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 المستخلص

 

تناولت هَِذِه الّدراسة أحكام شطب اْلعالمة التجارية فِي المملكة اْلعربية الّسعودية من خالل   

اْلعالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج اْلعربية الّصادر استعراض وتحليل نصوص نظام 

هـ، والئحته التنفيذية الّصادرة من لجنة التعاون 62/70/5341وتاريخ  15/بالمرسوم الملكي رقم م

التجارية، ومن ثم مقارنتها بأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية، واتفاقية اْلجوانب المتصلة بالتجارة من 

م، التي انضمت لَهَا المملكة اْلعربية الّسعودية فِي 5993المبرمة عام ( TRIPS)حقوق الملكية الفكرية 

 .م55/55/6771هـ الموافق 9/57/5342

 

المبحث األول تناول ماهية اْلعالمة التجارية والمبحث : وقد قسمت هَِذِه الّدراسة إِلَى أربعة مباحث  

أما المبحث الثّالث تناول ماهية شطب اْلعالمة التجارية واآلثار . التجاريةالثّاني تناول تسجيل اْلعالمة 

والمبحث األخير تناول حاالت شطب اْلعالمة التجارية االدارية . المترتبة َعلَى شطب اْلعالمة التجارية

 .والقضائية

 

ق أحكام النّظام وعرضت الّدراسة أهم النّتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة وأبرزها تواف  

الخليجي مع اتفاقيتي باريس وتربس، ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة أن قاضي الموضوع هو 

المختص بنظر مدى توافر الّشروط الّشكلية والموضوعية المنصوص َعلَْيهَا نظاًما قبل اْلحكم بشطب 

ت ضرورة جمع قوانين وأنظمة الملكية اْلعالمة، فإذا ما توافرت صدر اْلحكم بالشطب، ومن أهم التوصيا

الفكرية في نظام واحد تبًعا لنقل االختصاص للهيئة الّسعودية للملكية الفكرية، باإلضافة لضرورة إنشاء 

 .دوائر قضائية مختصة بنظر منازعات اْلعالمات التجارية تكون تابعة للدوائر االدارية بديوان المظالم
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Abstract 

 

  This study considers trademark cancellation in Saudi Arabia through 

reviewing and analyzing the Trademark Law of the States of the Cooperation 

Council for the Arab States of the Gulf and its executive regulations compared to 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property and TRIPS Agreement. 

 

  The study is divided into four sections, the first section deals with the 

nature of the trademark, second is the registration of the trademark, third 

described the cancelation of Trademark and its effects, and the last explains 

administrative and judicial Cancellation. 

 

  The study presented findings and recommendations, significantly 

included: existence similarities between the provisions of the Gulf system with 

both Paris and TRIPS conventions, therefore the trial judge is competent to 

consider the availability of conditions provided by the system before the decision 

to cancel the trademark. The researcher recommends to collect intellectual 

property laws and regulations in a single system. In addition to the need to 

establish judicial courts specialized in trademark disputes. 

 

 


