أ��سفلها �شريط بعبارة (فائق
الطراوة) ــ عبارة (فائق الطراوة) هي و�صف لخ�صي�صة من خ�صائ�ص المنتج
المراد و�ضع العالمة عليه مما يجعلها من العالمات الو�صفية المحظورة وفق ًا لنظام
العالمات التجارية ــ من المتقرر في علم اللغة أ�ن الو�صف ي أ�تي جملة ،كما ي أ�تي
مفرد ًا ،فتكون جملة (فائق الطراوة) نعت ًا و�صفة للمنتج ت�صفه بالطراوة الفائقة
التي قد ي�شترك فيها منتج المدعي مع المنتجات المناف�سة؛ ألنها من خ�صائ�ص هذا
النوع من المنتجات فال ت�صلح نظام ًا لتمييز المنتج عن غيره ــ �إن الو�صف الذي
ي�صلح تمييز ًا للمنتج ما ال يعد من خ�صائ�ص جن�سه ــ م ؤ�داه :رف�ض الدعوى.
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تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية ح�سبما يبين من االطالع على أ�وراقها أ�نه في تاريخ
1427/1/8هـ ورد �إلى الديوان الئحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ......يتظلم
فيها من قرار المدعى عليها وزارة التجارة وال�صناعة رف�ض طلب ت�سجيل العالمة
التجارية كلمة (العاللي) بحروف عربية ،داخل �شكل بي�ضوي أ��سفلها �شريط بعبارة
(فائق الطراوة) باللغة العربية في الفئة ( ،)30ل�صالح م ؤ��س�سة موكله م ؤ��س�سة......
للت�سويق .وذكر وكيل المدعي في الئحة دعواه أ�ن موكله ت�سلم بتاريخ 1426/1/6هـ
الخطاب رقم  28/16016وتاريخ 1426/12/22هـ ،من وزارة التجارة وال�صناعة،
المت�ضمن رف�ض الوزير التظلم المرفوع منه بتاريخ 1426/1/4هـ� ،ضد قرار �إدارة
العالمات التجارية رقم  28/20527وتاريخ 1425/12/26ه� �ـ ،القا�ضي برف�ض
ت�سجيل العالمة التجارية كلمة (العاللي) باللغة العربية داخل �شكل بي�ضوي أ��سفلها
�شريط بعبارة «فائق الطراوة» باللغة العربية بالفئة ( ،)30وذكر وكيل المدعي أ�نه
يطعن في قرار وزير التجارة وال�صناعة ال�ستناده �إلى ذات أال�سباب التي ا�ستندت
�إليها �إدارة العالمات التجارية ،والتي تتلخ�ص في أ�ن عبارة (فائق الطراوة) هي
�صفة للمنتج ولي�ست ميزة ،وهذا ما يعتر�ض عليه أ
لل�سباب ا آلتية :لم يتم تحديد
ما يعتبر �صفة وما يعتبر ميزة في نظام العالمات التجارية� .إن العبارة المذكورة
هي تمييز منتج معين بميزة محددة وبالتالي فهي لي�ست �صفة؛ ألن ال�صفة تنطبق
على كلمة (الطراوة) وحدها ،أ�ما كلمة (فائق) فهي تمييز لهذه ال�صفة و أ�ن المنتج
يتميز عن غيره من المنتجات المماثلة التي تت�صف (بالطراوة) ،وبالرجوع �إلى
مختار ال�صحاح يتبين أ�نها تحدد ال�صفة بمعنى نعت ال�شيء ،أ�ما كلمة (مميز) ف�إنها
تعني ماز ال�شيء وفرزه�.إن عالمة (فائق الطراوة) ،تحقق الغر�ض الذي ا�ستهدفه
نظام العالمات التجارية في توفير الحماية للعالمة التجارية ..وذلك ب�إ�سباغ �صفة
التميز لهذه النوعية من المنتجات عن غيرها بهذه الميزة وهي (الطراوة الفائقة)
وكلمة (التمييز) تختلف عن كلمة (التو�صيف) ،ف�إذا كانت كلمة (الطراوة)� ،صفة
ف�إن كلمتي (فائق الطراوة) هما التمييز واالختالف عن باقي المنتجات المتمتعة
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بنف�س �صفة (الطراوة) وبالتالي تنتفي الحجة التي ا�ستند �إليها قرار الوزير في رف�ض
ت�سجيل العالمة على أ��سا�س أ�نها �صفة ولي�ست (ميزة) ،ولزيادة ا إلي�ضاح ف�إنه لو
قيل أ�ن (زيد طويل) فهذه �صفة ،أ�ما لو قيل ب أ�ن (عمرو فائق الطول) فهذه ميزة
تميزه عن غيره من أ�مثاله في الطول� .إن هذه العالمة (فائق الطراوة) يتم تداولها
أ
بال�سواق على ذات المنتج منذ ما يقارب من �ستة ع�شر عام ًا ،ون�شرت عنها �إعالنات
عديدة في و�سائل ا إلعالم المرئية ،ومن ثم ف�إن هذه العالمة تتمتع بقدم تداولها في
أال�سواق منذ تلك المدة الطويلة ،وقد عرفها الم�ستهلكون داخل المملكة وخارجها.
لقد �سبق إلدارة العالمات التجارية قبول ت�سجيل عالمات تحتوي على ما قد يبدو من
�شكله وظاهره و�صف ًا أ�و ال معنى له .وختم وكيل المدعي الئحة دعواه بطلب الحكم
ب�إلغاء قرار وزير ال�صناعة والتجارة رقم  28/1606بتاريخ 1426/12/22هـ ،و�إلزام
الوزارة بقبول ت�سجيل العالمة التجارية (العاللي فائق الطراوة) ل�صالح موكله.
وبعد أ�ن قيدت الدعوى ق�ضية أ�حيلت �إلى الدائرة التي نظرتها على النحو المثبت
بدفتر �ضبطها وحددت لها عدة جل�سات ح�ضر ،وفيها وكيال المدعي ......و......
متناوبين بموجب الوكالة ال�صادرة من كتابة عدل جدة الثانية برقم ......وتاريخ
1424/5/19ه� �ـ ،كما ح�ضر عن الجهة المدعى عليها وزارة التجارة وال�صناعة
ممثالها ......و ......متناوبين ،والمعمدان بالقرار الوزاري رقم  10844ال�صادر
من وزير التجارة وال�صناعة في تاريخ 1425/11/22هـ .وب�س ؤ�ال وكيل المدعي عن
دعوى موكله أ�جاب أ�نها ما ذكر في الئحة الدعوى ،ويح�صرها في طعنه في قرار
وزير التجارة وال�صناعة رف�ض ت�سجيل العالمة التجارية كلمة (العاللي) باللغة
العربية داخل �شكل بي�ضوي أ��سفلها �شريط بعبارة (فائق الطراوة) باللغة العربية
بالفئة ( .)30وب�س ؤ�ال ممثل الجهة المدعى عليها الرد على الدعوى قدم مذكرة
مكونة من �صفحتين ذكر فيها :أ�ن العالمة المطلوب ت�سجيلها تحتوي على عبارة
(فائق ال�ط��راوة) وهي من العبارات التي ت�صف خا�صية من خ�صائ�ص المنتج
المطلوب و�ضع العالمة عليه ،وال يجوز حكرها ألحد أالط��راف ومنع ا آلخرين من
ا�ستخدامها ممن قد يتميزون بنف�س الخا�صية ،وحيث �إن الوزارة قبل رف�ضها للطلب
قامت بمخاطبة المدعي بحذف العبارة من العالمة� ،إال أ�نه لم ي�ستجب لذلك الطلب
وتظلم منه أ�مام وزير التجارة الذي أ�يد قرار ا إلدارة برف�ض الت�سجيل .وطلب ممثل
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الجهة المدعى عليها رف�ض المدعي لما ذكر من أ��سباب .واكتفى ممثل الجهة المدعى
عليها ووكيل المدعي بما قدماه.

لما كان المدعي يهدف من دعواه �إلغاء قرار المدعى عليها رف�ض ت�سجيل العالمة
التجارية كلمة (العاللي) باللغة العربية داخل �شكل بي�ضوي أ��سفلها �شريط بعبارة
(فائق الطراوة) باللغة العربية بالفئة ()30؛ ف�إن هذه الدعوى مما يخت�ص ديوان
المظالم والئي ًا بنظرها ،بموجب ما ن�ص عليها نظامه ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )51/وتاريخ 1402/7/17هـ ،في المادة (/1/8ح) .وبما أ�ن المادة الثالثة
ع�شرة من نظام العالمات التجارية ن�صت على أ�نه� ....( :إذا �صدر قرار الوزير برف�ض
التظلم كان ل�صاحب ال� أش�ن حق الطعن فيه أ�مام ديوان المظالم خالل ثالثين يوم ًا
من تاريخ �إبالغه به) ،وكان القرار محل الطعن قد �صدر بتاريخ 1426/12/22هـ،
وتظلم منه المدعي لدى الديوان في 1427/1/8هـ؛ فيكون المدعي قد تقدم خالل
المدة المن�صو�ص عليها نظام ًا مما ي�ستلزم قبول دعواه �شك ًال .أ�ما في المو�ضوع؛
ف ��إن عبارة (فائق ال�ط��راوة) �إنما هي و�صف لخ�صي�صة من خ�صائ�ص المنتج
المراد و�ضع العالمة عليه؛ مما يجعل هذه العالمة من العالمات الو�صفية المحظور
ت�سجيلها وفق ًا لنظام العالمات التجارية الذي ن�ص في مادته الثانية فقرة ( أ�) على
عدم جواز ت�سجيل (ا إل�شارات الخالية من أ�ي �صفة مميزة التي تعد و�صف ًا لخ�صائ�ص
المنتجات أ�و الخدمات) .أ�ما ما ذكره وكيل المدعي من أ�ن عبارة (فائق الطراوة)
تعتبر تمييز ًا للمنتج بميزة (الطراوة الفائقة) و أ�ن كلمة (التمييز) تختلف عن كلمة
(التو�صيف) ،ف�إذا كانت كلمة (الطراوة) �صفة ف�إن كلمتي (فائق الطراوة) هما
التمييز� ...إلى �آخر ما ذكره ،فهذا ال ي�صح� ،إذ المتقرر في علم اللغة أ�ن الو�صف
ي أ�تي جملة كما ي أ�تي مفرد ًا؛ فتكون جملة (فائق الطراوة) نعت ًا و�صفة للمنتج ت�صفه
بالطراوة الفائقة ،التي قد ي�شترك فيها منتج المدعي مع المنتجات المناف�سة؛
ألنها من خ�صائ�ص هذا النوع من المنتجات فال ت�صلح ــ نظام ًا ــ لتمييز المنتج عن
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غيره .و�إنما الو�صف الذي ي�صلح تمييز ًا للمنتج ما ال يعد من خ�صائ�ص جن�سه .لما
تقدم؛ ف�إن الدائرة تنتهي �إلى �صحة قرار المدعى عليها رف�ض ت�سجيل العالمة محل
الدعوى؛ مما ي�ستلزم رف�ض دعوى المدعي .لذلك حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى
املقامة من� ......صاحب م ؤ��س�سة ......للت�سويق �ضد وزارة التجارة وال�صناعة؛ ملا
هو مو�ضح فـي أال�سباب .واهلل أ�علم.
و�صلىاهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية ال�سابعة
رقم /44د�/إ 7/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/221ق لعام 1427هـ ،فيما
انتهى �إليه من ق�ضاء برف�ض الدعوى املقامة من � ......صاحب م ؤ��س�سة ......
للت�سويق �ضد وزارة التجارة وال�صناعة .واهلل املوفق.
و�صلىاهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/3287ق لعام 1424هـ
رقم الحكم االبتدائي /101د�/إ 3/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /490ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/12/3هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ �شهرة
العالمة ـ أ��سبقية اال�ستعمال.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

المدعية تمتلك العالمة خارج المملكة وت�ستعملها داخل المملكة قبل تقدم طالبة
الت�سجيل ــ العالمة المطلوب ت�سجيلها مطابقة لعالمة المدعية وفي ذات الفئة ــ
م ؤ�دى ذلك� :إلغاء قرار قبول ت�سجيل العالمة.

تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية أ�ن��ه بتاريخ 1424/11/22ه� �ـ ت�ق��دم ......با�ستدعاء
أ�و�ضح فيه أ�ن موكلته تملك العالمة التجارية  MARIO BRUNIوهي م�سجلة
با�سمها في العديد من دول العالم ،كما أ�نها ت�ستعملها في المملكة منذ عدة �سنوات،
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حتى أ��صبحت �شائعة ال�شهرة في المملكة ،وقد تقدمت �شركة ......للتجارة والت�سويق
وهي �شركة لبنانية� ،إلى وزارة التجارة وال�صناعة بطلب ت�سجيل تلك العالمة بالفئة
( )25مع �إ�ضافات طفيفة ال تغير من حقيقة التطابق بين العالمتين ،وقد قبلت
الوزارة الطلب من ال�شركة اللبنانية با إلعالن عن ذلك في جريدة أ�م القرى بتاريخ
1424/8/21ه��ـ ،و أ�ن من � أش�ن ذلك القبول ت�ضليل جمهور الم�ستهلكين و�إحداث
الخلط عندهم بين منتجات ال�شركتين ،بخا�صة أ�ن العالمة مطلوب و�ضعها على
ذات المنتجات مما يعتبر أ�مر ًا مخالف ًا لنظام العالمات التجارية ،وانتهى �إلى طلب
�إلغاء قرار ال��وزارة .وب�إحالة الق�ضية للدائرة نظرتها فح�ضر لديها  ،......وكي ًال
عن المدعية ،كما ح�ضر ......ممث ًال لوزارة التجارة وال�صناعة ،كما ح�ضر،......
وكي ًال عن ال�شركة طالبة الت�سجيل وقدم مذكرة ت�ضمنت أ�ن موكلته �شركة ......
للتجارة والت�سويق اللبنانية هي مالكة العالمة التجارية ماريو بروني مع ال�شكل في
المملكة ،وتقوم با�ستخدامها منذ �سنوات في منتجات الفئة ( )25بوا�سطة وكيل
ر�سمي داخل المملكة ،كما أ�ن العالمة م�سجلة لموكلته في عدة دول ولي�ست مح�صورة
في لبنان ،وال تملك ال�شركة المعتر�ضة ت�سجي ًال للعالمة في المملكة ،والذي يعتبر
ثبوت ًا للحق في ملكية العالمة وطلب رف�ض دعوى المدعية ثم ح�ضر ممثل المدعى
عليها ......وقدم مذكرة ت�ضمنت أ�ن عالمة المدعية غير م�سجلة في المملكة،
وادعا ؤ�ها بال�شهرة لم تقدم ما يثبته ،كما أ�نه يرد ا�ستفهام عن ا�ستخدام المدعية
للعالمة عدة �سنوات في المملكة ولم تقم بت�سجيلها ،ولم تقدم ما يثبت مدى التعرف
�إليها في القطاع المعني من الجمهور أ�و االنتفاع بها ومدى ذلك ونطاقه الجغرافي،
ومدة الترويج للعالمة ب أ�ي وجه والدعاية وا إلعالن والعر�ض في المعار�ض أ
وال�سواق
الترويجية لل�سلع التي تنطبق عليها العالمة ومدة أ�ي ت�سجيالت أ�و طلبات ت�سجيل،
أ�و ما يدل على نفاذ الحقوق في العالمة ومدى �إق��رار ال�سلطات المخت�صة ب أ�نها
عالمة معروفة جد ًا والقيمة المقترنة بالعالمة ،وانتهى �إلى طلب رف�ض الدعوى ،بعد
ذلك قدم وكيل المدعية مذكرة ت�ضمنت أ�ن عالمة موكلته م�سجلة با�سمها ت�سجي ًال
دولي ًا في العديد من الدول ،و أ�ول ت�سجيل لها عام 1992م و أ�ن عالمة موكلته وا�سعة
ال�شهرة في المملكة وتباع في أ��سواقها منذ ع�شر �سنوات ،وقدم لذلك م�شهد ًا من
م ؤ��س�سة ......التجارية م ؤ�رخ ًا في 2004/2/9م ،ت�ضمن ال�شهادة ب أ�ن ماركة ماريو
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بروني تباع في أ��سواق المملكة منذ ع�شر �سنوات و أ�نها من الماركات المعروفة لدى
المتعاملين والم�ستهلكين في هذه الب�ضاعة ،و أ��ضاف وكيل المدعية أ�ن المادة (/2
ي) من نظام العالمات التجارية تن�ص على أ�نه ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية
العالمات المطابقة أ�و الم�شابهة للعالمات �شائعة ال�شهرة في المملكة ،ولو كانت غير
م�سجلة ،وانتهى �إلى طلب �إلغاء القرار .كما قدم مذكرة ت�ضمنت أ�ن عالمة موكلته
م�شهورة في المملكة من خالل قيام موكلته بتوريد المنتجات التي تحمل هذه العالمة
�إلى ال�سوق ال�سعودية ح�سبما هو ثابت من الفواتير التي تثبت بيع موكلته لمنتجات
تحمل العالمة �إلى م ؤ��س�سة  ،......ومجموعة ......بجدة وم ؤ��س�سة  ......التجارية
بجدة ومجموعة  ......العربية ،وقدم عدة فواتير لذلك ،كما قدم �صور ًا ل�شهادات
ت�سجيل العالمة لموكلته في عدد من الدول ،و أ��ضاف ب أ�ن نظام العالمات التجارية
في المادة ( )25الفقرة (ج) ت�ضمنت أ�ن لكل ذي م�صلحة أ�ن يطلب �شطب ت�سجيل
العالمة� ،إذا كان ت�سجيلها قد تم بناء على غ�ش أ�و بيانات كاذبة ،و أ�ن من المعلوم
أ�ن كل متقدم يطلب ت�سجيل عالمة يرفق مع طلبه تعهد ًا موقع ًا منه ب أ�ن العالمة
المطلوب ت�سجيلها با�سمه مبتكرة وغير مقلدة ،ومتى ثبت أ�ن أالمر بخالف ذلك
حينئذ قد
و أ�ن العالمة مجرد تقليد لعالمة أ�خرى ف�إن مقدم طلب الت�سجيل يكون
ٍ
أ�دلى ببيانات كاذبة يجوز لكل ذي م�صلحة أ�ن يطلب �شطب الت�سجيل ،و أ��ضاف أ�نه
بذلك ف�إن ال�شركة طالبة الت�سجيل قد أ�دلت ببيانات غير �صحيحة من قولها ب أ�ن
العالمة من ابتكارها ولي�ست تقليد ًا لعالمة موكلته ،ولذلك ف�إن من حق موكلته طلب
�شطب العالمة وقبل ذلك طلب عدم ت�سجيلها لمقدمة الطلب ،وطلب �إلغاء القرار
كما قدم ترجمة ل�شهادة ت�سجيل العالمة التجارية لموكلته في الجزائر والمغرب
والنم�سا ودول البنيلوك�س وبلغاريا وال�صين وكوبا وم�صر و�إ�سبانيا ورو�سية االتحادية
وفرن�سا والمجر وليت�ستن�ستبن وموناكو وكوريا وروماينا و�سانت مارين و�سوي�سرا
وت�شيكو�سلوفاكيا و�إيطاليا ،و أ��ضاف أ�ن موكلته تعاونت مع خم�س �شركات متخ�ص�صة
في ا�ستيراد وت�سويق أالحذية ،وهو بحد ذاته دليل على �شهرة العالمة في المملكة،
حيث �إن كل م�ستورد يقوم بتوزيع ما ي�ستورده على العديد من تجار الجملة والتجزئة،
مما يعطي العالمة �شهرة لدى البائعين والم�ستهلكين ،بعد ذلك ح�ضر وكيل ال�شركة
طالبة الت�سجيل ......وقدم �صورة ل�شهادة ت�سجيل العالمة محل النزاع لموكلته
1845

لدى وزارة التجارة وال�صناعة بدولة الكويت برقم ( ،)54921كما قدم �صورة
�شهادة ت�سجيل العالمة لموكلته ال�صادرة من وزارة االقت�صاد والتجارة بالجمهورية
اللبنانية بعد أ�ن تنازلت لها بالعالمة �شركة ......بتاريخ 2001/2/15م ،وكذلك
�صورة �شهادة ت�سجيل �إيداع العالمة لدى دائرة العالمات الفارقة بوزارة االقت�صاد
والتجارة بالجمهورية العربية ال�سورية بتاريخ 2002/4/9م ،بعد ذلك قدم وكيل
المدعية ......مذكرة ت�ضمنت أ�ن �شهادات الت�سجيل التي قدمتها طالبة الت�سجيل
عبارة عن �شهادتي ت�سجيل الحقتين في تاريخهما على رفع الدعوى مما يثبت أ�نها
ت�سجيالت تمت خ�صي�ص ًا لال�ستفادة منها ،با إل�ضافة �إلى �شهادة ت�سجيل بلد طالبة
الت�سجيل ،في حين أ�ن عالمة موكلته �سجلت منذ عام 1992م ،وهو قبل تاريخ ت�سجيل
ال�شركة طالبة الت�سجيل لعالمتها في بلد أال�صل لبنان وبالتالي ف�إن تلك ال�شهادات
المقدمة ال تمنح ال�شركة طالبة الت�سجيل أ�ي مميزات تجاه موكلته و أ�نها ال تعطيها
الحق في ت�سجيل العالمة لمجرد قيامها بت�سجيلها في دولة المن� أش� لبنان ،ال �سيما أ�ن
موكلته قد قامت بالت�سجيل للعالمة دولي ًا ولي�س محلي ًا ،و أ�نه بذلك ف�إن موكلته تمتاز
على طالبة الت�سجيل أ
بال�سبقية في تاريخ الت�سجيل وال�شهرة في أ��سواق المملكة منذ
أ�كثر من ع�شر �سنوات ،وقبل ت�سجيل ال�شركة طالبة الت�سجيل لعالمتها في بلد المن� أش�
لبنان ،و أ��ضاف ب أ�ن قبول ت�سجيل عالمة موكلته با�سم ال�شركة طالبة الت�سجيل �سيلحق
�ضرر ًا كبير ًا بموكلته؛ حيث �إنها ا�ستغرقت أ�عوام ًا طويلة وتكبدت مبالغ طائلة لتبني
�سمعة منتجاتها في المملكة ،و أ�ن في قبول ت�سجيل العالمة لل�شركة اللبنانية �ضرر ًا
على الم�ستهلك العادي الذي تعود على أ�ن عالمة ( )PRUNI MARIOال تو�ضع
�إال على أالحذية ا إليطالية أال�صلية ذات الجودة والخامات العالمية ،وطلب منع
ال�شركة طالبة الت�سجيل من ت�سجيل العالمة التي ابتكرتها موكلته و�سجلتها ت�سجي ًال
دولي ًا وا�ستعملتها في أ��سواق المملكة ل�سنوات عديدة ،بعد ذلك قدم وكيل ال�شركة
طالبة الت�سجيل مذكرة ت�ضمنت ب أ�ن �شهادتي الت�سجيل اللتين قدمتهما موكلته �إثبات ًا
لت�سجيلها العالمة محل النزاع لها لي�ست تالية إلقامة دع��وى المدعية؛ ف�شهادة
الت�سجيل ال�صادرة من الجمهورية العربية ال�سورية تثبت تقدم موكلته بالت�سجيل
بتاريخ 2002/4/9م وكان رفع الدعوى بتاريخ 2004/3/9م ،وال ي ؤ�ثر تاريخ ت�سجيل
العالمة الالحق بتاريخ 2005/2/7م ،على أ��سبقية طلب الت�سجيل على رفع الدعوى؛
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حيث �إن العبرة في تاريخ بداية الحماية للعالمة بتاريخ ا إليداع ولي�ست الت�سجيل،
كما أ�نها قدمت في لبنان بتاريخ 1997/1/4م ،با�سم �شركة  ،......والتي بدورها
تنازلت عن العالمة لموكلته؛ أ�ي أ�نها قدمت طلب الت�سجيل قبل رفع الدعوى ،و أ�ما
بالن�سبة لت�سجيلها في دولة الكويت بعد رفع الدعوى ف�إنه ال ي ؤ�ثر ألن الت�سجيل انبنى
على الت�سجيالت ال�سابقة ،و أ��ضاف أ�ن العالمة محل النزاع م�ستعملة في المملكة
با�سم موكلته ،حيث يوجد عقد تمثيل تجاري ح�صري بين موكلته وم ؤ��س�سة......
التجارية ،والذي بموجبه تقوم أالخيرة بت�سويق منتجات موكلته التي تحمل العالمة
النزاع داخل المملكة ،وكذلك وجود عقد �إيجار بين مركز ......التجاري و�صاحبة
الم ؤ��س�سة با�ستئجار العين رقم  42ــ ب لن�شاط بيع أ�حذية ن�سائية تحت ا�سم ماريو
بروني ،وطلب رد دعوى المدعية فقدم وكيل المدعية مذكرة ت�ضمنت أ�ن ما ذكره
وكيل ال�شركة طالبة الت�سجيل من وج��ود عقد تمثيل تجاري ح�صري بين موكلته
و�إحدى الم ؤ��س�سات بجدة ،تقوم بموجبه أالخيرة بت�سويق منتجات موكلته التي تحمل
العالمة غير مقبول؛ حيث �إن عقد الوكالة غير حقيقي وتم �إعداده خ�صي�ص ًا لتقديمه
في الدعوى بدليل عدم ت�سجيله لدى وزارة التجارة وال�صناعة ،و�إن عقد ا إليجار ن�ص
على أ�ن ن�شاط الم ؤ��س�سة هو بيع أ�حذية (ماريو برونو  ،)MARIO BRUNOوهي
عالمة ال عالقة لها بعالمة ماريو بروني محل النزاع ،كما أ�نه لم تجر العادة في
عقود ا إليجار تحديد نوعية أالحذية التي �سيبيعها الم�ست أ�جر مما يدل على ا�صطناع
العقد ال�ستعماله في الق�ضية ،و أ�نه يفتر�ض أ�ن الغر�ض من تقديم وكيل المدعى عليها
لهذا العقد هو محاولته �إثبات أ�ن موكلته تبيع منتجاتها منذ عام 1423هـ ،و أ��ضاف
أ�نه على افترا�ض �صحة عقد الوكالة ف�إنه ثبت أ�ن موكلته هي أال�سبق في ترويج وبيع
ب�ضاعتها في المملكة من المدعى عليها ،وقد أ�رفق فواتير بيع منتجات لموكلته لعدة
محالت تجارية في المملكة �سابقة في التاريخ على تاريخها عقد الوكالة ،ثم قرر
أ�طراف الدعوى االكتفاء بما �سبق أ�ن تم تقديمه في الق�ضية.

حيث �إن المدعية تطلب في هذه الدعوى �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة بقبول
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ت�سجيل عبارة ( )MARIO BRUNIبحروف التينية ي�سبقها �شكل زخرفي مميز
داخ��ل �إط��ار با�سم �شركة ......للتجارة والت�سويق ���ش.م.م عالمة تجارية بالفئة
( ،)25ف�إن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات النا�شئة عن تطبيق نظام العالمات
التجارية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/لعام 1423هـ ،وتدخل في اخت�صا�ص
الديوان طبق ًا للمادة الثامنة فقرة (/1ح) من نظامه .وحيث �إنه تم ا إلعالن عن
قبول ت�سجيل العالمة بجريدة أ�م القرى بالعدد رقم  3963وتاريخ 1424/8/21هـ،
و أ�ن المدعية تقدمت باالعترا�ض لدى الديوان بتاريخ 1424/11/22هـ ،ف�إن الدعوى
حينئذ تعتبر مقدمة خ�لال الت�سعين يوم ًا المحددة في المادة ( )15من نظام
ٍ
العالمات التجارية .وحيث الثابت أ�ن المدعية تملك العالمة محل النزاع في عدة
دول ب�شهادة تظهر قدميتها في اال�ستعمال على تاريخ تقدم ال�شركة طالبة الت�سجيل،
ومن تلك ال�شهادات �شهادة الت�سجيل رقم  425326وتاريخ 1986/5/12م ال�صادرة
من وزارة ال�صناعة والتجارة ا إليطالية المو�ضح بها تاريخ التقدم بطلب الت�سجيل في
1984/3/12م ،وكذلك �شهادة ت�سجيل العالمة في دول الجزائر و أ�لمانيا والنم�سا
وبلغاريا وال�صين وم�صر و�إ�سبانيا وفرن�سا والمغرب وكوريا و�سوي�سرا ورومانيا،
وذلك بتاريخ � 22إبريل 1988م ،وكذلك ت�سجيلها للعالمة لدى بريطانيا ب�شهادة
الت�سجيل رقم  754049وتاريخ � 28إبريل 2001م ،واليابان ب�شهادة الت�سجيل رقم
 4659248تاريخ � 14سبتمبر 2003م المو�ضح فيها أ�ن تاريخ التقدم بالطلب في عام
2001م ،كما أ�ن الثابت أ�ن المدعية قامت بتوريد ب�ضاعتها بالعالمة التجارية محل
النزاع �إلى المملكة وفق ما تثبته الفواتير المقدمة من المدعية ،ومنها الفواتير رقم
 0001049وتاريخ 2001/7/2م ،ورقم  0001035وتاريخ 20000/10/2م ،ورقم
 000909وتاريخ 2003/9/23م ،ورق��م  763وتاريخ 2002/5/23م ،كما قدمت
�شهادة من م ؤ��س�سة ......التجارية بتاريخ 2004/2/9م ،ب أ�ن ماركة ماريو بروني
تباع في أ��سواق المملكة منذ ع�شر �سنوات ،و أ�نها من الماركات المعروفة ،والمدعية
بهذا تعتبر أال�سبق في ت�سجيل العالمة لها خ��ارج المملكة وكذلك في انت�شارها
في أ��سواق المملكة ،وهو ما تظهره فواتير منتجها المر�سل �إلى المملكة والذي هو
أ�قدم من ا�ستخدام ال�شركة طالبة الت�سجيل للعالمة في المملكة ،وكذلك ت�سجيل
طالبة الت�سجيل للعالمة في خارج المملكة؛ وبذا يتبين أ�ن المدعية تملك العالمة
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خارج المملكة وت�ستعملها داخل المملكة قبل تقديم طالبة الت�سجيل عالمتها ،وقد
ذكرت عند تقديمها أ�ن عالمتها مبتكرة وغير مقلدة لعالمة أ�خرى ،وهذا تبين عدم
�صحته من امتالك ال�شركة المدعية لهذه العالمة وت�سجيلها في دول عديدة قبل
طالبة الت�سجيل .وحيث ن�صت المادة الثانية من نظام العالمات التجارية ال�صادر
بالمر�سوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1423/5/28هـ ،في الفقرة (ي) على أ�نه
ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية العالمات التجارية المطابقة أ�و الم�شابهة للعالمات
ال�شائعة ال�شهرة في المملكة ولو كانت غير م�سجلة فيها على �سلع أ�و خدمات مطابقة
أ�و م�شابهة ،)...ولما كانت العالمة المطلوب ت�سجيلها مطابقة لعالمة المدعية وفي
ذات الفئة ،ف�إن في قبول هذا الطلب وت�سجيل العالمة لل�شركة �صاحبة الطلب �إحداث
الخلط بين منتجات المدعية �شائعة ال�شهرة ومنتجات ال�شركة مقدمة الطلب .لذلك
وبعد المداولة حكمت الدائرة :ب�إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة قبول ت�سجيل
كلمتي ماريو بروين بحروف التينية ي�سبقها �شكل زخرفـي مميز داخل �إطار عالمة
جتارية ل�شركة ......للتجارة والت�سويق اللبنانية بالفئة ( .)25واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلداري��ة الثالثة
رقم /101د�/إ 3/لعام 1427هـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/3287ق لعام 1424هـ،
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/4125ق لعام 1426هـ
رقم الحكم االبتدائي /89د�/إ 3/لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق /499ت 5/لعام 1427هـ
تاريخ الجل�سة 1427/12/18هـ

ملكية فكرية ـ عالمة جتارية ـ طعن فـي قرار قبول ت�سجيل عالمة جتارية ـ انتفاء
ال�ضرر ـ اختالف الفئات ـ �شهرة العالمة.

ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )21/وتاريخ
1423/5/28هـ.

ا�شترطت المادة (/2ي) من نظام العالمات التجارية عند ت�سجيل العالمة المطابقة
أ�و الم�شابهة للعالمة �شائعة ال�شهرة ــ و�إن اختلفت الفئة في العالمتين ــ أ�ال يكون
هناك �ضرر ب�صاحب العالمة الم�شهورة ،وقد قامت المدعية بت�سجيل العالمة على
الفئتين ( )7و( )9بينما العالمة محل الدعوى �ست�سجل على الفئة ( )6ــ لم يثبت
�ضرر على المدعية ــ العالمة المطلوب ت�سجيلها على فئة أ�خرى غير الم�سجل عليها
عالمات المدعية ــ العالمة تحمى على الفئة الم�سجلة عنها فقط ،ح�سبما ن�ص عليه
نظام العالمات التجارية وما ا�ستقر عليه ق�ضاء الديوان ــ م ؤ�داه :رف�ض الدعوى.

1850

تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية في أ�نه بتاريخ 1426/11/11هـ ،تقدم وكيل �شركة......
�إلى الديوان بالئحة دعوى ذكر فيها أ�نه ورد في جريدة أ�م القرى عدد  4025في
1426/9/4ه��ـ ،أ�ن ......تقدم بطلب ت�سجيل العالمة التجارية ،وهي عبارة عن
(مثلث) �إ�ضافة لكلمة ) (FUJIوالعالمة الم�شار �إليها خا�صة ب�شركة ......للم�صاعد،
وطلب �إيقاف �إجراءات الت�سجيل .وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه الدائرة نظرتها حيث
ح�ضر وكيل ال�شركة كما ح�ضر ممثل وزارة التجارة وال�صناعة ،......وقد �سئل وكيل
ال�شركة هل موكلته لديها ت�سجيل لعالمتها في المملكة ،ف أ�جاب ب أ�نه ال يعلم و�إنما
هو وكيل لل�شركة اليابانية ،ويقوم بت�سويق عالمتها داخل المملكة من ثماني �سنوات
و أ�ن العالمة م�شهورة عالمي ًا ،وذكر ممثل الوزارة ب أ�ن ما يدعيه وكيل ال�شركة من
�شهرة العالمة داخل المملكة لم يقدم �إثبات ًا لذلك .وفي جل�سة الحقة قدم وكيل
المدعية ......مذكرة تف�صيلية لما جاء في الئحة الدعوى ،فذكر أ�ن موكلته تمتلك
العالمة التجارية محل الدعوى الم�سجلة لها بدولة المن� أش� اليابان وماليزيا ،وقدم
طلب ًا لت�سجيلها في المملكة ،و أ�ن المادة الرابعة ع�شرة من نظام العالمات التجارية
ن�صت على أ�ن لكل ذي م�صلحة االعترا�ض على قبول ت�سجيل العالمة التجارية أ�مام
ديوان المظالم خالل ت�سعين يوم ًا ...وم�صلحة موكلته تتجلى في االعترا�ض على
هذا الطلب لتطابقه الوا�ضح مع عالمتها ولها الحق في منع غيرها من ا�ستعمالها
أ�و ا�ستعمال أ�ي �إ�شارة أ�خ��رى م�شابهة طبق ًا للمادة ( )21من نف�س النظام كما
أ�ن العالمة المراد ت�سجيلها مطابقة لعالمة موكلته في النطق والجر�س ال�صوتي
وال�شكل ،وقد اكت�سبت عالمة موكلته ال�شهرة العالمية في مجال �إنتاج الم�صاعد،
و أ�ن قبول ت�سجيل العالمة يتنافى مع النظام وي � ؤ�دي �إل��ى ت�ضليل الجمهور الذي
يتعامل مع هذه المنتجات ،كما يت�سبب في حدوث أ��ضرار كبيرة في توزيع خدمات
موكلته ،وطلب �إلغاء قرار الوزارة بقبول طلب ت�سجيل العالمة المن�شورة في الجريدة
الر�سمية ،وقدم م�ستندات با�ستعمال عالمة موكلته و�شهرتها داخل المملكة .وب�س ؤ�اله
عن الفئة الم�سجلة عليها عالمة موكلته ذكر ب أ�نها الفئة ( )9و( ،)7كما �سئل ب أ�ن
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العالمة مطلوب ت�سجيلها بالفئة ( )6فما وجه االعترا�ض؟ ف أ�جاب في مذكرة الحقة
ب أ�ن منتجات الفئتين ( )6و( )7مت�شابهة �إلى درجة كبيرة .وباطالع ممثل الوزارة
على المذكرة ذكر أ�نه يكتفي بما �سبق أ�ن ذكره ،و أ�نهى أالطراف ما لديهم.

حيث �إن المدعي يهدف من �إقامة دعواه �إلى �إلغاء قرار وزارة التجارة وال�صناعة
بقبول ت�سجيل العالمة التجارية (مثلث �إ�ضافة لكلمة  ،)......FUJIف�إن الدعوى مما
يخت�ص الديوان بنظرها وفق ًا للمادة (/1/8ح) من نظامه والمادة الخام�سة ع�شرة
من نظام العالمات التجارية .وحيث �إن ا إلعالن عن طلب ت�سجيل العالمة تم بتاريخ
1426/9/4هـ ،وتقدمت المدعية �إلى الديوان بتاريخ 1426/11/11هـ ،ف�إن الدعوى
مقبولة �شك ًال إلقامتها خالل المدة المحددة في المادة الخام�سة ع�شرة من نظام
العالمات التجارية .أ�ما من حيث المو�ضوع ،فحيث �إن المادة الثانية فقرة (ي) من
نظام العالمات التجارية قد ن�صت على أ�نه ال تعد وال ت�سجل عالمة تجارية ا إل�شارات
وال�شعارات أ
والعالم وغيرها الوارد بيانها أ�دناه( .... :ي) العالمات المطابقة أ�و
الم�شابهة للعالمات ال�شائعة ال�شهرة في المملكة ،ولو كانت غير م�سجلة فيها على
�سلع أ�و خدمات مطابقة أ�و م�شابهة ،والعالمات المطابقة أ�و الم�شابهة لتلك ال�شائعة
ال�شهرة في المملكة ،والم�سجلة فيها على �سلع أ�و خدمات لي�ست مطابقة أ�و م�شابهة،
�شريطة أ�ن يلحق ذلك االنتفاع ال�ضرر ب�صاحب العالمة �شائعة ال�شهرة .فا�شترطت
المادة عند ت�سجيل العالمة المطابقة أ�و الم�شابهة للعالمة �شائعة ال�شهرة ،و�إن
اختلفت الفئة في العالمتين أ�ال يكون هناك �ضرر ب�صاحب العالمة الم�شهورة،
وقد قامت المدعية بت�سجيل العالمة على الفئتين ( )9و( )7بينما العالمة محل
الدعوى �ست�سجل على الفئة ( ،)6وحيث �إن أ�وراق الدعوى خلت مما يفيد �إلحاق
ال�ضرر بال�شركة المدعية ولم تقدم ما يثبت ذلك ،هذا �إ�ضافة �إلى أ�ن المدعية لم
تقدم ما يثبت أ�ن عالمتها ذائعة ال�صيت في المملكة ،ولما كانت العالمة المطلوب
ت�سجيلها على فئة أ�خرى غير الم�سجل عليها عالمات المدعية وحيث �إن العالمة
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تحمى على الفئة الم�سجلة عنها فقط ح�سبما ن�ص عليه نظام العالمات التجارية
وما ا�ستقر عليه ق�ضاء الديوان في ذلك مما يجعل �إج��راء ال��وزارة بقبول ت�سجيل
العالمة لم�صنعُ ......بني على أ��سا�س �سليم من النظام ،وبالتالي ف�إن الدائرة تنتهي
�إلى الحكم برف�ض الدعوى .وعليه وبعد المداولة حكمت الدائرة :برف�ض دعوى
�شركة ......للم�صاعد وال�سالمل �ضد وزارة التجارة وال�صناعة .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة اخلام�سة ــ :بت أ�ييد حكم الدائرة ا إلدارية الثالثة
رقم /89د�/إ 3/لعام 1427ه��ـ ال�صادر فـي الق�ضية رقم /1/4125ق لعام 1426هـ،
فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/3753ق لعام 1425هـ ـ
رقم الحكم االبتدائي /18د/ف 17/لعام 1426هـ ـ
رقم حكم التدقيق /17ت 6/لعام 1427هـ ـ
تاريخ الجل�سة 1427/1/2هـ ـ

دعوى ـ طلب ت أ�ديب موظفني ـ �صفة املدعي فـي الدعوى ـ عدم قبول.
تعوي�ض ـ ركن اخلط أ� ـ عدم ثبوته.
قرار �إداري ـ قرار �سلبي ـ قرار تعيني ـ عدم احلاجة للتعيني.

دعوى المدعي بالمطالبة بمعاقبة موظفي الجهة ا إلدارية لت�سببهم في فقدان ملفه
لي�س له �صفة في رفعها؛ ألن دعاوى ت أ�ديب الموظفين ترفع من قبل هيئة الرقابة
والتحقيق ـ أ��سا�س ذلك :ن�ص الفقرة (هـ) من المادة ( )1/8من نظام الديوان ـ
م ؤ�دى ذلك :عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي �صفة ـ لي�س للمدعي الحق في
التعوي�ض عن ال�ضرر الذي أ��صابه ب�سبب �ضياع الملف؛ لعدم ثبوت خط أ� من جهة
ا إلدارة رتب �ضرر ًا على المدعي ـ مطالبة المدعي ب�إلزام جهة ا إلدارة بتعيينه :ثبوت
عدم قبول طلبات المتقدمين في نف�س تخ�ص�ص المدعي لذات العام ـ م ؤ�دى ذلك:
رف�ض الدعوى.

تتلخ�ص الوقائع في هذه الدعوى بما يكفي للف�صل فيها أ�نه بتاريخ 1425/7/12هـ ـ
تقدم المدعي وكالة ....../بالئحة دعوى ،ت�ضمنت أ�ن ابنته ....../خريجة كلية
التربية بمحافظة المخواة تقدمت �إلى �إدارة التربية والتعليم بتلك المحافظة بطلب
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الح�صول على وظيفة ر�سمية أ�و على بند التعاقد ،وقد أ�حيل ملفها وقيد لدى �إدارة
االت�صاالت ا إلدارية برقم  5930وتاريخ 1423/6/8ه ــ ،والذي يحتوي على جميع
الم ؤ�هالت الدرا�سية �صور ًا و أ��سا�سات ،وبعد ظهور أ��سماء المعينات لم يظهر ا�سم
ابنته معهن ،وبعد مراجعته للمدعى عليها أ�خبر ب أ�ن ملف ابنته ُف ِقد و أ�نها حرمت
من الدخول لمفا�ضلة التعيين عمد ًا من قبل مدير التعليم وموظفيه ،وترتب على
ذلك تعطيلها عن العمل ب�سبب �إخفاء جميع م ؤ�هالتها الدرا�سية ،وانتهى �إلى طلب
الحكم على المدعى عليها بتعوي�ض ابنته عن فترة تعطيلها عن العمل ب�سبب �إخفاء
ملف ابنته .وبتاريخ 1425/9/2هـ ـ أ�حيلت الق�ضية �إلى الدائرة فبا�شرت نظرها وفق ًا
للمثبت ب�ضبط الجل�سات .وبجل�سة 1426/1/26هـ ـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة
ت�ضمنت أ�نه بالن�سبة لعدم تعيين المدعية ف�إنها تحمل م ؤ�هل دبلوم متو�سطة تخ�ص�ص
درا�سات �إ�سالمية ،وقد أ�فادت مديرة ا إل�شراف التربوي بمحافظة المخواة بالخطاب
رقم  1226بتاريخ 1423/12/2هـ ـ بعدم �إدراج احتياج تخ�ص�ص الدرا�سات ا إل�سالمية
دبلوم الكلية المتو�سطة �ضمن االحتياجات ال��واردة من وزارة الخدمة المدنية،
ولذلك لم يتم تعيينها ،و أ��ضاف أ�نه بالن�سبة لعدم ت�سليم المدعية ملفها فقد جاء
في ا�ستدعاء المدعي وكالة المقدم ل�صاحب ال�سمو الملكي ولي العهد ب أ�نه تم �إعادة
م�سوغات الطلب بعد انتهاء �إج��راءات التعيين ،وقد تم البحث عن ملف المدعية
لت�سليمه لها ،وتبين ب أ�نه �سلم لالت�صاالت ا إلدارية وتم �إحالته للجهة المخت�صة مناولة
ولم يت�ضح لمن �سلم ،وهل تم ت�سليمه للمدعية بعد انتهاء �إجراءات التعيين أ�م ال،
وذلك لعدم اتخاذ ا إلجراءات الر�سمية في اال�ستالم والت�سليم .و أ��ضاف أ�نه بالن�سبة
لطلب التعوي�ض عن مدة تعطيلها عن العمل ب�سبب �إخفاء ملفها ف�إن المدعية تقدمت
للتعيين بملف يحتوي على �صورة الوثيقة أال�صلية للتخرج و�صورة من �شهادة ح�سن
ال�سيرة وال�سلوك ،وذلك وفق ًا لما جاء بمعرو�ضها الم ؤ�رخ 1423/6/8ه ــ ،و أ��ضاف
أ�نه أ�كد ذلك ما جاء في ا�ستدعاء ولي أ�مر المدعية المقدم إلدارة التربية والتعليم
بالمخواة الم ؤ�رخ 1423/8/6هـ ـ و أ�ن هذا أالمر يثبت أ�ن المدعى عليها لم ت�سلم أ�ية
أ��صول لم�سوغات تعيين المدعية حتى تعطلها أ�و تحرمها من التقدم للتعيين ،وانتهى
�إلى طلب رف�ض الدعوى .وبجل�سة 1425/10/11هـ ـ قدم المدعي وكالة مذكرة
ت�ضمنت أ�نه ب�سبب �إخفاء ملف ابنته وجميع م ؤ�هالتها الدرا�سية تم حرمانها من
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التقدم للمرة الثانية والثالثة إلعالنات الوظائف لعدم وجود أال�صول ،ولذلك ف�إنه
يطلب �إلزام المدعى عليها بالتعوي�ض عن فوات تلك الفر�ص.

حيث �إن المدعي وكالة ح�صر طلباته الختامية بجل�سة 1426/5/6هـ ـ ب أ�نها :أ�و ًال:
معاقبة موظفي المدعى عليها �إدارة التربية والتعليم بالمخواة لت�سببهم في فقدان
ملف موكلته .ثاني ًا :تعوي�ض موكلته عما أ��صابها من أ��ضرار ب�سبب �إ�ضاعة ملفها.
ثالث ًا� :إلزام المدعى عليها ب�إلحاقها بالوظيفة ف�إن هذه الطلبات تعتبر من �ضمن
االخت�صا�صات لديوان المظالم التي أ��سند الف�صل في نزاعاتها �إليه بموجب ن�ص
المادة ( )1/8في الفقرة (ه ــ) فيما يخ�ص طلب المدعي أالول ،وفي الفقرة (ج)
في الطلب الثاني ،وفي الفقرة (ب) في طلب المدعي الثالث ،بح�سبان أ�ن طلبه
ح�سب التكليف ال�سليم �إنما هو �إلزام المدعى عليها ب�إ�صدار قرار كان من الواجب
عليها �إ�صداره وهو قرار تعيين موكلته .و أ�ما عن طلب المدعي أالول وهو معاقبة
موظفي المدعى عليها لت�سببهم في �ضياع ملف ابنته ،فمن حيث �إن الفقرة (ه ــ) في
المادة ( )1/8من نظام ديوان المظالم ن�صت على نظر الدعاوى الت أ�ديبية التي ترفع
من هيئة الرقابة والتحقيق ،ف�إن تقدم المدعي حينئذ بطلب ت أ�ديب موظفي المدعى
عليها يكون ب�إقامة الدعوى أ�مام الديوان ممن ال يملك ال�صفة في �إقامتها؛ باعتبار
أ�ن المادة ن�صت على �إقامتها من هيئة الرقابة والتحقيق ،لذا ف�إن الدائرة تنتهي
�إلى عدم قبول هذا الطلب إلقامته من غير ذي �صفة .و أ�ما عن القبول ال�شكلي لبقية
الطلبات :ف أ�ما عن طلب المدعي التعوي�ض فمن حيث �إن واقعة فقدان ملف المدعية
وقعت منت�صف عام 1423هـ ـ في �شهر جمادى ا آلخرة تقريب ًا وفق ًا لالئحة دعوى
المدعي وكالة وخطاب مدير التربية والتعليم بمحافظة المخواة رقم 12/3010
وتاريخ 1424/7/12هـ ،و أ�ن المدعي تقدم بالدعوى في 1425/7/19هـ ف�إن تقدمه
حينئذ يكون خالل المدة المحددة والمن�صو�ص عليها في المادة الرابعة من قواعد
المرافعات وا إلجراءات أ�مام ديوان المظالم ،وتكون الدعوى في هذا الطلب مقبولة
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�شك ًال .و أ�ما عن طلب المدعي وكالة الثالث وهو �إلزام المدعى عليها ب�إلحاق موكلته
بالوظيفة ،فالثابت أ�ن المدعية تقدمت بطلب توظيفها لدى المدعى عليها بتاريخ
1423/6/8هـ ـ وفق ًا ال�ستدعاء المدعي في 1425/7/19هـ ،و�إلى خطاب تعليم البنات
بمحافظة المخواة �سالف الذكر� ،إال أ�نه لم يتم تعيينها في ذلك التقديم ،وحيث
�إن المدعي وكالة تقدم بالتظلم �إلى وزير التربية والتعليم بتاريخ 1424/9/10هـ ـ
وفق ًا لخطاب المدعي وكالة المرفق ب أ�وراق الق�ضية و أ�ن تظلمه المقدم �إلى �صاحب
ال�سمو الملكي ولي العهد أ�حيل لوزارة الخدمة المدنية وفق ًا لخطابهم رقم 2/64277
وتاريخ 1425/11/7هـ ،بحيث تظلمه عر�ض على وزارة الخدمة المدنية و أ�مكن لها
�إبداء وجهة نظرها النظامية ،وهو الهدف الذي يتغياه النظام من ن�صه على التظلم
�إلى وزارة الخدمة المدنية ،وحيث �إن تظلمه �إلى ديوان المظالم في 1425/8/19هـ ـ
وفق ًا للقيد رقم  12397فيكون تظلمه مقبو ًال �شك ًال في هذا الطلب أ�ي�ض ًا .و أ�ما عن
مو�ضوع الدعوى ،ف أ�ما عن طلب المدعي التعوي�ض عن أال�ضرار التي وقعت ب�سبب
م�س ؤ�ولية المدعى عليها من �ضياع ملف موكلته الم�شتمل على أ��سا�سات وم�سوغات
تعيينها ،ف�إنه يلزم لثبوت التعوي�ض توافر أ�رك��ان الم�س ؤ�ولية وهي الخط أ� وال�ضرر
والعالقة ال�سببية بينهما ،وحيث �إن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت أ�ن أ��سا�سات
وثائق و�شهادات موكلته فقدت �ضمن ملف التقدم للوظيفة المقدم من موكلته للمدعى
عليها ،و أ�ن الثابت أ�ن المدعية تقدمت ب�صور من تلك أال�سا�سات والوثائق للمدعى
عليها وفق ًا للمثبت بمعرو�ضها الم ؤ�رخ 1423/6/8هـ ـ المقدم لمدير تعليم البنات
بمحافظة المخواة بالنيابة ،وفق ًا ال�ستدعاء المدعي وكالة والدها المقدم لمدير
تعليم البنات بمحافظة المخواة بتاريخ 1423/8/6ه��ـ ،مما يفهم منه بقاء أ��صول
و أ��سا�سات تلك الوثائق وهي المعول عليها في التقدم للوظائف لدى المدعية ،ف�إن
المدعى عليها حينئذ تكون �سالمة من القول بوقوع الخط أ� منها في �إ�ضاعة أ��سا�سات
وثائق المدعية ،وبالتالي الت�سبب ب�إ�ضرارها بمنعها من التقدم للوظائف المعلنة،
وتنتهي الدائرة معه �إلى رف�ض هذا الطلب ،ومما ي ؤ�كد عدم وقوع الخط أ� في جانب
المدعى عليها ما ت�ضمنه ا�ستدعاء المدعي وكالة المقدم �إلى �صاحب ال�سمو الملكي
ولي العهد بتاريخ 1423/8/7هـ ـ " أ�ن المدعى عليها احتفظت بملف ابنته حتى انتهت
�إجراءات التعيين ثم أ�عادوا لها ملف م�سوغات الطلب ."...و أ�ما عن طلب المدعي
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وكالة الثاني وهو �إلزام المدعى عليها ب�إلحاق موكلته بالوظيفة لديها فالثابت لدى
الدائرة أ�ن القدر المتيقن لطلب المدعية للوظيفة هو تقدمها بم�سوغات التعيين عام
1423هـ ،وفق ًا ال�ستدعاء المدعي وكالة في 1426/7/12هـ ،وحيث الثابت من خطاب
مدير ا إل�شراف التربوي بمحافظة المخواة رقم  11/1226وتاريخ 1423/12/2هـ ـ
المت�ضمن عدم �إدراج احتياج تخ�ص�ص الدرا�سات ا إل�سالمية �ضمن االحتياجات
الواردة من وزارة الخدمة المدنية ،و أ�نه لم يتم قبول طلبات المتقدمات في ذلك
التخ�ص�ص والم ؤ�هل ،ف�إن الدائرة تنتهي �إلى رف�ض الدعوى في هذا الطلب .لذلك
حكمت الدائرة :بعدم قبول طلب املدعية ......معاقبة موظفي املدعى عليها �إدارة
الرتبية والتعليم مبحافظة املخواة لرفعه من غري ذي �صفة ورف�ض ما عدا ذلك
من طلبات ،وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت الهيئة :بت أ�ييد احلكم رقم /18د/ف 17/لعام 1426هـ ـ ال�صادر فـي الق�ضية
رق��م /1/3753ق ل��ع��ام 1425ه��ـ��ـ��ـ فيما انتهى �إل��ي��ه م��ن ق�ضاء فـي ال��دع��وى واهلل
املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/205ق لعام 1425هـ ـ
رقم الحكم االبتدائي /42د/ف 4/لعام 1426هـ ـ
رقم حكم التدقيق /12ت 1/لعام 1427هـ ـ
تاريخ الجل�سة 1427/1/5هـ ـ

تعوي�ض ـ تعوي�ض عن �سجن ـ �إقرار العذر فـي الت أ�خر باملطالبة ـ ا إليقاف مع وجود
الكفالة ـ ال�ضرر املادي واملعنوي ـ تقدير التعوي�ض.

	الئحة أ��صول اال�ستيقاف والقب�ض والحجز الم ؤ�قت والتوقيف االحتياطي ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ( )233وتاريخ 1404/1/17هـ.

مطالبة المدعي �إلزام جهة ا إلدارة تعوي�ضه عن �سجنه لمدة ثمانية وثالثين يوم ًا وما
�سببه ذلك من أ��ضرار مادية ومعنوية ـ ثبوت موا�صلة المدعي لمطالبته من خالل
عدة تظلمات لعدد من الجهات في الدولة ،مع ثبوت وجود دعاوى منه �ضد مكفوليه
يعد عذر ًا في ت أ�خره في رفع الدعوى ـ قيام جهة ا إلدارة ب�إيقاف المدعي بعد بالغ عن
هروبه ب�سيارة ال�شركة ،وعدم ا�ستجابته لطلب رجال أالمن يجعل ت�صرفها موافق ًا
ألحكام النظام ـ عدم قيام جهة ا إلدارة ب�إطالق �سراح المدعي رغم وجود كفالة
يوجب م�س ؤ�وليتها عن ا إليقاف من ذلك التاريخ؛ لمخالفتها ن�ص المادة ال�ساد�سة
ع�شرة من الئحة اال�ستيقاف ـ ن�ص الفقهاء على أ�ن ال�سجن وتقييد الحرية دون مبرر
بمثابة الغ�صب الموجب ل�ضمان المنافع ،مع ثبوت التعوي�ض عن أال�ضرار المعنوية ـ
تقدير التعوي�ض :للمحكمة حق تقدير التعوي�ض الجابر لل�ضرر الالحق بالمدعي.
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تتلخ�ص وقائع الدعوى في أ�ن��ه ورد لديوان المظالم خطاب وكيل �إم��ارة منطقة
الريا�ض ،م�شفوع ًا به دعوى المدعي على مركز �شرطة الملز بالريا�ض ،وقد راجع
المدعي الدائرة وقدم مذكرة ذكر فيها أ�ن دعواه �ضد �شرطة الملز ،ب أ�نها قامت مع
كفيله �شركة ....../ولفقوا له ق�ضية هروب و�سرقة �سيارة من أ�مام مركز �شرطة
الملز حيث ق��ام أ�ح��د أ�ف��راده��ا بالتوقيع على ا�ستالم ال�سيارة من وكيل ال�شركة
بمح�ضر ا�ستالم وهمي دون ا�ستالم ال�سيارة ،وبعد ذلك حرر مح�ضر �سرقة ال�سيارة
من حجز �شرطة الملز ،و أ�نه تم �إيداعه ال�سجن لمدة ثمانية وثالثين يوم ًا دون �إجراء
أ�ي تحقيق وتركه كل هذه الفترة دون تحويل ق�ضيته �إلى أ�ي جهة م�س ؤ�ولة للتحقيق،
وطلب في ختام مذكرته تعوي�ضه بمبلغ ( )380.000ريال عن المدة التي ق�ضاها
في ال�سجن ومبلغ ( )120.000ريال عن ال�ضرب والتعذيب وا إلهانة والت�شريد أ�مام
النا�س ،وتعوي�ضه بمبلغ ( )200.000ريال عن أال�ضرار الج�سدية وال�صحية والنف�سية
ومنعه من التوا�صل مع أ�هله ،وبعد أ�ن تم قيد ا�ستدعاء المدعي ق�ضية و�إحالتها لهذه
الدائرة نظرتها على النحو المو�ضح بدفتر ال�ضبط ،حيث حددت لها جل�سة ح�ضرها
المدعي ،كما ح�ضرها ممثل المدعى عليها ....../الذي طلب أ�ج ًال للرد ألنه لم
ت�صله أ�وراق الق�ضية ،وبعد عدة جل�سات قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها
أ�نه بتاريخ 1419/4/19هـ ـ تقدم لمركز �شرطة الملز الوكيل ال�شرعي ل�شركة....../
مبلغ ًا عن تغيب مكفوله المدعي ،وبقيادته �سيارة نوع (كوروال موديل  )97وهي با�سم
ال�شركة ،وقد تم �ضبط بالغ المذكور وتم التعميم عنه وعن ال�سيارة التي بحوزته
بموجب التعميم رقم ���1425س  15وتاريخ 1419/4/19ه���ـ ،وتم القب�ض عليه من
الدوريات أالمنية بتاريخ 1419/6/5هـ ـ وقد تم ا�ستجوابه و أ�فاد ب أ�ن ال�سيارة التي
بحوزته ا�شتراها من كفيله بنظام التق�سيط المنتهي بالتمليك ،و أ�نه يوجد خالف
بينه وبين كفيله ب� أش�ن طلب نقل كفالته �إلى كفيل �آخر ،وقد تم �إحالة الدعوى ح�سب
المتبع �إلى مكتب العمل بمنطقة الريا�ض بموجب خطاب مدير مركز �شرطة الملز
رقم  15/4694/19وتاريخ 1419/6/13ه���ـ ،و أ�طلق �سراحه بالكفالة الح�ضورية
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الم�صدقة من العمدة وال�شرطة لكونه يوجد عليه بالغ هروب من الجوازات ،وقد
أ�عيدت الدعوى من مدير مكتب العمل بمنطقة الريا�ض لل�شرطة بموجب الخطاب
رق��م  1326/3/2وتاريخ 1420/10/26ه����ـ ،والمت�ضمن ب أ�نه �صدر ق��رار اللجنة
العليا لت�سوية الخالفات رقم  421958وتاريخ 1420/10/15هـ المت�ضمن ب أ�ن تدفع
�شركة ....../للمدعي ....../مبلغ خم�سة �آالف وثالثمائة واثنين و�سبعين ريا ًال ،و أ�ن
على ال�شركة �إعطاءه �إخالء طرف لل�سيارة التي ا�شتراها من ال�شركة ،و أ�ن يرحل
�إلى بالده على ح�ساب ال�شركة .وقد تم رفع المعاملة ل�صاحب ال�سمو أ�مير منطقة
الريا�ض و أ�عيدت لل�شرطة بتنفيذ ما �صدر ،وقد جرى �إطالق �سراح المدعي بالكفالة
بعد رف�ض كفيله ا�ستالمه كونه قد أ�بلغ عن هروبه لدى الجوازات ،و أ��ضاف ممثل
المدعى عليها أ�ن ال�شكاوى التي تقدم بها المدعي �إنما يق�صد من ورائها ت أ�خير
ما �صدر بحقه من توجيهات ال �سيما أ�مر ترحيله �إلى بالده ،أ�ما ب� أش�ن ادعائه بما
ح�صل له من االعتداء بال�ضرب وال�سب من قبل كفيله فهذا �سبق نظره في المحكمة
العامة بالريا�ض ،وطلب في الختام رف�ض الدعوى .وقد عقب المدعي بمذكرة جاء
فيها أ�ن الذي قب�ض عليه هو معقب ال�شركة و أ�نه لم يتم ا�ستجوابه وال يمكن أ�ن يقول
ما ذكره في المح�ضر الذي اعتبره مح�ضر ًا وهمي ًا ،ألنه لم ي�شتر ال�سيارة من كفيله
بنظام التق�سيط ولكنه أ�خذ �سلفة من ال�شركة قدرها  35000ريال وال�سيارة قيمتها
أ�ربعون أ�لف ًا وخم�سمائة ريال ،ودفع عند ال�شراء خم�سة �آالف وخم�سمائة ريال ،و أ�ن
أ�وراقه لم ت�سر ح�سب المتبع في أ�ي من الحاالت التي ذكرتها المدعى عليها ،و أ�نه
لم يطلق �سراحه بالكفالة الح�ضورية ولكن بعد أ�ن تظلم لمندوب ا إلمارة الذي مر
على �شرطة الملز ،و أ�ن القرار ال�صادر عليه من مكتب العمل قد �صدر افترا ًء وكذب ًا
وتحاي ًال وتدلي�س ًا ،و أ�ن ال�شرطة حاولت ترحيله حتى ال يت�سنى له االنتهاء من الق�ضية
في المحكمة الم�ستعجلة ،و أ�ن ال�شرطة ذكرت أ�نه هرب بال�سيارة مع أ�ن وكيل ال�شركة
اعترف كما جاء في �صك المحكمة ب أ�نه هو الذي أ�خذ ال�سيارة من أ�مام المنزل
وذهب بها �إلى ال�شرطة .وبجل�سة يوم ال�سبت 1425/6/21هـ ـ تم �شطب الدعوى
نظر ًا لتخلف المدعي ثم تم �إعادة نظرها بناء على طلب المدعي ،وقد عقب ممثل
المدعى عليها بمذكرة جاء فيها أ�نه ح�سبما ورد بخطاب مدير مركز �شرطة الملز
رقم  3389وتاريخ 1425/5/5هـ ـ أ�ن المدعي تم القب�ض عليه من الدوريات أالمنية
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بتاريخ 1419/6/5هـ ـ وما ذكره ب أ�نه لم ي�ستجوب من ال�شرطة فهذا الكالم غير
�صحيح ،ولي�س من المنطق أ��ص ًال أ�ن��ه لم ي�ستجوب بعد القب�ض عليه عن التهمة
الموجهة �إليه ،فقد ذكرت ال�شرطة في خطابها ب أ�نه تم ا�ستجوابه و أ�نه يوجد خالف
بينه وبين كفيله ب� أش�ن طلبه نقل كفالته �إلى كفيل �آخر ،و أ��ضاف أ�ن ما ذكره ب� أش�ن أ�نه
لم ُيحل ح�سب المتبع �إلى مكتب العمل فما الطريقة التي يريد أ�ن يحال بها �إلى مكتب
العمل؟ كما أ�نه نفى �إطالق �سراحه بالكفالة الح�ضورية الم�صدقة ،وهذا يخالف
ما جاء أ
بالوراق وما ذكره ب أ�ن ما �صدر عليه من قرار اللجنة العليا رقم 421958
وتاريخ 1420/10/15هـ ـ المت�ضمن ترحيله �إلى بالده أ�نه �صدر كذب ًا وافتراء فعليه
�إثبات ذلك ،وقد طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تحديد المدة التي ق�ضاها
المدعي في ال�سجن ،فقدم مذكرة ذكر فيها أ�نه تم �إيقافه في 1419/6/5هـ ـ و أ�فرج
عنه بتاريخ 1419/7/11هـ ـ بالكفالة الح�ضورية ،وقد أ��شار المدعي أ�ن ما جاء في
تحديد المدة �صحيح وي�ضيف أ�ن المدعى عليها دبرت له أ�مر ترحيل و أ�نها اتهمته
بال�سرقة وا�ست�صدرت أ�مر ًا من ا إلمارة ل�صالح ال�شركة التي خا�صمها أ�مام مكتب
العمل ،وبعد أ�ن اكتفى الطرفان بما قدماه أ��صدرت الدائرة حكمها في الق�ضية
ب�إلزام المدعى عليها ب أ�ن تدفع للمدعي أ�حد ع�شر أ�لف ًا وخم�سين ريا ًال ،وبعد �إحالة
الق�ضية لهيئة التدقيق أ��صدرت ب� أش�نها حكمها القا�ضي بنق�ض حكم الدائرة ،وبعد
�إحالة الق�ضية للدائرة نظرتها على النحو الوارد في دفتر ال�ضبط ،حيث حددت لها
جل�سة ح�ضرها المدعي كما ح�ضر ممثل المدعى عليها ....../وقد �س أ�لت الدائرة
المدعي عن دعواه هل هي على أال�شخا�ص الذين حددهم في مركز ال�شرطة؟ أ�م
على مركز ال�شرطة؟ فذكر أ�نها على مركز ال�شرطة ،و�س أ�لته الدائرة عن عذره في
الت أ�خر في رفع الدعوى فذكر أ�نه لم يتوان في رفع دعواه حيث تقدم �إلى المقام
ال�سامي بعدة �شكاوى و�إل��ى مجل�س ال��وزراء والداخلية و�إل��ى ا إلم��ارة ،و أ��ضاف أ�ن
ال�صحيح أ�ن �إيقافه تم في 1419/6/3هـ ـ ولي�س 1419/6/5هـ ـ كما أ�ن خروجه كان
في يوم ا إلثنين 1419/7/13هـ ـ ولي�س 1419/7/11هـ ،وقد أ�يد ممثل المدعى عليه
ما ذكره المدعي ب� أش�ن تاريخ �إطالقه ،وبعد أ�ن اكتفى الطرفان بما قدماه أ��صدرت
الدائرة حكمها في الق�ضية أ
لل�سباب التالية:
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حيث �إن المدعي يهدف من دعواه �إلى طلب الحكم له ب�إلزام المدعى عليها بتعوي�ضه
بمبلغ �سبعمائة أ�لف ريال لقاء �سجنه مدة ثمانية وثالثين يوم ًا ،وما ح�صل له في
ال�سجن من ا إلهانة وال�ضرب ،وحيث �إن المدعى عليها أ�جابت على الدعوى بما �سلف
ذكره .وحيث �إن الدعوى بو�صفها ال�سابق تعتبر من دعاوى التعوي�ض التي يخت�ص بها
ديوان المظالم وفق ًا للمادة الثامنة فقرة (ج) من نظامه ال�صادر في عام 1402هـ،
والم�شمولة بحكم المادة الرابعة من قواعد المرافعات وا إلج���راءات أ�م��ام ديوان
المظالم ،التي جعلت أ�مد ًا لرفع دعوى المطالبة بالتعوي�ض ال يتعدى خم�س �سنوات،
وحيث �إن��ه بالنظر في قبول الدعوى �شك ًال ف�إنه لما كان المدعي أ�ف��رج عنه في
1419/7/13هـ ـ ف�إنه يكون قد ن� أش� حقه في التعوي�ض من ذلك التاريخ ،وحيث �إن
المدعي �سبق أ�ن تقدم بطلبه هذا �ضمن دعواه �إلى اللجنة العليا لت�سوية الخالفات
العمالية كما ورد في قرارها رقم  20/958وتاريخ 1420/10/15هـ ـ ولم تف�صل فيه
اللجنة ،كما يدل على ذلك خطاب وكيل وزارة الخارجية رئي�س ال�شعبة القن�صلية
رقم  13069/83/74/94في 1420/12/26هـ ـ الموجه لوكيل �إمارة منطقة الريا�ض
ب� أش�ن �شكوى المدعي ومطالبته بتعوي�ضه عن �سجنه ،وك��ذا �شكواه �إل��ى خادم
الحرمين ال�شريفين في 1422/1/27هـ ،كما أ�ن المدعي كان موا�ص ًال تظلماته يدل
على ذل��ك خطاب �صاحب ال�سمو الملكي رئي�س دي��وان رئا�سة مجل�س ال��وزراء رقم
/4753ف في 1422/3/6ه��ـ��ـ��ـ الموجه ل�صاحب ال�سمو الملكي وزي��ر الداخلية
بخ�صو�ص تظلم المدعي من �سجنه ،كما يدل على ذلك خطاب مدير �شرطة الريا�ض
رقم  15/10234/19في 1423/12/4هـ ـ الموجه ل�صاحب ال�سمو الملكي أ�مير
منطقة الريا�ض ب� أش�ن طلب تعوي�ض المدعي عن مدة توقيفه ،وحيث �إن الوا�ضح أ�ن
المدعي لم يتوان في مطالبته وتقدم للجهات الرئا�سية من أ�جل النظر في دعواه
وتحقيق طلبه ،وحيث �إنه �صاحب ذلك نظر دعواه �ضد مكفوليه في اللجنة العمالية
وفي المحكمة ،لذا ف�إن الدائرة ترى أ�ن المدعي معذور في ت أ�خره برفع دعواه �إلى
دي��وان المظالم ،وبالتالي ف�إن دع��واه مقبولة �شك ًال .أ�ما عن المو�ضوع؛ فحيث �إن
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المدعي بنى طلباته في طلب التعوي�ض ألن المدعى عليها �سجنته و أ�بقته في ال�سجن
لمدة ثمانية وثالثين يوم ًا ،و أ�نه ناله في ال�سجن �ضرب وتعذيب واتهمته بال�سرقة،
و أ�نها تالعبت ب أ���وراق��ه ودب��رت له أ�م��ر ترحيل وا�ست�صدرت أ�م��ر ا إلم���ارة ل�صالح
ال�شركة .وحيث �إن �سجنه ك��ان ألن كفيله ���ش��رك��ة ......قامت عن طريق وكيلها
بالتقدم لمركز �شرطة الملز في 1419/4/19هـ ـ مبلغ ًا عنه بتغيبه ب�سيارة ال�شركة،
و أ�ن��ه أ�بلغ عن هروبه لدى �إدارة الترحيل ،وقد قامت المدعى عليها ب�ضبط بالغ
مندوب ال�شركة الذي ذكر أ�نه بحث عن المدعي ولم يجده كما جاء في �ضبط بالغه
في دفتر التحقيق المرفق بملف الق�ضية ،وحيث �إنه بموجبه قامت المدعى عليها
بالقب�ض عليه في 1411/6/5هـ ـ و�س أ�لته عن �سبب تغيبه ب�سيارة ال�شركة فذكر أ�ن
ال�شركة أ�عطته �سلفة و أ�نه �سدد تلك ال�سلفة ،وب�س ؤ�اله هل لديه ما يثبت المبايعة؟
ف أ�جاب أ�نه ال يوجد ،وقد قامت المدعى عليها ب�إحالة المو�ضوع �إلى وحدة الحقوق
لديها ألن المو�ضوع كما قررت حقوقي ،وحيث �إنه ما دام أ�ن المدعي يوجد عليه
بالغ هروب بموجب �إ�شعار الهروب رقم  3760في 1419/4/23هـ ـ ال�صادر من
�إدارة الترحيل وتعقب المتخلفين ال��ذي اتخذته بعد أ�ن تقدم لها وكيل ال�شركة
ببالغه عن هروب المدعي وقد أ�كدته بخطابها المرفوع ل�سمو أ�مير منطقة الريا�ض،
والذي أ��شارت فيه �إلى أ�نه بعد وجود ال�سيارة التي هرب بها المدعي و�إيقافها في
ال�ساحة التي أ�مام مركز ال�شرطة ،قام المدعي باالعتداء عليها والهروب بها ثانية
فال يمكنها والحال كذلك من �إطالق �سراحه ،وقد قامت بما هو مناط بها عندما
تقدم �إليها وكيل ال�شركة بالتحقق من �صحة بالغه� ،إذ كما جاء في �ضبط البالغ
المدون بدفتر التحقيقات أ�نها �س أ�لته عدة أ��سئلة والتي منها ما ن�صه :هل �س أ�لت عنه
لدى أ�قاربه و أ��صدقائه وفي مقر �سكنه وفي الم�ست�شفيات؟ فذكر أ�نه قام بذلك ولم
يجده وت أ�كد لها هروب المدعي ،و أ�نه عند قيام الفرقة بمحاولة القب�ض عليه قام
بمقاومتها والهرب ،كما جاء في تقرير الفرقة رقم  999/83181في 1419/6/3هـ،
وقد أ�ثبت واقعة الهروب القرار ال�شرعي رقم  3/52في 1421/2/10هـ ـ ال�صادر
في الدعوى المقامة من المدعي �ضد وكيل ال�شركة حيث جاء فيه ما ن�صه( :وحيث
�إن المدعي هرب من رجال أالمن حينما تم طلبه) ومما يع�ضد عدم �إمكانية �إطالق
المدعى عليها �سراح المدعي أ�نه بموجب بالغ الهروب والتعميم عنه أ��صبح مطلوب ًا
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إلدارة الترحيل ،وقد قامت المدعى عليها بموجبه ب�إر�ساله �إلى �إدارة المراقبة
ومتابعة الوافدين با إلدارة الم�شار �إليها وذلك بخطابها رقم  15/4659/11وتاريخ
1419/6/9هـ ،وقد �سببت �إجراءها في الخطاب المر�سل لكونه مطلوب ًا لهم بموجب
بالغ الهروب رقم  3760في 1419/4/23ه���ـ ،وقد أ�عادته ا إلدارة الم�شار �إليها
للمدعى عليها بطلب تخلي�ص حقوقه ثم بعثه مرة أ�خرى �إلى ق�سم الهروب مع جوازه
وتذكرته ،فقامت المدعى عليها في �سبيل تخلي�ص حقوقه ب�إر�ساله �إلى مكتب العمل
في 1419/6/13هـ ـ بموجب خطابها رقم  15/4694/19وقد أ�ك��دت على مكتب
العمل في خطاب �آخ��ر أ�ن��ه في حال االنتهاء منه تزويدها بما يتم كونه �سجين ًا،
فالمدعى عليها لي�س عليها م�س ؤ�ولية في القب�ض على المدعي و�إيداعه ال�سجن،
ولكن كان عليها عندما تقدم �إليها بطلب �إطالق �سراحه بالكفالة عن طريق ال�شخ�ص
الذي تقدم بطلب �إخراجه بالكفالة في 1419/6/28هـ أ�ن تقوم ب�إطالق �سراحه ال
أ�ن تبقيه �إلى 1419/7/13هـ ،وال يوجد ما يمنع من �إطالق �سراحه بالكفالة ما دام
من تقدم �إليها تقدم بكفالة م�صدقة من العمدة وق�سم ال�شرطة� ،إذ لو كان هناك
ما يمنع لما أ�طلقته بموجبها في 1419/7/13هـ ـ ثم �إن النظام يوجب عليها �إطالق
�سراحه بالكفالة ،وذل��ك وفق ًا لما ج��اء في ال��م��ادة ال�ساد�سة ع�شرة من الئحة
اال�ستيقاف ال�صادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم  233وتاريخ 1414/1/17هـ ـ
حيث ن�صت على أ�نه (با�ستثناء ما تقدم في أالوامر ال�سامية والتعليمات من �ضرورة
اال�ستئذان يجب على الجهة التي ترفع �إليها المعاملة أالمر ب�إطالق �سراح الموقوف
احتياطي ًا بالكفالة الح�ضورية أ�و الفرعية أ�و بهما مع ًا في أالحوال ا آلتية) وف�صلت
المادة تلك أالح��وال في عدة فقرات تبين من خالل االط�لاع عليها أ�نه كان على
المدعى عليها �إطالق �سراحه بالكفالة ،و أ�نها بعدم �إطالقها له تعتبر خالفت النظام
في ذلك .وحيث �إن فقهاء ا إل�سالم اعتبروا �سجن ا إلن�سان وتقييد حريته دون مبرر
أ�ن ذلك يعد غ�صب ًا ،فكما أ�ن الغا�صب يحول بين ال�شخ�ص وبين ا�ستفادته من نف�سه
أ�و ي�ستغله وي�ستولي على منافعه فكذلك ال�ساجن يحول بين ال�شخ�ص وبين ا�ستفادته
من نف�سه ويعطل منافعه .وجعل الكثير منهم هذه المنافع الفائتة م�ضمونة في حق
المفوت لها ،قال في نهاية المحتاج :وت�ضمن منفعة الدار والعبد ونحوها ،وقال ابن
قدامة في المغني :و�إن حب�سه مدة لمثلها أ�جرة ففيه وجهان أ�حدهما تلزمه أ�جرة
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تلك المدة ألنه فوت منفعته وهي مال يجوز أ�خذ العو�ض عنها ف�ضمنت بالغ�صب
كمنافع العبد) ،وقال في المقنع( :و�إن حب�سه مدة فهل تلزم أ�جرته على وجهين،
قال في ا إلن�صاف :أ�حدهما تلزم وهو ال�صحيح �صححه في الت�صحيح وجزم به
الوجيز وغيره) .وقال في �شرح المنتهى ( :أ�و حب�سه ـ أ�ي الحر ـ كبير ًا كان أ�و �صغير ًا
كره ًا أ�و حب�سه مدة فعليه أ�جرته؛ ألن منفعته مال يجوز أ�خذ العو�ض عنها ف�ضمنت
بالغ�صب كمنافع العبد) .وق��ال في المحرر( :وم��ن ا�ستخدم ح��ر ًا غ�صب ًا �ضمن
منفعته ،و�إن حب�سه ولم ي�ستخدمه فعلى وجهين) .وقال في الممتع �شرح المقنع:
(و أ�ما كونه تلزمه أ�جرته �إذا حب�سه مدة على وجه أ
فلنه فوت منافعه فيها أ��شبه ما
لو ا�ستعمله) .كما أ�ن الفقهاء تكلموا على التعوي�ض عن ال�ضرر أالدب��ي ،جاء في
مجمع ال�ضمانات :ولو �شج رج ًال فالتحمت ولم يبق لها أ�ثر ونبت ال�شعر �سقط أالر�ش
عند أ�بي حنيفة ،وقال أ�بو يو�سف :عليه أ�ر�ش أاللم وهو حكومة عدل ،وجاء في فتح
الوهاب أ�نه لو جرحه وبرئ ولم ينق�ص أ��ص ًال فقيل ب أ�نه يعزر فقط �إلحاق ًا للجرح
باللطم وال�ضرب لل�ضرورة وقيل :يفر�ض القا�ضي �شيئ ًا باجتهاده .وقال ابن القيم:
من غير مال غيره بحيث فوت مق�صوده عليه فله أ�ن ي�ضمن بمثله ،ف�إن فوت �صفاته
المعنوية مثل أ�ن ين�سيه �صناعته أ�و ي�ضعف قوته أ�و يف�سد عقله أ�و دينه فهذا أ�ي�ض ًا
يخير المالك بين ت�ضمين النق�ص وبين المطالبة بالبدل ،كما أ�ن ال�شريعة راعت
الجانب الذي ي�صيب ا إلن�سان في �سمعته أ�و يناله �ضرر معنوي و�إن لم ينله �ضرر
مادي فجاءت بحد القذف لمن قذف �إن�سان ًا دون دليل فالمقذوف لم ينله �ضرر
مادي في أال�صل �إنما هو �ضرر معنوي في �سمعته و�شرفه قد تكون له �آثار مادية،
وكذا المطلقة قبل الدخول ف�إنها لم ينلها �ضرر مادي �إنما معنوي ألن طالق المر أ�ة
قبل الدخول ي�سبب لها أ�لم ًا نف�سي ًا كبير ًا ،وقد أ�وجب ال�شارع ن�صف المهر الم�سمى
وتجب لها المتعة في حال عدم ت�سمية المهر ،وقال الماوردي في أالحكام ال�سلطانية
ما ن�صه :ولو تعلق بالتعزير حق ا آلدم��ي كالتعزير في ال�شتم أ�و ال�ضرب ففيه حق
للم�شتوم أ�و الم�ضروب وحق ال�سلطنة للتقويم والتهذيب فال يجوز لولي أالمر أ�ن
ي�سقط بعفوه حق الم�شتوم أ�و الم�ضروب وعليه أ�ن ي أ�خذ له حقه من تغريم ال�شاتم أ�و
ال�ضارب ،ومما ي�ستدل به على أ�ن ال�ضرر أالدبي يمكن تعوي�ضه بالمال فيما حكاه
ابن قدامة أ�ن عثمان ر�ضي اهلل عنه ق�ضى في رجل �ضرب �آخر حتى أ�خذ بثلث الدية
1869

خالف ًا للقيا�س الذي يق�ضي ب أ�ن الدية ال تجب �إال إلتالف منفعة أ�و ع�ضو أ�و �إزالة
حمل ،ولي�س في الق�ضية المحكوم فيها �شيء من ذلك و�إنما ذهب من ذهب �إلى
�إيجاب الثلث لق�ضية عثمان ر�ضي اهلل عنه ألنها في مظنة ال�شهرة ،وقد قا�س ابن
قدامة على حكم عثمان كل فزع .وحيث �إن الدائرة في �سبيل تقدير التعوي�ض الذي
ي�ستحقه المدعي عن فترة �سجنه التي تعتبر المدعى عليها خالفت فيها النظام من
تاريخ تقديمه الكفالة في 1419/6/28هـ ـ �إلى 1419/7/13هـ ـ وقت �إطالق �سراحه
التي ت�صل �إلى خم�سة ع�شر يوم ًا ،وحيث �إن المدعي كان يتقا�ضى راتب ًا في ال�شركة
مقداره ( )4250ريا ًال ح�سبما جاء في تقرير المحا�سب المرفق بالطرد المر�سل مع
الق�ضية ،ف�إن الدائرة ت�ضع في اعتبارها مقدار ما كان ي أ�خذه المدعي ،وت�ضيف �إلى
ذلك ما نال المدعي في �سجنه من �ضرر معنوي وانقطاع عن االت�صال بذويه �إذ
اجتمعت له غربة ال�سجن وغربة الوطن ،وبناء عليه ف�إن الدائرة تجتهد في جبر
ال�ضرر الذي لحق بالمدعي جراء بقائه في ال�سجن بعد أ�ن تقدم بالكفالة ،وترى
الدائرة اجتهاد ًا منها أ�ن في تعوي�ض المدعي بمبلغ اثني ع�شر أ�لف ًا و�سبعمائة
وخم�سين ريا ًال أ�ن ذلك يجبر ما لحق به من �ضرر وهو ما تحكم به الدائرة .لذلك
ح��ك��م��ت ال���دائ���رة ب��احل��ك��م آالت������ي� :إل������زام ���ش��رط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض ب���� أ�ن تدفع
ل��ل��م��دع��ي ....../مبلغ اثني ع�شر أ�ل��ف��اً و�سبعمائة وخم�سني ري���ا ًال؛ وذل��ك مل��ا هو
مو�ضح أ
بال�سباب واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت الهيئة :بت أ�ييد احلكم رقم /42د/ف 4/لعام 1426هـ ـ ال�صادر فـي الدعوى
رقم /1/205ق لعام 1425هـ ـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /6/116ق لعام 1426هـ ـ
رقم الحكم االبتدائي /85د�/إ 24/لعام 1426هـ ـ
رقم حكم التدقيق /24ت 1/لعام 1427هـ ـ
تاريخ الجل�سة 1427/1/6هـ ـ

دعوى ـ طعن فـي قرار �إنهاء خدمة ـ فوات ميعاد التظلم ـ عدم قبول الدعوى.
تعوي�ض ـ تعوي�ض عن قرار ـ عيب ال�سبب ـ خدمة أالفراد ـ ع�سكريون.

ن��ظ��ام خ��دم��ة أالف������راد ال�����ص��ادر ب��ال��م��ر���س��وم ال��م��ل��ك��ي رق���م (م )9/وتاريخ
1397/3/24هــ.
نظام التقاعد الع�سكري ال�صادر ب��ق��رار مجل�س ال���وزراء رق��م ( )331وتاريخ
1395/4/2هــ.
تعميم م�ساعد وزي��ر الداخلية لل� ؤش�ون أالم��ن��ي��ة رق��م (������/24س )741/وتاريخ
1422/3/19ه ــ.

المدعي لم يلتزم بالمواعيد وا إلجراءات المحددة نظام ًا بقبول طلب �إلغاء القرار
ـ أ�ث��ره :عدم قبول دع��وى �إلغاء القرار �شك ًال ـ بالن�سبة لطلب التعوي�ض� :إف�صاح
ا إلدارة عن م�صلحة العمل المبتغاة من القرار تمثلت في معالجة مو�ضوع ت أ�خر
ترقية أالفراد ،وذلك ب�إنهاء خدمات َمنْ ي�شغل رتبة رئي�س رقباء �إذا بلغت خدمته
ثالثين عام ًا ،وال يمكن القول �إن هذه الم�صلحة هي �سبب القرار ،ألنها تعد في مثل
هذه الحالة غاية ولي�ست �سبب ًا� ،إذ لي�س من م�صلحة العمل �إنهاء خدمة فرد من
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أ�جل ترقية فرد �آخر ،وبذلك يكون القرار م�شوب ًا بعيب في ال�سبب ـ �سبب القرار
ا إلداري هو :الحالة الواقعية أ�و القانونية التي تبرر تدخل ا إلدارة إل�صدار قرار
�إداري ـ أال�سباب التي تجيز� ،إنهاء خدمة أالفراد حيث ح�صرها المنظم في فقرات
المادة ( ،)56ومن ثم ف�إن دور ا إلدارة يقت�صر على �إنهاء الخدمة متى تحقق أ�حد
تلك أال�سباب ـ لي�س من بين أال�سباب التي تعطي ا إلدارة الحق في �إنهاء الخدمة:
�إم�ضاء الفرد ثالثين �سنة ل َمنْ ي�شغل رتبة رئي�س رقباء ـ التو�صية باال�ستغناء عن
خدمات رئي�س الرقباء �إذا بلغت خدمته ثالثين عام ًا �إنما �صدرت لمعالجة م�شكلة
خا�صة تتعلق ب َمنْ تت أ�خر ترقيته من أالف��راد ،ف�إنه يتعذر اعتبارها من مقت�ضيات
م�صلحة العمل المندرجة تحت نطاق الم�صلحة العامة التي يتغياها المنظم من
�سن أالنظمة ـ القرار محل الطعن ُبني على تعميم ،ف�إنه يعد في �صورته التي �صدر
بها تعدي ًال لنظام قائم وتعدي ًا في االخت�صا�ص مما يعد عيب ًا للقرار كله أ�نتج أ��ضرار ًا
ظلت مت�صلة بالمدعي ت�ستوجب النظر في تعوي�ضه ،وال يمكن القول �إن القرار �صدر
للدارة بموجب المادة ( /56أ�) ألن هذا القرار �صدر
ا�ستناد ًا لل�سلطة اال�ستثنائية إ
ا�ستناد ًا �إلى �سلطة عادية ولي�ست ا�ستثنائية ،ألن ال�سلطة اال�ستثنائية ال تمنح لجهة
ا إلدارة �إال في أ�وقات الحروب أ�و الكوارث أ�و ظروف ال�ضرورة ،ولي�ست هذه الحال
منها؛ مما يتعين تعوي�ض المدعي عما أ��صابه من أ��ضرار.

توجز وقائع هذه الدعوى في أ�ن المدعي ....../تقدم �إلى ف�ضيلة رئي�س فرع ديوان
المظالم بمنطقة الجوف بعري�ضة دعوى خل�ص فيها �إلى أ�نه أ�حيل للتقاعد برتبة
رئي�س رقباء لبلوغ خدمته ثالثين عام ًا ،و أ�نه أ�حيل اعتبار ًا من تاريخ 1422/7/1هـ ـ
قبل بلوغ ال�سن النظامية للتقاعد ،وختم العري�ضة بطلب تعوي�ضه عن باقي خدمته
المتبقية .فوجه ف�ضيلته بقيدها ق�ضية فقيدت برقم (/6/116ق) لعام 1426هـ ـ
و أ�حيلت �إلى الدائرة ا إلداري��ة الرابعة والع�شرين بتاريخ 1426/6/19ه��ـ ،فحددت
الدائرة جل�سة بتاريخ 1426/7/25ه ـ بموجب الخطاب رقم ( )1/23/585وتاريخ
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1426/6/20ه��ـ��ـ��ـ ،وف��ي الموعد ح�ضر ال��م��دع��ي ....../كما ح�ضر ممثل الدفاع
المدني ....../فتم قيد بياناتهما ال�شخ�صية وخطاب التكليف على النحو الوارد
بمح�ضر ال�ضبط .وطلبت الدائرة من المدعي عر�ض دعواه ،ف أ�نهى بما لم يخرج
عما ورد بعري�ضة الدعوى وطلب �إلغاء القرار ،وتعوي�ضه عن ال�ضرر الذي أ��صابه
نتيجة لهذا القرار ،ودفع ممثل المدعى عليها بمذكرة من أ�ربع �صفحات ،جاء فيها
أ�ن المدعي أ�حيل ح�سب مقت�ضيات م�صلحة العمل ،وفق ًا لما جاء في مح�ضر اجتماع
لجنة ال�ضباط العليا لقوات أالمن الداخلي المنعقدة برئا�سة �صاحب ال�سمو الملكي
م�ساعد وزير الداخلية لل� ؤش�ون أالمنية ،التي ا�ستمدت �صالحياتها من نظام خدمة
ال�ضباط المادة ( )125التي تن�ص على التالي (تنظر لجنة ال�ضباط العليا وتو�صي
بالم�سائل ا آلتية (...ب) اال�ستغناء عن الخدمة وا إلع��ادة �إليها) وتن�ص المادة
( )133من نظام خدمة ال�ضباط على أ�ن( :تكون تو�صيات لجنة ال�ضباط العليا
نافذة المفعول بعد ت�صديق الوزير عليها فيما يدخل في اخت�صا�صه بموجب أ�حكام
هذا النظام) .وبناء عليه أ�و�صت لجنة ال�ضباط العليا بالوزارة ب�إحالة رئي�س الرقباء
�إلى التقاعد �إذا بلغت خدماته ثالثين عام ًا من الخدمة) ،و�إنفاذ ًا لذلك تم �إحالة
المدعي �إلى التقاعد ،فاللجنة عندما أ��صدرت تو�صيتها كانت تمار�س �صالحياتها
التي حددها لها النظام .ولكون اللجنة جهة ع�سكرية تمار�س �صالحياتها وفق ًا
أ
للنظمة الع�سكرية ،وتكون قراراتها ق��رارات ع�سكرية ،ف�إن قراراتها وتو�صياتها
تخرج عن اخت�صا�صات مقام ديوان المظالم حيث لم يخت�ص الديوان وفق نظامه
بالنظر في القرارات الع�سكرية .وعن �إحالة المدعي للتقاعد قبل ال�سن النظامية
ف�إن الفقرة (ب) من المادة ( )11من نظام التقاعد الع�سكري ،حددت الحد أالعلى
ل�سن التقاعد ،حيث حددت بلوغ �سن ( )52لرئي�س الرقباء إلحالته على التقاعد
بقوة النظام ،غير أ�ن نظام خدمة أالفراد وكذلك نظام التقاعد الع�سكري لم ي�ضعا
حد ًا أ�دنى للخدمة ولم يغال يد ا إلدارة في �إحالة الفرد �إلى التقاعد في أ�ي وقت بناء
لمقت�ضيات الم�صلحة العامة أ�و ح�سب مقت�ضيات م�صلحة العمل ،وهو ما أ�كدته المادة
( )7فقرة ( )2من نظام التقاعد الع�سكري ،وعليه ف�إن التن�سيق من الخدمة وفق ًا
ألنظمة الخدمة الع�سكرية نظام التقاعد الع�سكري يكون حق ًا من حقوق ال�سلطات
الع�سكرية تمار�سها وفق ًا لما تراه محقق ًا لل�صالح العام دون رقابة من الق�ضاء .ومن
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جهة أ�خرى ف�إن المدعي لم يلحقه �ضرر من جراء �إنهاء خدمته وذلك أ
لل�سباب
ا آلتية :أ� ـ �إن الم ؤ��س�سة العامة للتقاعد انتهت �إلى تخ�صي�ص معا�ش تقاعدي للمذكور.
ب ـ حيث جرى تعوي�ضه ب�صرف ما يعادل راتبه الفعلي لثالثة أ��شهر ا�ستناد ًا للمادة
( /26أ�) من نظام خدمة أالفراد .كما جرى تعوي�ضه عما ي�ستحقه من ا إلجازات التي
لم يتمتع بها ا�ستناد ًا للمادة (/26ب) من ذات النظام .وختم المذكرة بطلب رف�ض
دعوى المدعي ،و أ�عطي للمدعي �صورة عن المذكرة وباطالعه عليها ذكر أ�ن قرار
ا إلحالة مخالف للنظام وطلب م�ساواته بزمالئه .وب�س ؤ�ال ممثل المدعى عليها عن
�إجابته ذكر أ�نه يكتفي بما ورد بمذكرته .و�سئل المدعي متى تبلغ بالقرار وهل تظلم
منه؟ فذكر أ�نه تبلغ بالقرار في 1422/7/1هـ ـ و أ�نه لم يتظلم منه ألنه ع�سكري وال
يملك �إال الموافقة .وفي جل�سة 1426/8/23هـ ـ قدم المدعي �إفادة من البنك العربي
الوطني براتبه التقاعدي ال�شهري ،كما قدم المدعي في جل�سة 1426/10/25هـ
أ��صل م�سير الراتب المت�ضمن أ�ن راتبه قبل التقاعد مقداره ت�سعة �آالف و�سبعة
و أ�ربعون ريا ًال و أ�ربع هلالت ( ،)9047.04وفي جل�سة 1426/11/10هـ ـ قدم ممثل
المدعى عليها بيان ًا بم�ستحقات المدعي ،ثم قرر الطرفان االكتفاء بما �سبق ،بعد
ذلك خلت الدائرة للمداولة وفي الجل�سة ذاتها �صدر الحكم.

حيث يهدف المدعي من �إق��ام��ة دع��واه �إل��ى الحكم له أ�و ًال :ب�إلغاء ال��ق��رار رقم
( )422/305وتاريخ 1422/4/26هـ ـ ال�صادر من مدير الدفاع المدني بمنطقة
الجوف والقا�ضي ب�إنهاء خدماته .وثاني ًا :تعوي�ضه عن باقي خدماته .وطبق ًا للتكييف
النظامي ال�سليم ف���إن ال�شق أالول من ه��ذه ال��دع��وى يعتبر من قبيل الطعن في
القرارات ا إلدارية التي يخت�ص الديوان بنظرها والئي ًا وفق ًا للمادة ( )1/8من نظام
ديوان المظالم ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )51/وتاريخ 1402/7/17هــ،
والتي ن�صت على أ�نه( :يخت�ص ديوان المظالم بالف�صل فيما ي أ�تي ...ب/الدعاوى
المقدمة من ذوي ال� أش�ن بالطعن في القرارات ا إلداري��ة متى كان مرجع الطعن
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عدم االخت�صا�ص ،أ�و وجود عيب في ال�شكل أ�و مخالفة النظم واللوائح أ�و الخط أ� في
تطبيقها أ�و ت أ�ويلها أ�و �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة )...كما تخت�ص الدائرة بنظر الدعوى
والئي ًا ومكاني ًا طبق ًا لقرار معالي رئي�س الديوان رقم ( 102لعام 1422ه ــ) .وعن
ال�شكل؛ فقد ن�صت المادة (الثالثة) من قواعد المرافعات وا إلجراءات أ�مام الديوان
ال�صادرة بقرار مجل�س الوزراء رقم ( )190وتاريخ 1409/11/16هـ ـ على أ�نه( :فيما
لم يرد به ن�ص خا�ص يجب في الدعوى المن�صو�ص عليها في الفقرة (ب) من المادة
الثامنة من نظام ديوان المظالم أ�ن ي�سبق رفعها �إلى الديوان التظلم �إلى الجهة
ا إلداري��ة المخت�صة خالل �ستين يوم ًا من تاريخ العلم بهذا القرار ...وعلى الجهة
ا إلدارية أ�ن تبت في التظلم خالل ت�سعين يوم ًا من تاريخ تقديمه ... :وترفع الدعوى ـ
�إن لم تكن متعلقة ب� ؤش�ون الخدمة المدنية ـ �إلى الديوان خالل �ستين يوم ًا من تاريخ
العلم بالقرار ال�صادر بالرف�ض أ�و م�ضي الت�سعين يوم ًا المذكورة دون البت فيه)...
وحيث �إن هذه المادة حددت مواعيد وترتيب ًا معين ًا للتظلم من القرارات ا إلدارية
التي يخت�ص الديوان بنظرها ،ف�إنه يتعين االلتزام بهذه المواعيد وا إلجراءات ،و�إذا
أ�خل ب�شيء منها ف�إنه يجب عدم قبول الدعوى ،وحيث �إن المدعي لم يلتزم بتلك
المواعيد حيث تم �إنهاء خدماته بتاريخ 1422/7/1هـ ـ فلم يتظلم أ�مام �إدارته كما
أ�ن تظلمه �إلى الديوان جاء مت أ�خر ًا وبعد م�ضي فترة طويلة؛ حيث تقدم للديوان بتاريخ
1426/6/19ه ــ .وعليه ف�إن الدائرة تنتهي �إلى عدم قبول الدعوى �شك ًال بالن�سبة �إلى
ال�شق أالول منها وهو ما تحكم به .وعن ال�شق الثاني من الدعوى وهو طلب التعوي�ض
عن باقي خدماته ف�إن هذا الطلب يعتبر من قبيل دعاوى التعوي�ض التي يخت�ص الديوان
بنظرها طبق ًا لن�ص المادة ( )1/8من نظام الديوان التي ن�صت على أ�نه( :يخت�ص
ديوان المظالم بالف�صل فيما ي أ�تي ...ج/دعاوى التعوي�ض الموجهة من ذوي ال� أش�ن
�إلى الحكومة أ
وال�شخا�ص ذوي ال�شخ�صية العامة الم�ستقلة ب�سبب أ�عمالها) ،أ�ما من
ناحية ال�شكل فحيث ن�صت المادة (الرابعة) من قواعد المرافعات وا إلجراءات أ�مام
الديوان على أ�نه( :فيما لم يرد به ن�ص خا�ص ال ت�سمع الدعاوى المن�صو�ص عليها
في الفقرتين ـ ج ،د ـ من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم بعد م�ضي خم�س
�سنوات من تاريخ ن�شوء الحق المدعى به )...وحيث �صدر القرار الطعين بتاريخ
1422/4/26هــ ،وحيث الثابت أ�ن المدعي تقدم للديوان بتاريخ 1426/6/19هـ ـ ف�إن
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هذا ال�شق من الدعوى يكون مقبو ًال �شك ًال؛ لرفعه خالل أالجل المحدد نظام ًا ،وعن
مو�ضوع الدعوى ف�إن القرار المتظلم منه ا�ستند في �صدوره �إلى المادة ( /56أ�) من
نظام خدمة أالفراد ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )9/وتاريخ 1397/3/24هـ ـ
والتي جاء فيها( :تعتبر خدمات الفرد منتهية ألحد أال�سباب التالية :أ� ـ اال�ستغناء
عن خدماته ح�سب مقت�ضيات م�صلحة العمل )...وقد أ�ف�صحت ا إلدارة عن م�صلحة
العمل المبتغاة من القرار ،التي بنا ًء عليها اعتبرت خدمة المدعي منتهية ،وتمثلت
تلك الم�صلحة في معالجة مو�ضوع ت أ�خر ترقية أالفراد ،وذلك ب�إنهاء خدمات من
ي�شغل رتبة رئي�س رقباء �إذا بلغت خدمته ثالثين عام ًا ،حيث ا�ستند قرار اال�ستغناء
�صراحة على تعميم �صاحب ال�سمو الملكي م�ساعد وزير الداخلية لل� ؤش�ون أالمنية
رقم (�/34س )741/وتاريخ 1422/3/19هـ ـ المت�ضمن العمل على �إنفاذ ما ت�ضمنه
مح�ضر اجتماع لجنة ال�ضباط العليا لقوات أالمن الداخلي ب� أش�ن �إنهاء خدمات من
بلغت خدماته ثالثين عام ًا من رتبة رئي�س رقباء ،وذلك لمعالجة مو�ضوع ت أ�خير
ترقية أالفراد ،وعليه فال يمكن القول �إن م�صلحة العمل هي �سبب القرار ألنها تعتبر
في مثل هذه الحالة غاية ولي�ست �سبب ًا؛ �إذ لي�س من م�صلحة العمل �إنهاء خدمة فرد
من أ�جل ترقية فرد �آخر� ،سيما أ�نه يمكن معالجة ت أ�خير ترقية أالفراد بطرق أ�خرى،
وبذلك يكون القرار م�شوب ًا بعيب في ال�سبب ومخالف ًا لقاعدة تخ�صي�ص أالهداف،
�إذ �إن �سبب القرار ا إلداري هو الحالة الواقعية أ�و القانونية التي تبرر تدخل ا إلدارة
إل�صدار قرار �إداري ،وهذا ال�سبب متى تدخل المنظم وحدده ـ كما هو الحال في
�إنهاء خدمة أالفراد حيث ح�صرها المنظم في فقرات المادة ( )56ـ ف�إن دور ا إلدارة
يقت�صر على �إنهاء الخدمة متى تحقق أ�حد تلك أال�سباب ،ولي�س من بين أال�سباب
التي تعطي ا إلدارة الحق في �إنهاء الخدمة �إم�ضاء الفرد ثالثين �سنة لمن ي�شغل رتبة
رئي�س رقباء� .إ�ضافة �إلى أ�ن الهدف من أالنظمة بوجه عام هو تحقيق الم�صلحة
العامة بمفهومها الوا�سع� ،إال أ�نه متى خ�ص�ص النظام وجه ًا أ�و نطاق ًا معين ًا للم�صلحة
العامة الم�ستهدفة فيجب أ�ن يتقيد القرار ا إلداري ال�صادر تطبيق ًا لذلك النظام في
غايته بذات النطاق الذي خ�ص�صه النظام ،و�إال كان القرار م�شوب ًا بعيب االنحراف
بال�سلطة ،وحيث �إن التو�صية باال�ستغناء عن خدمات رئي�س الرقباء �إذا بلغت خدمته
ثالثين عام ًا �إنما �صدرت لمعالجة م�شكلة خا�صة تتعلق بمن تت أ�خر ترقيته من أالفراد،
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ف�إنه يتعذر اعتبارها من مقت�ضيات م�صلحة العمل المندرجة تحت نطاق الم�صلحة
العامة التي يتغياها المنظم من �سن أالنظمة ،ولما كان القرار محل الطعن بني
على الخطاب التعميمي رقم (���/34س )741/وتاريخ 1422/3/19هــ ،ف�إنه يعتبر
في �صورته التي �صدر بها تعدي ًال لنظام قائم وتعدي ًا في االخت�صا�ص ،مما يعتبر
عيب ًا للقرار كله أ��ضر و أ�نتج أ��ضرار ًا ظلت مت�صلة بالمدعي ومالزمة ت�ستوجب النظر
في تعوي�ضه ،وال يغير من ذلك ما ورد في مذكرة ممثل المدعى عليها في �إجابته
على الدعوى من أ�ن المدعي لم يت�ضرر من قرار �إنهاء خدمته حيث ح�صل على
م�ستحقاته النظامية والتقاعدية وعو�ض عن �إجازاته؛ ألن ا�ستكمال المدعي لباقي
الخدمة النظامية لي�س مانع ًا له من الح�صول على هذه الم�ستحقات ،في حين أ�ن
�إحالته للتقاعد قبل ا�ستكمال الخدمة النظامية حرمه من ا�ستيفاء حقوقه التي كفلها
له النظام ،ومما يتبين عدم �صحة ما دفعت به المدعى عليها في ردها على دعوى
المدعي مما يثبت معه خط أ� ا إلدارة ،وحيث الثابت أ�ن خط أ� ا إلدارة حرم المدعي من
ا�ستكمال الخدمة حتى بلوغ ال�سن النظامية ،وهو ما يمثل ال�ضرر الذي يتعين النظر
فيما يجبره .وحيث �إن المادة (/11ب) من نظام التقاعد الع�سكري ال�صادر بقرار
مجل�س الوزراء رقم ( )331وتاريخ 1395/4/2هـ ـ المتوج بالمر�سوم الملكي رقم
(م )24/وتاريخ 1395/4/5هـ ـ ن�صت على أ�ن رئي�س الرقباء يحال على التقاعد �إذا
بلغ �سن ( )52عام ًا ،وحيث �إن المدعي من مواليد عام (1371ه ــ) ،وحيث تم �إنهاء
خدماته اعتبار ًا من تاريخ 1422/7/1هـ ـ وعليه ف�إن المتبقي من خدمة المدعي حتى
يبلغ ال�سن النظامية للتقاعد هي (�سنة) ،وعليه ف�إنه يمكن جبر ال�ضرر الذي أ��صاب
المدعي على اعتبار ما كان �سيتقا�ضاه من راتب وعالوة في حال عدم �صدور القرار
الطعين ،وحيث �إن الراتب ال�شهري للمدعي مع البدالت قبل ا إلحالة على التقاعد
كان مقداره ( )9.047.04ت�سعة �آالف و�سبعة و أ�ربعين ريا ًال و أ�ربع هلالت خالل عام
1422هـ ،وحيث �إنه يتقا�ضى راتب ًا تقاعدي ًا اعتبار ًا من تاريخ 1422/7/1هـ ـ مقداره
(� )7.061.79سبعة �آالف وواحد و�ستون ريا ًال وت�سع و�سبعون هللة ،فيكون الفرق هو
مبلغ ( )1.985.25أ�لف وت�سعمائة وخم�سة وثمانين ريا ًال وخم�س وع�شرين هللة،
وحيث �إن المدة الم�ستقطعة من خدمة المدعي لعام 1422هـ ـ مدتها (�ستة أ��شهر)
فيكون الفرق الم�ستحق للمدعي عنها مبلغ ًا قدره أ�حد ع�شر أ�لف ًا وت�سعمائة و أ�حد
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ع�شر ريا ًال وخم�س هلالت ( .)11.911.05وحيث �إنه في بداية عام 1423هـ ـ يكون
راتب المدعي ( )9.047.04ريا ًال ،وال ي�ستحق عالوة �سنوية ألنه بالدرجة العا�شرة
من ال�سلم ،و أ�نه بعد ح�سم ما ي�ستلمه تقاعدي ًا يكون الفرق الم�ستحق للمدعي عن
كل �شهر هو مبلغ ( )1.985.25ريا ًال فيكون الم�ستحق للمدعي عن �ستة أ��شهر من
عام 1423هـ ـ مبلغ ًا قدره أ�حد ع�شر أ�لف ًا وت�سعمائة و أ�حد ع�شر ريا ًال وخم�س هلالت
( .)11.911.05حيث يبلغ المدعي ال�سن النظامية للتقاعد في 1423/7/1هـ،
وحيث تبين أ�ن المدة التي �سلبت من خدمة المدعي هي (�سنة) ف�إنه ي�ستحق عنها
تعوي�ض ًا وفق ًا لرواتبه وبدالته بمبلغ �إجمالي قدره ثالثة وع�شرون أ�لف ًا وثمانمائة واثنان
وع�شرون ريا ًال وع�شر هلالت ( )23.822.10يلزم المدعى عليها أ�دا ؤ�ها للمدعي
جبر ًا لل�ضرر الذي لحقه وحفظ ًا وا�ستقرار ًا أ
للو�ضاع الوظيفية .لهذه أال�سباب وبعد
المداولة حكمت الدائرة مبا ي أ�تي :أ�و ًال :عدم قبول الدعوى �شك ً
ال بالن�سبة لطلب
املدعي �إلغاء القرار .ثانياً� :إل��زام املدعى عليها املديرية العامة للدفاع امل��دين ـ
ب�� أ�ن تدفع للمدعي ....../مبلغاً وق��دره ثالثة وع�شرون أ�لفاً وثمامنائة واثنان
وع�شرون ري��ا ًال وع�شر هلالت ()23.822.10؛ وذل��ك كله ملا هو مبني أ
بال�سباب،
وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت الهيئة :بت أ�ييد احلكم رقم /85د�/إ 24/لعام 1426هـ ـ ال�صادر فـي الدعوى
رقم /6/116ق لعام 1426هـ ـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /2/479ق لعام 1426هـ ـ
رقم الحكم االبتدائي /65د�/إ 10/لعام 1426هـ ـ
رقم حكم التدقيق /69ت 1/لعام 1427هـ ـ
تاريخ الجل�سة 1427/1/22هـ ـ

تعوي�ض ـ تكييف الدعوى ـ عقد �إجارة ـ أ�عمال غري مطلوبة من جهة ا إلدارة.

مطالبة المدعي ال ت�ستند �إلى عقد ا إليجار لذلك ف�إن الدعوى تكون من دعاوى
التعوي�ض ولي�ست من دعاوى العقود ـ مطالبة المدعي بالتعوي�ض عن أ�عمال الج�سر
الذي أ�قامه خدمة للمبنى لثني ا إلدارة عن �إنهاء عقد ا إليجار ـ تنفيذ هذا الج�سر لم
يكن ا�ستجابة لرغبة جهة ا إلدارة ـ أ�ثره :رف�ض الدعوى.

تتح�صل وقائع هذه الدعوى في أ�نه ورد للديوان بتاريخ 1426/1/28هـ ـ اال�ستدعاء
المقدم من وكيل المدعي يذكر فيه أ�ن المدعى عليها قامت با�ستئجار عقار موكله
ليكون مركز ًا �صحي ًا ل�سبت �شمران بموجب العقد المبرم معها .وقد كلفت الوزارة
موكله ببناء ج�سر بموجب خطابها رقم  109وتاريخ 1423/1/17هـ ـ وذلك من أ�جل
اال�ستمرار في التعاقد معه .ولكنها بعد انتهاء العمل قامت با إلخالء ،وقد كلف ذلك
موكله ما يقارب مائتين وخم�سين أ�لف ريال ،وطلب �إلزام المدعى عليها به كونها
المت�سببة في هذا ال�ضرر .وبعد قيده ق�ضية و�إحالتها لهذه الدائرة التي حددت لها
جل�سة 1426/3/23هـ ـ وفيها أ�كد وكيل المدعي على دعواه .وبجل�سة 1426/5/13هـ ـ
قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أ�و�ضح فيها أ�ن ما تم توجيهه �إلى المدعي كان
مقترح ًا لحل ما لوحظ من �إعاقة و�صول �سيارة ا إل�سعاف من و�إلى المركز ،مت�ضمن ًا
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المقترح البحث عن مبنى بديل أ�و �إن�شاء الج�سر ،وق��د رد المدعي على ذلك
بالخطاب الم ؤ�رخ 1423/4/13هـ ـ ب أ�نه خاطب المجمع القروي لعمل الج�سر ،وقد
وعد بدرا�سة الطلب .ونتيجة تعذر خروج �سيارة ا إل�سعاف من المركز في تاريخ
1423/10/30هـ ـ للم�شاركة في نقل م�صابين في حادث مروري لوجود �سيل يف�صل
المركز عن ا إل�سفلت تم ت�شكيل لجنة لل�شخو�ص �إلى المركز ،وقررت في مح�ضرها
الم ؤ�رخ 1423/11/17هـ ـ البحث عن مبنى بديل .و�صدرت الموافقة على ذلك في
1424/2/10هـ ـ وقد خاطب المدعي مدير المراكز ال�صحية بالقنفذة بعد تو�صية
اللجنة بالخطاب الم ؤ�رخ 1424/1/28هـ ـ بطلب مخاطبة المجمع القروي بحاجة
المركز لتنفيذ الج�سر الذي تم اعتماده في ميزانية المجمع القروي في الم�شاريع
القادمة� ،إال أ�ن ا إلدارة م�ضت في ا إلعالن عن طلب البديل بمخاطبة �صحيفة عكاظ
و�صحيفة المدينة في 1424/2/19ه���ـ ،وتم اختيار أالن�سب ممن تقدموا وتوجيه
خطاب للمدعي في 1425/4/5هـ ـ لت�سلم مبناه ،ولم ي�سبق للمدعي أ�ن أ��شعر ا إلدارة
برغبته في �إقامة الج�سر ،واقت�صرت مكاتباته على �إظهار مراجعاته للمجمع القروي
وطلب رف�ض الدعوى .وبجل�سة 1426/6/26هـ ـ أ�كد وكيل المدعي على أ�ن بناء الج�سر
تم بتعميد من مدير المراكز ال�صحية أالولية .فطلبت منه الدائرة �إظهار تاريخ بناء
الج�سر وما يفيد مبا�شرته له ولي�س المجمع القروي كما تظهر أالوراق ،فقدم بجل�سة
1426/8/23هـ ـ م�شهد �شيخ قبيلة ....../المت�ضمن أ�ن المدعي أ�قام م�شروع الج�سر
من الخط العام �إلى المركز ال�صحي ب�سبت �شمران على نفقته الخا�صة بموجب
ت�صاميم ومخططات هند�سية ،وقد ا�ستغرق الم�شروع وقت ًا زمني ًا منذ عام 1423هـ ـ
�إلى 1424هـ ـ حتى ا�ستكمل الت�صميمات الهند�سية والخر�سانة وال��ردم وال�سفلتة
دون تدخل من أ�ي جهة حكومية .وبعد اطالع ممثل المدعى عليها على ما قدم قرر
االكتفاء بما �سبق طالب ًا رف�ض الدعوى.

حيث �إن طلب المدعي التعوي�ض عن �إن�شاء ج�سر لخدمة مبناه الم�ست أ�جر مركز ًا
�صحي ًا ل�سبت �شمران لمدة عام ،والذي ي ؤ��س�سه على توجيه المدعى عليها ب�إن�شائه
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ثم �إخالء المبنى مما ت�سبب في خ�سارته يعتبر من منازعات التعوي�ض ،وتدخل في
االخت�صا�ص الوالئي للديوان طبق ًا لنظامه ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م51/
وتاريخ 1402/7/17هـ ـ ولي�ست من دعاوى العقود لكون النزاع ال يت�صل بتنفيذ العقد
أ�و �شروطه ،كما تدخل في اخت�صا�ص الدائرة النوعي والمكاني طبق ًا لقرار معالي رئي�س
الديوان رقم  11لعام 1406هـ .وحيث الثابت أ�ن مدير مركز قطاع العر�ضية الجنوبية
وجه للمدعي مالك الدار المتخذة مقر ًا لمركز �صحي �سبت �شمران الخطاب رقم
 109و تاريخ 1423/1/17هـ ـ المت�ضمن طلب اتخاذ ما يراه منا�سب ًا ويخدم ال�صالح
العام نحو ما لوحظ من �صعوبة و�صول �سيارة ا إل�سعاف من و�إلى المركز لوعورة
الطريق �إلى الخط ال�سريع وتعذر و�صولها أ�و خروجها منه حال أالمطار وال�سيول،
و أ�ن مدير مراكز الرعاية ال�صحية أالولية طلب �إ�شعار ًا ب�ضرورة عمل ج�سر يت�سع
لل�سيارة يمر أ�على مجرى ال�سيل أ�و ت أ�مين مقر �آخر للمركز ي�سهل الو�صول �إليه بنف�س
أالج��رة .وقد رد المدعي بالخطاب الم ؤ�رخ 1423/4/13هـ ـ ب أ�نه خاطب في � أش�ن
الج�سر رئي�س المجمع القروي الذي قام بدرا�سته والرفع به �إلى الوزارة لالعتماد
المالي الالزم لتنفيذه قريب ًا ،م�ضيف ًا في خطابه أ�ن ذلك جوابه على طلب ا إلدارة،
وبعد حادثة تعذر خروج �سيارة ا إل�سعاف من المركز في 1423/11/1هـ ـ وجه مدير
ال� ؤش�ون ال�صحية بمحافظة القنفذة بت�شكيل لجنة لمعاينة الطريق ،والتي أ�و�صت
بالبحث عن مبنى �آخر بعد أ�ن أ�ثبتت أ�ن الطريق الوحيدة الم ؤ�دية للمبنى عبارة عن
مجرى �سيل بعر�ض  12متر ًا مما يتعذر ا�ستخدامه أ�ثناء أالمطار وجريان ال�سيول.
و أ�كد المدعي (المالك) في خطابه الموجه �إلى مدير المراكز ال�صحية بالقنفذة
بتاريخ 1424/1/28هـ ـ ذلك ب أ�ن طلب مخاطبة رئي�س المجمع القروي لالحتياج
ال�شديد لعمل الج�سر .وبتاريخ 1424/2/10هـ ـ �صدرت موافقة مدير عام ال� ؤش�ون
ال�صحية بمنطقة مكة المكرمة على تو�صيات اللجنة بالبحث عن مبنى بديل ،ومن
ثم �صدرت خطابات مدير ال� ؤش�ون ال�صحية في القنفذة بتاريخ 1424/2/19هـ ـ
لجريدتي المدينة وعكاظ بطلب ن�شر ا إلعالن عن رغبة ا إلدارة في ا�ستئجار مبنى
بديل للمركز .وحيث �إن هذه المكاتبات تظهر أ�ن المدعي لم ي�شرع في تنفيذ الج�سر
المطالب بالتعوي�ض عنه ا�ستجابة لرغبة المدعى عليها الموجه �إليه �سابق ًا ،بل قد
أ�فاد برغبته �إ�سناد ذلك للمجمع القروي .و�سعيه بعد ذلك �إلى تنفيذ الج�سر لي�س �إال
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رغبة منه في ثني المدعى عليها عن الم�ضي في اال�ستئجار ،خا�صة وقد �شرعت في
ا إلعالن عن طلب المبنى البديل وهو أ�مر ال ت�س أ�ل عنه المدعى عليها .ويكون طلبه
التعوي�ض عن نفقاته عنه ال يقوم على �سنده ال�صحيح وتق�ضي الدائرة برف�ضه .ولكل
ما تقدم حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى؛ ملا هو مو�ضح أ
بال�سباب ،واهلل املوفق.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت الهيئة :بت أ�ييد احلكم رقم /65د�/إ 10/لعام 1426هـ ـ ال�صادر فـي الدعوى
رقم /2/479ق لعام 1426هـ ـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/3321ق لعام 1424هـ ـ
رقم الحكم االبتدائي /81د/ف 3/لعام 1426هـ ـ
رقم حكم التدقيق /96ت 1/لعام 1427هـ ـ
تاريخ الجل�سة 1427/2/5هـ ـ

تعوي�ض ـ تعوي�ض عن �سجن ـ خط أ� ـ �ضرر.

المدعي يطلب التعوي�ض عن �إيقاف المدعى عليها له دون وجه حق ـ �إقرار المدعي
ب أ�نه يراجع ال�شرطة في كل يوم �سبت دليل على أ�نه لم يوقف؛ �إذ لو كان موقوف ًا
لم تحتج ال�شرطة لهذا ا إلقرار من المدعي بمراجعتها كل يوم �سبت؛ ألنه محجوز
لدى ال�سجن و�إدارة ال�سجن �ستح�ضره متى ما أ�رادت ال�شرطة ،أ
ولنه لو كان موقوف ًا
لم يكن بيده خيار الح�ضور متى �شاء ألن أ�مر ح�ضوره �سيكون بيد من احتجزه ـ
�إن ما يلحق النا�س من جراء ال�سجن من أ��ضرار يتفاوت باختالف قدر كل �شخ�ص
وحاله وما يحيط ب�سجنه من ظروف ،ومن ثم يختلف التعوي�ض الجابر لهذه أال�ضرار
ويترك أ�مر التعوي�ض للقا�ضي المناط به الحكم في الدعوى ـ جهة ا إلدارة أ�وقفت
المدعي بدون م�ستند نظامي وال تعميد من جهة ر�سمية مخت�صة تملك أالمر ب�إيقافه،
ف�إنها قد أ�خط أ�ت مما يرتب عليها م�س ؤ�ولية تعوي�ض المدعي عن فترة ا إليقاف ـ أ�ثره:
تعوي�ض المدعي.

�إن وقائع هذه الدعوى تتلخ�ص في أ�ن المدعي فيها تقدم �إل��ى الديوان بالئحة
ا�ستدعاء �ضمنها أ�نه كان متزوج ًا من امر أ�ة �سعودية ،وكانت قد ا�ست أ�جرت منز ًال
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بحي الملز في مدينة الريا�ض وذلك في أ�واخر عام 1416هـ ،وتفاهمت مع مالك
العقار على أ�ن تقوم با إل�صالحات الالزمة للبيت من ح�سابها الخا�ص مقابل ح�سم
تكاليف ا إل�صالح من قيمة ا إليجار الالحق ،وبالفعل تمت ا إل�صالحات بمتابعة من
بع�ض الورثة وبلغت التكاليف ( )80000ثمانين أ�لف ريال .وبعد وفاة المورث الذي
تم االتفاق معه على ا إل�صالح أ�راد الورثة �إخراج المدعي وزوجته دون اعتبار لما
�صرف على �إ�صالح العقار ،فطلبت �شرطة ....../ح�ضور المدعي وواجهته بطلب
�إخالء العقار وت�سليمه للورثة ،أالمر الذي واجهه المدعي بالقول� :إن الم�ست أ�جر
زوجته ،وتم�سك بحقه في تحويل المعاملة �إلى ال�شرع فطلبت منه ال�شرطة �إح�ضار
كفالة ح�ضورية ،وبالفعل أ�ح�ضر كفالة بتاريخ 1420/6/22هـ ـ ثم تم نزع عداد
الكهرباء بمعرفة ال�شرطة في �شهر 10من عام 1420هـ ـ دون أ�ي حكم ق�ضائي ،مما
جعل الم�ست أ�جرة وهي تعاني من المر�ض تنتقل ب�صحبة زوجها (المدعي) لل�سكن
ب�إحدى ال�شقق المفرو�شة .م�ضيف ًا أ�نه تم ا�ستدعاء الكفيل وفور ح�ضوره قب�ض عليه
و�سجن م��دة خم�سة أ�ي���ام ،وط��ل��ب م��ن المدعي �إح�����ض��ار كفالة أ�خ���رى وقب�ضت
�شرطة ....../على المدعي وحولته �إلى �شرطة ....../وتم توقيفه مدة ع�شرة أ�يام،
و أ�ج��ب��ر على �إح�ضار كفالة ثانية بالرغم من بقاء الكفالة ال�سابقة ،وخ��رج من
التوقيف دون مواجهة مع أ�ي جهة .و أ��ضاف أ�ن �شرطة الديرة قب�ضت عليه مرة ثالثة
وحولته �إلى �شرطة ....../واحتجز ليلة واحدة ثم حول �إلى �شرطة ....../واحتجز
ليلة أ�خرى وهناك تم أ�خذ مفتاح المنزل منه ــبا إلكراه ثم أ�طلق �سراحه على أ�ن
تحول الق�ضية �إلى ال�شرع ،ولكن تم القب�ض على الكفيل الثاني بعد �شهر و�سجن
ثالثة أ�يام �إلى أ�ن ح�ضر المدعي ف أ�خرج الكفيل وطلب منه ترك الكفالة� .إ�ضافة �إلى
أ�نه تم توقيف المدعي مدة أ��سبوعين ب�شرطة ....../ثم أ�ودع �سجن ....../العام
بتاريخ 1421/4/27هـ ـ دون أ�ي حكم ق�ضائي أ�و �شرعي أ�و أ�ي قرار �صادر من أ�ي
جهة نظامية ،وا�ستمر �سجنه مدة ع�شرة أ��شهر وتلقى أ��سو أ� المعاملة .وقد تفاقم
و�ضع زوجته ال�صحي التي كانت مري�ضة بفيرو�س الكبد الوبائي فتوفيت لعدم متابعة
حالتها المر�ضية وكان ذلك بتاريخ 1422/1/22ه ــ .وتم ا إلف��راج عنه بعد وفاة
ليال ،ثم أ�خذ
زوجته بيومين ،وتم القب�ض عليه بعد ذلك و أ�وقف ب�شرطة ......ثالث ٍ
�إلى المحكمة ال�شرعية بالريا�ض وذلك لمطالبته بمبلغ ( )168.000مائة وثمانية
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و�ستين أ�لف ريال عن �إيجارات مت أ�خرة ،ولم يتمكن خ�صمه من تقديم ما يثبت
المديونية ف أ�مر القا�ضي با إلفراج عنه فور ًا ،فتم �إطالق �سراحه دون كفالة .كما أ�نه
تبين له أ�ن هناك دعوى �سابقة كانت مقامة �ضده للمطالبة بمبلغ ( )140.000مائة
و أ�ربعين أ�لف ريال ،وهو موجود في ال�سجن ،ولم يتم �إح�ضاره أ�و مواجهته بها بغية
الح�صول على حكم غيابي وقد �شطبت تلك الدعوى .و أ��ضاف أ�نه أ�بلغ �شرطة......
بتاريخ 1422/2/8هـ ـ بخ�صو�ص فقد منقوالته و أ�غرا�ضه التي كانت بحوزة زوجته
وكان ذلك عقب �إط�لاق �سراحه .ولخ�ص أ�خطاء المدعى عليها بتوقيفه و�سجنه
لفترات متفرقة انتهت بتقييد حريته دون �سبب مدة ع�شرة أ��شهر متوا�صلة ومدد
أ�خرى متفرقة ( 17يوم ًا ب�شرطة ....../ثم تحويله �إلى �سجن .)....../و�إ�صابته
ب أ�مرا�ض ج�سمية ونف�سية .والتع�سف في ا�ستعمال ال�سلطة وا إل�ضرار به و�إيذائه ورف�ض
للفراج عنه ،مخالفة بذلك أالنظمة
الكفاالت التي تقدم بها أ�ف��راد �سعوديون إ
واللوائح الخا�صة بال�سجن والتوقيف� .إ�ضافة �إلى حجز وتعطيل حياة المدعي �ست
�سنوات ب�إجباره عند الخروج من ال�سجن على التوقيع بمراجعة ال�شرطة كل يوم
�سبت وحجز جواز �سفره حتى ا آلن .وقال �إن هذه أالعمال أ�ثرت على �صحة ونف�سية
زوجته مما أ�دى �إلى التعجيل بوفاتها .وطلب في �آخر اال�ستدعاء الحكم له بمبلغ
ثمانية ماليين ريال عن كامل المدة التي ق�ضاها بال�سجن ،وتعوي�ض ًا عن أال�ضرار
المادية والمعنوية أ
والدب��ي��ة التي لحقته خ�لال أ�رب��ع��ة أ�ع���وام ون�صف من تاريخ
1420/6/20هـ ـ �إلى تاريخ 1424/9/16ه ــ .فقيد اال�ستدعاء ق�ضية و أ�حيلت �إلى
هذه الدائرة التي حددت موعد ًا لنظرها وذلك بخطاب الديوان رقم  12498وتاريخ
1424/12/19ه���ـ ،و أ�ثناء الترافع ونظر الدعوى ذكر وكيل المدعي أ�ن موكله قد
أ�وقف ع�شرة أ��شهر ،و أ�ن ما يذكره ممثل أالمن العام من �صدور توجيه ب�إيقاف موكله
غير �صحيح ،ألن الخطاب المقيد برقم  7/24141وتاريخ 1422/9/14هـ ـ الذي
تقدم به �شقيق مالك العقار �إلى وكيل �إمارة منطقة الريا�ض �شرح عليه وكيل ا إلمارة
بما ن�صه (تكليف المذكور حتى و�إن ا�ضطر أالمر �إلى �إخفاره وت�سكير الكهرباء)
وقال وكيل المدعي� :إن تاريخ هذا الخطاب جاء مت أ�خر ًا عن التوقيفات والكفاالت
ال��ت��ي ب����د أ�ت ف��ي 1420/6/12ه���ـ���ـ���ـ وب��ع��د ن���زع ع���داد ال��ك��ه��رب��اء ال���ذي ك���ان في
1420/10/25هـ ـ وا�ستالم المنزل بقوة ال�شرطة في 1421/3/3ه ـ فهذا التوجيه
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الحق لكل ما ذكر من تجاوزات ،وال يوجد به أ�ي مبالغ مثبتة �ضده وال يت�ضمن أ�مر ًا
ب�إيقاف موكله ،كما أ�نه ال يوجد �سبب واحد يبرر لل�شرطة ف�صل الكهرباء أ�و �إح�ضار
المدعي بالخفارة .و أ�و�ضح أ�ن مذكرة التوقيف ال�صادرة من �شرطة الملز ،بتاريخ
1421/4/27هـ ـ يتبين منها أ�ن أالمر با إليقاف �صادر من �شرطة الملز ولم ُيذكر
فيها توجيه من ا إلمارة ،كما أ�نه يت�ضح منها أ�ن ا إليقاف كان قبل ا إلحالة �إلى ال�شرع
ألنه كان بتاريخ 1421/4/19هـ ،كما أ�ن أ��سباب التوقيف حررت بعد دخوله ال�سجن
بفترة ال يعلمها ومثبت بتلك المذكرة مبلغ ( )140.000مائة و أ�ربعين أ�لف ريال،
وا�ستنتج وكيل المدعي أ�ن هذا مخالف لما قدمه ممثل أالمن العام في م�ستنداته
من أ�ن المدعي مطالب ب�إيجار �سنتين .كما نبه وكيل المدعي �إلى أ�ن ما قدمه ممثل
أالمن العام للداللة على �سحب كفيل المدعي للكفالة ب أ�ن التوقيع عليه مغاير للتوقيع
الموجود على الكفالة الم�صدقة من �شرطة ال�سليمانية وعمدتها ،كما أ�ن الم�ستند
الذي أ�ح�ضره غير م�صدق ال من العمدة وال من ال�شرطة� ،إ�ضافة �إلى أ�نه دون فيه
أ�نه بناء على توجيه من مدير المركز �آن��ذاك� ،إال أ�ن مدير المركز المعني بهذا
التوجيه قد نقل من المركز قبل أ�ربع �سنوات .و أ��شار �إلى أ�ن الخطاب الموجه من
مدير �شرطة منطقة الريا�ض �إلى �صاحب ال�سمو الملكي نائب أ�مير منطقة الريا�ض
برقم  1/3/10906/19وتاريخ 1423/5/5هـ ـ ي ؤ�كد أ�ن هناك تجاوزات من ال�شرطة
وحفظ ًا للمعاملة المعادة من المحكمة على رغم أ�ن بها �سجين ًا وتمت مجازاة بع�ض
أالفراد بال�شرطة ،و أ��شار �إلى الخطاب الموجه من مدير �شرطة منطقة الريا�ض �إلى
المدير الم�ساعد أ
للمن الجنائي برقم  1/3/11817/19وتاريخ 1423/5/18هـ ـ
الذي يت�ضمن مجازاة بع�ض أالفراد بال�شرطة .وبجل�سة يوم أالربعاء 1426/8/17هـ ـ
ادع��ى وكيل المدعي أ�ن مدة �إيقاف موكله كانت �ست �سنوات منها ع�شرة أ��شهر
موجودة ببطاقة ـ يعني مذكرة التوقيف ـ و�سنة ون�صف جاءت بخطاب ال�شرطة
الم ؤ�رخ 1423/7/19هـ ـ الذي بعثته �إلى ف�ضيلة رئي�س المحكمة الكبرى بالريا�ض
عندما أ��شارت في أ�على الخطاب أ�ن به موقوف ًا رهن الحكم .وكذلك حجزه الوارد
ب�إقراره لدى ال�شرطة بتاريخ 1422/1/23ه���ـ ب أ���ن يراجع �شرطة ....../كل يوم
�سبت ،وقدرها وكيل المدعي ب�سنة ون�صف تقريب ًا؛ �إذ لم تنته هذه المدة �إال بتاريخ
1423/7/16هـ ـ عندما دونت ال�شرطة على خطابها للمحكمة ب أ�نه موقوف رهن
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الحكم ،و أ��ضاف �إلى ذلك ما جاء بمذكرة أالمن العام المقدمة للدائرة بجل�سة يوم
الثالثاء 1426/3/10هـ ـ من أ�ن المذكور مطلوب للمراجعة� ،إذ يقول وكيل المدعي:
�إن هذه العبارة من أالمن العام تدل على أ�نه ال يزال موقوف ًا ،وب�س ؤ�ال وكيل المدعي
عن البينة على أ�ن موكله أ�وقف كل هذه الفترات؟ أ�جاب :ب أ�ن لي�س لديه بينة على
ذل��ك ،لكن ال�شروحات التي على الخطابات تثبتها .وتطرق كذلك لحجز �إقامة
المدعي وجواز �سفره لدى المدعى عليها .وب�س ؤ�اله عن ا إلثبات أ�نها ال تزال لدى
المدعى عليها أ�جاب :ب أ�ن ا إلج��راءات المتخذة �ضد موكله تثبت م�صداقيته ،و أ�ن
ا إلق��رار ال��ذي أ�دل��ى به ر�سمي ًا لدى المدعى عليها ب أ���ن محفظته وما تحتويه من
م�ستندات قد فقدت منه يقول وكيل المدعي� :إن موكله أ�جبر و أ�كره على ذلك إلبعاد
الم�س ؤ�ولية عن ال�شرطة .وفي تلك الجل�سة أ�ي�ض ًا �س أ�لت الدائرة وكيل المدعي عن
طبيعة عمل موكله وم ؤ�هالته العلمية؟ ف أ�جاب :ب أ�نه يحمل �شهادة الهند�سة ويعمل
م��دي��ر ًا لم ؤ��س�سة " ".....التي تملكها زوج��ت��ه ،و إلث��ب��ات أ�ن موكله يحمل �شهادة
الهند�سة طلب مهلة إلح�ضار "برنت" من جوازات منطقة الريا�ض مو�ضح فيه كامل
بيانات المدعي ف أ�جابت الدائرة طلبه .وفي يوم ال�سبت 1426/8/27هـ ـ ح�ضر �إلى
مقر الدائرة وكيل المدعي وقرر أ�نه لم يعثر على دليل يدل على أ�ن موكله بمهنة
مهند�س ،حيث �إنه بحث مع ا إلدارة العامة للجوازات ولم يعثر على �شيء وقال� :إنه
يكتفي بالبحث عند هذا الحد وذكر أ�نه يتم�سك ب أ�ن موكله هو مدير الم ؤ��س�سة ،وزود
الدائرة ب�صورة "برنت" ح�صل عليها من الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض دون
فيها أ�نه مفو�ض للعمل بالم ؤ��س�سة وكذلك �صورة جواز �سفر المذكور وفيها أ�نه مدير
الم ؤ��س�سة .أ�ما أالمن العام فقد أ�جاب عن الدعوى ب أ�ن أ��سا�س الدعوى كانت مطالبة
مالية ناتجة عن ا�ستئجار عقار ،حيث تقدم الم ؤ�جر ب�شكوى �ضد المدعي المذكور
لدى �إمارة منطقة الريا�ض ب أ�نه أ�جره فلته مدة خم�سة أ�عوام بمبلغ ثمانية وع�شرين
أ�لف ًا في ال�سنة ومكث �سنتين ول��م يدفع أالج���رة ،مما أ�خ��ل في العقد وق��د رف�ض
الخروج من العقار أ�و دفع ا إليجار ،ون�ص توجيه وكيل �إمارة منطقة الريا�ض �شرح ًا
على ال�شكوى المرفوعة من مالك العقار (بتكليف المذكور بال�سداد وا إلخالء ما دام
أ�خل بالعقد بينهما و أ�ن يح�ضر ولو بالخفارة مع �إغالق الكهرباء عن �سكنه إلجباره
على ا إلخالء وال�سداد) .و أ�و�ضح أالمن العام أ�نه بناء على خطاب ا إلمارة تم البحث
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عن المذكور وطلب ح�ضوره� ،إال أ�نه لم يبد أ�ي تجاوب وقام بالتهرب والمماطلة ،وتم
القب�ض عليه بعد ذلك وتعهد بال�سداد و�إخ�لاء العقار ف أ�عطي مهلة و أ�خلي �سبيله
بالكفالة الح�ضورية ،وبعد انتهاء المهلة المحددة لل�سداد لم يف بوعده فتم البحث
عنه ولم يعثر ،عليه ف أُ�ح�ضر كفيله الذي قرر عجزه عن �إح�ضاره فجرى البحث عنه،
وبعد عناء أُ�ح�ضر حيث قرر عجزه عن ال�سداد ،وقرر كفيله �سحب الكفالة ألنه غير
�صادق .ثم أ�طلق �سراحه بكفالة �شخ�ص �آخر ماطله كما ماطل بالكفيل أالول ،ف أ�عيد
�إح�ضاره و�سحب الكفيل الثاني كفالته .كما أ��ضاف أالم��ن العام أ�ن��ه أ�م��ام كثرة
مماطلة المدعي وتذمر �صاحب العقار مما لحق به من أ��ضرار ولعدم وجود من
يكفله تم �إيداعه ال�سجن العام ،و أ�حيلت أ�وراق الق�ضية �إلى ف�ضيلة رئي�س المحكمة
العامة للنظر بالمطالبة القائمة �ضده وفق الق�ضاء ال�شرعي وك��ان ذلك بتاريخ
1421/4/29هـ ،ولعدم مراجعة �صاحب تلك ال�شكوى أ�عيدت أالوراق من المحكمة،
وخ�شية �إطالة مدة توقيف المدعي أ�خلي �سبيله بكفالة حتى ح�ضور الم�شتكي� ،إال أ�نه
تقدم ب�شكوى لمقام ا إلم��ارة وتم العر�ض عنه فورد التوجيه برقم  25032وتاريخ
1422/2/27هـ ـ مت�ضمن ًا �إفهامه ب أ�ن ا إلج��راء المتخذ حياله كان �ضروري ًا لعدم
تجاوبه ،و أ�ن��ه �إذا لم يتجاوب م�ستقب ًال مع ال�سلطات ف�سوف يحال للمحكمة مع
المدعي العام لمجازاته و�إبعاده لبالده ،ثم تقدم ب�شكوى أ�خرى فتم العر�ض عنه
برقم  6114وتاريخ 1422/4/19هـ ـ ف�صدر التوجيه المت�ضمن عدة تو�صيات منها:
 1ـ ت أ�ييد توجيه ا إلم��ارة ال�سابق لثبوت مماطلته وعدم ح�ضوره و أ�ن ا إلج��راء كان
�ضروري ًا ،و�إذا لم يتجاوب ف�سوف يحال للمحكمة مع �إبعاده وت�صفية حقوقه 2 .ـ جاء
في الفقرة رابع ًا �إحالته للجوازات لمخالفته لنظام ا إلقامة حيث �إنه ال يحمل �إقامة
نظامية وما زال المذكور مختفي ًا عن أالنظار .و أ�كد ممثل أالمن العام على أ�ن ما
قامت به ال�شرطة �إنما كان بنا ًء على توجيه �إمارة منطقة الريا�ض ،وما اتخذ من
�إج��راءات كان ب�سببه لعدم التزامه وعدم �صدقه ومماطلته وا�ستحالة الوثوق به،
ومن أ�دلة ذلك أ�نه قد �سبق الحكم ب�سجنه وجلده بجريمة اختالء محرم .كما أ��شار
ممثل أالمن العام �إلى أ�ن المدعي لم يتجاوب مع طلبات ال�شرطة بالمراجعة وال مع
طلبات اللجنة الم�شكلة من ا إلمارة وهيئة التحقيق االدعاء العام ،ألنه عندما قامت
اللجنة با�ستدعائه عدة مرات والبحث عنه عن طريق بع�ض معارفه ألخذ �إفادته
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حول �شكواه لم يح�ضر �إال بتاريخ 1423/2/22ه ـ ووعد بالح�ضور في اليوم التالي
ولم يح�ضر ،وباالت�صال بكفيله في الحقوق عدة مرات لم تتلق اللجنة منه أ�ي رد،
وبناء على توجيه �صاحب ال�سمو الملكي نائب أ�مير منطقة الريا�ض ب�إح�ضار كفيل
المذكور تم طلب �شقيقيه من قبل ال�شرطة ،و أ�ف��ادا ب أ�نهما قد أ�بلغاه ب أ�ن ال�شرطة
تطلبه فاختفى من المنزل ،وق��د و�ضعت الخفارة ال�سرية بعد ذل��ك على منزل
المذكور إلح�ضاره للجنة بنا ًء على توجيه �سمو نائب أ�مير منطقة الريا�ض �إال أ�نه لم
يعد للمنزل .و أ�كد على أ�ن المدعي ال يزال مطلوب ًا لل�شرطة .وهو الذي �سبق و أ�ن
تعهد بمراجعة ال�شرطة ب�صفة دورية حتى انتهاء ق�ضيته� ،إال أ�نه لم يف بتعهده،
ودع��وى المطالبة ال ت��زال قائمة والمدعي ي�ستخدم التهرب والمماطلة وت�شتيت
أالنظار بكثرة ال�شكاوى للجهات المختلفة ليتمكن من البقاء في البلد ب�صورة غير
نظامية .وقال ممثل أالمن العام� :إنه يوافق وكيل المدعي على مدة �إيقاف المدعي
خ�ل�ال ال��ف��ت��رة ال�����واردة ف��ي م��ذك��رة ال��ت��وق��ي��ف وه���ي م��ن 1421/4/19ه���ـ���ـ���ـ �إلى
 1422/1/24أ�ما بقية المدة التي يدعيها فال يوافقه عليها ولم يوقف المدعي أ�ي
فترة منها ،و أ�ما ما يتعلق بفقدان جواز المدعي و�إقامته و أ�نها لدى ال�شرطة فذكر
ممثل أالمن العام أ�نه يكتفي با إلقرار الذي كتبه المدعي على نف�سه ي�شير فيه �إلى
أ�نها فقدت منه .ولما كان من �ضمن المدد التي يدعي وكيل المدعي أ�ن موكله
أ�وقفها ما جاءت �شرح ًا على خطاب ال�شرطة �إلى المحكمة وقيد بقيد المحكمة
برقم  42301وتاريخ 1423/7/16هـ ـ من أ�ن في المعاملة موقوف ًا رهن الحكم وقال:
�إن موكله أ�وقف بذلك �سنة ون�صف ال�سنة ،فقد طلبت الدائرة من ممثل أالمن العام
بجل�سة يوم الثالثاء 1426/8/2هـ ـ أ�ن يجيبها عما جاء بهذا ال�شرح وما الذي يعنيه
خ�صو�ص ًا و أ�ن وكيل المدعي يذكر أ�نه ال يوجد لديه بينة على �إيقاف موكله �سنة
ون�صف ًا �إال ما جاء بهذا ال�شرح .وبجل�سة يوم أالربعاء 1426/8/17هـ ـ زود الدائرة
بخطاب مدير مركز �شرطة الملز الجوابي لخطاب ا إلدارة القانونية أ
بالمن العام
رقم  335وتاريخ 1426/8/16هـ ـ وفيه أ�ن ما يذكره وكيل المدعي من أ�ن موكله
أ�وقف بعد خروجه من ال�سجن العام ف�إن ذلك لم يحدث ،أ�ما العبارة الم�شار �إليها
فقد تو�ضع أ�حيان ًا على خطابات المعامالت ال�صادرة للمحكمة بق�صد اال�ستعجال
في البت في الق�ضية .أ�ما ممثل المديرية العامة لل�سجون فقد أ�جاب عن الدعوى
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ب أ�ن المادة أ
(الول��ى) من نظام ال�سجن والتوقيف ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم
م 31/وتاريخ 1398/6/21هـ ـ ورد فيها (تنفذ عقوبات ال�سجن في ال�سجون ،ويودع
من ي�صدر ب� أش�نه أ�مر توقيف من ال�سلطات المخت�صة)� ...إلخ .و أ��ضاف أ�ن القرار
ال��وزاري رقم  3918وتاريخ 1398/9/22هـ ـ قد ن�ص بالفقرة (الثانية) منه أ�ن
(على مديري ال�سجون قبول أال�شخا�ص الذين تطلب جهات التحقيق في ال�شرطة
والمرور �إيداعهم تحت النظارة ،و أ�ن تثبتهم في ال�سجالت وتقدم لهم ا إلعا�شة
والك�ساء والفرا�ش والغطاء والرعاية ال�صحية واالجتماعية ،كما أ�ن عليهم اتخاذ ما
تطلبه �سلطات التحقيق من �إجراءات نحو المتهم كحب�سه انفرادي ًا أ�و منع المرا�سلة
أ�و الزيارة ،و أ�ن تح�ضره �إل��ى جهة التحقيق أ�و المحاكم عند طلبه) .و أ�و�ضح أ�ن
المذكور أ�ودع ال�سجن من قبل مركز �شرطة الملز بمذكرة التوقيف رقم /4374/19
�ش تاريخ 1421/4/27هـ ـ والمت�ضمنة أ�ن المذكور مطالب بمبالغ مالية تقدر بمائة
و أ�ربعين أ�لف ريال ،و أ�ن أ�وراقه أ�حيلت للمحكمة برقم  4445وتاريخ 1421/4/29ه ــ.
وال تزال منظورة ،و أ�ن المذكور عجز عن �إح�ضار كفالة ح�ضورية .و أ�و�ضح أ�نه على
ه��ذا أال�سا�س تم ا�ستالمه وتوقيفه طالما أ�ن��ه مطالب بهذه المبالغ وعاجز عن
�إح�ضار الكفالة المطلوبة .وبجل�سة يوم أالربعاء 1426/8/17هـ ـ طلب كل من وكيل
المدعي وممثل أالمن العام رفع أ�وراق الدعوى للحكم؛ الكتفاء كل منهما بما �سبق
أ�ن قدمه أ�ثناء الترافع.

حيث �إن المدعي يهدف من �إقامة هذه الدعوى �إلى طلب الحكم له بتعوي�ضه عن مدة
ا إليقاف التي أ�وقفها دون م�ستند ،ف�إن دعواه تكون من اخت�صا�ص ديوان المظالم
وفق ًا لن�ص المادة (/1/8ج) من نظامه ،وبالتالي ف�إن الديوان يخت�ص بنظرها
والف�صل فيها .وعن �شكل الدعوى فحيث �إن �إيقاف المدعي كان ابتدا ًء من تاريخ
1421/4/19هـ ـ حتى تاريخ 1422/1/24هـ ـ وتقدم بدعواه أ�مام ديوان المظالم
بتاريخ 1424/11/18هـ ـ مطالب ًا بالتعوي�ض ،ف�إنه أ�قام دعواه خالل المدة المن�صو�ص
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عليها في المادة (الرابعة) من قواعد المرافعات وا إلجراءات أ�مام ديوان المظالم،
وبالتالي ف�إن الدعوى مقبولة �شك ًال .و أ�ما بالن�سبة للمديرية العامة لل�سجون ف�إن
دورها دور المنفذ ،كما ن�صت عليه المادة أ
(الول��ى) من نظام ال�سجن والتوقيف
من أ�ن عقوبة ال�سجن تنفذ في ال�سجن .و أ�ن من ي�صدر ب� أش�نه أ�مر توقيف يودع دور
التوقيف ،فال�شرطة أ��صدرت بحق المدعي مذكرة توقيف برقم �/4374/19ش م وتاريخ
1421/4/27هـ ـ ووجهتها �إلى المديرية العامة لل�سجون العتماد توقيف المذكور .ثم
�إن ال�شرطة وفي �سياق �إجابتها عن الدعوى أ�مام الدائرة تعلل �إيقاف المذكور ب�شرح
وكيل �إمارة منطقة الريا�ض الذي �سبقت ا إل�شارة �إليه .مما يدل على أ�نه ال عالقة
للمديرية العامة لل�سجون ب�إيقاف المذكور وتبقى الم�س ؤ�ولية مناطة بال�شرطة دون
غيرها .و أ�ما عن مو�ضوع الدعوى :فلما كان المدعي يطلب الحكم له بالتعوي�ض بمبلغ
(ثمانية ماليين) ريال عن �إيقاف المدعى عليها له دون وجه حق وجراء ما أ��صابه
من أ��ضرار ووفاة زوجته أ�ثناء �إيقافه .وحيث �إن وكيل المدعي قدر مدة ا إليقاف ب�ست
�سنوات ون�صف ال�سنة ،منها ت�سعة أ��شهر و�ستة أ�يام وردت بمذكرة ا إليقاف ال�صادرة
من ا إلدارة العامة لل�سجون ،و�سنة ون�صف ال�سنة ب��ا إلق��رار الموقع من المدعي
لدى المدعى عليها ب أ�ن يراجعها كل يوم �سبت ،و�سنة و�شهرين أ�ي�ض ًا وهي الواردة
بالخطاب الذي بعثته �شرطة الملز �إلى ف�ضيلة رئي�س المحكمة الكبرى بالريا�ض وقيد
لديها برقم  23/42301وتاريخ 1423/7/16هـ ،وقد ذكرت موقوف ًا ال�شرطة في أ�على
ذلك الخطاب أ�ن به موقوف رهن الحكم وانتهى ذلك بتاريخ 1424/9/14هـ ـ عن
�شطب الدعوى لدى ف�ضيلة القا�ضي .و أ�خير ًا ما جاء في مذكرة أالمن العام المقدمة
للدائرة بتاريخ 1426/3/10هـ ـ عندما ذكرت أ�ن المذكور مطلوب لمراجعة ال�شرطة
يقول وكيله� :إن هذا دليل على أ�نه محجوز حتى ا آلن .وحيث �إن وكيل المدعي يطلب
التعوي�ض لموكله عن كامل هذه المدة .وحيث �إنه بالن�سبة �إلى المدة التي يدعيها
في �إق��راره لدى ال�شرطة ب أ�ن يراجعها كل يوم �سبت فالواقع أ�ن هذا دليل على أ�نه
لم يوقف� ،إذ لو كان موقوف ًا لم تحتج ال�شرطة لهذا ا إلقرار من المدعي بمراجعتها
كل يوم �سبت ألنه محجوز لدى ال�سجن ،و�إدارة ال�سجن �ستح�ضره متى ما أ�رادت
ال�شرطة ذلك ،أ
ولنه لو كان موقوف ًا لم يكن بيده خيار الح�ضور متى �شاء؛ ألن أ�مر
ح�ضوره �سيكون بيد من احتجزه ،وفوق هذا كله ف�إن المدعي لم يثبت وال وكيله أ�نه
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كان موقوف ًا خالل تلك الفترة وال حب�ست حريته �إذا أ�خذ في االعتبار أ�ن المدعى
عليه يذكر أ�نه لم يراجع ال�شرطة .و أ�ما بالن�سبة �إلى العبارة ال��واردة �شرح ًا على
خطاب ال�شرطة للمحكمة ب أ�ن في الق�ضية موقوف ًا لم يكن لدى المدعي بينة على
ا إليقاف ،والدائرة عندما �س أ�لت المدعى عليه ـ أالمن العام ـ عن هذه العبارة زود
ممثله الدائرة بخطاب مدير �شرطة الملز الذي جاء فيه أ�ن هذه العبارة تكتب عادة
للحث على ا�ستعجال نظر أالوراق ،وزاد على ذلك ب أ�ن المدعي لم يح�صل أ�ن أ�وقف
بعد �إط�لاق �سراحه من ال�سجن العام ،وال �شك أ�ن هذا الخطاب �صادر من جهة
م�س ؤ�ولة تتحمل تبعات ثبوت خالف ما جاء بخطابها كما لو أ�ثبت المدعي أ�نه أ�وقف.
أ�ما بقية المدة التي يقول وكيل المدعي �إنها ممتدة حتى ا آلن ألن المدعى عليها تفيد
بمذكراتها التي تقدمها للدائرة ب أ�ن المذكور مطلوب للمراجعة ،وهذا دليل على أ�نه ال
يزال موقوف ًا .فالدائرة ترى أ�ن هذا ال يدل على أ�نه موقوف وال حتى محبو�سة حريته،
ألن ال�شرطة ال تزال تبحث عنه ،ولعل وكيل المدعي ذكر ذلك للت أ�ثير على ال�شرطة
لتكف عن البحث عن المدعي .وبذلك ف�إنه لم يثبت لدى الدائرة من مدة ا إليقاف
�سوى مدة ت�سعة أ��شهر و�ستة أ�يام ،وهي المدة المدونة بمذكرة ا إليقاف ال�صادرة
من ا إلدارة العامة لل�سجون وفيها أ�ن المدعي أ�وقف بتاريخ 1421/4/19هـ ـ و أ�فرج
عنه بتاريخ 1422/1/24ه ــ .وحيث �إن من �ضمن ما يطالب وكيل المدعي تعوي�ض
موكله عنه وفاة زوجته ب�سبب �إيقافه حيث لم يعد يقوم برعايتها أ�حد من بعده .ف�إن
الئحة اال�ستدعاء المقدمة للديوان ابتدا ًء جاء فيها أ�ن زوجة المدعي تعاني من مر�ض
الكبد الوبائي ،وت أ�كد هذا بالتقرير الطبي الذي ا�ستخرجه المدعي من م�ست�شفى
الملك خالد الجامعي وزود به معالي رئي�س الديوان وفق المذكرة التي قدمها �إليه،
وقيدت بقيد الوارد العام للديوان برقم  2/9334وتاريخ 1426/8/14هـ ـ فزوجته
كانت تعاني من مر�ض الكبد الوبائي أ��ص ًال ،ولو كان إليقاف المذكور أ�ي ت أ�ثير على
�صحتها لتوفيت أ�ول فترة �إيقافه لكنها توفيت بعد �إيقافه بع�شرة أ��شهر تقريب ًا ،ثم �إنه
لو كان بجانبها فهل �ستت أ�خر الوفاة التي ح�صلت بتاريخ 1422/1/22ه ــ؟ وبالتالي
ف�إن الدائرة ال تدخل هذا �ضمن أ��سباب التعوي�ض وت�ستبعده .و أ�ما بالن�سبة �إلى ما
أ�ثاره وكيل المدعي من أ�ن المدعى عليها ال تزال تحتجز �إقامة موكله وجواز �سفره
وهذا فيه حب�س لحريته على حد قوله .ف�إن المدعي بتاريخ 1421/4/27هـ ـ دون
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على نف�سه �إقرار ًا لدى ال�شرطة يذكر فيه أ�ن �إثباتاته كانت في المحفظة الخا�صة
به ،وقد فقدت منه وال يعلم عنها �شيئ ًا .وهذا كان بعد �إيقافه ب أ��سبوع واحد وكون
وكيله يدعي أ�ن هذا انتزع منه با إلكراه ف�إن الدائرة ترى أ�نه اتهام للجهات أالمنية
من قبل وكيل المدعي بال دليل .ويبقى ما قرره المدعي من فقدانها هو المعتبر
والمعول عليه� ،إذ أ�خذ في االعتبار أ�ن الئحة اال�ستدعاء قد جاء فيها أ�نه أ�بلغ ال�شرطة
(�شرطة الديرة) بتاريخ 1422/2/8هـ ـ بفقد منقوالته و أ�غرا�ضه .وحيث �إن الدائرة
بجل�سة يوم أالربعاء 1426/8/17هـ ـ �س أ�لت وكيل المدعي عن الم ؤ�هل العلمي الذي
يحمله موكله ف أ�جاب ب أ�نه يحمل �شهادة كلية الهند�سة ،وطالبته الدائرة ب�إثبات ذلك
وطلب مهلة �إال أ�نه ح�ضر �إلى مقر الدائرة يوم ال�سبت 1426/8/27هـ ـ وذكر أ�نه
لم يعثر على ما يدل على ذلك و أ�ن��ه يتوقف عن البحث عن ذلك عند هذا الحد.
وحيث انعدم الدليل على أ�ن المدعي يحمل م ؤ�ه ًال علمي ًا ف�إنه يبقى �إن�سان ًا عادي ًا
� أش�نه � أش�ن أ�ي عامل من أ�مثاله .وحيث �إن ما يلحق النا�س من جراء ال�سجن من
أ��ضرار يتفاوت باختالف قدر كل �شخ�ص وحاله وما يحيط ب�سجنه من ظروف،
ومن ثم يختلف التعوي�ض الجابر لهذه أال�ضرار ويترك أ�مر تقدير التعوي�ض للقا�ضي
المناط به الحكم في الدعوى .وحيث �إنه �سبق للدائرة أ�ن أ�و�ضحت أ�ن الثابت لها أ�ن
المدعي أ�وقف مدة ت�سعة أ��شهر و�ستة أ�يام هي ( )12يوم ًا من �شهر ربيع الثاني لعام
1421هـ ـ و( )8أ��شهر بقية ال�سنة و( )24يوم ًا من �شهر محرم لعام 1422ه ــ .وحيث
�إن المدعى عليها ـ �شرطة منطقة الريا�ض ـ أ�وقفت المدعي دون م�ستند نظامي
وال تعميد من جهة ر�سمية مخت�صة تملك أالمر ب�إيقافه ف�إنها قد أ�خط أ�ت ،وال �شك
مما يرتب عليها م�س ؤ�ولية تعوي�ض المدعي عن فترة ا إليقاف .وحيث �إن معدل مرتب
العامل العادي ( )1200ريال في ال�شهر .ومعدل العمل (� )8ساعات في اليوم الواحد
�إال أ�ن ال�شرطة أ�وقفت المدعي (� )24ساعة مما يجعلها ملزمة بتعوي�ضه عن كامل
فترة ا إليقاف بمعنى أ�ن مرتبه مقابل (� )8ساعات م�ضروب ًا في ( )3وي�صبح م�ستحق ًا
لمبلغ  3600=3×1200ريال في ال�شهر الواحد .وما دام أ�نه أ�وقف ( )12يوم ًا من
�شهر ربيع الثاني من عام 1421هـ ـ ف�إنه ي�ستحق ( )1440ريا ًال على اعتبار 120
ريا ًال في اليوم الواحد م�ضروب ًا في  12يوم ًا وعن الثمانية أ��شهر 28.800=8×3600
ريال ،وعن ( )24يوم ًا من �شهر محرم لعام 1422هـ ـ  2880=24×120ريا ًال وي�صبح
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مجموعها  33.120 =2880+ 28.800+ 1440ثالثة وثالثين أ�لف ًا ومائة وع�شرين
ريا ًال ،وت�صبح المدعى عليها ملزمة بتعوي�ض المدعي بهذا المبلغ وهو �شامل لفترة
ا إليقاف وما �سببته للمدعي من ظروف .وال يغير من ذلك ما يدفع به ممثل أالمن
العام من أ�ن المدعى عليها �إنما أ�وقفت المذكور ا�ستناد ًا �إلى ما جاءها �شرح ًا من
وكيل �إمارة منطقة الريا�ض ب�إح�ضار المذكور ولو أ�دى �إلى �إخفاره و�إغالق الكهرباء.
ألن هذا ال�شرح كما يت�ضح منه لي�س فيه ما يدل على أالمر ب�إيقاف المذكور ،وبالتالي
ف�إنه ال ي�صلح م�ستند ًا إليقافه .كما ال يغير من أالمر ما يذكره وكيل المدعي ويتم�سك
به من أ�ن موكله يعمل مدير ًا لم ؤ��س�سة " ".....التي تملكها زوجته .ذلك أ�نه ولئن
كان مدير ًا لهذه الم ؤ��س�سة� ،إال أ�ن الذي عينه بذلك زوجته ،وهذا ال يعني أ�نه يحمل
م ؤ�هالت علمية مما يبقي المدعي على حاله (عام ًال عادي ًا) .ولما تقدم فقد حكمت
الدائرة :ب�إلزام املدعى عليها ـ �شرطة منطقة الريا�ض ـ بتعوي�ض املدعي مببلغ
( )33.120ثالثة وثالثني أ�ل��ف��اً ومائة وع�شرين ري��ا ًال عن ف�ترة ا إلي��ق��اف التي
أ�وقفته �إياها دون م�ستند نظامي؛ وذلك على النحو املبني ب أ��سباب هذا احلكم،
وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت الهيئة :بت أ�ييد احلكم رقم /81د/ف 3/لعام 1426هـ ـ ال�صادر فـي الدعوى
رقم /1/3321ق لعام 1424هـ ـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/3704ق لعام 1425هـ ـ
رقم الحكم االبتدائي /67د/ف 43/لعام 1426هـ ـ
رقم حكم التدقيق /167ت 1/لعام 1427هـ ـ
تاريخ الجل�سة 1427/2/27هـ ـ

تعوي�ض ـ تعوي�ض عن قرار �إداري ـ �إغالق حمل ـ غ�ش جتاري ـ �إ�صدار عقوبة غري
من�صو�ص عليها فـي النظام ـ تقدير التعوي�ض ـ فوات الربح ـ أ�ثر �صدور العقوبة
من جهة خمت�صة على التعوي�ض.

نظام مكافحة الغ�ش التجاري ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )11/وتاريخ
1404/5/29ه ــ.
	الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ال�صادرة بقرار مجل�س الوزراء
رقم ( )218وتاريخ 1422/8/6هـ.

مطالبة المدعي �إلزام جهة ا إلدارة بتعوي�ضه عن أال�ضرار التي لحقت به جراء �إغالق
محله ـ ا�ستناد جهة ا إلدارة في �إغالق محل المدعي �إلى وجود مواد غذائية منتهية
ال�صالحية وفق ن�ص الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية؛ باعتبار
ذلك داخ ًال في الغ�ش التجاري ـ عدم ت�ضمن الالئحة المذكورة لعقوبة �إغالق المحل
الذي يعر�ض مواد غذائية تظهر عليها عالمات التلف والف�ساد ،و�إنما ت�ضمنت العقوبة
بغرامة مالية؛ مما يجعل �إغالق المحل مخالف ًا للنظام ـ �إغالق المحل بداعي الغ�ش
التجاري من العقوبات المن�صو�ص عليها في نظام مكافحة الغ�ش التجاري ،و�إيقاعه
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من اخت�صا�ص لجنة الف�صل في ق�ضايا الغ�ش التجاري ـ قيام جهة ا إلدارة المدعى
عليها ب�إغالق المحل يجعل هذا الت�صرف �صادر ًا من غير مخت�ص ـ أ�ثره :خط أ� جهة
ا إلدارة في ا إلغ�لاق ،ومن َثم م�س ؤ�وليتها عن ال�ضرر الناتج عنه المتمثل في تلف
بع�ض المواد الغذائية ،مما يتعين معه �إلزامها بالتعوي�ض ـ تقدير التعوي�ض داخل
في ال�سلطة التقديرية للقا�ضي ما لم يكن هناك ن�ص يلزم باتباع معايير معينة،
وما دام تقديره عاد ًال ـ المبالغ التي طالب بها المدعي تعوي�ض ًا ت ؤ�خذ باالعتبار متى
ما ر أ�ت المحكمة أ�نها لم تت�ضمن مبالغة ـ محل التعوي�ض ينح�صر في تلف المواد
الغذائية دون ما عداها من أال�ضرار كفوات الربح و أ�جرة العامل ،على اعتبار أ�نه
و�إن كان ا إلغالق �صادر ًا من غير مخت�ص �إال أ�نه ثبت �صدور ما ي ؤ�يد ذلك من الجهة
المخت�صة ،مما يجعل ال�ضرر المترتب على �إغالق المحل من فوات الربح و أ�جرة
المحل والعامل هي ناتجة عن فعل �صحيح و�إن �صدر من غير مخت�ص؛ �إذ �إن ذلك
نتيجة حتمية إلغالق المحل �سواء �صدر من الجهة المخت�صة ب�إيقاع العقوبة أ�و من
غيرها بخالف تلف المواد الغذائية.

حيث �إن وقائع هذه الدعوى تتح�صل بالقدر ال�لازم إل�صدار هذا الحكم في أ�نه
بعري�ضة دعوى أ�ودعت لدى الديوان أ�و�ضح فيها المدعي أ�نه يوجد لديه محل حلويات
ومك�سرات بمحافظة ب��در ،وق��د أ�غلق من قبل البلدية بحجة وج��ود م��واد منتهية
ال�صالحية بتاريخ 1425/5/16هـ ـ و أ�نه أ�لزم بدفع غرامة قدرها ( )5500خم�سة
�آالف وخم�سمائة ريال ،و أ�نه قام ب�سدادها في 1425/6/18هـ ـ وطلب من المدعى
عليها فتح المحل ،فقامت بمخاطبة أ�مانة المدينة المنورة التي أ�جابت بلدية بدر
ب أ�ن عليها �إحالة المو�ضوع �إلى فرع وزارة التجارة في محافظة ينبع ،التي أ�فهمته
أ�ن فتح المحل لي�س من �صالحياتها و أ�ن هذا أالمر راجع �إلى بلدية بدر ،فتقدم �إلى
البلدية طالب ًا فتح المحل والتعوي�ض عن أال�ضرار التي لحقت بالمحل ب�سبب �إغالقه،
وبعد محاوالت تم فتح المحل بتاريخ 1425/8/1هـ ـ دون التعوي�ض ،ومن ثم تقدم
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�إلى الديوان طالب ًا التعوي�ض عن أال�ضرار الناتجة ب�سبب �إغالق المحل ومنها �إيجار
المحل من تاريخ �إغالقه �إلى تاريخ فتحه ،و أ�جرة العامل عن نف�س الفترة ،والتعوي�ض
عن المواد التالفة المو�ضحة بالجدول المرفق ،والتي تلفت ب�سبب �إغالق المحل
لتلك الفترة .وب�إحالة الق�ضية �إلى الدائرة با�شرت نظرها على النحو المثبت في
محا�ضر �ضبطها ،وب�س ؤ�ال المدعي عن دعواه كرر م�ضمون ما ورد في الئحة دعواه،
وبعر�ض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة مكونة من �صفحتين ،تلخ�صت
في أ�نه خالل الجوالت التفتي�شية ات�ضح أ�ن المذكور قام ب�إزالة تواريخ المنتجات
وتغليفها وعر�ضها بالمحل لبيعها للمواطنين ،كما أ�ن العامل ال يحمل �شهادة �صحية
تخوله العمل بالمحل ،وقد جرى تحرير �إ�شعار ل�صاحب العمل �سلم �إل��ى العامل
بالمحل ،وتم �إغالق المحل بتاريخ 1425/5/16هـ ـ ح�سبما تق�ضي به التعليمات،
بناء على الئحة الغرامات والجزاءات البلدية ال�صادرة بقرار مجل�س الوزراء رقم
 218في 1422/8/6ه���ـ ،أ
ولن ذلك يعد من الغ�ش التجاري فقد تمت الكتابة �إلى
أ�مانة المدينة المنورة التي وجهت ب�إحالة المعاملة �إلى فرع وزارة التجارة بمحافظة
ينبع للتحقق من واقعة الغ�ش التجاري ،وبالكتابة �إلى فرع وزارة التجارة بينبع وردنا
�صورة خطاب مدير الفرع الموجه أ��ص ًال �إلى لجنة الف�صل في ق�ضايا الغ�ش التجاري
بالمدينة المنورة ،ولم تردنا �إجابة عن ذلك ،وعند مراجعة �صاحب المحل للبلدية
اتخذ الالزم بحقه بناء على ما ورد في المادة  9/3/7/1والمادة  1/2/7/1من
الئحة الغرامات والجزاءات ثم جرى فتح المحل ،أ
ولن المدعي قد قام بالغ�ش فقد
طلب رف�ض الدعوى ،وب�س ؤ�ال المدعي الجواب قدم مذكرة مكونة من ثالث �صفحات
تلخ�صت في أ�ن ما ذكره ممثل المدعى عليها غير �صحيح؛ فلم يقم ب�إزالة التواريخ
لمحاولة الغ�ش ،ويدل على ذلك �إ�شعار البلدية بالمخالفة حيث ورد فيه وجود مواد
منتهية ال�صالحية فقط ،ولم يذكر فيه �إزالة التواريخ ،وكذلك في مح�ضر ا إلتالف
لم يذكر فيه �إزال��ة التواريخ ،مع أ�نهم ذكروا مخالفة ي�سيرة جد ًا وهي وجود فول
�سوداني عدد ( )1وب�سعر ن�صف ريال ،ولو كان هناك �إزالة تواريخ لذكروها ،وعن
وجود عامل بالمحل ال يحمل الت�صريح ف�إن العامل قام بمراجعة البلدية قبل انتهاء
مدته بما يقارب خم�سة ع�شر يوم ًا تقريب ًا لتجديد الرخ�صة الخا�صة به ،و أ�ن الت أ�خير
في تجديد الرخ�صة كان ب�سببهم ،ثم ذكر أ�نه �إن �صح ما ذكرته المدعى عليها ف�إنها
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قد غرمته عن ذلك بغرامة مقدارها خم�سة �آالف وخم�سمائة ريال ،و أ�نا أ�طالبهم
بالتعوي�ض عن أال�ضرار التي لحقت بالمحل ب�سبب �إغالقه؛ �إذ عند مراجعتي للبلدية
ومحاولة �إقناعي لهم بفتح المحل كان ردهم دائم ًا أ�نهم غير م�س ؤ�ولين عن فتح
المحل ،و أ�ن ذلك من اخت�صا�ص وزارة التجارة ،وبعد عدة محاوالت تم فتح المحل
من قبلهم دون وجود توجيه من وزارة التجارة بذلك ،ثم طلب التعوي�ض عن جميع
أال�ضرار التي ت�سببت فيها البلدية ب�سبب �إغالق المحل ،وقدم عقد �إيجار المحل ،وقد
اطلعت الدائرة عليه و أ�عادته �إليه واكتفت ب�صورة منه �ضمت �إلى أ�وراق الدعوى ،كما
قدم �صورة ك�شف ت�سليم العامل في المحل لرواتبه ،وبعر�ض ذلك على ممثل المدعى
عليها قدم مذكرة مكونة من �صفحة واحدة ،انتهى فيها �إلى أ�ن ما قامت به البلدية
من تطبيق التعليمات ما هو �إال للمحافظة على �صحة المواطنين ،وتنفيذ ًا للتعليمات
المبلغة بهذا الخ�صو�ص ،ثم أ��ضاف المدعي أ�ن دخل المحل يبلغ نحو ( )200ريال
لليوم الواحد تقريب ًا في أالحوال العادية دون الطلبات العار�ضة التي قد تح�صل في
بع�ض أاليام لتجهيز المنا�سبات أ
والفراح ،وذكر أ�ن ن�سبة أالرباح تراوح ما بين (%35
�إلى  %40تقريب ًا) ،وح�صر طلباته الختامية في طلب التعوي�ض عن جميع أال�ضرار
التي لحقت بالمحل ب�سبب ا إلغالق ،والتعوي�ض عن الب�ضائع التي تلفت في المحل
أ�ثناء فترة �إغالقه ،وكذلك �إيجار المحل و أ�ج��رة العامل عن تلك الفترة ،ثم قرر
أالطراف االكتفاء بما قدما وطلبا الحكم في الق�ضية ،ثم أ��صدرت الدائرة حكمها
رقم /11د/ف 43/لعام 1426هـ ـ القا�ضي ب�إلزام المدعى عليها بلدية محافظة بدر
ب أ�ن تدفع للمدعي ....../مبلغ ًا وقدره ( )15000خم�سة ع�شر أ�لف ريال ،وب�إحالة
الق�ضية �إلى هيئة تدقيق الق�ضايا (الدائرة أالول��ى) أ��صدرت ب� أش�نها حكمها رقم
/374ت 1/لعام 1426هـ ـ القا�ضي بنق�ض الحكم رقم /11د/ف 43/لعام 1426هـ
ال�صادر في هذه الق�ضية ،و�إعادتها للدائرة لنظرها والف�صل فيها مجدد ًا على �ضوء
المالحظات المذكورة في الحكم وما �سوف ي�ستجد عند �إعادة النظر ،ثم أ�عيدت
الق�ضية �إلى الدائرة ب�شرح معالي الرئي�س بتاريخ 1426/6/19ه��ـ ،ومن ثم فتحت
الدائرة المرافعة وبا�شرت نظرها على النحو المبين في محا�ضر �ضبطها ،حيث
ح�ضر المدعي وممثل المدعى عليها ،ثم قدم ممثل المدعى عليها قرار لجنة الف�صل
في مخالفات نظام مكافحة الغ�ش التجاري بمنطقة المدينة المنورة رقم  5وتاريخ
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1425/11/1ه���ـ ،المنتهي �إلى �إدان��ة المدعي بالمخالفة المن�سوبة �إليه لمخالفته
المادة (الثانية/ب) من نظام مكافحة الغ�ش التجاري ،واالكتفاء بما �صدر بحقه
من غرامات مالية ،و�إقفال المحل من قبل بلدية محافظة بدر ،وبعر�ض ذلك على
المدعي قال �إنه ال ينكر وجود مواد منتهية ال�صالحية ،ولكن مع ذلك ف�إنني أ�نكر أ�ن
يكون ح�صل مني تدلي�س أ�و �إخفاء للتواريخ ،و�إغالق المحل من قبل البلدية ت�سبب في
أ��ضرار أ�خرى ،حيث ف�سدت الب�ضاعة التي كانت موجودة بالمحل وهي �صالحة قبل
ا إلغالق وال زلت م�صر ًا على طلبي بالتعوي�ض عنها ،حيث لم أ�مكن من �إخراجها من
المحل وحفظها أ�و ت�صريفها ،ولو أ�زيلت الب�ضاعة المنتهية ال�صالحية فقط وبقي
المحل مفتوح ًا حتى �صدور قرار لجنة الف�صل في الغ�ش التجاري ألمكنني ت�صريف
الب�ضاعة ،ولما ف�سدت ب�سبب �إغالق المحل ،وبعر�ض ذلك على ممثل المدعى عليها
قال �إن المحافظة على �سالمة المواطنين ت�ستدعي �إغالق المحل فور ًا ،وعلى المدعي
�إثبات الب�ضاعة التي يدعي أ�نها ف�سدت ب�سبب ا إلغالق فربما تكون مدة �صالحيتها
على و�شك االنتهاء أ�ي�ض ًا ،ولو بقي المحل مفتوح ًا لربما قام بتغيير التواريخ مرة
أ�خ���رى ،وق��د اقت�ضت الم�صلحة �إغ�لاق المحل وال��رف��ع �إل��ى الجهات المخت�صة،
وب�س ؤ�الهما �إن كان لديهما ما يودان �إ�ضافته أ�و تقديمه قررا االكتفاء بما �سبق أ�ن
قدماه في الجل�سات ال�سابقة قبل رفع الق�ضية �إلى هيئة التدقيق ،وطلبا الحكم في
الق�ضية.

حيث �إن المدعي يهدف من �إقامة دعواه الماثلة �إلى الحكم ب�إلزام الجهة المدعى عليها
بتعوي�ضه عن أال�ضرار التي لحقت به نتيجة إلغالق محل بيع الحلويات الخا�ص به ،ف�إن
دع��واه حينئذ تكون من اخت�صا�ص الديوان والئي ًا ا�ستناد ًا �إل��ى المادة (/1/8ج) من
نظامه ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1402/7/17هـ ،وكذا ف�إن دعواه من
اخت�صا�ص الدائرة نوعي ًا ومكاني ًا �إعما ًال لقراري رئي�س الديوان رقم ( )11لعام 1406هـ ـ
ورقم ( )92لعام 1422ه ــ .وحيث �إنه بالن�سبة لقبول الدعوى �شك ًال ف�إن الثابت من أالوراق
أ�ن المدعي أ�قام دعواه خالل الخم�س �سنوات التي ن� أش� فيها الحق المدعى به ،حيث تم
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�إغ�لاق المحل بتاريخ 1425/5/16ه���ـ ،وتظلم أ�م��ام الديوان بتاريخ 1425/8/14هـ،
فحينئذ تكون الدعوى مرفوعة خ�لال الميعاد المقرر في المادة الرابعة من قواعد
المرافعات وا إلجراءات أ�مام الديوان ،وتبع ًا لذلك فهي مقبولة �شك ًال .ومن حيث المو�ضوع
ف�إن الثابت من أالوراق أ�ن مثار النزاع في الدعوى هو ما قامت به جهة ا إلدارة المدعى
عليها من �إغالق لمحل المدعي ا�ستناد ًا �إلى وجود مواد غذائية منتهية ال�صالحية ،و�إلى
ما ن�صت عليه المادة  9/3/7/1من الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
ال�صادرة بقرار مجل�س الوزراء رقم  218وتاريخ 1422/8/6ه ــ ،و أ�ن ذلك يعتبر من قبيل
الغ�ش التجاري .وحيث �إن الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية قد ن�صت
في المادة المذكورة على أ�ن من "عر�ض مواد غذائية تظهر عليها عالمات التلف والف�ساد
يعاقب بغرامة من � 2.000إلى  5.000ريال مع �إتالف تلك المواد" ف�إنه ال وجود لما يدل
على ما تدعيه المدعى عليها من أ�ن �إغالق محل المدعي كان ا�ستناد ًا �إلى تلك المادة� ،إذ
�إن �إغالق المحل لي�س من العقوبات المن�صو�ص عليها في تلك المادة ،وحيث �إن �إغالق
المحل بداعي الغ�ش التجاري هو من العقوبات المن�صو�ص عليها في نظام مكافحة الغ�ش
التجاري ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 11/وتاريخ 1404/5/29ه��ـ ،كما في المادة
أالولى منه ،متى وجدت �إحدى المخالفات المن�صو�ص عليها في النظام ،ولما كان �إيقاع
هذه العقوبة من اخت�صا�ص لجنة الف�صل في ق�ضايا الغ�ش التجاري كما ورد في المادة
( )16من نظام مكافحة الغ�ش التجاري بعد �صدور ا إلدانة بالغ�ش من قبل تلك اللجنة ،حيث
ن�صت المادة على أ�ن "تتولى توقيع العقوبات المن�صو�ص عليها في هذا النظام وا�ستيفاء
ما تراه من تحقيقات لجان ت�شكل بقرار من وزير التجارة في أالماكن التي يرى أ�ن الحاجة
تقت�ضي ت�شكيل لجان فيها ،وتتكون كل لجنة من ثالثة أ�ع�ضاء �سعوديين اثنين منهم عن
وزارة التجارة وثالث عن وزارة ال� ؤش�ون البلدية والقروية ،على أ�ن يكون أ�حد أالع�ضاء على
أالقل من ذوي الخبرة النظامية ،وتحدد الالئحة �إجراءات المحاكمة و�إ�صدار القرارات
و�إعالنها �إلى المخالفين" ولما كانت جريمة الغ�ش التجاري من الجرائم التي ال بد أ�ن
ي�صدر بها قرار من لجنة الف�صل في مخالفات نظام مكافحة الغ�ش التجاري ،التي تعتبر
قراراتها بمثابة أالحكام الق�ضائية ،و أ�ن تتم الم�صادقة عليها من قبل وزير التجارة كما
في المادة ( )17من ذات النظام ،حيث �إن هذه الجريمة ال ي�صح اتهام أ�حد بها �إال بعد
التحقيق في المو�ضوع واتباع جميع ا إلجراءات المن�صو�ص عليها نظام ًا؛ �إذ لي�س من حق
أ�ي أ�حد أ�ن يتهم من �شاء بالغ�ش التجاري بناء على وجود مواد منتهية ال�صالحية في محله،
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و�إذ ثبت ذلك ف�إن المدعى عليها قد أ�خط أ�ت بتخطيها ال�صالحيات الممنوحة لها �إلى
�صالحيات جهة أ�خرى ،وحيث كفلت ال�شريعة وما تق�ضي به أالنظمة المحافظة على الفرد
في ملكه و�سمعته ،وحرمت �إيذاء المواطن ومعاقبته �إال بعد ثبوت �إدانته بناء على حكم
نهائي ،وحيث �إن قرار لجنة الف�صل في ق�ضايا الغ�ش التجاري بمثابة الحكم الق�ضائي،
و أ�نه ال يكون نهائي ًا �إال بعد م�صادقة وزير التجارة عليه كما ن�صت على ذلك المادة ()17
من نظام مكافحة الغ�ش التجاري ،ف�إن المدعى عليها تكون بذلك قد أ�خط أ�ت في تطبيق
النظام ،وكان من الواجب عليها انتظار ما ي�صدر عن تلك اللجنة قبل �إدان��ة المدعي
ومعاقبته من تلقاء نف�سها ودون التحقيق معه في ذلك .وحيث �إن مناط الحكم بالتعوي�ض
هو قيام خط أ� من جانب المدعى عليها ،و أ�ن يحيق ب�صاحب ال� أش�ن �ضرر ،و أ�ن تقوم عالقة
ال�سببية بين الخط أ� وال�ضرر ،وحيث �إن من أال�سباب الموجبة لل�ضمان الحيلولة بين الحق
و�صاحبه �سواء كان عين ًا أ�و منفعة ،ولما كانت الحيلولة هي منع �صاحب الحق من ممار�سة
حقه على نحو ي ؤ�دي �إلى ا إل�ضرار به في نف�سه أ�و ماله بمنعه من رعايته أ�و حفظه على
نحو أ�دى �إلى تلفه ،و�إذ أ�خط أ�ت المدعى عليها ب�إدانة المدعي بالغ�ش التجاري و�إغالق
محله دون الرجوع �إلى المخت�ص بتقرير ذلك ،مما أ�دى �إلى الحيلولة بين المدعي وبين
الت�صرف في محله بالرعاية والحفظ ،وحيث رتب �ضرر ًا عليه وذلك بالخ�سارة الناتجة
عن �إغالق المحل بتلف بع�ض المواد الغذائية الموجودة في المحل التي من طبيعتها التلف
متى تركت دون تبريد وعناية ،والتي أ�ثبتها المدعي في البيان المقدم منه ،ف�إنه يتعين
تعوي�ض المدعي عن ذلك ال�ضرر الذي لحق به جراء �إغالق محله ،ولما كان من المقرر
فقه ًا وق�ضاء أ�ن أ�مر تقدير التعوي�ض متروك للقا�ضي المناط به الحكم في الدعوى وال
تثريب عليه باعتباره قا�ضي المو�ضوع في ذلك ،لكون ذلك مما ي�ستقل به في حدود �سلطته
التقديرية بما ال معقب عليه في هذا ال� أش�ن ما لم يكن ثمة ن�ص يلزم باتباع معايير معينة
في خ�صو�صه ،وما دام تقديره عاد ًال ال وك�س فيه وال �شطط ،ف�إن الدائرة بعد درا�سة ما
قدمه المدعي من أ�وراق ومنها ما يدل على المواد التالفة وما ذكره من مقدار قيمتها،
وهي مبالغ ترى أ�نها لم تت�ضمن ما يدل على المبالغة فيها و أ�نها في حدود المعقول ترى
أ�ن المدعي ي�ستحق التعوي�ض عما أ��صابه من �ضرر بمبلغ قدره ( )5758خم�سة �آالف
و�سبعمائة وثمانية وخم�سون ريا ًال� ،شاملة لجميع ما تلف في المحل من مواد غذائية ،و أ�ما
ما �سوى ذلك من أ��ضرار وهي فوات ربح المحل عن تلك الفترة ،و أ�جرة المحل والعامل،
ف�إنه و�إن كان ما فعلته المدعى عليها خط أ� باعتبار أ�نها فعلت ما لي�س من اخت�صا�صها� ،إال
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أ�نه لما �صدر من الجهة المخت�صة ما ي ؤ�يده كما هو الحا�صل في الدعوى الماثلة ب�صدور
قرار لجنة الف�صل في ق�ضايا الغ�ش التجاري ،ف�إن ال�ضرر المترتب على �إغالق المحل من
فوات أ
للرباح وخ�سارة أ�جرة المحل والعامل هي أ��ضرار ناتجة عن فعل �صحيح و�إن �صدر
من غير المخت�ص� ،إذ هي نتيجة حتمية إلغالق المحل �سواء �صدر من الجهة المخت�صة
ب�إيقاع العقوبة أ�و �صدر من غيرها ،بخالف تلف المواد الغذائية ال�صالحة قبل �إغالق
المحل ،ف�إنه لما تولت المدعى عليها ما لي�س من اخت�صا�صها وقعت في ذلك الخط أ� الذي
رتب �ضرر تلف تلك المواد ،ذلك أ�نها لم تتبع ا إلجراءات ال�صحيحة إلغالق المحل فقامت
ب�إغالقه فور ًا دون تمكين المدعي من �إخراج المواد ال�صالحة ذلك الوقت .لذلك حكمت

الدائرة :ب�إلزام املدعى عليها بلدية حمافظة بدر ب أ�ن تدفع للمدعي ....../مبلغاً
وقدره ( )5758خم�سة �آالف و�سبعمائة وثمانية وخم�سون ريا ًال؛ ملا هو مو�ضح فـي
أال�سباب ،واهلل املوفق والهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت الهيئة :بت أ�ييد احلكم رقم /67د/ف 43/لعام 1426هـ ـ ال�صادر فـي الدعوى
رقم /1/3704ق لعام 1425هـ ـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /2/824ق لعام 1424هـ ـ
رقم الحكم االبتدائي /1د/ف 20/لعام 1427هـ ـ
رقم حكم التدقيق /177ت 1/لعام 1427هـ ـ
تاريخ الجل�سة 1427/3/3هـ ـ

تعوي�ض ـ تعوي�ض عن أ�عمال مادية ـ هدم منزل ـ �إثبات ـ �شروط اعتبار التقرير
و�سيلة �إثبات �صاحلة.

مطالبة المدعي �إلزام جهة ا إلدارة بتعوي�ضه عن هدم منزله بمبلغ قدره أ�ربعمائة
وع�شرون أ�لف ريال ،مع دفع خم�سة و أ�ربعين أ�لف ريال عن كل �سنة مقابل �إيجار
المنزل ـ �إنكار جهة ا إلدارة قيامها بهدم المبنى ،مع عدم تقديم المدعي إلثبات
يقطع بقيامها بالهدم يجعل طلب التعوي�ض غير قائم على أ��سا�س �صحيح ـ �صدور
عدد من الخطابات من جهة ا إلدارة تفيد عدم قيامها با إلزالة يعد دلي ًال معتبر ًا
طالما كانت تواريخ هذه الخطابات قبل �إقامة الدعوى من قبل المدعي ـ ا�ستناد
المدعي في �إثبات هدم جهة ا إلدارة لمبناه �إل��ى تقرير البحث الجنائي ي�ستلزم
النظر في التقرير وبحث النتائج التي تو�صل �إليها ـ �إبهام التقرير ،وعدم بيان تاريخ
ا إلزالة والمت�سبب فيها ،مع عدم القطع ب أ�ن جهة ا إلدارة هي َمنْ قامت با إلزالة يجعل
التقرير قرينة �ضعيفة في ا إلثبات مما ال وجه معه لال�ستناد �إليه ـ عدم ثبوت قيام
جهة ا إلدارة با إلزالة يغني عن البحث في واقع المبنى و أ�ركان الم�س ؤ�ولية أالخرى،
مما يتعين معه رف�ض الدعوى.

تتح�صل وقائع هذه الق�ضية ب أ�نه تقدم لفرع دي��وان المظالم المدعي....../
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بالئحة دع��وى �ضد /أ�مانة العا�صمة المقد�سة ،ذك��ر فيها ب أ�نه يمتلك منز ًال
بحي العمرة بموجب ال�صك رقم ( )......وتاريخ 1412/6/2هـ ،وقامت بلدية
العمرة بمكة المكرمة بهدمه في عام 1420ه ــ ،وانتهى �إلى طلب تعوي�ضه عن
قيمة المبنى الذي قامت بهدمه بمبلغ ( 420.000ريال) أ�ربعمائة وع�شرين أ�لف
ريال ،وعن قيمة ا إليجارات بواقع ( 45.000ريال) خم�سة و أ�ربعين أ�لف ريال عن
كل �سنة �إلى حين الحكم في هذه الدعوى ،فبا�شرت الدائرة نظرها على النحو
المثبت بدفتر ال�ضبط .وبجل�سة 1424/5/20هـ ـ ح�ضر المدعي وكالة....../
وح�ضر لح�ضوره ممثل المدعى عليها ....../المدون بياناتهما بدفتر ال�ضبط.
وب�س ؤ�ال المدعي وكالة عن دع��وى موكله قرر ب أ�نها على النحو ال��وارد بالئحة
الدعوى المقدمة منه �إلى الديوان ،ويكتفي بها في تحريرها والمت�ضمنة مطالبته
ب�إلزام المدعى عليها بتعوي�ض موكله عن هدم منزله بقيمة أ�ربعمائة وع�شرين
أ�لف ريال ،وتعوي�ضه عن قيمة ا إليجارات بواقع خم�سة و أ�ربعين أ�لف ريال عن كل
�سنة .وبجل�سة 1424/7/24هـ ـ قدم ممثل المدعى عليها الجواب بمذكرة مكونة
من �صفحتين ،ذكر فيها ب أ�نه بعد مخاطبة الجهات ذات العالقة �سواء داخل
أ�مانة العا�صمة المقد�سة أ�و خارجها تبين أ�ن المدعي قد ادعى على أالمانة بما
لم تفعله ومن دون أ�ن يقدم على أ�ن أ�مانة العا�صمة المقد�سة هي الم�س ؤ�ولة عن
هدم و�إزالة منزله وبجل�سة 1424/8/9هـ ـ قدم وكيل المدعي مذكرة تو�ضح ب أ�ن
ال�صك رقم ( )......وتاريخ 1412/6/2هـ ـ يثبت تملك موكله للموقع ،كما يثبت
مبان قائمة عليه و أ�ن الدليل على أ�ن أالمانة هي من قامت با إلزالة
أ�ي�ض ًا وجود ٍ
ما هو ثابت في ملف ال�شكوى المقدمة من موكله إلمارة منطقة مكة المكرمة.
كما ذكر ب أ�ن أالمانة قد حولت جزء ًا من أالر�ض مقداره (95م� )2إلى �شارع ،و�إن
ذلك هو ما هدفت �إليه من هدم المنزل و أ�نه عندما علمت بوجود هذه الدعوى
قامت ب�إزالة ا إل�سفلت من الجزء المقتطع من الموقع .وبجل�سة 1424/10/14هـ ـ
قدم ممثل المدعى عليها مذكرة برده ذكر فيها ب أ�نه بعد مخاطبة �إمارة منطقة
مكة المكرمة وردت ا إلجابة بخطاب �سعادة وكيل ا إلمارة رقم (�/108034ض)
في 1424/8/29هـ ـ المرفق به �صورة خطاب �سعادته رقم (�/249298ض) في
1423/12/18هـ ،الموجه �إلى مدير �شرطة العا�صمة المقد�سة ،والذي أ��شار فيه
�إلى أ�ن أالمانة قد أ�فادت بخطابها ب أ�نها لم تقم با إلزالة ،كما أ�فادت التحريات
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من قبل البحث الجنائي ب أ�ن المنزل مهجور وقديم وقد خ�ضع لعدة مراحل حتى
تمت �إزالته ،وذلك بتعر�ضه لتك�سير ال�شبابيك أ�و ًال مرتين قبل عامين وكذلك
تك�سير عداد الكهرباء ب�سبب عبث أالطفال بالحي ثم تك�سير الجدار الخلفي،
�إال أ�ن أالمانة تعتر�ض على ما ورد في ذات الخطاب الم�شار �إليه من أ�نها قامت
بهدم ج��دران المنزل بح�ضور مراقب البلدية ،حيث �إن خطاب رئي�س بلدية
العمرة الفرعية رقم ( )747وتاريخ 1421/10/26ه��ـ ،أ�و�ضح أ�ن الموقع مزال
من ال�سابق وال علم للبلدية عن ا إلزالة ،وما ذكره المدعي وكالة من تحويل جزء
من أالر�ض �إلى �شارع و أ�ن ذلك هو ما هدفت �إليه البلدية من هدم المنزل كالم
مر�سل ال دليل عليه ،أ
فالمانة قامت ب�إن�شاء �شارع على أ�ر�ض ف�ضاء بطريق الخط أ�،
ولما راجع المدعي قامت ب�إزالته ،حيث �إن المنطقة ع�شوائية ولم يت�ضح للجهة
المنفذة معالم الملكية .وقدم �صور الخطابات التي ذكر ب أ�نها تفيد عدم �إزالة
أالمانة للموقع و أ�نه عبارة عن أ�ر�ض ف�ضاء وال يوجد فيه ما يدل على أ�ن هناك
من� آش�ت .وانتهى �إلى طلب رف�ض الدعوى لعدم ا�ستنادها �إلى أ��سا�س من ال�شرع
والنظام .وبجل�سة 1424/11/6هـ ـ قدم المدعي وكالة مذكرة ذكر فيها ب أ�نه ثبت
من خطاب ا إلمارة رقم (�/249298ض) وتاريخ 1423/12/18هـ ب أ�ن الذي قام
بهدم المنزل هي البلدية ،و أ�ن ا�ستدعاء موكله قد ت�ضمن طلب ت�صريح ت�سوير
على أ�ر�ضه وهو أ�مر طبيعي ،فتاريخ الخطاب 1424/4/3ه��ـ وهذا الحق للهدم
وقد ت�سلم ممثل المدعى عليها ن�سخة من هذه المذكرة ،وب�س ؤ�اله الجواب قرر
ب أ�نه يتم�سك بالرد عليها بمذكرته التي �سبق و أ�ن قدمها بجل�سة 1424/10/14هـ.
وبجل�سة 1424/12/24هـ �س أ�لت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ ا إلزالة فذكر
ب أ�نها في �شهر جمادى ا آلخرة لعام 1420هـ ،وقرر ب أ�ن بينته على دعواه هو تقرير
البحث الجنائي الم ؤ�رخ في 1423/7/21ه��ـ ،والذي أ�فاد ب أ�ن البلدية هي التي
قامت با إلزالة ،وب�س ؤ�ال طرفي الق�ضية �إن كان لديهما ما يرغبان في �إ�ضافته
أ�و تقديمه فقرر كل واحد منهما االكتفاء بما �سبق و أ�ن قدم من دفوع ومذكرات.
وبجل�سة 1425/1/30ه��ـ حكمت الدائرة الفرعية الثالثة والع�شرون في الق�ضية
بحكمها رقم (/2د/ف )23/لعام 1425هـ ـ القا�ضي (برف�ض الدعوى المقامة
من المدعي �ضد أالمانة) الذي تم نق�ضه بحكم هيئة التدقيق ا إلداري ـ الموقرة
ـ الدائرة أالولى بحكمها رقم (/98ت )1/لعام 1425هـ ـ لما هو مو�ضح ب أ��سبابه.
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وبناء عليه تم �إحالة الق�ضية للدائرة الفرعية الع�شرين بناء على قرار معالي
رئي�س ديوان المظالم رقم ( )91لعام 1425هـ ـ القا�ضي ب�إنهاء أ�عمال الدائرة
الفرعية الثالثة والع�شرين ،و�إحالة جميع ق�ضاياها لهذه الدائرة .فوردت بتاريخ
1425/7/19هـ ـ فبا�شرت نظرها ح�سبما هو مدون بدفتر الجل�سات .وبجل�سة
1425/8/21هـ ـ ح�ضر المدعي وك��ال��ة ....../وح�ضر لح�ضوره ممثل المدعى
عليها ....../المدون بياناتهما بدفتر ال�ضبط .ثم �س أ�لت الدائرة المدعي عن
دعواه؟ فذكر ب أ�ن أ�مانة العا�صمة المقد�سة قامت ب�إزالة منزل موكله المملوك
بال�صك رقم ( )......في 1412/6/2هـ ـ بموجب التقرير ال�صادر من ا إلمارة،
وطلب التعوي�ض عن هذه ا إلزال��ة .وب�س ؤ�ال ممثل المدعى عليها الجواب أ�جاب
بقوله� :إن أ�مانة العا�صمة المقد�سة لم تقم ب�إزالة منزله مطلق ًا وعلى المدعي
تقديم البينة على ذلك .ثم �س أ�لت الدائرة المدعي وكالة عن بينته فذكر ب أ�ن
هناك تقرير ًا �صادر ًا من البحث الجنائي يدل على ذلك .فكتبت الدائرة خطابها
رقم ( )2/6352وتاريخ 1425/8/22ه���ـ �إل��ى �سعادة وكيل �إم��ارة منطقة مكة
المكرمة ب� أش�ن طلب �صورة من هذا التقرير .وفي عدة جل�سات تخلف المدعي
وكالة عن الح�ضور فحكمت الدائرة بحكمها رقم (/38د/ف )20/لعام 1426هـ ـ
القا�ضي ب�شطب الدعوى فاعتذر المدعي وكالة عن ع��دم الح�ضور و أ�عادت
الدائرة فتح باب المرافعة .وبتاريخ 1426/4/7هـ ـ وتاريخ 1426/5/20هـ ـ كتبت
الدائرة خطابيها رقم ( )2/2797ورقم ( )2/3713التعقيبيين على خطاب
ا إلمارة �سالف الذكر .وبتاريخ 1426/7/2هـ ـ ورد خطاب مدير �شرطة العا�صمة
المقد�سة رقم ( )25/11/2/20/326في 1426/7/27هـ ـ م�شفوع ًا به �صورة من
تقرير البحث الجنائي ،وبعد اطالع الدائرة عليه ا�ستدعت معد التقرير بموجب
خطابها رقم ( )2/5180في 1426/7/18هـ ـ للح�ضور أ�مام الدائرة بجل�سة يوم
1426/8/22هـ ـ ال�ستكمال الف�صل في الق�ضية .وبجل�سة 1426/8/22هـ ـ ح�ضر
المدعي وكالة ....../وح�ضر لح�ضوره ممثل المدعى عليها ....../وح�ضر ُم ِعد
تقرير البحث الجنائي النقيب ....../المدون بياناته بدفتر ال�ضبط ،ثم �س أ�لت
الدائرة ُم ِعد التقرير عن كيفية التو�صل �إلى �إثبات أ�ن البلدية هي التي قامت بهدم
منزل المدعي؟ فذكر ب أ�ن �شهود العيان ذكروا ب أ�ن هناك �سيارات ر�سمية ح�ضرت
�إل��ى الموقع ومعها أ�ح��د المراقبين يحمل جهاز ًا ،وعند �س ؤ�ال �صاحب البيت
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المجاور لمنزل المدعي أ�فاد ب أ�نه ال يعلم أ�ي الجهات هي التي قامت با إلزالة،
وهذا فيه دليل على أ�نه ال ُيجزم ب أ�ن البلدية هي التي هدمت منزل المدعي ،وربما
أ�ن �صاحب البيت المجاور لمنزل المدعي له م�صلحة في �إزالة المنزل وبخا�صة
أ�نه كان كثير التردد على الدفاع المدني ،وقام ب�إبالغهم ب أ�ن المنزل فيه خطورة
�إذا بقي على حاله .وب�س ؤ�ال المدعي وكالة عما ذكره ُم ِعد التقرير طلب أ�ج ًال للرد.
وبجل�سة 1426/9/7هـ ح�ضر المدعي وكالة ....../المدون بياناته بدفتر ال�ضبط
وح�ضر لح�ضوره ممثل المدعى عليها ....../الحا�ضر في الجل�سات الما�ضية،
وب�س ؤ�ال المدعي وكالة عما طلب له أالجل؟ قرر اكتفاءه بما �سبق تقديمه وذكره.
وبجل�سة 1426/11/8ه���ـ ح�ضر المدعي وك��ال��ة ....../وح�ضر لح�ضوره ممثل
المدعى عليها ......ف�س أ�لت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ �إزالة المبنى؟ فقرر
ب أ�ن ا إلزالة تمت في تاريخ 1420هـ ـ و�س أ�لته عن بينته في دعواه؟ فقرر ب أ�نه لي�س
لديه بينة �إال التقرير ال�صادر من البحث الجنائي والم ؤ�رخ في 1423/7/21هـ
ثم بعد ذلك �س أ�لت الدائرة الحا�ضرين لديها هل لديهما ما يقدمانه أ�و ي�ضيفانه
فقررا االكتفاء بما �سبق تقديمه وذكره .وح�صر المدعي وكالة دعوى موكله في
طلب �إلزام أ�مانة العا�صمة المقد�سة بتعوي�ض موكله عن هدم منزله الواقع بحي
العمرة بمبلغ وقدره ( 420.000ريال) أ�ربعمائة وع�شرون أ�لف ريال ،وبمبلغ قدره
لليجارات ،وطلب
(45.000ريال) خم�سة و أ�ربعون أ�لف ريال عن كل �سنة قيمة إ
ممثل المدعى عليها رف�ض الدعوى.

حيث �إن المدعي ح�صر دعواه في طلب �إلزام المدعى عليها ـ أ�مانة العا�صمة
المقد�سة ـ بتعوي�ضه عن هدم منزله الواقع بحي العمرة بمبلغ قدره ()420.000
أ�ربعمائة وع�شرون أ�لف ريال ،وبمبلغ وقدره ( )45.000خم�سة و أ�ربعون أ�لف ريال
لليجارات ،وطلب ممثل المدعى عليها رف�ض الدعوى .ف�إن
عن كل �سنة قيمة إ
التكييف ال�سليم لهذه الدعوى يعتبر من دعاوى التعوي�ض الموجهة من ذوي ال� أش�ن
�إلى الحكومة والتي أ��س ِن َد الف�صل فيها لديوان المظالم بموجب المادة (/1/8ج)
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من نظامه ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )51/وتاريخ 1402/7/17هـ.
وحيث �إنه عن قبول الدعوى �شك ًال فالثابت أ�ن �إزالة مبنى المدعي تمت في عام
1420هـ ،كما ذكر ذلك وكيل المدعي بجل�سة يوم 1424/12/24هـ ـ وبجل�سة يوم
1426/11/8هـ ،وهو أالمر الذي لم تعتر�ض عليه المدعى عليها ،وبناء عليه ف�إن
ن�شوء الحق في المطالبة بالتعوي�ض يبد أ� من تاريخ ا إلزالة ،وحيث �إن الثابت أ�ن
المدعي قد تقدم �إلى الديوان بتاريخ 1424/3/24هـ ـ ف�إن الدعوى والحالة هذه
تعتبر مقبولة �شك ًال لتقدم المدعي خالل المدة المحددة ـ خم�س �سنوات ـ في
المادة الرابعة من قواعد المرافعات وا إلجراءات أ�مام ديوان المظالم ال�صادرة
بقرار مجل�س الوزراء رقم ( )190لعام 1409ه ــ .وحيث �إنه عن مو�ضوع الدعوى
ف�إن المدعي يدعي في دعواه أ�ن أ�مانة العا�صمة المقد�سة قد قامت ب�إزالة منزله
وهدمه .وحيث �إن الثابت من أالوراق أ�ن المدعى عليها أ�نكرت قيامها بهذه
ا إلزالة ،وقدمت عدد ًا من الخطابات ال�صادرة عنها تفيد عدم قيامها با إلزالة
وعدم علمها بها �سواء عن طريق البلدية الفرعية الم�س ؤ�ولة عن الموقع ـ محل
الدعوى ـ أ�و عن طريق لجنة الك�شف على المباني ا آليلة لل�سقوط ،وال يمكن
االدعاء ب أ�ن هذه الخطابات �صنعتها المدعى عليها من تلقاء نف�سها حتى تدافع
عن نف�سها ،أ�و تدفع بعدم ا إلزالة ،ألن الظاهر من تلك الخطابات أ�ن تواريخها
كانت قبل �إقامة الدعوى أ�مام الديوان ،ولو كان هذا االدعاء �صحيح ًا ال�صطنعت
تلك الخطابات بعد تقدم المدعي �إلى الديوان .وحيث �إن المدعي وكالة قد قرر
ب أ�ن بينته على قيام أالمانة بهدم منزل موكله هو تقرير البحث الجنائي الم ؤ�رخ
في 1423/7/21ه ــ .وبما أ�ن الدائرة قد ح�صلت على �صورة من التقرير واطلعت
عليه ف�إنها قد تو�صلت �إلى النتائج ا آلتية :أ�و ًال :جاء التقرير مبهم ًا وخالي ًا من ذكر
نوع ا إلزالة وتاريخها وم�سبباتها ومن الذي ت�سبب فيها .ثاني ًا :ت�ضمن التقرير ب أ�ن
�إعداده كان بناء على تحريات وا�ستنتاجات ،وهذه التحريات واال�ستنتاجات أ�مور
غير قاطعة ال ترقى �إلى ثبوت ا إلزالة من قبل المدعى عليها وال يمكن االرتكاز
�إليها ،والتقرير بهذه ال�صورة ال يمكن اعتباره م�ستند ًا مثبت ًا لدعوى المدعي في
مواجهة المدعى عليها؛ حيث �إنه ال يعدو أ�ن يكون مجرد قرينة �ضعيفة ال يجوز
أ�ن تكون طريق ًا من طرق ا إلثبات في الق�ضاء ،فكما أ�ن �شهادة الواحد ال تُقبل
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�إذا كان �سببها الظن والتخمين أ�و كانت غير مو�صلة فكذلك التقرير .ثالث ًا :لم
يجزم ُم ِعد التقرير ب أ�ن البلدية هي التي قامت با إلزالة بل �شكك في ذلك ،وهذا
الت�شكيك يبطل أ��صل التقرير ألن ُم ِعد التقرير عندما ا�ستجوبته الدائرة بجل�سة
1426/8/22هـ ـ ذكر ب أ�ن �شهود العيان هم الذين ذكروا ب أ�ن هناك �سيارات ر�سمية
ح�ضرت �إلى الموقع ومعها أ�حد المراقبين ...فكيف يقال ب أ�ن البلدية هي التي
قامت با إلزالة بناء على وجود �سيارات ر�سمية ومعها أ�حد المراقبين؟ أ�ال يمكن
أ�ن تكون تلك ال�سيارات الر�سمية من لجنة التعديات أ�و غيرها؟ �إ�ضافة �إلى أ�ن
ُمعد التقرير لم يحك قوله بل حكى قول ال�شهود ،ومن هم؟ وهل هم عدول أ�م ال؟
ومع وجود االحتمال يبطل اال�ستدالل ،وال ينال ذلك مما ذكر من أ�ن �إزالة المباني
ا آليلة لل�سقوط من اخت�صا�ص البلدية وهي الم�س ؤ�ولة عن ذلك ،وهذا يرجح عدم
قيام البلدية با إلزالة ،ألن ُم ِعد التقرير قد ذكر ب أ�ن �صاحب البيت المجاور لمنزل
المدعي قرر ب أ�نه ال يعلم أ�ي الجهات هي التي قامت با إلزالة ،وفي عدم علم
المجاور للموقع أ�ي الجهات المزيلة دليل على أ�نه ربما تكون غير البلدية� ،إ�ضافة
�إلى قول ُم ِعد التقرير ب أ�ن �صاحب البيت المجاور له م�صلحة في �إزالة المنزل،
فلو كانت البلدية هي التي قامت با إلزالة لحر�ص الجار على دفع التهمة عن نف�سه،
وبخا�صة أ�نه كان كثير التردد على الدفاع المدني وهو الذي قام ب�إبالغهم ب أ�ن
بقاء المنزل على حالته فيه خطورة كبيرة .وال ينال من ذلك ما ُذ ِك َر أ�ي�ض ًا من
أ�ن خطاب ا إلمارة رقم (���/249298ض) وتاريخ 1423/12/1هـ ـ قد أ�ثبت ب أ�ن
البلدية هي التي قامت بالهدم ألن خطاب ا إلمارة مبني على ما جاء في التقرير،
وقد ح�ضر ُم ِعد التقرير بنف�سه ولم يجزم ب أ�ن البلدية هي التي قامت بالهدم،
أالمر الذي تنتهي معه الدائرة بنا ًء على ذلك �إلى الق�ضاء برف�ض الدعوى ،وال
يحتاج أالمر �إلى بحث حالة المبنى وخ�شية �ضرره وبحث ما ن�ص عليه الفقهاء في
وجوب �إزالته درء ًا لخطره� ...إلخ ،ألنه لم يثبت قيام البلدية بهدم منزل المدعي،
ولو ثبت ذلك لبحثت الدائرة تلك الم�سائل .لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة:
برف�ض الدعوى املقامة من� ....../ضد /أ�مانة العا�صمة املقد�سة ،وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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حكمت الهيئة :بت أ�ييد احلكم رقم /1د/ف 20/لعام 1427هـ ـ ال�صادر فـي الدعوى
رقم /2/824ق لعام 1424هـ ـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /2/902ق لعام 1420هـ ـ
رقم الحكم االبتدائي /67د�/إ 9/لعام 1426هـ ـ
رقم حكم التدقيق /218ت 1/لعام 1427هـ ـ
تاريخ الجل�سة 1427/3/26هـ ـ

تعوي�ض ـ تعوي�ض عن قرار �إداري ـ أ�ركان امل� ؤ
س�ولية التق�صريية ـ خمالفة النظام
ـ أ�دلة ا إلثبات ـ تعوي�ض عن تكاليف ح�ضور جل�سات نظر الدعوى ـ تعوي�ض عن
تفويت املبيعات ـ التعوي�ض عن أال�ضرار االحتمالية.

نظام المطبوعات والن�شر ال�����ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )17/وتاريخ
1402/4/13هـ.

منع الجهة ا إلدارية بيع الكتاب بعد ف�سحه (ا إلذن بت�سويقه) دون �سند من النظام
خط أ� يوجب التعوي�ض متى اكتملت أ�ركانه ـ والتعوي�ض يكون بقيمة الكتاب وقت
ا إليقاف بعد حيازة الجهة ا إلداري��ة للكتب الممنوعة ـ التعوي�ض أ
بالر�ش ال يكون
منهي ًا للنزاع في ظل �سريان قرار المنع ـ التعوي�ض ال يكون �إال عن أ��ضرار حقيقية
وواقعة وظاهرة ومن�ضبطة ـ من ذلك التعوي�ض عن تكاليف وم�صاريف ح�ضور نظر
الق�ضية أ�مام الديوان ـ جميع م�صروفات تح�ضير الكتاب و�إخراجه للجمهور تدخل
�ضمن القيمة البيعية للكتاب ،فتدخل �ضمن طلب قيمة بيع ن�سخ الكتاب المتبقية ـ
التعوي�ض عن تفويت المبيعات معار�ضة لتعوي�ض المدعي بقيمة المتبقي من ن�سخ
الكتاب ،كما أ�نها أ�رباح احتمالية فيها من الجهالة ما ت أ�بى ال�شريعة التعوي�ض عنها ـ
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الطلب الخالي من دليل ا إلثبات على ال�ضرر يوجب رف�ض طلب التعوي�ض ـ عدم �إبراز
عقد ا إليجار لمخزن الكتب وتحديد م�ساحة المخزن والم�ستغل منه لذلك وا�ستغالل
المدعي للعقار في أ�مور أ�خرى غير الكتب يوجب رف�ض الطلب المتعلق بذلك.
هيئة التدقيق :تعديل منطوق الحكم ب�إ�ضافة ا�شتراط ت�سليم المدعي ن�سخ المو�سوعة
المذكورة في أ��سباب حكم الدائرة.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�سبما يظهر من أ�وراقها بالقدر الالزم للحكم فيها
ب أ�نه بتاريخ 1420/5/21هـ ـ تقدم المدعي با�ستدعاء أ�و�ضح فيه أ�نه قام أ�وائل عام
1413هـ ـ بت أ�ليف كتاب عن الق�ضاء والق�ضاة في المملكة العربية ال�سعودية ،وتقدم
�إلى وزارة ا إلعالم فرع العا�صمة المقد�سة بطلب الح�صول على �إذن طبع للكتاب
وف�سحه ،وتم فح�صه وتدقيقه ف�صدر �إذن الطبع بموجب الخطاب رقم (/2/1905م)
وتاريخ 1418/11/17ه���ـ ،فتمت طباعة الكتاب على نفقة بع�ض المح�سنين عبر
و�سائل ا إلعالم المقروءة .ثم تقدم المدعي بطلب لفرع الوزارة للح�صول على �إذن
ف�سح نهائي لت�سويقه ،ف�صدرت الموافقة بذلك بموجب الخطاب رقم (/2/1446م)
وتاريخ 1419/8/19ه��ـ ،وبعد ذلك تم الت�سويق وعر�ضه في المكتبات ،وبعد فترة
من الزمن قامت ا إلدارة العامة للمطبوعات بالعا�صمة المقد�سة با�ستدعاء المدعي
بالخطاب رقم (/2/406م) وتاريخ 1420/3/7ه���ـ ،وطلبت منه �إيقاف ت�سويق
الكتاب وعدم بيعه ،بل تم التعميم على جميع فروع الوزارة ومداخل المملكة العربية
ال�سعودية الجوية والبرية والبحرية ب�سحب الكتاب وعدم تداوله في أال�سواق� ،إال أ�ن
المدعي أ�فادته ا إلدارة المذكورة ب أ�نه لن يوقف ت�سويق الكتاب �إال بدفع تكاليف
المو�سوعة ،وقد قام المدعي بمراجعة ا إلدارة عدة مرات إلع��ادة قرارهم �سالف
الذكر� ،إال أ�نهم أ��صروا على قرارهم بوقف الكتاب ،و�إن هذا ا إليقاف قد ت�سبب له
في بالغ ال�ضرر المعنوي وال��م��ادي .وانتهى �إل��ى طلب الحكم �ضد المدعى عليها
ب��ا آلت��ي1 :ـ��ـ �صدور الحكم ب�إلغاء ق��رار ا إلي��ق��اف ال�صادر من قبل ا إلدارة العامة
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للمطبوعات بالعا�صمة المقد�سة وال�سماح له ت�سويق الكتاب وت��داول��ه 2 .ـ �إلزام
المدعى عليها بتعوي�ضه عن ال�ضرر المادي والمتمثل في مبلغ ( 480.000ريال)،
ويتمثل هذا المبلغ المادي من بيع المو�سوعة وي�ضاف �إليه مبلغ ( 350.000ريال)
عن تكاليف جمع المعلومات وطبع المو�سوعة وخالفه .وقد أ�حيلت الق�ضية �إلى
الدائرة ا إلداري��ة التا�سعة ب�شرح ف�ضيلة رئي�س فرع دي��وان المظالم بمنطقة مكة
المكرمة ـ جدة ،بنا ًء على توجيه معالي الرئي�س المكلف بتاريخ 1421/3/25هـ
فبا�شرت نظرها على نحو ما ورد في دفتر �ضبط الجل�سات .وبجل�سة 1421/5/6هـ
أ�فاد المدعي ب أ�ن وكيل وزارة العدل ا�ستدعاه قبل ع�شرة أ�يام تقريب ًا وفهم منه ب أ�نه
�سيكتب للديوان ولوزارة ا إلعالم إلنهاء المو�ضوع ،ألن وجهة النظر حول الكتاب ال
ترقى �إلى وقف الكتاب .وبجل�سة 1421/6/5ه��ـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة
أ�رفق بها بع�ض الم�ستندات وانتهى فيها �إلى أ�ن المدعي قد ح�صل على �إذن بطباعة
م�سودة كتابه بموجب ا إلذن رقم (/2/1905م) وتاريخ 1418/11/17هـ ،ثم ح�صل
على الف�سح النهائي لطباعة الكتاب وتوزيعه داخل المملكة بموجب الف�سح رقم
(/2/1446م) وتاريخ 1419/8/19ه��ـ ،ثم ورد للوزارة خطاب معالي وزير العدل
رقم ( )19/46042في 1419/12/27هـ ـ المبني على ما ُن ِ�شر بجريدة الريا�ض في
عددها ( )1148ال�صادر يوم الجمعة 1419/9/14هـ ـ حول �إ�صدار الكتاب ،حيث
�إن م ؤ�لف الكتاب قام بعر�ضه على معالي وزير العدل قبل ن�شره لق�صد تقري�ضه أ�و
التقديم له ،وات�ضح بعد درا�سته وا�ستعرا�ضه أ�ن البيانات التي بنى عليها الم ؤ�لف
كتابه معلومات غير موثقة وجملة كبيرة منها خالف ال�صواب ومنهجه في الترجمة
منهج م�ضطرب وال يعول عليه ،كما أ�ن جملة من التواريخ أ
والع��وام غير �صحيحة
والكتاب ملي ٌء بالت�صحيفات في أ��سماء المحاكم و أ��سماء الق�ضاة والكاتب غير
متخ�ص�ص ،و أ��شار معالي وزير العدل �إلى أ�نه جرى �إفهام الم ؤ�لف ب أ�ن الكتاب غير
�صالح للن�شر وتم �إطالعه على ثالث وثالثين مالحظة جوهرية على الكتاب ولكنه
لم يعرها �شيئ ًا من اهتمامه ول��م يتدارك �شيئ ًا كثير ًا منها ،وت��م �إ�شعاره بعدم
الموافقة على رغبته في تقري�ض الكتاب أ�و ن�شره .واختتم معاليه برغبة وزارة العدل
في عدم ف�سح هذا الكتاب أ�و ا إلذن بطبعه ون�شره ،وعليه تم توجيه عدة خطابات
وكان �آخرها الخطاب رقم (/2/406م) وتاريخ 1420/3/7ه��ـ ،و أ�بدى ا�ستعداده
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بعدم طباعة الكتاب ثم تقدم المدعي بدعوى �ضد الوزارة لدى فرع ديوان المظالم
بمنطقة مكة المكرمة ـ جدة برقم (/2/902ق) وتاريخ 1420/5/20هـ ،حيث طلب
الديوان ا إلفادة ،فتمت �إفادتهم بموجب خطاب معالي الوزير رقم (م/و)1/6006/
وتاريخ 1420/8/15ه��ـ ،ثم رفع المدعي ا�ستدعا ًء للمقام ال�سامي يتظلم فيه من
�إيقاف ال��وزارة لكتابه ،وعليه تم الرفع با إلفادة للمقام ال�سامي من قبل الوزارة
بموجب الخطاب رقم (م/و )8/1280/وتاريخ 1421/3/1ه��ـ ،وت�ضمن الخطاب
أ��سباب ا إليقاف ال�سابق ذكرها ،واقترح ب أ�ن تحدد وزارة العدل مالحظاتها على
الكتاب و أ�رقام ال�صفحات الواردة فيها تلك المالحظات ومن ثم يكلف مخت�صون
من وزارة العدل وا إلع�لام لمراجعتها والتوجيه بما يرونه في هذا ال�صدد .ومما
�سبق يت�ضح أ�ن وزارة ا إلعالم قامت ب�إيقاف ف�سح الكتاب بنا ًء على طلب معالي وزير
العدل ألنها الجهة الم�س ؤ�ولة عن الق�ضاء والق�ضاة في المملكة ،و أ�ن الم�س ؤ�ولية عن
�صحة أ�و عدم �صحة المعلومات التي ا�شتمل عليها الكتاب تقع على عاتق الم ؤ�لف و أ�ن
دور وزارة ا إلعالم فيما يتعلق بعملية الف�سح ينح�صر في التثبت من خلو الكتاب من
أ�ي محظور من محظورات الن�شر التي ن�ص عليها نظام المطبوعات والن�شر .و أ�ما
�إذا ت أ�كد للوزارة بعد منح الف�سح عدم �صالحية الكتاب للن�شر بنا ًء على �شهادة من
الجهة الم�س ؤ�ولة عن الق�ضاء في المملكة فقد اقت�ضت الم�صلحة �إيقاف ف�سح الكتاب
حتى ال يترتب على ن�شره �إح ُ
��داث �شيء من البلبلة أ�و الت�ضليل للقراء ،أ�و �إلحاق
أ��ضرار ب أ�ي من الجهات أ�و أالف��راد الذين لهم عالق ٌة بمو�ضوع الكتاب .كما ت ؤ�كد
وزارة ا إلعالم عدم م�س ؤ�وليتها عن أال�ضرار والخ�سائر التي يمكن أ�ن ت�صيب الم ؤ�لف
من جراء �إيقاف ف�سح الكتاب ،حيث �إن تلك الخ�سائر ترتبت ب�سبب خط أ� الم ؤ� ّلف
عندما �ضمن كتابه معلومات غير �صحيحة أالم��ر ال��ذي ا�ستدعى �إيقاف ف�سحه،
وعليه ف�إنه لي�س للم ؤ�لف الحق في الرجوع على الوزارة بالتعوي�ض عن نتائج أ�خطائه.
أ�ما مطالبته ب�إلغاء القرار الذي اتخذته ال��وزارة ب�إيقاف ف�سح كتابه فهذا يتوقف
على ما يتم اتخاذه من قبل وزارة العدل حيال تحديد المالحظات وقيام الم ؤ�لف
بتالفيها وت�صحيح كتابه في �ضوئها ،فعند ذلك يمكن لوزارة ا إلعالم �إعادة ف�سح
الكتاب ،وا�ستناد ًا لكل ما �سبق يطالب الدائرة نيابة عن الوزارة برف�ض الدعوى بما
ت�ضمنته من مطالبة المدعي ب�إلغاء قرار الوزارة �إيقاف ف�سح كتابه وكذا مطالبته
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بالتعوي�ض من جراء ذلك القرار .وبجل�سة 1421/7/4هـ ـ قدم المدعي مذكرة انتهى
فيها �إلى تم�سكه ب�إلزام المدعى عليها ب�إعادة ف�سح الكتاب وتعوي�ضه عن الخ�سائر
المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء قرار ا إليقاف .وبجل�سة 1421/8/4هـ
قدم ممثل المدعى عليها مذكرة كرر فيها ما جاء في مذكرته ال�سابقة ،و أ�كد على
أ�ن الوزارة ال مانع لديها من تنفيذ االقتراح ال�سابق ،الذي يت�ضمن عر�ض الكتاب
على لجنة م�شكلة من مجموعة من المخت�صين من وزارة ا إلعالم ووزارة العدل و أ�ي
جهة مخت�صة أ�خ��رى تراها ،لالطالع على مالحظات وزارة العدل حول الكتاب،
وتقديم تقرير مف�صل عن ذلك �إلى الدائرة مع التو�صية بعدم �صالحية الكتاب
للن�شر من عدمه .وبجل�سة 1421/8/16هـ ـ قدم المدعي مذكرة انتهى فيها �إلى
تم�سكه بطلباته ال�سابقة ،وب�س ؤ�اله من قبل الدائرة عن رغبة الوزارة في ت�شكيل لجنة
لدرا�سة الكتاب والمالحظات المثارة حوله قرر موافقته وطالب ب�إيقاف ال�سير في
نظر الدعوى لحين انتهاء وزارة ا إلع�لام من اتخاذ ا إلج��راءات النظامية ،وليكن
ذل��ك خ�لال أ�رب��ع��ة أ��شهر ،فحكمت ال��دائ��رة بوقف ال�سير في ال��دع��وى .وبجل�سة
1422/1/21هـ أ�عيد النظر في الدعوى من قبل الدائرة وتبين عدم انتهاء أ�عمال
اللجنة وبعر�ض أالمر على المدعي وافق على االنتظار لحين انتهاء أ�عمال اللجنة.
وبجل�سة 1422/5/1ه��ـ قرر ممثل المدعى عليها أ�ن وزارة العدل �سمحت للمدعي
ببيع الن�سخ المتبقية بموجب خطابها الموجه �إلى وزارة ا إلعالم في 1422/3/10هـ،
وبنا ًء على ذلك ف�إن وزارة ا إلعالم �ستجيب المدعي �إلى طلبه �إذا أ��سقط دعواه أ�مام
الدائرة ،حيث �ستقوم ال��وزارة بعد تنازله عن الدعوى بالتعميم بال�سماح للمدعي
ببيع ما تبقى من كتابه .وبعر�ض هذا أالم��ر على المدعي قرر ح�صر دع��واه في
المطالبة بالف�سح ع��ن الكتاب وتعوي�ضه ع��ن أال���ض��رار التي يدعيها .وبجل�سة
1422/6/28ه��ـ��ـ��ـ ق��دم المدعي مذكر ًة انتهى فيها �إل��ى تم�سكه بمطالبته وزارة
ا إلع�لام ب���إع��ادة ف�سح الكتاب با إل�ضافة �إل��ى التعوي�ض المادي والمعنوي وقدره
( )1.314.420مليون وثالثمائة و أ�ربعة ع�شر أ�لف ًا و أ�ربعمائة وع�شرون ريا ًال.
وبجل�سة 1422/8/5هـ ـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة انتهى فيها �إلى أ�نه تم
االتفاق مع المدعي أ�مام الدائرة الموقرة على أ�نه في حالة ال�سماح له بتوزيع ما
تبقى لديه من ن�سخ ف�إنه �سوف يتنازل عن الدعوى �ضد وزارة ا إلعالم ،وعلى ذلك
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قامت الوزارة ب�شكل ودي ب�إقناع وزارة العدل بالتنازل عن �شكواها �ضد ذلك الكتاب
وال�سماح بتوزيع ما تبقى من ن�سخ ،وفي حالة رغبته في طباعة الكتاب مرة أ�خرى
ف�إنه ي ؤ�خذ بالح�سبان وج��وب عر�ضه من قبل ال��وزارة على وزارة العدل لمعرفة
مالحظاتها عليه قبل �إعطائه ا إلذن بطباعة الكتاب مرة أُ�خرى .وتمت موافقة وزارة
العدل على ما اقترحته الوزارة ،وتم �إبالغ الدائرة الموقرة بذلك مع تم�سك الوزارة
بعدم ال�سماح له بتوزيع الكتاب المذكور �إال بعد التنازل ب�شكل نهائي عن دعواه �ضد
وزارة ا إلعالم بكامل طلباتها .و أ��ضاف ممثل المدعى عليها ب أ�ن المدعي أ��صر في
جل�سة 1422/5/1هـ ـ على طلبه بالحكم له بالتعوي�ض عما لحقه من �ضرر من جراء
منع كتابه من التوزيع خالل الفترة ال�سابقة ،وبناء عليه ف�إنه يتم�سك بما تم االتفاق
عليه مع المدعي بتنازله الكامل عن الدعوى المرفوعة من قبله �ضد ال��وزارة وما
تحتويه من مطالبات ،وفي حالة عدم ا�ستجابته لهذا ال�شرط ف�إن ال��وزارة �سوف
ُتبقي قرار منع توزيع الكتاب لحين الف�صل في تلك الدعوى من قبل ديوان المظالم،
مع تحمله كامل الم�س ؤ�ولية عن أ�ي ن�سخ ت�ضبط في مراكز التوزيع أ�و يقوم المدعي
ببيعها �إلى أ�ي جهة أ�خرى .وبتاريخ 1422/11/22ه��ـ أ��صدرت الدائرة حكمها رقم
(/18د�/إ )9/برف�ض ال��دع��وى .وبعر�ض الحكم على هيئة التدقيق ـ الدائرة
ال�ساد�سة ـ أ��صدرت حكمها رقم (/6ت )6/لعام 1423هـ ـ بنق�ض الحكم و�إعادته
للدائرة على �ضوء المالحظات الواردة في حكم الهيئة ،وبتاريخ 1423/3/30هـ ـ
أ�حيلت الق�ضية للدائرة .وبجل�سة أالحد 1423/7/8ه��ـ قدم ممثل المدعى عليها
مذكرة أ�و�ضح فيها ال�سند النظامي للوزارة في �إيقاف كتاب المدعي بعد ف�سحه ألن
العرف جرى لدى ال��وزارة ب أ�ن تقوم بمراجعة الكتاب المراد ف�سحه ،وتركز على
المحظورات التي ن�ص عليها نظام المطبوعات والن�شر ،أ�ما فيما يتعلق بمحتويات
الكتاب من تواريخ وترجمات ف�إنها تكون تحت م�س ؤ�ولية الم ؤ�لف ،أ�ما عن أ��سا�س
�إر�سال الخطاب الموجه من وزارة العدل �إل��ى وزارة ا إلع�لام بخ�صو�ص الكتاب
المذكور �إذ ورد لوزارة ا إلعالم �شكوى من وزارة العدل �ضد الكتاب ال�شتماله على
معلومات غير �صحيحة عن بع�ض الق�ضاة ...وبذلك أ��صبحت وزارة العدل مدعية
أ�مام وزارة ا إلع�لام �ضد م ؤ�لف الكتاب ،وعليه تم �صدور خطاب ال��وزارة ب�إيقاف
الكتاب ب�شكل م ؤ�قت لحين االنتهاء من مراجعته ومعرفة مالحظات وزارة العدل.
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وبجل�سة أالحد 1423/8/21ه��ـ قدم المدعي مذكرة أ�و�ضح فيها أ�ن ممثل المدعى
عليها ممتنع وغير متجاوب مع طلبات الدائرة المتمثلة في �صورة القرار الخا�ص
ب�إيقاف المو�سوعة تطبيق ًا لنظام المطبوعات والن�شر ونظام حماية حقوق الم ؤ�لف
لليقاف ما
والحرية الفكرية على القرار المذكور ،كما جعل ال�سند النظامي إ
تعارفت عليه وزارة ا إلعالم ،والق�ضاء ا إلداري ال يقبل أالعراف ،كما أ�ن مواد نظام
المطبوعات قدم الف�سح ال�صادر من فروع الوزارة وتحفظ الحقوق من المتالعبين،
كما أ�ن خطاب وزير العدل هو ال�شرارة أالولى في ا إليقاف وال يخفى عدم االعتماد
عليه ،كما �صدر خطاب معالي وزير العدل المكلف ال�شيخ ....../رقم ()22/1182
وتاريخ 1422/3/1هـ ـ الموجه لوزير ا إلعالم بال�سماح ببيع المو�سوعة ،ولكن الوزارة
لم ت أ�خذ به وبقيت على ا إليقاف �إلى أ�ن يتنازل عن طلب التعوي�ض .كما أ�ن الواجب
نظام ًا بل المعهود أ�ن أ�ي مخالف يتم ا�ستجوابه ومن ثم يتم التجريم ،وذلك ح�سب
م��ا ن�صت عليه ال��م��ادة أالرب��ع��ون م��ن نظام المطبوعات والن�شر ،كما أ�ن نظام
المطبوعات والن�شر ال يجيز ا إلي��ق��اف �إال بوجود مخالفات من�صو�ص عليها في
النظام ،ولمدة حددها النظام ،وبتوقيع من معالي وزير ا إلعالم أ�و بموافقة من رئي�س
مجل�س الوزراء .وختم مذكرته بطلب �إعادة ف�سح الكتاب مع بيان الخط أ� وال�صواب
وكيفية الت�صويب بال�سطر وال�صفحة والجزء وتعوي�ضه مادي ًا ومعنوي ًا .وبجل�سة
الثالثاء 1424/2/13هـ ـ قدم المدعي مذكرة تبين الن�سخ المتبقية التي بلغ عددها
( )1190وا�ستئجار موقع لتخزين الكتب فقد اقتطع جزء ًا من أ�ر�ض قام با�ستئجارها
وو�ضعها مخزن ًا ،وجعل للكتب ن�سبة من ا إليجار (ربع ا إليجار ،أ�لفا ريال لل�سنة)
علم ًا ب أ�ن ال�سنتين أالخيرتين لم ينتفع منهما �إال في التخزين ،أ�ما عن أال�ضرار
المعنوية فهي ال�سمعة الناتجة عن �إيقاف ن�شاطه الثقافي ومنع كتاباته في الجرائد
ومحاربته في منع البيع في المكتبات والجهات الر�سمية ،و�سحب ذكر المو�سوعة في
المراجع الخا�صة بالتراجم في مجلة وزارة العدل والبحث عن مترجم عن الق�ضاة
بد ًال من مو�سوعته ،وعدم قبول تراجم قام ب�إر�سالها �إلى مجلة العدل وحدوث أ�مرا�ض
وعلل وزي��ادة م�ضاعفات بع�ض أالم��را���ض ،...أ�م��ا أال���ض��رار المادية ف أ�حال �إلى
المذكرات ال�سابقة منع ًا للتكرار .وبجل�سة الثالثاء 1424/4/17ه����ـ ق��دم ممثل
المدعى عليها مذكرة طلب فيها ت�شكيل لجنة من الدائرة لح�صر الكميات الموجودة
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لدى المدعي قبل �صدور المنع وبعده ،ألن غالبية الم�ستندات المقدمة من المدعي
ال تمت ب أ�ية �صلة للمو�ضوع ،لذا على المدعي تقديم أ��صول فواتير طباعة الكتاب
و أ����ص��ول العقود الخا�صة للم�ستودعات .وبجل�سة الثالثاء 1424/3/26ه��ـ��ـ��ـ كرر
المدعي في مذكرته ما �سبق أ�ن قدمه في المذكرات ال�سابقة .وبجل�سة يوم الثالثاء
1425/3/20هـ قدم المدعي تقرير المحا�سب ....../للدائرة بتاريخ 1425/2/13هـ ـ
المت�ضمن خ�سائر المدعي جراء �إيقاف وزارة ا إلع�لام له ،وبالتالي أ�حقيته عن
الخ�سائر بمبلغ وقدره مليون ومائة واثنان وع�شرون أ�لف ًا وثمانمائة و�ستة وت�سعون
ري��ا ًال وه��ي مف�صلة ك��ا آلت��ي :أ�ـ��ـ أ�ج��ور طباعة لعدد ( )2000ن�سخة بمبلغ وقدره
( )108.810رياالت تم دفعها لمطابع بهادر .ب ـ أ�جور البريد بمبلغ ()2.704
رياالت تتمثل في �إر�سال مكاتبات وطرود .ج ـ �إقامة �سفر بمبلغ وقدره ()2.650
ري��ا ًال متمثلة في ا إلق��ام��ة بالفنادق و�سفريات لمدينة الريا�ض ،وذل��ك لمتابعة
الح�صول على التراخي�ص والموافقات الالزمة لطباعة ون�شر الكتاب .د ـ ا إليجارات
بمبلغ وقدره ( )32.000ريال وهو عبارة عن قيمة �إيجار مقر لتخزين الم�سوغات.
هـ ـ أ�دوات مكتبية بمبلغ وقدره ( )192ريا ًال مقابل ملفات و أ�وراق ،وتكاليف أ�خرى
دون م�ستندات بمبلغ وق��دره ( )5.396 +110.580ري��ا ًال ،وبالتالي يكون مقابل
القيمة البيعية للمو�سوعة والمتبقية مبلغ ًا وق��دره ( )297.000ري��ال ،وتفويت
المبيعات لتوقف ت�صريح طباعة الكتابة مبلغ ًا وقدره ( )525.000ريال .وبجل�سة
الثالثاء 1425/4/6هـ ـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أ�و�ضح فيها أ�ن التقرير
المحا�سبي لم ي أ� ِت بجديد ،بل حدد بع�ض التكاليف معتمد ًا على ما قدمه له المدعي
من بع�ض الم�ستندات التي ال ترتب في بع�ض الجوانب �إلى االعتماد عليها في �إثبات
ال�ضرر ،مثل �إيجار محل التخزين للكتاب المذكور ألن أالر�ض الم�ست أ�جرة كبيرة
��را���ض أُ�خ��رى ،وكذلك في تفويت فر�صة
ولي�ست لتخزين المو�سوعة فقط بل ألغ ٍ
ال�شراء من ذلك الكتاب من قبل الجهات الحكومية والم ؤ��س�سات لم يتبين ب�شكل
وا�ضح بالم�ستندات المطلوبة ،بل بني على أ�ن عدم ال�شراء كان �سببه ا إليقاف ح�سب
توهم المدعي .و أ��ضاف أ�نه يود أ�ن يلفت نظر الدائرة �إلى ا آلتي :أ�ن ا إليقاف م ؤ�قت
من قبل ال���وزارة وم��وق��وف على قيام المدعي بتعديل المالحظات ال���واردة على
الكتاب ،مع مالحظة أ�ن عدد الن�سخ المتبقية لدى المدعي عند �إيقاف الوزارة
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لتوزيعه �إياها يفوق العدد المذكور في مذكرته الالحقة ،مما يدل على أ�ن المدعي
لم يتوقف فعلي ًا عن توزيع الكتاب .وختم مذكرته بطلب رف�ض دع��وى المدعي
والحكم له باالمتثال لقرار الوزارة .وبجل�سة ا إلثنين 1425/5/17هـ ـ قامت الدائرة
با�ستدعاء ....../مقدم التقرير المحا�سبي في المبالغ التي يطالب بها المدعي في
التعوي�ض عن الخ�سائر التي لحقته من جراء �إيقاف توزيع مو�سوعته ،وقد ناق�شته
الدائرة في بيان عدد الن�سخ المتبقية حالي ًا ،وهل با�شر عدها على الطبيعة مع بيان
التالف منها �إن وج��د؟ وك��ذا هل اطلع على أ��صول الم�ستندات التي أ��س�سها في
تقريره؟ وهل هي في أ��صل مو�ضوع الدعوى المتعلقة بتكاليف �سفرياته للريا�ض؟
وكذا أ�ج��ور الم�ستودعات و أ�ج��ور ال�شحن وكل ما يتعلق بطلباته بالتعوي�ض؟ فقرر
المحا�سب أ�نه لم يتمكن من االطالع على أ��صول تلك الم�ستندات ،وكذا لم يقف على
الموقع لتحديد وبيان الن�سخ المتبقية .وبجل�سة ا إلثنين 1425/7/28هـ ـ أ�فاد ب أ�نه
لم يتمكن من االتفاق مع المحا�سب على مقدار أالتعاب ،كما أ�فاد ب أ�نه ال ا�ستطاعة
لديه لتحمل أ�تعاب أ�ي خبرة ،علم ًا أ�نه في تاريخ 1425/7/1هـ ـ ت�سلمت الدائرة
خطاب ًا من المدعي يفيد فيه ب أ�نه قام بتكليف مكتب ....../لح�صر أ�عداد الكتب
وقدم �شهادة موقعة من �صاحب المكتب بعدد الن�سخ الموجودة مفادها أ�ن عدد
الن�سخ الكاملة الموجودة من الكتاب ( )1011فقط أ�ل��ف و�إح��دى ع�شرة ن�سخة،
وعدد المجلدات من ن�سخ الكتاب ( )102فقط مائة ومجلدان ،وهي موجودة داخل
حو�ش مك�شوف من الزنك .وبجل�سة الثالثاء 1425/10/17هـ ـ ا�ستو�ضحت الدائرة
من المدعي عما يطالب به من تفويت المبيعات للوزارات أ
والندية أالدبية فقرر أ�نها
تمثل الن�سخ التي منع من بيعها وعددها ( )950ن�سخة كاملة .ثم طلبت الدائرة من
المدعي �إثبات ذلك فذكر أ�ن أالوراق تعزز قوله وم�ستع ٌّد ألداء اليمين على هذا
العدد وعلى ت�سليمها للدائرة ،فطلبت منه الدائرة اليمين ،ف أ�ق�سم باهلل العلي
العظيم أ�ن عدد الن�سخ التي لديه وبحوزته ( )950ن�سخة ،أ�ما عن باقي المطالبات
عن أال�ضرار المادية والمعنوية فذكر المدعي أ�نها مح�صورة في مذكرته المقدمة
في 1425/2/13هـ ،بعد ذلك قرر ممثل المدعى عليها أ�ن قرار المنع ال يزال �ساري ًا
وطلب رف�ض الدعوى .وبناء عليه قررت الدائرة حجز الق�ضية للحكم على أ�ن ينطق
به بجل�سة يوم ا إلثنين 1425/12/27هـ ،وبجل�سة 1425/12/27هـ ـ أ��صدرت الدائرة
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حكمها رق��م (/65د�/إ )9/لعام 1425هـ ـ ب���إل��زام المدعى عليها وزارة الثقافة
وا إلعالم بدفع مبلغ وقدره ( )294.000ريال للمدعي ....../ورف�ض ما عدا ذلك
من طلبات لما هو مو�ضح أ
بال�سباب .وبعر�ضه على هيئة التدقيق ا إلداري ـ الدائرة
أالولى ـ أ��صدرت حكمها رقم (/263ت )1/لعام 1426هـ ـ بنق�ض الحكم و�إعادته
�إلى الدائرة للنظر والف�صل فيها مجدد ًا وفق مالحظات الهيئة .وب�إحالة أالوراق �إلى
الدائرة با�شرت نظرها .وبجل�سة 1426/8/9ه��ـ قرر أالط��راف االكتفاء بما �سبق
وح�صر المدعي طلباته بحكم ال��دائ��رة ال�سابق ،وتم�سك ممثل المدعى عليها
بالالئحة االعترا�ضية على حكم الدائرة ،والكتفاء أالطراف قررت الدائرة حجز
الق�ضية للحكم.

من حيث �إن المدعي قد ح�صر طلباته بالتعوي�ض عن أال�ضرار المادية والمعنوية
المتمثلة في ا آلتي 1 :ـ التعوي�ض عن أ�جور الطباعة لعدد ( 2000ن�سخة) بمبلغ
وقدره ( 108.810ريال) مائة وثمانية �آالف وثمانمائة وع�شرة رياالت لمطبعة
بهادر2 .ـ��ـ التعوي�ض عن أ�ج��ور بريد بمبلغ وق��دره ( )2.704أ�لفان و�سبعمائة
و أ�ربعة رياالت مقابل �إر�سال مكاتبات وطرود 3 .ـ التعوي�ض عن �إقامة و�سفر بمبلغ
وقدره ( )2.650أ�لفان و�ستمائة وخم�سون ريا ًال مقابل ا إلقامة بالفنادق و�سفريات
لمدينة الريا�ض لمراجعة مو�ضوع الكتاب 4 .ـ التعوي�ض عن �إيجار تخزين المو�سوعة
بمبلغ وق��دره ( 32.000ري��ال) اثنان وثالثون أ�لف ري��ال 5 .ـ التعوي�ض عن أ�دوات
مكتبية بمبلغ وق��دره ( )192مئة واثنان وت�سعون ري��ا ًال مقابل ملفات و أ�وراق 6 .ـ
التعوي�ض عن م�صاريف متنوعة تم �صرفها قبل بدء الطباعة الفعلية ،مت�ضمنة
طباعة أ�ولية لبع�ض ال�صفحات وت�صوير ًا وت�صحيح ًا و�إر�ساليات وردود أ��صحاب
الف�ضيلة و���س��ف��ر ًا إلج����راء م��ق��اب�لات وخ�لاف��ه ،وق��د بلغ �إجماليها مبلغ ًا وقدره
( )110.580مائة وع�شرة �آالف وخم�سمائة وثمانون ريا ًال 7 .ـ التعوي�ض عن تكاليف
أ�خرى تتمثل في :أ� ـ أ�جور �شحن بمبلغ وقدره (� )7.000سبعة �آالف ريال .ب ـ نق�ص
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في بع�ض المجلدات التي بيعت بمبلغ وقدره ( )5.610خم�سة �آالف و�ستمائة وع�شرة
رياالت .ج ـ �سفريات للريا�ض لمتابعة الت�صاريح الالزمة والتراخي�ص لطبع الكتاب
بمبلغ وقدره ( )2.1350واحد وع�شرون أ�لف ًا وثالثمائة وخم�سون ري��ا ًال .د ـ طبع
وت�صوير بمبلغ وقدره ( )3.000ثالثة �آالف ريال .هـ ـ مكالمات هاتفية بمبلغ وقدره
( )8.000ثمانية �آالف ري��ال .و ـ �سفريات لح�ضور الق�ضية بفرع الديوان بمبلغ
وقدره ( )9.000ت�سعة �آالف ريال ،ب�إجمالي قدره ( )53.960ثالثة وخم�سون أ�لف ًا
وت�سعمائة و�ستون ري��ا ًال 8 .ـ التعوي�ض عن مقابل القيمة البيعية للمو�سوعة لعدد
الن�سخ المتبقية ( )285.000مائتان وخم�سة وثمانون أ�لف ريال 9 .ـ التعوي�ض عن
تفويت المبيعات وهي على ا آلتي )450.000( :أ�ربعمائة وخم�سون أ�لف ريال للجهات
الحكومية والوزارات 10 .ـ التعوي�ض عن تكلفة الطبعة الثانية لعدم ال�سماح بطباعتها
الحالية بمبلغ وق��دره ( )325.000ثالثمائة وخم�سة وع�شرون أ�ل��ف ري��ال 11 .ـ
التعوي�ض عن مقابل أال�ضرار المعنوية بمبلغ وق��دره ( )400.000أ�ربعمائة أ�لف
ري��ال ،وطلب ممثل المدعى عليها رف�ض الدعوى .وحيث �إن هذه الدعوى ح�سب
التكييف النظامي ال�سليم لها تعتبر من قبيل دعاوي التعوي�ض الموجهة من ذوي
ال� أش�ن �إلى الحكومة والتي أ��صبح الف�صل فيها من اخت�صا�ص ديوان المظالم بموجب
ن�ص المادة الثامنة فقرة (ج) من نظامه ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م)51/
وتاريخ 1402/7/17هـ ،كما تدخل الدعوى تبع ًا لذلك باخت�صا�ص الدائرة النوعي
والمكاني طبق ًا لقرار معالي رئي�س ديوان المظالم رقم ( )11لعام 1406ه ــ .وحيث
ذن نهائي بف�سح الكتاب بتاريخ
�إنه عن قبول الدعوى �شك ًال ف�إن المدعي ح�صل على � إ ٍ
1419/8/19ه��ـ��ـ��ـ م��ن المدعى عليها حتى ت��م ا���س��ت��دع��ا ؤ�ه بخطاب مدير �إدارة
المطبوعات والن�شر بالعا�صمة المقد�سة بتاريخ 1420/3/7هـ ،وطلبت منه �إيقاف
ت�سويق الكتاب وعدم بيعه .وعلى أ�ثره تقدم المدعي بدعواه أ�مام الديوان بتاريخ
1420/5/21هـ ـ مما يكون معه المدعي قد تقدم خالل المدة المحددة ـ خم�س
�سنوات ـ والمن�صو�ص عليها في المادة الرابعة من قواعد ا إلجراءات والمرافعات
أ�م���ام دي���وان المظالم ،وال�����ص��ادرة ب��ق��رار مجل�س ال����وزراء رق��م ( )190وتاريخ
1409/11/16هــ .وحيث �إنه عن مو�ضوع الدعوى ف�إن �إجابة المدعي لدعواه ت�ستلزم
بحث مدى توافر أ�رك��ان الم�س ؤ�ولية التق�صيرية من خط أ� و�ضرر وعالقة �سببية.
1921

ذن بطباعة
وحيث �إنه عن ركن الخط أ� فالثابت من أالوراق أ�ن المدعي ح�صل على � إ ٍ
كتابه تاريخ الق�ضاء والق�ضاة في العهد ال�سعودي وذلك برقم (2/1905م) وتاريخ
1418/1/17هـ من مدير �إدارة المطبوعات بمكة المكرمة ،ثم تقدم المدعي مرة
أُ�خرى للح�صول على �إذن ف�سح نهائي لكتابه لت�سويقه ،ف�صدرت الموافقة من مدير
�إدارة المطبوعات بمكة المكرمة رقم (/2/1446م) وتاريخ 1419/8/19ه��ـ ،كما
أ�ن الثابت من أالوراق أ�ن وزارة ا إلعالم قد أ�وقفت ف�سح الكتاب ومنعته من ت�سويقه
بنا ًء على خطاب معالي وزير العدل رقم ( )1/46042وتاريخ 1419/12/27هـ ـ
الموجه لمعالي وزير ا إلع�لام؛ لوجود بع�ض المالحظات على الكتاب ،فتم �إيقاف
الكتاب بموجب خطاب الوزارة رقم (/2/406م) وتاريخ 1420/3/7هـ ،وحيث �إن
نظام المطبوعات والن�شر ال�صادر ب��ق��رار مجل�س ال���وزراء رق��م ( )65وتاريخ
1402/3/23ه��������ـ ال��م��واف��ق ع��ل��ي��ه ب��ال��م��ر���س��وم ال��م��ل��ك��ي رق���م (م )17/وتاريخ
1402/4/13ه��ـ��ـ��ـ قد نظم في م��واده من الثامنة وحتى الثانية ع�شرة الخطوات
الالزمة الواجبة االتباع للح�صول على تراخي�ص ف�سح ون�شر الكتب ،والتي بنا ًء عليها
أ��صدرت المدعى عليها ف�سحها النهائي للكتاب ،ولم يعط نظام المطبوعات والن�شر
الم�شار �إليه في ذلك الوقت للمدعى عليها حق حب�س الكتب أ�و �إيقاف ت�سويقها في
أ�ي من م��واده ،وم��ن ثم يكون ت�صرفها بوقف توزيع الكتاب بعد ف�سحه النهائي
مخالف ًا لنظام المطبوعات ،وتوافر أ�ركانه من خط أ� و�ضرر وعالقة �سببية بينهما.
وحيث �إنه عن طلب المدعي أالول التعوي�ض عن أ�جور طباعة ( 2000ن�سخة) بمبلغ
وق���دره ( )108.810ري���االت والثاني التعوي�ض ع��ن أ�ج���ور البريد بمبلغ وقدره
( )2.704رياالت مقابل �إر�سال مكاتبات وطرود ،والثالث التعوي�ض عن �إقامة و�سفر
بمبلغ ( )2.650ريا ًال مقابل ا إلقامة بالفنادق و�سفريات لمدينة الريا�ض لمراجعة
مو�ضوع الكتاب ،والخام�س التعوي�ض عن أ�دوات مكتبية بمبلغ وقدره ( 192ريا ًال)
مقابل ملفات و أ�وراق ،وال�ساد�س التعوي�ض عن م�صاريف متنوعة تم �صرفها قبل بدء
الطباعة الفعلية وقدرها ( )110.580ريا ًال .وحيث �إنه بالنظر في هذه الطلبات
تبين أ�نها في حقيقتها م�صروفات تم �صرفها أ�ثناء مراحل تح�ضير الكتاب و�إخراجه
أ�مام الجمهور ،مما يجعلها تدخل �ضمن القيمة البيعية للمو�سوعة التي �ضمنها طلبه
الثامن ،وتنتهي الدائرة �إلى رف�ضها كطلبات م�ستقلة .وحيث �إنه عن طلب المدعي
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الرابع التعوي�ض عن �إيجار تخزين المو�سوعة بمبلغ وقدره ( )32.000ريال فالثابت
من أالوراق أ�ن المدعي لم يبرز عقد ا إليجار ولم يظهر م�ساحة العقار الم ؤ�جر وال
الم�ساحة الم�ستغلة لتخزين الكتب ،كما أ�ن المدعي أ�قر ب أ�نه ي�ستغل العقار في أ�مور
أ�خرى ،والم�ستندات المقدمة من المدعي �صور �ضوئية ال تطمئن الدائرة لها وال
ي�صح الحكم بها ،أالمر الذي تنتهي معه الدائرة �إلى رف�ض هذا الطلب .وحيث �إنه
عن طلب المدعي ال�سابع في الفقرة ( أ� ،ب ،ج ،د ،ه ــ) ف�إن مطالباته هذه جاءت
مر�سلة خالية عما يع�ضدها من أ��سانيد ومن ثم تكون حرية بالرف�ض .وحيث �إنه عن
الفقرة (و) من الطلب ال�سابع التعوي�ض عن تكاليف ح�ضور الق�ضية بفرع الديوان
بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ ( )9.000ريال ف�إن الدائرة ت�شير �إلى أ�ن المدعي كان
يراجع الديوان بنف�سه ويح�ضر جميع الجل�سات وهو من خارج محافظة جدة؛ �إذ �إنه
من �سكان محافظة الطائف ،وحيث �إن الباعث على �إقامة دعواه هو خط أ� المدعى
عليها ب�إيقاف كتابه والذي أ�ثبتته الدائرة في بداية أ��سبابها لهذا الحكم ،ولما كان
أالم��ر كذلك ،وكانت ا إلج���راءات الخاطئة التي اتبعتها المدعى عليها بمنع بيع
الكتاب بعد ح�صول المدعي على موافقة و�إذن بف�سحه بمقولة أ�ن هناك أ�خطاء
موجود ًة بالكتاب على نحو ما تقدم �إي�ضاحه ،مما يثبت عدم قيام المدعى عليها
بم�س ؤ�وليتها التي يمليها عليها النظام بالتحقق مما يعر�ض عليها وفق ًا أ
لل�صول
وا إلجراءات المطلوبة في هذا ال� أش�ن .و�إذ ثبت لدى الدائرة ما تقطع به من وجود
تق�صير من قبل المدعى عليها ف�إنها تتحمل تبعة تفريطها؛ �إذ �إن المدعي في من أ�ى
عن الم�س ؤ�ولية وال عالقة له بعد أ�ن تقدم بف�سح الكتاب وفق ًا للنظام ،ومن ثم ف�إن
منع المدعي من بيع الكتاب بعد أ�ن تكبد الم�صاريف المالية إلنجازه وكذلك الوقت
والجهد وتنقالته في متابعة دع��واه ،ف�إن ذلك ت�سويف و�إلحاق �ضرر ،وقد جاءت
ن�صو�ص الفقهاء رحمهم اهلل على ذلك م ؤ�يدة حيث قال ابن تيمية في االختيارات:
(ومن ماطل �صاحب الحق حقه حتى أ�حوجه لل�شكاوى فما غرمه ب�سبب ذلك فهو
على الظالم المبطل �إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ،ومثله قال �صاحب �شرح
منتهى ا إلي���رادات ،و�إزاء ما تقدم ف���إن الدائرة ووفق ًا لما طالب به المدعي من
تكاليف وم�صاريف لمتابعة الدعوى وقبلها الوزارة في �سبيل عدول المدعى عليها
عن قرارها؛ أالمر الذي تخل�ص معه الدائرة �إلى أ�حقية المدعي بالتكاليف التي
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طلبها وتطمئن الدائرة لها ويتعين �إل��زام المدعى عليها بها .وحيث �إنه عن طلب
المدعي الثامن التعوي�ض بمبلغ ( )285.000ريال مقابل القيمة البيعية للمو�سوعة
لعدد ( 950ن�سخة) بمبلغ ( )300ريال للن�سخة الواحدة ،وحيث �إن الثابت مما
قدمه المدعي من م�شاهد وما أ�فاد به محا�سبه من �صحة وجود ( 950ن�سخة) من
المو�سوعة ،والتي أ�يدها المدعي بيمينه المتممة ،وحيث �إن هذه الن�سخ أ��صبحت
قديمة وال يمكن بيعها بال�سعر الذي كانت ُتباع به أ��ص ًال حال كونها جديدة ،كما ترى
الدائرة أ�ن في بيعها ا آلن ب�سعر منخف�ض له ت أ�ثيره ال�سيئ على �سعر بيعها الم�ستقبلي
ح�سبما تق�ضي به طبائع أالمور .كما ت�شير الدائرة �إلى أ�ن الن�سخ التي أ�جرت الدائرة
التعوي�ض عنها قد تطاول عليها الزمن وقرار منع الكتاب ال يزال �ساري ًا ،والقول
أ
بالر�ش ال يكون منهي ًا للنزاع في ظل �سريان ق��رار المنع بل �إن من � أش�نه تفاقم
أال�ضرار على المدعي با�ستمرار تخزينها ،وال يجبر ال�ضرر الكامل للمدعي الذي
يحقق العدالة ،أ
وال�صل أ�ن من � أش�ن أالحكام أ�ن تكون قاطعة ومنهية للنزاع ورافعة
لل�ضرر الذي يحقق العدالة عم ًال بالن�صو�ص ال�شرعية التي جاءت بذلك ،مما تنتهي
معه الدائرة في ظل ما تقدم �إلى تعوي�ضه عنها ب�سعر وقت ا إليقاف ،ولما كان الثابت
من أالوراق أ�ن المدعي كان يبيع المو�سوعة بقيمة ( )300ريال للواحدة ح�سبما
تظهره مبيعاته لجامعة ا إلمام محمد بن �سعود وجامعة الملك عبدالعزيز ومعهد
ا إلدارة ،ف�إن ما ي�ستحقه عن هذه المطالبة هو مبلغ (  )285.000ريال ،وتنتهي
الدائرة �إلى الحكم به للمدعي بعد ت�سليمها �إلى المدعى عليها وبالتالي محا�سبته
وفق ًا لما ي�سلم لها .وحيث �إن��ه عن طلب المدعي التا�سع التعوي�ض عن تفويت
المبيعات بمبلغ وقدره ( )450.000ريال أ�ربعمائة وخم�سون أ�لف ريال ،فالثابت أ�ن
الدائرة قد قامت بتعوي�ض المدعي عن كامل الن�سخ المتبقية ،و أ�ما ما يطالب به
المدعي في هذه المطالبة ف�إنها عن أ�رباح احتمالية ت أ�بى ال�شريعة التعوي�ض عنها
لما فيها من الجهالة ولم يثبت للدائرة أ�ن المدعي قد قام بطباعة أ�ي أ�عداد أُ�خرى
غير التي عو�ض عنها في المطالبة الثامنة ،ومن ثم يتعين والحال ما ذكر رف�ض
هذه المطالبة .وحيث �إنه عن طلب المدعي العا�شر :التعوي�ض عن أال�ضرار المعنوية
بمبلغ وقدره ( )400.000ريال أ�ربعمائة أ�لف ريال ،ف�إن التعوي�ض ال بد أ�ن يكون عن
أ��ضرار حقيقية وواقعية وظاهرة من�ضبطة ،ولم يقدم المدعي ما يمكن الركون �إليه
1924

كاف في
في ذلك �سوى دعواه المر�سلة ،وترى الدائرة أ�ن ما حكمت به من تعوي�ض ٍ
جبر أ�ي أ����ض��رار أ�خ���رى يدعي بها ،أالم���ر ال��ذي تنتهي ال��دائ��رة �إل��ى رف�ض هذه
المطالبة .وحيث ثبت مما �سبق ا�ستحقاق المدعي لمبلغ ( )285000ريال مائتين
وخم�سة وثمانين أ�لف ريال عن الطلب الثامن ،ومبلغ ( )9000ريال ت�سعة �آالف ريال
عن الطلب ال�سابع فقرة (و) ،فيكون ما ي�ستحقه المدعي مبلغ ( )294000ريال
مائتين و أ�ربعة وت�سعين أ�لف ريال ،وهو ما تحكم به الدائرة للمدعي على نحو ما
�سبق �إي�ضاحه .لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة :ب�إلزام املدعى عليها/وزارة
الثقافة وا إلعالم بدفع مبلغ قدره ( )294.000ريال مائتان و أ�ربعة وت�سعون أ�لف
ري��ال للمدعي ....../ورف�ض ما ع��دا ذل��ك من طلبات؛ ملا هو مو�ضح أ
بال�سباب
واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت هيئة التدقيق ـ الدائرة أالوىل ـ بت أ�ييد احلكم رقم /67د�/إ 9/لعام 1426هـ ـ
ال�صادر فـي الدعوى رقم /2/902ق لعام 1420هـ ـ مع تعديل منطوقه ب�إلزام املدعى
عليها ـ وزارة الثقافة وا إلع�ل�ام ـ بدفع مبلغ ق��دره ( )294.000مائتان و أ�ربعة
وت�سعون أ�ل��ف ري��ال للمدعي ..... /ـ بعد ت�سليمه للمدعى عليها ن�سخ املو�سوعة
املذكورة فـي أ��سباب حكم الدائرة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات ،على أ�ن ي�ضم
حكم الهيئة �إىل حكم الدائرة عند �إبالغه ،وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/561ق لعام 1423هـ ـ
رقم الحكم االبتدائي /17د/ف 7/لعام 1427هـ ـ
رقم حكم التدقيق /253ت 1/لعام 1427هـ ـ
تاريخ الجل�سة 1427/4/16هـ ـ

تعوي�ض ـ تعوي�ض عن قرار �إداري ـ حدود م� ؤ
س�ولية جهة ا إلدارة عند التعاقد مع
ال�شركات.

مطالبة المدعي �إل��زام جهة ا إلدارة بتعوي�ضه عن أال�ضرار التي لحقت به جراء
تعاقدها مع �شركة لحفر ا آلبار على رغم خروجه منها ك�شريك وعلم جهة ا إلدارة
بذلك ـ قيام جهة ا إلدارة بالتعاقد مع ال�شركة وفق ًا أ
لل�صول والمتطلبات النظامية
يجعل العقد �صحيح ًا وال محل للطعن فيه ـ ال وجه للدفع بعلم جهة ا إلدارة بخروج
المدعي من ال�شركة ،على اعتبار أ�ن التعامل يكون مع ال�شركة ك�شخ�صية اعتبارية،
�سواء تنازل أ�حد ال�شركاء عن ال�شراكة أ�و لم يتنازل ،مما يجعل ركن الخط أ� غير
متوافر في جانب جهة ا إلدارة ،وبالتالي تكون الدعوى متعينة الرف�ض.

يتح�صل مو�ضوع الدعوى في أ�نه بتاريخ 1423/3/22هـ ـ تقدم لديوان المظالم
ب��ال��ري��ا���ض ....../وكي ًال ع���ن ....../بالئحة دع��وى �ضد وزارة المياه والكهرباء
(م�صلحة المياه وال�صرف ال�صحي �سابق ًا) ذكر فيها ما ي أ�تي 1 :ـ المدعي كان
�شريك ًا بخم�سة وع�شرين في المائة من الح�ص�ص في �شركة ....../لحفر ا آلبار
المحدودة 2 .ـ قام المدعي بتاريخ 1419/9/23هـ ـ ببيع ح�صته الم�شار �إليها في
الفقرة ( )1من هذه الالئحة �إلى �شركة ....../لال�ستثمار الزراعي المحدودة 3 .ـ لم
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تقم �شركة ....../لال�ستثمار الزراعي ب�إكمال ومتابعة تعديل عقد ت أ��سي�س و�سجل
وترخي�ص �شركة ....../لحفر ا آلبار المحدودة إلخراج ا�سم المدعي منها ،ا�ستناد ًا
�إلى نظام ال�شركات بعد أ�ن قام المدعي بالتوقيع على كافة الم�ستندات المطلوبة
نظام ًا لذلك التعديل 4 .ـ قام المدعي ب�إخطار المدعى عليها بتاريخ 1422/9/24هـ ـ
بواقعة بيع الح�ص�ص وبعدم موافقته على �إر�ساء أ�ي مناق�صات على �شركة......
لحفر ا آلب��ار المحدودة ،لمخالفتها نظام ال�شركات ال�سعودي بو�صفه المت�ضرر
أال�سا�سي من ا�ستغالل ا�سمه و�سمعته التجارية والهند�سية والمت�ضرر من أ�ي �آثار
�سلبية تنجم عن تعاقداتها مع الغير طالما لم تقم �شركة ....../لال�ستثمار الزراعي
المحدودة ب�إكمال ومتابعة تعديل عقد و�سجل �شركة ....../لحفر ا آلبار المحدودة.
 5ـ المدعى عليها قامت ب�إر�ساء مناق�صة حفر �آبار على �شركة ....../لحفر ا آلبار
المحدودة على رغم ا إلخطار المذكور في الفقرة ( )4من هذه الالئحة ،مما �سبب
أ��ضرار ًا ال ح�صر لها على المدعي تف�صل في الفقرة ( 6 .)6ـ عليه ولل�ضرر الذي
أ��صاب المدعي من جراء �سماح المدعى عليها با�ستغالل ا�سمه و�سمعته الهند�سية
التجارية ،ولحرمانه من دخول المناق�صة التي أ�علنت عنها المدعى عليها لوجود
ا�سمه �ضمن �شركة ....../التي أ�ر�ست المدعى عليها المناق�صة ل�صالحها ،ولل�ضرر
الذي أ��صاب �سمعة المدعي من جراء التنفيذ االرتجالي لم�شروع المناق�صة ،لذا
يلتم�س الحكم للمدعي على المدعى عليها بمبلغ ( )6.000.000ري��ال �سعودي
جبر ًا لتلك أال�ضرار با إل�ضافة �إلى مبلغ ( )500.000ريال كم�صاريف دعوى و أ�تعاب
محاماة ،فجملة المبلغ الذي يطالب المدعي الحكم له به �ضد المدعى عليها �ستة
ماليين وخم�سمائة أ�لف ريال �سعودي .وقد أ�حيلت هذه الق�ضية �إلى الدائرة الفرعية
أالولى بتاريخ 1423/3/27هـ ـ بموجب �شرح معالي رئي�س ديوان المظالم المكلف،
ثم أ�حيلت �إلى الدائرة الفرعية ال�سابعة بعد �إنهاء أ�عمال الدائرة الفرعية أالولى
بتاريخ 1425/7/19ه ــ .وقد أ�ج��اب ممثل وزارة المياه والكهرباء ......بمذكرة
جاء فيها :أ�و ًال :تن�ص المادة /1ج من نظام الم�شتريات الحكومية على أ�ن (تتعامل
الحكومة في �سبيل ت أ�مين م�شترياتها وتنفيذ م�شروعاتها وما تحتاجه من أ�عمال مع
أالفراد والم ؤ��س�سات المرخ�ص لهم بممار�سة العمل الذي تقع في نطاقه أالعمال
أ�و الم�شتريات الالزمة طبق ًا أ
للنظمة والقواعد المتبعة) ،وقد ت�ضمن تعميم وزارة
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المالية رقم  7942/17في 1398/5/3هـ ـ أ�ن المق�صود أ
بالنظمة والقواعد المتبعة
هو نظام ال�سجل التجاري ونظام الزكاة والدخل ونظام الغرفة التجارية ال�صناعية
ونظام ا�ستثمار ر أ��س المال أالجنبي بالن�سبة �إلى ال�شركات أالجنبية وقواعد ت�صنيف
المقاولين ،و أ�ن��ه يجب مراعاة انطباق ما تق�ضي به هذه أالنظمة والقواعد على
العرو�ض المقدمة والت أ�كد منها ،وعندما طرحت الم�صلحة مناف�سة حفر ()7
�آبار عميقة بالريا�ض تقدمت عدة �شركات وم ؤ��س�سات لهذه المناف�سة ومن بينها
�شركة ....../لحفر ا آلبار ،وحيث ا�ستكملت ال�شركة متطلبات التقدم للمناف�سة من
حيث انطباق ما تق�ضي به هذه أالنظمة والقواعد عليها ،حيث تقدمت ال�شركة بجميع
أالوراق المطلوبة وهي جميع ًا �سارية المفعول ،وبع�ضها �صادر بعد واقعة بيع ح�ص�ص
ال�شركة كما في رخ�صة مزاولة حفر ا آلب��ار ال�صادرة في 1422/9/4ه��ـ��ـ ،وكما
في �شهادة انت�ساب للعام المالي ال�صادر من الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض
في 2002/1/5م ،وكما في �شهادة الزكاة والدخل ال�صادرة في 1422/9/24هـ ـ
و�شهادة ت�سجيل ال�شركة ال�سارية �صالحيتها حتى 1423/5/3هــ ،أ�ي أ�ن الم�صلحة
تعاملت مع �شخ�صية اعتبارية مكتملة اال�شتراطات نظام ًا لقبولها في المناف�سة،
وقد تم قبول عر�ضها وتر�سية الم�شروع عليها وفق ًا للنظام بعدما تبين بعد درا�سة
العطاءات والعرو�ض أ�ن عطاء �شركة ....../لحفر ا آلبار هو أ�قل العطاءات المطابقة
لل�شروط والموا�صفات الفنية �سعر ًا ،ولذا يتبين عدم �صحة ادع��اء المدعي �ضد
الوزارة ب أ�نها �سمحت با�ستغالل ا�سمه و�سمعته الهند�سية التجارية .ثاني ًا :أ�ن واقعة
بيع ح�ص�ص ال�شركة جرت قبل أ�كثر من ثالث �سنوات ،وخالل هذه الفترة كانت
قد أ�ر�ست الم�صلحة على �شركة ....../عدة م�شاريع غير م�شروع حفر �سبعة �آبار
بالريا�ض ،منها ردم بئر المجمعة (�1 5س ـ  )42وم�شروع ردم بئر الحجاز ()3
والخرج ( .)6ثالث ًا� :إن المدعي ح�سب الفقرة (خام�س ًا) من اتفاقية بيع الح�ص�ص
هو الملتزم ب�إكمال �إج��راءات التنازل لدى الجهات المخت�صة ،وهو لم يقم بذلك
ولذا ف�إنه يتحمل تبعة تق�صيره و أ�ما لقا ؤ�ه بالالئمة على تقاع�س �شركائه في هذا
أالمر فهذا خا�ص به ،ولي�س للوزارة عالقة به ف�ض ًال عن أ�نه ال يوجد في اتفاقية
بيع الح�ص�ص لل�شركة ما ين�ص على تغيير ا�سم ال�شركة ،ومن هذا يت�ضح تق�صير
المدعي في االلتزام ب أ�حكام نظام ال�سجل التجاري ،ومنها المادة ال�ساد�سة التي
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تن�ص على أ�ن (يخطر مكتب ال�سجل التجاري بكل تغيير يطر أ� على البيانات ال�سابق
تدوينها في طلب ال�سجل أ�و طلب الح�صول على الرخ�صة ،وذلك خالل �شهر على
أالكثر من ح�صول التغيير) .ويت�ضح من ذلك تق�صير المدعي في تعديل بياناته لدى
ال�سجل التجاري وهي التي التزم بها في الفقرة (خام�س ًا) من اتفاقية البيع .رابع ًا:
�إن الوزارة تدعو المدعي ألن يوفي بالتزامه في اتفاقية بيع الح�ص�ص ،و�سوف تقوم
الوزارة بمجرد ت�صحيح و�ضع ال�شركة و�إبالغها بذلك بتعديل بيانات ال�شركة في
جميع عقود الم�صلحة مع ال�شركة .وطلب في �آخر مذكرته رف�ض دعوى المدعي.
وقد حكمت الدائرة في الق�ضية بحكمها رقم /30د/ف 7/لعام 1426هـ ـ "بعدم
قبول دعوى المدعي �ضد الوزارة إلقامتها على غير ذي �صفة" والذي نق�ض بحكم
هيئة التدقيق رقم /685ت 1/لعام 1426هـ ـ مالحظ ًا أ�ن الدعوى ت�صح في مواجهة
ا إلدارة وعلى الدائرة أ�ن تف�صل في مو�ضوعها .ف أ�عيدت الق�ضية �إلى الدائرة بتاريخ
1426/9/29هـ ـ بموجب �شرح معالي رئي�س ديوان المظالم .وفي جل�سة هذا اليوم
قرر الطرفان اكتفاءهما بما �سبق.

حيث �إن غاية ما يطالب به المدعي هو الحكم بتعوي�ضه عن ال�ضرر الذي أ��صابه
جراء تعاقد الجهة المدعى عليها مع �شركة ....../لحفر ا آلبار المحدودة فيكون
ديوان المظالم مخت�ص ًا بنظر هذا النزاع ،بموجب المادة /1/8ج من نظام ديوان
المظالم ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1402/7/17ه ــ .وحيث أ��شار
حكم هيئة التدقيق �آنف الذكر �إلى أ�ن الجهة المدعى عليها ـ وزارة المياه والكهرباء
ـ ذات �صفة في الدعوى .وحيث قامت ال��وزارة بالتعاقد مع �شركة ....../لحفر
ا آلبار المحدودة بتاريخ 1422/10/29هـ ـ وتاريخ 1422/12/27هـ ـ و أ�قام المدعي
دعواه لدى ديوان المظالم بتاريخ 1423/3/22هـ ،مما تعد معه الدعوى مقبولة من
الناحية ال�شكلية بموجب المادة الرابعة من قواعد المرافعات وا إلج��راءات أ�مام
ديوان المظالم .وحيث �إن �إقامة المدعي لدعوى التعوي�ض في مواجهة الوزارة �إنما
كانت نتيجة لما يدعيه من ال�ضرر الذي أ��صابه من �إر�ساء المناق�صات على �شركة
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انقطعت عالقته بها قبل ثالث �سنوات من �إر�ساء المناق�صات ،وما زالت ت�ستغل
ا�سمه و�سمعته التجارية كما يذكر ذلك في �إحدى مذكراته ،وحيث �إن دعوى التعوي�ض
ال بد لتحققها من توافر أ�ركانها الثالثة :الخط أ� وال�ضرر وعالقة ال�سببية .وحيث �إن
الثابت أ�ن الجهة المدعى عليها حين التعاقد مع �شركة ....../لحفر ا آلبار المحدودة
قامت بما هو واجب عليها من الت أ�كد من �سالمة الم�ستندات المقدمة من ال�شركة من
الناحية النظامية� ،سواء ال�سجل التجاري أ�م رخ�صة الحفر أ�م �شهادة الزكاة والدخل
أ�م �شهادة االنت�ساب المالي� ،إذ كانت كل تلك الم�ستندات �سليمة و�صحيحة و�سارية
المفعول ،ولم يكن بو�سع الجهة أ�ن تقوم بغير ذلك أ�و أ�ن ترف�ض عر�ض ال�شركة،
وقد اكتملت م�ستنداتها النظامية بحجة ما ُي َق َّدم من قبل البع�ض من تحذير من
لل�ضرار با آلخرين ب�إف�ساد عقودهم
التعامل مع �شركة معينة لئال يتخذ ذلك ذريعة إ
وتعامالتهم �سيما و أ�ن الم�س ؤ�ول عن القيام "با إلجراءات المطلوبة نظام ًا إلكمال
�إجراءات التنازل لدى الجهات المخت�صة" هو المدعي كما ن�صت على ذلك الفقرة
الخام�سة من اتفاقية بيع الح�ص�ص في "�شركة  ."........ثم �إن ما يح�صل بين
ال�شركاء في ال�شركات ال � أش�ن للجهات الحكومية به؛ فتعامل الجهة �إنما يكون مع
ال�شركة ك�شخ�صية اعتبارية ـ بعد الت أ�كد من �سالمة م�ستنداتها نظام ًا ـ �سواء تنازل
أ�حد ال�شركاء أ�م لم يتنازل .وحيث لم يتوفر ركن الخط أ� من قبل الجهة المدعى
عليها فال موجب للتعوي�ض حينئذ ،مما تنتهي معه الدائرة �إلى رف�ض دعوى المدعي.
لذلك وبناء على ما �سبق فقد حكمت الدائرة :برف�ض دعوى امل��دع��ي� ....../ضد
وزارة املياه والكهرباء؛ ملا هو مبني أ
بال�سباب ،واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت الهيئة :بت أ�ييد احلكم رقم /17د/ف 7/لعام 1427هـ ـ ال�صادر فـي الدعوى
رقم /1/561ق لعام 1423هـ ـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .واهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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رقم الق�ضية /1/1759ق لعام 1426هـ ـ
رقم الحكم االبتدائي /3د/ف 16/لعام 1427هـ ـ
رقم حكم التدقيق /265ت 1/لعام 1427هـ ـ
تاريخ الجل�سة 1427/4/18هـ ـ

تعوي�ض ـ تعوي�ض عن قرار �إداري ـ املعا�ش التقاعدي ـ ركن اخلط أ� ـ ت أ�خري �صرف
املعا�ش.

مطالبة المدعي �إلزام جهة ا إلدارة بتعوي�ضه عن أال�ضرار التي لحقت به ب�سبب ت أ�خر
�صرف راتبه التقاعدي ـ قيام جهة ا إلدارة ب�إيقاف �صرف راتب المدعي بناء على
ورود ا�سمه �ضمن بيان أ��سماء الموظفين ،ومن َثم قيامها بمخاطبة الجهات ذات
العالقة للتحقق من أالمر ،والتي أ�فادت ب أ�نه �سبق أ�ن �صدر للمدعي قرار تعيين على
وظيفة مدر�س ،مع ت أ�كيد المدعي ب أ�ن رواتبه قد أُ�عيدت له ـ ثبوت ذلك يجعل ركن
الخط أ� غير قائم في جانب جهة ا إلدارة على اعتبار أ�ن ما قامت به ال يعدو أ�ن يكون
تنفيذ ًا لواجباتها النظامية التي تفر�ض عليها التحقق من توافر �شروط ال�صرف
وانتفاء موانعه ـ أ�ثره :رف�ض الدعوى.

حيث �إن وق��ائ��ع ه��ذه ال��دع��وى تتح�صل ف��ي أ�ن���ه ت��ق��دم ل���ل���دي���وان ....../بتاريخ
1426/4/16هـ ـ با�ستدعاء قيد ق�ضية برقم /1/1759ق في 1426/4/20هـ ـ ت�ضمن
أ�نه ُي�صرف له راتب تقاعدي وبتاريخ 1425/12/15هـ ـ أ�وقفت المدعى عليها ذلك
الراتب و أ�نه ت�ضرر من جراء ذلك ،ويطلب �إلزام المدعى عليها بتعوي�ضه عما لحق
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به .وب�إحالة الق�ضية �إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين بمحا�ضر ال�ضبط
و أ�ثناء المرافعة فيها ذكر وكيل المدعي ....../أ�ن موكله كان يعمل �ضابط ًا في أالمن
العام و أ�حيل للتقاعد وكان يت�سلم راتب ًا تقاعدي ًا من المدعى عليها يودع في ح�سابه
في البنك العربي في اليوم الخام�س ع�شر من كل �شهر ،وبتاريخ 1425/12/15هـ ـ
فوجىء موكله ب أ�ن راتبه التقاعدي لم يودع في ح�سابه فراجع المدعى عليها فذكرت
أ�ن ا�سمه وارد لديها على أ�نه يعمل في وزارة التربية والتعليم ،ولذا جرى �إيقاف
راتبه التقاعدي ،و أ��شار �إلى أ�ن الجامعة تر�سل أ��سماء الخريجين �إلى ديوان الخدمة
المدنية ووزارة المعارف �سابق ًا ،التي بدورها ت�صدر قرار التعيين دون أ�ن يكون
موكله على علم و أ�ن المدعى عليها أ�وقفت المعا�ش قبل التحقق من جهة االلتحاق
بالخدمة مع أ�ن موكله قد أ�بلغهم ب أ�نه لم يلتحق بالوزارة ،وذكر أ�ن موكله ال يراجع
البنك با�ستمرار لمتابعة ما يتم �إيداعه في الح�ساب ف أ�حيان ًا يراجع خالل �شهر
أ�و �شهرين و أ�حيان ًا أ�قل ،وقد أ�عيدت كامل رواتبه التقاعدية في نهاية �شهر محرم
عام 1426ه ــ ،و أ�نه قد لحق موكله �ضرر من ذلك الت أ�خير ،وانتهى �إلى طلب �إلزام
المدعى عليها بتعوي�ض موكله عن ذلك بمبلغ مليون ريال .وبعر�ض الدعوى على
ممثل المدعى عليها ....../أ�جاب ب أ�نه يكتفي بجواب جهته المر�سل �إلى الديوان
بخطابها رقم  37144وتاريخ 1426/6/18هـ ـ المت�ضمن أ�نه بالرجوع �إلى ملف
المدعي تبين أ�ن له خدمة ع�سكرية أ
بالمن العام ،وقد ا�ستحق معا�ش ًا تقاعدي ًا قدره
( )5.391/58ريا ًال ،وبالتن�سيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال المتقاعدين الذين
يلتحقون بالخدمة ممن لم يتجاوز عمره �ستين �سنة ،فقد ورد للم ؤ��س�سة بيان بقائمة
من أال�سماء ومن �ضمنهم ا�سم المدعي الم�شار فيه �إلى أ�ن المدعي ملتحق بوزارة
التربية والتعليم فجرى �إيقاف معا�شه لعدم جواز جمع المتعاقد لراتب الوظيفة مع
المعا�ش التقاعدي وال�ستكمال �إجراءات المو�ضوع تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم
فطلبت تزويدها برقم وظيفته أ�و الفئة المعين عليها ،أالمر الذي تم معه مخاطبة
وزارة الخدمة بذلك ،ف��وردت �إفادتهم ب أ�ن المذكور التحق بالخدمة على وظيفة
مدر�س بالمرتبة ال�سابعة ذات الرقم  3360لدى وزارة التربية والتعليم بموجب قرار
التعيين رقم  1702وتاريخ 1397/8/25ه��ـ ،ولم يرد للوزارة ما يفيد �إلغاء القرار
لعدم المبا�شرة ،و أ��شارت الم ؤ��س�سة �إلى أ�ن الجهة المخت�صة بوزارة التربية والتعليم
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و�إدارات التعليم في المناطق والمحافظات ال تتقيد بقرار مجل�س الوزراء رقم 36
في 1423/2/2هـ ،وكذلك دليل نماذج و�إجراءات � ؤش�ون الموظفين الذي ين�ص على
تزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية ب�صورة من القرارات خالل ثالثة
أ�يام من �صدورها ،وحينما تبين عدم �إعادة المدعي للخدمة أ�عيد �صرف معا�شه،
وبناء على ما �سبق ف�إن تظلم المدعي من �إيقاف معا�شه مدة �شهرين قد زال ب�إعادة
�صرفه له أ�ما عن مطالبته بتعوي�ض ف�إن �إيقاف معا�شه كان بناء على المعلومات
الم�شار �إليها أ�عاله ،مما يعني عدم �إمكانية تحميل الم ؤ��س�سة الم�س ؤ�ولية تجاه ذلك،
والم ؤ��س�سة وهي الم ؤ�تمنة على أ�موال الم�شتركين من الموظفين يتعين عليها التحقق
من توافر �ضوابط و�شروط ال�صرف وموانعه ،وبالتالي ف�إنه ال يمكن تحميل الم ؤ��س�سة
ب أ�ي تعوي�ض تجاه ذلك .وانتهت الم ؤ��س�سة �إلى طلب رف�ض الدعوى لعدم قيامها على
�سند �صحيح من النظام .وبجل�سة اليوم قرر الطرفان اكتفاءهما بما �سبق أ�ن قدماه
وذكراه وبذا ختمت الدائرة المرافعة في الق�ضية.

حيث �إن دعوى المدعي تتعلق بطلب التعوي�ض عن أال�ضرار التي لحقت به من ت أ�خر �صرف
راتبه التقاعدي ف�إن الديوان يخت�ص بنظرها وفق ًا لن�ص المادة (/1/8ج) من نظامه.
وحيث ن�صت المادة الرابعة من قواعد المرافعات وا إلجراءات أ�مام ديوان المظالم على
أ�نه فيما لم يرد به ن�ص خا�ص ال ت�سمع الدعاوى المن�صو�ص عليها في الفقرتين (ج ،د)
من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم بعد م�ضي خم�س �سنوات من تاريخ ن�شوء الحق
المدعى به ،وحيث �إن تاريخ ن�شوء الحق في الدعوى الماثلة هو تاريخ �إيقاف راتب المدعي
التقاعدي في 1425/12/15هـ ـ وتقدم للديوان بتاريخ 1426/4/16هـ ـ ف�إن دعواه تكون
مقبولة �شك ًال .أ�ما من حيث المو�ضوع ف�إنه باطالع الدائرة على أ�وراق الق�ضية ودرا�ستها
وت أ�مل ما جاء في الدعوى وا إلجابة تبين أ�ن المدعى عليها قد أ�وقفت راتب المدعي المقرر
�صرفه بتاريخ 1425/12/15هــ ،بناء على أ�ن ا�سم المدعي قد جاء في بيان وزارة الخدمة
المدنية و أ�نه يعمل بوزارة التربية والتعليم ،فقامت المدعى عليها بمخاطبة الجهات ذات
العالقة للتحقق من هذا المو�ضوع حيث خاطبت وزارة التربية والتعليم برقم  71548وتاريخ
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1425/12/28هـ ـ ووزارة الخدمة المدنية بخطابها رقم  79في 1426/1/3ه��ـ ،فردت
ال��وزارة بخطابها رقم  783وتاريخ 1426/1/11ه��ـ ب أ�ن �سجالت ال��وزارة ت�شير �إلى أ�نه
�سبق أ�ن �صدر له قرار تعيين برقم  1702في 1397/8/25هـ ـ على وظيفة مدر�س بالمرتبة
ال�سابعة رقم ( ،)3360ولم يرد للوزارة ما يفيد �إلغاء ذلك القرار لعدم المبا�شرة ،ولم
يخالفها المدعي في �صحة ذلك ،و أ��شار �إلى أ�ن رواتب موكله قد أ�عيدت له في �آخر �شهر
محرم عام 1425ه ــ .وحيث �إن بحث تعوي�ض المدعى عليها للمدعي عما قامت به ي�ستلزم
توافر أ�ركان الم�س ؤ�ولية التق�صيرية الثالثة في حقها وهي الخط أ� وال�ضرر وعالقة ال�سببية
بينهما فمتى توافرت تلك أالركان انعقدت الم�س ؤ�ولية تجاه الجهة المدعى عليها ووجب
عليها تعوي�ض المدعي ،ومتى تخلف أ�حد تلك أالركان انتفت الم�س ؤ�ولية و�سقط حق المدعي
في المطالبة بالتعوي�ض ،ف�إنه بتطبيق ذلك في هذه الق�ضية يتبين أ�ن ما قامت به الم ؤ��س�سة
العامة للتقاعد ـ من وقف ال�صرف والمخاطبات التي قامت بها ب� أش�ن المو�ضوع في فترة
ي�سيرة ـ �إنما هو تنفيذ لواجباتها المفتر�ضة عليها من �ضرورة التحقق من توافر �شروط
ال�صرف وانتفاء موانعه ،وتطمئن الدائرة �إلى أ�ن ركن الخط أ� غير قائم في حقها مما يجعل
بحث توافر باقي أالركان عديم الفائدة النهيار الركن أال�سا�س لقيام الم�س ؤ�ولية التق�صيرية
المن�شئة للتعوي�ض وهو حدوث الخط أ� في الت�صرف المجرى في الق�ضية ،وبالتالي ف�إن
مطالبة المدعي بالتعوي�ض ال تكون قائمة على أ��سا�س �سليم ،مما تنتهي معه الدائرة �إلى
رف�ض الدعوى وبذلك تق�ضي .فلهذه أال�سباب حكمت الدائرة :برف�ض الدعوى املقامة

من� ....../ضد امل ؤ��س�سة العامة للتقاعد؛ ملا هو مبني أ
بال�سباب ،واهلل املوفق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.

حكمت الهيئة :بت أ�ييد احلكم رقم /3د/ف 16/لعام 1427هـ ـ ال�صادر فـي الدعوى
رقم /1/1759ق لعام 1426هـ ـ فيما انتهى �إليه من ق�ضاء .وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه أ�جمعني.
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