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 ((والتقف ما ليس لك به علم  ))

 
 

قسم اهلل ايععِٝ 
 
 
 

  36/ ا٫غطا٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (أ  )
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 االهداء

 
 

:-  اٖسٟ ٖصا ايبشح اىل 

 ناف١ ضداٍ ايكها٤ ٚ ايكإْٛ ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بإٔ ايكإْٛ َا ٖٛ ا٫ غا١ٜ يتٓعِٝ اجملتُع ٚ 

محا١ٜ َكاؿ٘ يف غبٌٝ شيو هٗسٕٚ ٚ هتٗسٕٚ با٫غتُطاض يف تفػريٙ تفػريًا           َتطٛضًا 

.  يهٞ ٥٬ِٜ ْكٛق٘ َع ضٚح ايعكط ايصٟ ٜطبل فٝ٘ ٚ وكل ايػا١ٜ ٚ اؿه١ُ َٔ تؿطٜع٘ 

 

 

ايباسح 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ب  )
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 شكر و تقدير 

 
 

 اقسّ دعٌٜ ايؿهط ٚ ايتكسٜط ٚ ا٫سرتاّ اىل ايػٝس بٗعاز ٖاؾِ املسعٞ ايعاّ يف ض٥اغ١ ا٫زعا٤ 

ايعاّ ايصٟ اؾطف ع٢ً ٖصا ايبشح ٚ قسّ يٞ امل٬سعات ايك١ُٝ ٚ املفٝس٠ سٍٛ ايبشح ايصٟ 

.  نتبتـــــــــــــــ٘ 

 

 

ايباسح 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (ز  )
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املقدمــــــة 
 

 
 تطتبط ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اضتباطًا ٚثٝكًا باملػتًٗو ، اش تعس ٚغ١ًٝ املؿطٚع ا٫قتكازٟ يتُٝٝع َٓتذات٘ 

عٔ غريٖا َٔ َٓتذات املؿطٚعات ا٫خط٣ املُاث١ً اٚ املؿاب١ٗ ٚ ٖصا ٜعين إ املؿطٚع ا٫قتكازٟ ٜػع٢ اىل 
ادتصاب ايع٤٬ُ اىل َٓتذات٘ ٚ اغطا٥ِٗ بتفهًٝٗا ع٢ً َٓتذات املؿطٚعات املٓافػ١ عٔ ططٜل اتكإ ايكٓع ، 

ست٢ تكرتٕ ايع١َ٬ يف شٖٔ املػتًٗو ، مبع٢ٓ نُإ اؾٛز٠ ٚ ا٫تكإ ، ٚ عٔ ططٜل ايسعا١ٜ ٚ اغتدساّ ٚغا٥ٌ 
ا٫ع٬ٕ املتعسز٠ نٞ تجبت ايع١َ٬ يف شانط٠ املػتًٗو ، عٝح ٜهفٞ إ ٜصنط املؿرتٟ اغِ ايع١َ٬ ست٢ ٜتعني 

ا٫ إ اغتعُاٍ ايع١َ٬ َٔ قبٌ ايتذاض ٚ ايكٓاع ٜطدع . املبٝع زٕٚ ساد١ ٫ٜهاح اٚ شنط اٚقاف ايؿ٤ٞ املبٝع 
ٚ ايطَٚإْٝٛ ِٖ اٍٚ َٔ اغتعًُٛا ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، ا٫ إ اغتعُاهلا مل ٜعس َككٛضًا عًِٝٗ . اىل اَس بعٝس 

فشػب، بٌ اقتبػ٘ ا٫ٜطايٕٝٛ ٚ ايفطْػٕٝٛ فُٝا بعس ، ٚ شيو ابتسا٤ َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط ، اش غاز ْعاّ 
ايطٛا٥ف ايصٟ فطض اغتدساّ ع٬َات ايكٓاع١ يف ايكطٕٚ ايٛغط٢ يتُٝٝع اقشاب ايتذاض٠ ٚ ايكٓاع١ يػًعِٗ ٚ 

.  َٓتذاتِٗ عٔ َج٬ٝتٗا َٔ ايػًع ٚ املٓتذات ا٫خط٣ 
 ا٫ اْ٘ َع تطٛض اجملتُعات ٚ تكسَٗا يف ؾت٢ اجملا٫ت ، اظزازت ا١ُٖٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، اش إ زٚضٖا 

ٜعٗط انجط يف ا٫ْع١ُ اييت ترتى فٝٗا اؿط١ٜ ا٫قتكاز١ٜ ي٬فطاز ، اش تعس ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ضَعًا ملكسض املٓتذات 
.  ٚ متهٔ املػتًٗو َٔ ايتعطف ع٢ً َٓتذات املؿطٚع ٚ ايتُٝٝع بٝٓٗا ٚ بني َٓتذات املؿطٚعات املُاث١ً 

 نُا تعس اٜهًا ٚغ١ًٝ يهُإ قف١ املٓتذات ، ٚ ٜعٗط شيو سني ٜكاضٕ املػتًٗو بني غًع١ ٫ؼٌُ 
ع١َ٬ ػاض١ٜ ٚ غًع١ َج١ًٝ ؼٌُ ع١َ٬ ، اش عاز٠ َا ٜفهٌ املػتًٗو ايػًع١ ايجا١ْٝ ٫ٕ ٚدٛز تًو ايع١َ٬ 

.  ٜٛسٞ بايجك١ ٚ نُإ اؾٛز٠ 
 نُا تعس ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ازا٠ اع٬ٕ ٫غطا٤ املػتًٗو ، اش عاز٠ َا ٜطاعٞ ايفٕٓٝٛ يف تهٜٛٔ ايع١َ٬ 

.  اعتباضات َع١ٓٝ تٗسف اىل اثاض٠ اْتباٙ املػتًٗو 
 ٚ اَاّ ا١ُٖٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ َٚا تًعب٘ َٔ زٚض يف اجملاٍ ا٫قتكازٟ ٚ ايتذاضٟ عُست ايسٍٚ اؿسٜج١ 

غري إ زٚضٖا مل ٜعس َككٛضًا يف اقًِٝ زٚي١ َع١ٓٝ بٌ تعس٣ شيو . اىل تٓعِٝ اسهاّ خاق١ بايع٬َات ايتذاض١ٜ 
خاق١ يف فاٍ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٚ املٓافػ١ ايسٚي١ٝ ، مما از٣ بايسٍٚ اىل ايبشح عٔ ٚغ١ًٝ يتٛغٝع ْطام 

محا١ٜ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، فتِ ٚنع ْعاّ زٚيٞ ؿُا١ٜ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ٚ اْؿا٤ اؼاز زٚيٞ يًًُه١ٝ ايكٓاع١ٝ 
 ، نُا مت ابطاّ اتفام َسضٜس بؿإٔ 1883مبٛدب اتفاق١ٝ باضٜؼ املتعًك١ عُا١ٜ املًه١ٝ ايكٓاع١ٝ غ١ٓ 

 ، ثِ بعس شيو دا٤ اتفام ْٝؼ اـام بايتكٓٝف ايسٚيٞ يًػًع ٚ 1891ايتػذٌٝ ايسٚيٞ يًع٬َات ايتذاض١ٜ غ١ٓ 
 ٚ يتؿذٝع ايٓؿاط ا٫بتهاضٟ ٚ زعِ محا١ٜ املًه١ٝ 1957اـسَات ٫غطاض تػذٌٝ ايع٬َات ايتذاض١ٜ غ١ٓ 

 .  1967ايفهط١ٜ يف اما٤ ايعامل مت اْؿا٤ املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًًُه١ٝ ايفهط١ٜ غ١ٓ 
 َٔ ٖصٙ املٓطًكات ؾطعت يف نتاب١ ٖصا ايبشح ، ٚ نٌ اٌَ يف إ ًٜيب اؿاد١ املاغ١ يف باب َٔ ابٛاب 

.  سكٌ اؿكٛم ايفهط١ٜ ، ٚ ضادًٝا إ ٜكع َٛقع ايطنا ٚ ايكبٍٛ يس٣ فًػهِ املٛقط 
 ٚ يف ا٫ٍٚ ٚ يف ا٫خط ، اؾٗس ٚ ايؿهط هلل غبشاْ٘ ٚ تعاىل ع٢ً امتاّ ٖصا ايبشح ٚ ٖٛ ْعِ املٛىل ٚ ْعِ 

.  ايٓكري اهلازٟ اىل غٛا٤ ايػبٌٝ 
 

... ٚ اهلل َٔ ٚضا٤ ايككس 
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املبحث االول 
تعريف العالمــــــة التجاريـــــة و بياى وظائفًا 

 
املطلب االول 

تعريــــف العالمـــــة التجاريــــة 
 
 

 تهُٔ ا١ُٖٝ ايتعطٜف بايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف متهني ايتادط اٚ ايكاْع اٚ َكسّ اـسَات َٔ اختٝاض ايع١َ٬ 
املٓاغب١ ملٓتذات٘ ٚ خسَات٘ ، اش ٜكتهٞ ا٫َط إ ٫ْعطف ايؿ٤ٞ بايؿ٤ٞ شات٘ ، ٚ امنا وتاز ايتعطٜف اىل 

.  ا٫ع٬ّ بايؿ٤ٞ ٚ ايتسيٌٝ عًٝ٘ يٝػٌٗ فُٗ٘ 
 هلصا غٓشاٍٚ إ ْبني بعض ايتعاضٜف ايتؿطٜع١ٝ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ َٛقف املؿطع ايعطاقٞ َٓٗا ، ٚ 

.  غٓػتعني ببعض ايتعاضٜف ايفك١ٝٗ ع٢ً غبٌٝ ا٫غتس٫ٍ يعًٓا ْكٌ اىل تعطٜف ؾاٌَ ٚ َاْع يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ 
  

:  ايتعطٜف ايفكٗٞ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ : ا٫ًٚ 
.   ْهتفٞ بتكسِٜ بعض ايتعاضٜف ايفك١ٝٗ ، ايػطض َٓٗا ايٛقٍٛ اىل تعطٜف ؾاٌَ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ 

نٌ ضَع ٜتدص ؾعاضًا ممٝعًا ملٓتذات : "  فع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٜعطفٗا عباؽ قُس سػين ع٢ً اْٗا 
َؿطٚع قٓاعٞ اٚ ظضاعٞ اٚ ػاضٟ اٚ قٓاعات اغتدطاد١ٝ اٚ ٜتدص ؾعاضًا يًدسَات اييت ٜ٪زٜٗا  

  ()".املؿطٚع
ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ تتدص يتُٝٝع ايػًع١ املاز١ٜ نُا تتدص : "  ٚ ٜعطفٗا اٜهًا امحس ط٘ ايػٓٛغٞ بإٔ 

.   ٚ يصيو فاْٗا اٟ قٛض٠ اٚ اؾاض٠ تػتدسّ يًتعطٜف باملاز٠ اٚ اـس١َ ()،"يتُٝٝع اـس١َ املع١ٜٛٓ 
ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اٚ ايكٓاع١ٝ ٖٞ نٌ اؾاض٠ اٚ  )) ٚ إ ٖٓاى تعطٜفًا اخطًا يػُٝع١ ايكًٝٛبٞ دا٤ فٝ٘ إ 

ز٫ي١ ٜهعٗا ايتادط اٚ ايكاْع ع٢ً املٓتذات اييت ٜكّٛ ببٝعٗا اٚ قٓعٗا يتُٝٝع ٖصٙ املٓتذات عٔ غريٖا َٔ 
 ()( .(ايػًع املُاث١ً 

 
:  ايتعطٜف ايتؿطٜعٞ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ : ثاًْٝا 

تعبري )) مباًٜٞ 1939 يػ١ٓ 57 ٜعطف املؿطع املكطٟ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف املاز٠ ا٫ٚىل َٔ ايكإْٛ ضقِ 
ايع٬َات ػاض١ٜ ٖٞ ا٫مسا٤ املتدص٠ ؾه٬ً ممٝعًا ٚ ا٫َها٤ات ٚ ايهًُات ٚ اؿطٚف ٚ ا٫ضقاّ ٚ ايطغّٛ ٚ 

ايطَٛظ ٚ عٓٛاْات احملاٍ ٚ ايسَػات ٚ ا٫ختاّ ٚ ايتطٜٛط ٚ ايٓكٛف ايباضظ٠ ٚ ا١ٜ ع١َ٬ اخط٣ اٚ اٟ فُٛع َٓٗا 
                                      

   .28 ، بريّت ، ص 2012ميػْزات احلليب احلكْقٕ ، الطبع٘  (احلنآ٘ الكاىْىٔ٘ للعالمات التجازٓ٘  )االضتاذ محادٖ شّبري ( )
(( احلنآ٘ الكاىْىٔ٘ لعالمات اخلدم٘ التجازٓ٘ ّ التطْز االقتصادٖ للنلهٔ٘ الصياعٔ٘ يف التػسٓع املكازٌ)) طُ الطيْضٕ امحد  ()

 .  33 ، ص 1955 ، انتْبس 282دلل٘ مصس املعاصسٗ العدد 
اجلصٛ الجاىٕ ، مهتب٘ الكاٍسٗ احلدٓج٘ ، ( حكْم امللهٔ٘ الصياعٔ٘ ) الكلْٔبٕ مسٔخ٘ ، الْجٔص يف التػسٓعات الصياعٔ٘ . د ()

 .  220 ، ص 1976



 9 

اشا ناْت تػتدسّ اٚ ٜطاز إ تػتدسّ يف متٝٝع َٓتذات عٌُ قٓاعٞ اٚ اغتػ٬ٍ ظضاعٞ اٚ اغتػ٬ٍ يًػاٜات اٚ 
ملػتدطدات ا٫ضض اٚ ا١ٜ بهاع١ يًس٫ي١ ع٢ً َكسض املٓتذات اٚ ايبها٥ع اٚ ْٛعٗا اٚ َطتبتٗا اٚ نُاْٗا اٚ 

.  ططٜك١ ؼهريٖا اٚ يًس٫ي١ ع٢ً تأز١ٜ خس١َ َٔ اـسَات 
 ، 1991 امل٪ضر يف داْفٞ 70 / 91 اَا املؿطع ايفطْػٞ فٝعطف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ مبكته٢ ايكإْٛ ضقِ 

ع١َ٬ املكٓع اٚ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اٚ ع١َ٬ اـس١َ ٖٞ نٌ اؾاض٠ قاب١ً  ))اش تٓل املاز٠ ا٫ٚىل َٓ٘ ع٢ً إ 
 ()( .(يًتُجٌٝ ايبٝاْٞ بتُٝٝع املٓتذات اٚ اـسَات املكس١َ َٔ نٌ ؾدل طبٝعٞ اٚ َعٟٓٛ 

 اَا بايٓػب١ ملٛقف املؿطع ايعطاقٞ َٔ تعطٜف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، ْكت املاز٠ ا٫ٚىل َٔ قإْٛ ايع٬َات 
اٟ اؾاض٠ اٚ فُٛع١ َٔ  )) ٚ تعس٬ٜت٘ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 1957يػ١ٓ  (21)ايتذاض١ٜ ٚ امل٪ؾطات اؾػطاف١ٝ ضقِ 

. ا٫ؾاضات ميهٔ إ تؿهٌ ع١َ٬ ػاض١ٜ ميهٔ َٔ خ٬هلا ايتُٝٝع بني غًع َؿطٚع َا عٔ غًع َؿاضٜع اخط٣ 
َجٌ ا٫ؾاضات ٚ غاق١ ايهًُات ٚ بهُٓٗا ا٫مسا٤ ايؿدك١ٝ ٚ اؿطٚف ٚ ا٫ضقاّ ٚ ا٫ؾهاٍ ايطَع١ٜ ٚ ا٫يٛإ 

.  ٚ نصيو اٟ خًٝط َٔ ٖصٙ ا٫ؾاضات ميهٔ تػذًٝ٘ نع١َ٬ ػاض١ٜ 
 
 

املطلب الثاني 
وظائــــــــف العالمة التجاريــــــــــة 

 
 ت٪زٟ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ مج١ً َٔ ايٛظا٥ف ، غٛا٤ يًكاْع اٚ ايتادط اٚ ملكسّ اـس١َ اٚ يًُػتًٗو ، فٗٞ 

 ():- ٚ ميهٔ امجاٍ ٚظا٥فٗا يف َاًٜٞ . ١َُٗ يس٣ ٖ٪٤٫ ع٢ً سس غٛا٤ 
:  ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ؼسز َكسض املٓتذات ٚ ايبها٥ع ٚ اـسَات : ا٫ًٚ 

 تسٍ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ع٢ً َكسض املٓتذات اٚ ايػًع اٚ اـسَات ، شيو اْٗا ؼسز ؾهٌ املكسض 
.  ايؿدكٞ يًُٓتذات اٚ ايبها٥ع ، اٟ املٓتر هلا ، نُا اْٗا ؼسز املكسض ا٫قًُٝٞ اٟ د١ٗ ا٫ْتاز اٜهًا 

:  ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ املٓافػ١ املؿطٚع١ : ثاًْٝا 
 يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا١ُٖٝ بايػ١ ، اش تعس اسس٣ ايٛغا٥ٌ امل١ُٗ يف لاح املؿطٚع ا٫قتكازٟ ، فٗٞ ٚغ١ًٝ يف فاٍ 

املٓافػ١ َع غريٙ َٔ املؿطٚعات ع٢ً ايكعٝس ايسٚيٞ ٚ احملًٞ ع٢ً سس غٛا٤ ، اش تٗسف اىل دصب ايع٤٬ُ ٚ مجٗٛض 
فٗٞ َٔ د١ٗ ؽسّ َكًش١ ايتادط اٚ ايكاْع اٚ . املػتًٗهني ، فٗٞ ت٪زٟ ٚظٝف١ َعزٚد١ اش ؽسّ َكًشتني يف إ ٚاسس 

َكسّ اـس١َ باعتباضٖا ٚغ١ًٝ يتُٝٝع غًعِٗ اٚ بها٥عِٗ عٔ غريٖا َٔ ايػًع اٚ ايبها٥ع ٚ َٔ د١ٗ اخط٣ فٗٞ ؽسّ مجٗٛض 
.  املػتًٗهني اش اْٗا ٚغًٝتِٗ يًتعطف ع٢ً ايػًع اٚ ايبها٥ع اييت ٜفهًْٛٗا ٚ تًك٢ عٓسِٖ قب٫ًٛ انجط َٔ غريٖا 

:  ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ نُإ ؿُا١ٜ مجٗٛض املػتًٗهني : ثايجًا 
 تًعب ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ زٚضًا ًَُٗا يف نُإ سكٛم املػتًٗهني َٔ نطٚب ايػـ ٚ ا٫ستٝاٍ سٍٛ 

َٛاقفات ايكٓاعات اٚ ايبها٥ع اٚ اـسَات اييت ٜتًكْٛٗا َٔ ٜس ايكٓاع اٚ ايتذاض اٚ َكسَٞ اـسَات ، ٚشيو 
 . َٔ خ٬ٍ ايطدٛع ع٢ً ٖ٪٤٫ ضدٛعًا قاًْْٛٝا َٓاغبًا يتشسٜس َػ٪يٝتِٗ عٔ اثاض تهًٌٝ مجٗٛض املػتًٗهني 

                                      

  . 24االضتاذ محادٖ شّبري ، املصدز الطابل ، ص  ()
 .  42 ، ص 2009 داز الجكاف٘ ّ اليػس ّ التْشٓع ، ازدٌ ، –صالح شًٓ الدًٓ ، العالمات التجازٓ٘ ّطئًا ّ دّلًٔا . د ()



 10 

 :  ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ضَع ايجك١ بكفات املٓتذات ٚ ايبها٥ع ٚ اـسَات: ضابعًا 
 تعرب ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ عٔ قفات املٓتذات اٚ ايبها٥ع اييت متٝٝعٖا غٛا٤ َٔ سٝح ايٓٛع اٚ املطتب١ اٚ 
ايهُإ اٚ ططٜك١ ايتشهري ، ٚ ٜككس بايٓٛع فُٛع خكا٥ل املٓتذات اٚ ايبها٥ع اييت متتاظ بٗا عٔ 

خكا٥ل َٓتذات اٚ بها٥ع اخط٣ مماث١ً اٚ َؿاب١ٗ ، اَا املطتب١ فٝككس بٗا زضد١ اؾٛز٠ ٚ ا٫تكإ يًُٓتذات 
اٚ ايبها٥ع ، ٚ املككٛز بايهُإ ٖٛ تعٗس ايكاْع اٚ ايتادط بك٬س١ٝ املٓتذات اٚ ايبهاع١ اٚ بٝإ ايعٓاقط 

ايساخ١ً يف تطنبٝٗا ، ٚ عًٝ٘ فإ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ؼسز َطنع املٓتر اٚ ايكٓاع اٚ َكسّ اـس١َ بني املٓافػني 
ا٫خطٜٔ فاملػتًٗو ايصٟ اعتاز ع٢ً تسخني غٝذاض٠ َايبٛضٚ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ، ٜتٛقع إ وكٌ ع٢ً ْفؼ 

اؾٛز٠ ، نًُا نطض املٓتر ايصٟ وٌُ شات ايع١َ٬ ، نصيو اؿاٍ بايٓػب١ يػري شيو َٔ املٓتذات اييت ؼٌُ 
.  ع٬َات َع١ٓٝ 

 
:  ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚغ١ًٝ ي٬ع٬ٕ عٔ املٓتذات ٚ ايبها٥ع ٚ اـسَات : خاَػًا 

 تعس ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اسس٣ ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ٕ امل١ُٗ عٔ املٓتذات ٚ ايبها٥ع ، فٗٞ َٔ اِٖ ٚغا٥ٌ ايتادط 
اٚ ايكاْع اٚ َكسّ اـس١َ ي٬ع٬ٕ عٔ غًعت٘ اٚ َٓتذات٘ اٚ خسَات٘ ، اش عٔ ططٜل ا٫ع٬ٕ ٚ ايسعا١ٜ عٔ ع٬َت٘ 

ٜكٌ اىل اشٖإ ايٓاؽ ٚ شيو باغتدساّ ٚغا٥ٌ ايسعا١ٜ املدتًف١ خاق١ ايطازٜٛ ٚ ايتًفعٜٕٛ ٚ اجمل٬ت ٚ 
ايكشف ٚ َا اىل شيو مما قس ٜ٪زٟ اىل تجبٝت ايع١َ٬ يف شانط٠ ايٓاؽ فكس اقبح َٔ ايكعب ػاٌٖ ايسٚض       

امل٪ثط ايصٟ تًعب٘ ايسعا١ٜ يف دصب ايع٤٬ُ اىل َٓتذات اٚ بها٥ع اٚ خسَات َؿطٚع َعني يصا وطم َايو 
املؿطٚع إ ٜ٪نس ؾُٗٛض املػتًٗهني َٔ خ٬ٍ ايسعا١ٜ ٚ ا٫ع٬ٕ إ َٓتذات٘ ٖصٙ افهٌ ٚ ادٛز املٓتذات 

.  املطد٠ٛ 
 
 

املطلب الثالث 
الشروط الالزمـــة توفريا يف العالمة التجارية 

 
:  ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ : ا٫ًٚ 

ٚ ؾطط  (ايفاضق١  ) تتُجٌ ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ اي٬ظّ تٛفطٖا يف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف ؾطط ايكف١ املُٝع٠ 
اؾس٠ ٚ ؾطط املؿطٚع١ٝ ، ٚ ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ ٖصٙ ٫بس َٓٗا يٛدٛز ايع١َ٬ َٔ ايٓاس١ٝ ايٛاقع١ٝ ٚيف َاًٜٞ 

 (): بٝإ املككٛز بهٌ ؾطط َٔ ٖصٙ ايؿطٚط 
:   (ايفاضق١  )ؾطط ايكف١ املُٝع٠ - 1

 هب إ تهٕٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ اييت ميهٔ تػذًٝٗا َ٪يف١ َٔ سطٚف اٚ ضغّٛ اٚ ع٬َات اٚ خًٝط َٔ 
.  ٖصٙ ا٫ؾٝا٤ شٟ قف١ فاضق١ ، اٟ قازض٠ ع٢ً متٝٝع بها٥ع قاسبٗا عٔ بها٥ع غريٙ َٔ ايٓاؽ 

 

                                      

 الدنتْز ذلند مسري الػسقاّٖ الكاىٌْ التجازٖ اجلصٛ االّل ، 307الدنتْز ذلند حطين عباع ، املسجع الطابل ، ص  ()
 .  529 داز اليَط٘ العسبٔ٘ ، ص 1978
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 ٚ ٜككس بصيو إ ٜهٕٛ يًع١َ٬ ؾه٬ً ممٝعًا خاقًا بٗا ، ٚ مبع٢ٓ اخط إ تتكف ايع١َ٬ بطبٝع١ شات١ٝ 
متٓع َٔ اـًط بػريٖا ٚ ػعٌ َٔ ايٝػط َعطفتٗا ، ٚ تهٕٛ ايع١َ٬ ممٝع٠ َت٢ مت ٚنعٗا بططٜك١ ٖٓسغ١ٝ 

َع١ٓٝ، نإٔ تتدص ؾه٬ً زا٥طًٜا اٚ َطبعًا اٚ َػسغًا ممٝعًا اٚ َت٢ مت ضمسٗا بؿهٌ ظخطيف َعني ، اٚ َت٢ متت 
ٚقس  (فاضق١  )نتابتٗا عطٚف كتًف١ ممٝع٠ اٚ َت٢ مت سفطٖا بؿهٌ باضظ ممٝع اٚ بأٟ ؾهٌ اخط ي٘ قف١ ممٝع٠ 

دا٤ يف قطاضات اؿ٬نِ سٍٛ ٖصا ا٫َط ، إ ايكاعس٠ ا٫غاغ١ٝ ؾٛاظ تػذٌٝ ع١َ٬ ػاض١ٜ اٚ عسَ٘ هب إ تهٕٛ 
تًو ايع١َ٬ شات قف١ فاضق١ ٚ إ ٫تهٕٛ َؿاب١ٗ اٚ َطابك١ يع١َ٬ ػاض١ٜ ؽل ؾدكًا اخط نُا ٫بس إ تهفٌ 

.  ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ متٝٝع بها٥ع قاسبٗا َٔ بها٥ع غريٙ َٔ ايٓاؽ 
٫ تعس ع١َ٬ قشٝش١ نايع١َ٬ اييت تتهٕٛ َٔ  (فاضق١  ) عًٝ٘ فإٔ ايع١َ٬ اجملطز٠ َٔ ا١ٜ قف١ ممٝع٠ 

.  ؾهٌ ؾا٥ع َأيٛف نكٛض٠ ضدٌ ٜطنب سكاًْا اٚ ضغِ ٖٓسغٞ َعني ناملطبع اٚ ايسا٥ط٠ 
 

:  ؾطط اؾس٠ - 2
 ٜعترب ؾطط اؾس٠ َٔ اِٖ ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ اي٬ظّ تٛافطٖا يف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ ٜككس ب٘ إ تهٕٛ 

.  ايع١َ٬ دسٜس٠ مبع٢ٓ اْ٘ مل ٜػبل اغتعُاهلا اٚ تػذًٝٗا َٔ قبٌ اسس 
 ٚتعترب ايع١َ٬ فاقس٠ يؿطط اؾس٠ ، اشا َا ثبت إ اسس ايٓاؽ قس قاّ باغتعُاهلا اٚ تػذًٝٗا يتُٝٝع 

َٓتذات٘ اٚ بها٥ع٘ اٚ خسَات٘ ، فاشا َا ثبت شيو فاْ٘ ميتٓع ع٢ً غريٙ اغتعُاٍ اٚ تػذٌٝ تًو ايع١َ٬ ٚ ا٫ ٚقع 
ؼت طا١ً٥ ايكإْٛ ، اش ول يكاسب ايؿإٔ ضفع زع٣ٛ دعا١ٝ٥ اشا ناْت ايع١َ٬ َػذ١ً فه٬ً عٔ سك٘ يف ضفع 

.  زع٣ٛ سكٛق١ٝ ٜطايب بٗا ايتعٜٛض عُا ؿك٘ َٔ نطض دطا٤ شيو 
 ٚ ٫عتباض ايع١َ٬ دسٜس٠ فأْ٘ ٜهفٞ ا٫ ت٪زٟ اىل ايًبؼ اٚ ايتهًٌٝ َع ع١َ٬ اخط٣ َػتع١ًُ يتُٝٝع 

 .  (املػاس١ اؾػطاف١ٝ  )ْفؼ املٓتذات اٚ ايبها٥ع اٚ اـسَات اٚ َػتع١ًُ يف ْفؼ ا٫قًِٝ 
 ٚ ٬ٜسغ إ ؾطط دس٠ ايع١َ٬ ؾطط غري َطًل ٚ امنا ٖٛ ؾطط َكٝس يف ث٬ث١ ْٛاسٞ ، َٔ سٝح ْٛع 

.  املٓتذات ٚ َٔ سٝح املهإ ٚ َٔ سٝح ايعَإ 
 

:  ؾطط املؿطٚع١ٝ - 3
 ٜككس مبؿطٚع١ٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫ تهٕٛ ايع١َ٬ ممٓٛع١ قاًْْٛا ، اٟ إ تػُح ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ 

تػذًٝٗا ، فإٔ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ تهٕٛ فاقس٠ يؿطط املؿطٚع١ٝ اشا َا خايفت اٟ ْل قاْْٛٞ اخط غٛا٤ ٚضز شيو 
ايٓل يف قإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ اٚ غريٙ َٔ ايكٛاْني اٚ ا٫ْع١ُ ايػاض١ٜ املفعٍٛ نُا إ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ تهٕٛ 

 ().فاقس٠ يؿطط املؿطٚع١ٝ اشا َا خايفت ايٓعاّ ايعاّ ٚ ا٫زاب ايعا١َ 
 

:  ايؿطٚط ايؿه١ًٝ : ثاًْٝا 
 ٫بس َٔ اغتعطاض ايؿطٚط ايؿه١ًٝ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ اييت تتُجٌ يف ادطا٤ات تػذٌٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 

 ().ٚ اؽاش َاًٜعّ َٔ ادٌ محاٜتٗا ايكا١ْْٝٛ 

                                      
 .  42 ، ص 1973الدنتْز حطً نريٗ ، املدخل اىل عله الكاىٌْ ، ميػأٗ املعازف ، االضهيدزٓ٘ ، الطبع٘ اخلامط٘ ،  ()
 2009-  ٍـ 1430الدنتْز صالح الدًٓ شًٓ الدًٓ ، العالمات التجازٓ٘ ّطئًا ّ دّلًٔا ، داز الجكاف٘ لليػس ّ التْشٓع ،  ()

 .  109و ، عناٌ ، ص 
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:  ٚنع غذٌ يًع٬َات ايتذاض١ٜ - 1

 ٜعترب غذٌ ايع٬َات ايتذاض١ٜ َطأ٠ سكٝك١ٝ ؾُٝع ا٫َٛض ٚ ا٫دطا٤ات اييت تتعًل بايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 
املػذ١ً اش تسٕٚ فٝ٘ مجٝع ايع٬َات ايتذاض١ٜ ٚ نٌ َاٜتعًل بٗا َٔ اَٛض قس ٜكطضٖا املػذٌ َٔ ٚقت اىل اخط ، 

.  ٚفكًا ي٬قٍٛ ايكا١ْْٝٛ ٚ ٜهٕٛ شيو ايػذٌ ؼت اؾطاف َػذٌ ايع٬َات ايتذاض١ٜ 
؟  َٔ ي٘ سل طًب ايتػذٌٝ - 2

 ول يهٌ ؾدل طبٝعٞ 1957يػ١ٓ  (21) ْكت املاز٠ ايطابع١ َٔ قإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ايعطاقٞ ضقِ 
اٚ نٝإ َعٟٓٛ ، عطاقًٝا نإ اّ ادٓبًٝا إ ٜطًب تػذٌٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ َع َا ٜتكٌ بٗا َٔ سكٛم ٚفكًا 

٫سهاّ ٖصا ايكإْٛ ٜتهح َٔ شيو إ املؿطع ايعطاقٞ مل وكط َٔ هلِ سل طًب تػذٌٝ ع١َ٬ ػاض١ٜ يف ف١٦ 
َع١ٓٝ ، نُا اْ٘ مل ٜهع ؾطٚطًا يف طًب ايتػذٌٝ ، بٌ اداظ يهٌ َٔ ٜطغب يف اغتعُاٍ ع١َ٬ اٚ ٜسعٞ اْ٘ 

.  قاسب ع١َ٬ اغتعًُت اٚ نإ يف اي١ٝٓ اغتعُاهلا إ ٜطًب تػذًٝٗا ٚفكًا ي٬قٍٛ املكطض٠ 
:  نٝف١ٝ تكسِٜ طًب ايتػذٌٝ - 3

 ًٜعّ إ ٜكسّ ايطًب ع٢ً منٛشز َعني ٜٛقع عًٝ٘ َٔ َكسّ ايطًب اٚ ٚنًٝ٘ ، ٚاشا نإ طًب تػذٌٝ 
ايع١َ٬ َكسًَا َٔ قبٌ ؾطن١ عاز١ٜ ، فٝذٛظ إ ٜٛقع٘ باغِ ايؿطن١ اٚ بايٓٝاب١ عٓٗا اٟ عهٛ اٚ انجط َٔ اعها٤ 

تًو ايؿطن١ ، ٚ اشا نإ ايطًب َكسًَا َٔ ١٦ٖٝ َع١ٓٝ ، فٝذٛظ إ ٜٛقع٘ اسس َسٜطٟ ازاض٠ تًو اهل١٦ٝ اٚ غهطتريٖا 
 ().اٚ اسس املٛظفني ايط٥ٝػني فٝٗا ، ٚ يف نٌ ا٫سٛاٍ هٛظ يًٛنٌٝ إ ٜٛقع ايطًب 

:  ملٔ ٜكسّ طًب ايتػذٌٝ - 4
ٚ ٜعني ٖصا ا٫خري َٔ قبٌ ٚظٜط ايكٓاع١ ٚ ايتذاض٠ ، .  ٜكسّ طًب تػذٌٝ ايع١َ٬ خطًٝا اىل َػذٌ ايع٬َات ايتذاض١ٜ 

.  ٚ ٜهٕٛ َٔ َٗاَ٘ ا٫ؾطاف ع٢ً غذٌ ايع٬َات، ٚ إ ٜكٝس فٝ٘ نٌ َا ٜتعًل بايع٬َات ايتذاض١ٜ َٔ َػا٥ٌ ٚ اَٛض 
:  َٛنٛع طًب ايتػذٌٝ - 5

 ()ٚ دسٜس٠ ٚ َؿطٚع١ ، (فاضق١  ) ًٜعّ إ تهٕٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ َٛنٛع طًب ايتػذٌٝ شٚ قف١ ممٝع٠ 
.  نُا ًٜعّ إ تهٕٛ غري قعٛض٠ قاًْْٛا 

:  ايؿطٚط اـاق١ : ثاًْٝا 
 هٛظ تػذٌٝ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ا٫دٓب١ٝ َت٢ تٛافطت فٝٗٔ ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ ٚ ايؿطٚط ايؿه١ًٝ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ 

:-  تكسّ ، با٫ناف١ اىل ؾطٚط خاق١ ٚعٓس٥ص تتُتع ايع٬َات ايتذاض١ٜ ا٫دٓب١ٝ باؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ َٚٔ ايؿطٚط اـاق١ ايتاي١ٝ 
إ ٜهٕٛ َكسّ طًب ايتػذٌٝ َٔ ضعاٜا اسس٣ ايسٍٚ املٛقع١ ع٢ً اتفاق١ٝ َسضٜس اـاق١ بايتػذٌٝ ايسٚيٞ - 1

 (). يًع٬َات ايتذاض١ٜ ٚ ايكٓاع١ٝ 
إ ٜهٕٛ طًب تػذٌٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫دٓب١ٝ َػبٛقًا بطًب يتػذًٝٗا يف بًسٖا ا٫قًٞ ٚفكًا ي٬قٍٛ - 2

.  املتبع١ يف تػذٌٝ ايع١َ٬ يف شيو ايبًس 
.  إ ٜكسّ طًب تػذٌٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫دٓب١ٝ خ٬ٍ غت١ اؾٗط َٔ تاضٜذ تكسِٜ طًب تػذًٝٗا يف بًسٖا ا٫قًٞ - 3

                                      
 .  1957 لطي٘ 21اىظس املادٗ السابع٘ مً قاىٌْ العالمات التجازٓ٘ العساقٕ زقه  ()
 .  1957 لطي٘ 21اىظس املادٗ اخلامط٘ مً قاىٌْ العالمات التجازٓ٘ العساقٕ زقه  ()
   .282 و ، عناٌ ، ص 2010-  ٍـ 1431الدنتْز صالح الدًٓ شًٓ الدًٓ ، امللهٔ٘ الصياعٔ٘ ّ التجازٓ٘ ، داز الجكاف٘ لليػس ّ التْشٓع ، ( )
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ٚ َٔ قطاضات قه١ُ ايتُٝٝع اقًِٝ نٛضزغتإ  
:-  َٓٗا 

 اقسضت قطاض ا٫تٞ ؼت 2013 / 6 / 5تؿهًت اهل١٦ٝ ايعا١َ حمله١ُ متٝٝع اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام بتاضٜذ - 1
 :-  2013/ اهل١٦ٝ ايعا١َ املس١ْٝ  / 3/ ايعسز 

يس٣ ايتسقٝل ٚ املساٚي١ ٚدس إ ايطعٕٛ ايتُٝٝع١ٜ َكس١َ نُٔ املس٠ ايكا١ْْٝٛ فكطض قبٛهلا ؾه٬ً ٚ يتعًكٗا 
ٚ يس٣ عطف ايٓعط ع٢ً اؿهِ املُٝع ٚدس إ . مبٛنٛع ٚاسس ٚ قطاض ٚاسس تكطض تٛسٝسٖا ٚ ايٓعط فٝٗا غ١ٜٛ 
 ايكانٞ بايعاّ املسع٢ عًٝ٘ ٚظٜط 2011 / 12 / 7اػاٙ قه١ُ ايبسا٠٤ اىل ا٫قطاض ع٢ً سهُٗا ايػابل امل٪ضر يف 

ايكٓاع١ ٚ ايتذاض٠ ؿه١َٛ ا٫قًِٝ اناف١ يٛظٝفت٘ بايػا٤ ٚ ؾطب ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املُٓٛس١ اىل ؾطن١ ايؿدل 
 يف 2012/ َس١ْٝ ثا١ْٝ  / 38ايجايح ٚ املٓكٛض مبٛدب ايكطاض ايتُٝٝعٟ ايكازض َٔ ٖصٙ احمله١ُ بعسز 

 اػاٙ غري قشٝح ٚ كايف يًكإْٛ ٫ْ٘ ظٗط َٔ ٚقا٥ع ايسع٣ٛ ٚ َػتٓساتٗا إ املسعٞ ٜػتٓس يف 12/1/2012
زعٛاٙ ع٢ً اغبك١ٝ تػذًٝ٘ يًع١َ٬ َٛنٛع مبٛدب ؾٗاز٠ ايتػذٌٝ ايكازض َٔ ٚظاض٠ ايكٓاع١ ٚ املعازٕ 

 ٚ سٝح مت ايػا٤ ايتػذٌٝ املصنٛض اع٬ٙ مبٛدب نتابتٗا املطقِ 1999 / 7 / 11 يف 36537ايعطاق١ٝ املطق١ُ 
 يف 63679 ٚ نتابٗا املعٕٓٛ اىل ٚظاض٠ ايتذاض٠ يف اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام املطقِ 2012 / 12 / 20 يف 9441

 2012/ب/117 ٚ نصيو مبٛدب قطاض قه١ُ ايبسا٠٤ اـاق١ بايسعاٟٚ ايتذاض١ٜ يف بػساز املطقِ 29/11/2012
 ٚ عًٝ٘ تهٕٛ ا٫فه١ًٝ يف ٌْٝ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ي٬غبل تػذ٬ًٝ يف ايسٚا٥ط املدتك١ 10/10/2012امل٪ضر يف 

٫قًِٝ نٛضزغتإ ايعطام ٚ سٝح إ ايؿدل ايجايح قس غذٌ ايع١َ٬ َٛنٛع ايسع٣ٛ يس٣ زٚا٥ط شات ايع٬ق١ 
 يصا نإ ٜتعني ع٢ً قه١ُ ايبسا٠٤ اتباع قطاض ايٓكض ايتُٝٝعٟ املؿاض ايٝ٘ اع٬ٙ 2009 / 9 / 22ي٬قًِٝ بتاضٜذ 

ٚ يٝؼ ا٫قطاض ع٢ً سهُٗا ايػابل املٓكٛض يصا تكطض ْكض اؿهِ املُٝع ٚ اعاز٠ انباض٠ ايسع٣ٛ اىل قهُتٗا 
يًػري فٝٗا ع٢ً املٓٛاٍ اْف ايصنط ع٢ً إ ٜبك٢ ضغِ ايتُٝٝع تابع١ يًٓتٝذ١ ٚ قسض ايكطاض با٫نجط١ٜ يف 

5/6/2013  . 
يس٣ ايتسقٝل ٚ املساٚي١ تبني إ ايطعٕٛ ايتُٝٝع١ٜ َكس١َ نُٔ املس٠ ايكا١ْْٝٛ فكطض قبٛهلا ؾه٬ً ٚ : ايكطاض - 2

ٚ يس٣ عطف ايٓعط ع٢ً اؿهِ املُٝع . يتعًكٗا مبٛنٛع ٚاسس ٚ قطاض ٚاسس تكطض تٛسٝسٖا ٚ ايٓعط فٝٗا غ١ٜٛ 
بايػا٤ ايٛناي١  ) ايكانٞ 2011 / 12 / 7ٚدس إ اػاٙ قه١ُ ايبسا٠٤ اىل ا٫قطاض ع٢ً سهُٗا ايػابل امل٪ضر يف 

ٚ  ( املُٓٛس١ يؿطن١ املسع٢ عًٝ٘ ايجايح 7/12/2009 يف 8919 مبٛدب ا٫َط املطقِ 6ايتذاض١ٜ املطق١ُ 
 17/1/2012 يف 2012/ َس١ْٝ ثا١ْٝ  / 38املٓكٛض مبٛدب ايكطاض ايتُٝٝعٟ ايكازض َٔ ٖصٙ احمله١ُ بعسز 

اػاٙ غري قشٝح ٚ كايف يًكإْٛ ٫ْ٘ ظٗط َٔ ٚقا٥ع ايسع٣ٛ ٚ َػتٓساتٗا إ املسعٞ ٜػتٓس يف زعٛاٙ ع٢ً 
اغبك١ٝ تػذًٝ٘ يع١َ٬ ايػهاٜط َٛنٛع مبٛدب ؾٗاز٠ ايتػذٌٝ ايكازض َٔ ٚظاض٠ ايكٓاع١ ٚ املعازٕ ايعطاق١ٝ 

 ٚ سٝح مت ايػا٤ ايتػذٌٝ املصنٛض اع٬ٙ مبٛدب قطاض قه١ُ ايبسا٠٤ اـاق١ 1999 / 7 / 11 يف 36537املطق١ُ 
 ٚ عًٝ٘ تهٕٛ ا٫فه١ًٝ يف ٌْٝ اؿُا١ٜ 10/10/2012 امل٪ضر يف 2012/ب/117بايسعاٟٚ ايتذاض١ٜ يف بػساز املطقِ 

ايكا١ْْٝٛ ي٬غبل تػذ٬ًٝ يف ايسٚا٥ط املدتك١ ٫قًِٝ نٛضزغتإ ايعطام ٚ سٝح إ ايؿدل ايجايح قس غذٌ 
 يصا نإ ٜتعني 2009 / 9 / 22ايع١َ٬ بطغتٝر يًػهاٜط َٛنٛع ايسع٣ٛ يس٣ زٚا٥ط شات ايع٬ق١ ي٬قًِٝ بتاضٜذ 

ع٢ً قه١ُ ايبسا٠٤ اتباع قطاض ايٓكض ايتُٝٝعٟ املؿاض ايٝ٘ اع٬ٙ ٚ يٝؼ ا٫قطاض ع٢ً سهُٗا ايػابل املٓكٛض 
يصا تكطض ْكض اؿهِ املُٝع ٚ اعاز٠ انباض٠ ايسع٣ٛ اىل قهُتٗا يًػري فٝٗا ع٢ً املٓٛاٍ ا٫ْف ايصنط ع٢ً إ 

 . 5/6/2013ٜبك٢ ضغِ ايتُٝٝع تابعًا يًٓتٝذ١ ٚ قسض ايكطاض با٫نجط١ٜ يف 
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املبحث الثاني 
احلمايــــــــة القانونية للعالمـــــــة التجاريـــــــــة  

 
املطلب االول 

احلمايــــــــة املدنيــــــــــــــة  
 
 

:  املبسأ ايعـــــــــــــــــاّ : ا٫ًٚ 
 ٜتُتع عُا١ٜ َس١ْٝ ٚفكًا يًكٛاعس ايعا١َ يف املػ٪ٚي١ٝ ، اييت تعترب – اٟ سل – َٔ املػًِ ب٘ ، إ اؿل 

مبجاب١ املع١ً اييت تػتعٌ بٗا ناف١ اؿكٛم اًٜا نإ ْٛعٗا ٚ ٖٞ محا١ٜ َكطض٠ يهاف١ اؿكٛم ، ٚ قس نفًتٗا ناف١ 
  ().ايتؿطٜعات املدتًف١ 

 ٚ بايطبع ، فإٔ اؿل يف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٜٓسضز ؼت َع١ً اؿُا١ٜ املس١ْٝ ، اش ول ملٔ ٚقع تعس ع٢ً 
ع٢ً املتػبب يف شيو ا٫عتسا٤ َطايبًا اٜاٙ بايتعٜٛض،  (سكٛق١ٝ  )سك٘ يف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ إ ٜطفع زع٣ٛ َس١ْٝ 

.  تاغٝػًا ع٢ً املٓافػ١ غري املؿطٚع١ َت٢ تٛافطت ؾطٚطٗا 
 ٚ ٜتُتع اؿل يف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ باؿُا١ٜ املس١ْٝ غٛا٤ ناْت تًو ايع١َ٬ َػذ١ً اّ غري َػذ١ً ، ف٬ 

تعترب ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ ؿُا١ٜ  (اؿكٛق١ٝ  )ٜؿرتط ايتػذٌٝ يكٝاّ ٖصا ايٓٛع َٔ اؿُا١ٜ بٌ إ اؿُا١ٜ املس١ْٝ 
.  ًَه١ٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ َت٢ ناْت ٖصٙ ا٫خري٠ غري َػذ١ً 

 اٟ –يًع١َ٬ ، يف سني اْ٘  (اؿكٛق١ٝ  ) ٫ٜعترب ؾططًا يكٝاّ اؿُا١ٜ املس١ْٝ – اٟ ايتػذٌٝ – فأْ٘ 
.  ايتػذٌٝ ٜعترب ؾططًا اغاغًٝا يكٝاّ اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ ٚ ايسٚي١ٝ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ 

 ٚ ٜأخص ايتعسٟ ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ قٛض عس٠ ابطظٖا ، تعٜٚط ايع١َ٬ اٚ تكًٝسٖا اٚ اغتعُاهلا بسٕٚ 
ٚد٘ سل اٚ بٝع بها٥ع ؼٌُ ع١َ٬ َعٚض٠ اٚ َكًس٠ اٚ عطنٗا يًبٝع ، فاشا َاٚقع تعس ع٢ً ع١َ٬ ػاض١ٜ غري 

َػذ١ً ، بأٟ قٛض٠ َٔ تًو ايكٛض ، ف٬ ٜهٕٛ اَاّ َايو تًو ايع١َ٬ غ٣ٛ ضفع زع٣ٛ َس١ْٝ طايبًا ايتعٜٛض عٔ 
شيو ايتعسٟ ، بُٝٓا اشا ٚقع شيو ايتعسٟ ع٢ً ع١َ٬ ػاض١ٜ َػذ١ً ، فاْ٘ ٜؿهٌ دطًَا ٜعاقب عًٝ٘ ايكإْٛ ، 

.  اناف١ اىل اؿل يف ايتعٜٛض املازٟ 
 

:  زع٣ٛ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ : ثاًْٝا 
 مياضؽ قاسب ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ غري املػذ١ً ، اؿُا١ٜ املس١ْٝ يًشل يف ع٬َت٘ َٔ خ٬ٍ زع٣ٛ 

املٓافػ١ غري املؿطٚع١ ، فٗصٙ ا٫خري٠ تؿهٌ ٚغ١ًٝ قاسب ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ غري َػذ١ً يف محا١ٜ ع٬َت٘ َٔ 
.  تعس ايػري 

                                      

ٓعترب تطجٔل العالم٘ التجازٓ٘  ) العساقٕ 1957 لطي٘ 21 مً قاىٌْ العالمات التجازٓ٘ ، زقه 2 / 15لكد ىصت املادٗ  ()
 .  (قسٓي٘ اثبات علٙ قاىْىٔ٘ ّ احلل يف ملهٔ٘ العالم٘ التجازٓ٘ يف نل الدعاّٖ الكاىْىٔ٘ 
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 ؾطٚط زع٣ٛ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ ٖٞ شات ؾطٚط زع٣ٛ املػ٪ٚي١ٝ عٔ ايعٌُ غري املؿطٚع ، ٚ اييت 
 ().تتُجٌ يف اـطأ ، ٚ ايهطض ٚ ع٬ق١ ايػبب١ٝ بني اـطأ ٚ ايهطض 

 
 
 

:  اـطــــــــــــأ - 1
 مل تعطف ايكٛاْني اـطأ عٓس تٓعُٝٗا املػ٪ٚي١ٝ عٔ ايعٌُ غري املؿطٚع ، بٌ تطنت شيو                    

.  يًفك٘ ٚ ايكها٤ 
اخ٬ٍ بٛادب قاْْٛٞ َكرتٕ بازضاى املدٌ           :  ٚ اـطأ نُا اغتكط عًٝ٘ ايطأٟ فكًٗا ٚ قها٤ ٖٛ 

. يصيو ايٛادب 
 ٜتهح َٔ ٖصا ايتعطٜف إ اـطأ ٜتهٕٛ َٔ عٓكطٜٔ ا٫ٍٚ َٛنٛعٞ ٜتُجٌ يف ا٫خ٬ٍ بٛادب قاْْٛٞ ، 

.  ٚ ايجاْٞ ؾدكٞ ٜتُجٌ يف تٛافط ايتُٝٝع يس٣ املدٌ بٗصا ايٛادب 
 ع٢ً إ يًدطأ يف زع٣ٛ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ َع٢ٓ خام ىتًف عٔ َعٓاٙ يف زع٣ٛ املػ٩ٛي١ٝ عٔ 

ايعٌُ غري املؿطٚع فايتعطف ع٢ً َع٢ٓ اـطأ يف زع٣ٛ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ ٜتطًب إ تهٕٛ ٖٓاى َٓافػ١ 
بني ؾدكني ٚ إ ٜطتهب اسسُٖا خطأ يف ٖصٙ املٓافػ١ ، ٚ ٜتشكل اـطأ عٔ عٌُ املٓافؼ غٛا٤ سسخ شيو عٔ 
عُس اٚ عٔ فطز اُٖاٍ ٚ عسّ تبكط ، اٟ غٛا٤ تٛافط يس٣ املٓافؼ قكس ا٫نطاض بايػري ٚ غ٤ٛ اي١ٝٓ ، اٚ نإ 

.  اـطأ غري عُسٟ َبعج١ ا٫ُٖاٍ عكٝك١ املٓافؼ 
 ٚ املعٝاض ايصٟ اغتكط عًٝ٘ ايطأٟ فكًٗا ٚ قها٤ًا يف ؼسٜس َع٢ٓ اـطأ ٖٛ ايكٝاّ بافعاٍ ٫تتفل ٚقٛاعس 

 ().ا٫َا١ْ ٚ ايؿطف ٚ ايٓعا١ٖ يف ايتذاض٠ 
 ٚ عًٝ٘ ، ٜكتهٞ يتٛفط عٓكط اـطأ ، إ تهٕٛ ٖٓاى َٓافػ١ ، ٚ إ تهٕٛ ٖصٙ املٓافػ١ غري َؿطٚع١، 

ٚ ايٛاقع اْ٘ ٫ٜٛدس َعٝاض قسز ٫عتباض املٓافػ١ غري َؿطٚع١ ، ا٫ إ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ تهٕٛ عاز٠ 
باغتدساّ ٚغا٥ٌ َٓاف١ٝ يًعازات ٚ ايتكايٝس ٚ ا٫زاب املتبع١ يف َعطف ١َٓٗ ايتذاض٠ ، فايعٌُ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ 

ايتادط اٚ ايكاْع ايصٟ ٜتٓاف٢ َع َباز٨ ا٫غتكا١َ ٚ تكايٝس ا٫َا١ْ املفطٚن١ يف ايتذاض٠ ٚ يف ايع٬َات ايتذاض١ٜ 
٫ٚىف٢ إ َػأي١ اعتباض املٓافػ١ فُٝا اشا ناْت َؿطٚع١ اٚ . ميهٔ اعتباضٙ َٔ اعُاٍ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ 

غري شيو اَط َرتٚى يًكانٞ ، ٚ ميهٔ اثبات ا٫عُاٍ غري املؿطٚع١ ظُٝع ٚغا٥ٌ ا٫ثبات مبا فٝٗا ؾٗاز٠ 
 ().ايؿٗٛز ٚ ايكطا٥ٔ 

 

 : ايهـــــــــــــطض - 2
 تكسّ ايكٍٛ ، إ زع٣ٛ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ ٫ؽطز عٔ إ تهٕٛ زع٣ٛ َػ٪ٚي١ٝ عاز١ٜ اغاغٗا ايفعٌ 

فٝشل يهٌ َٔ اقاب٘ نطض َٔ فعٌ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ إ ٜطفع زع٣ٛ املػ٪ٚي١ٝ ٚ ٜطايب . غري املؿطٚع 
.  بايتعٜٛض عٔ َا اقاب٘ َٔ نطض 

                                      
خيتلف الفكُ حْل االضاع الرٖ ٓطتيد الُٔ دعْٚ ميافط٘ غري املػسّع٘ ، اىظس يف ٍرا الصدد الكاضٕ طازم الصٓادٗ ّ  ()

 .  104 ، ص 1986الدنتْز فهتْز مهسبل املؤضط٘ التجازٓ٘ ، ميػْزات املهتب٘ حلدٓح طسابلظ لبياٌ ، الطبع٘ االّىل ، 
للتفصٔل يف ٍرا املْضْع اىظس الدنتْز عبد السشام امحد الطيَْزٖ ، الْضٔط يف غسح قاىٌْ املدىٕ ىظسٓ٘ االلتصاو ،  ()

.   ّمابعدٍا 778 ، ص 1952الكاٍسٗ ، 
 .  65 ، ص 1998الدنتْز ادو ٍّٔب اليداّٖ ، غسح قاىٌْ البٔيات ّ االجساٛ ، داز الجكاف٘ ، عناٌ ،  ()
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 ف٬ قٌ يًُػ٪ٚي١ٝ ا٫ اشا تطتب ع٢ً املٓافػ١ غري املؿطٚع١ نطض ، غٛا٤ نإ ٖصا ايهطض َازًٜا ٜٓاٍ 
املتهطض يف اَٛاي٘ اٚ ازٜبًا ٜٓاٍ يف مسعت٘ ٚ اعتباضٙ ا٫دتُاعٞ ، ٚ غٛا٤ انإ ايهطض قػريًا اٚ نبريًا ، نُا ٫بس 

 ().إ ٜهٕٛ َبًؼ ايتعٜٛض َػاًٜٚا يًهطض ، ٚ ٖصا ٜكتهٞ إ ٜهٕٛ ايهطض قكل ايٛقٛع 
 غري إ اعتباض زع٣ٛ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ زع٣ٛ َػ٪ٚي١ٝ عاز١ٜ ، ٫ٜعين إ ْطبل عًٝٗا مجٝع 

ايكٛاعس ايعا١َ اييت ؼهِ زع٣ٛ املػ٪ٚي١ٝ عٔ ايعٌُ غري املؿطٚع ، ٚ امنا ٜكتهٞ طبٝع١ املكاحل اييت تٗسف 
اىل محاٜتٗا زع٣ٛ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ تكطٜط اغتجٓا٤ات هلا عٓس سهِ ايكٛاعس ايعا١َ فٗسف زع٣ٛ 

املػ٪ٚي١ٝ عٓس ايعٌُ غري املؿطٚع تعٜٛض ايهطض فشػب ، فٗٞ زع٣ٛ ع٬د١ٝ يف سني إ زع٣ٛ املٓافػ١ غري 
املؿطٚع١ ٫تكتكط ع٢ً تعٜٛض ايهطض فشػب إ ٚدس بٌ تٗسف اٜهًا اىل َٓع ٚقٛع ايهطض اٚ ا٫غتُطاض فٝ٘ 

يصيو ٫ٜؿرتط يطفع زع٣ٛ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ إ ٜهٕٛ ايهطض . فٗٞ زع٣ٛ ٚقا١ٝ٥ ٚ ع٬د١ٝ يف إ ٚاسس 
.  قككًا بإٔ ٜهٕٛ قس ٚقع فع٬ً اٚ غٝكع ستًُا ٚ امنا ٜهفٞ فطز استُاٍ ٚقٛع ايهطض 

 
:  ايطابط١ ايػبب١ٝ بني اـطأ ٚ ايهطض - 3

 ٜتٛدب ٚدٛز ضابط١ بني اـطأ ايصٟ اضتهب٘ اٚ تػبب ب٘ املعتسٟ ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، ٚ بني ايهطض 
ايصٟ ؿل قاسب ايع١َ٬ ، مبع٢ٓ إ ٜهٕٛ ايهطض ايصٟ ؿل بكاسب ايع١َ٬ ْتٝذ١ ايفعٌ اٚ يًػًٛى ايكازض 

اَا اشا اْتفت ايع٬ق١ بني اـطأ ٚ ايهطض نُا يٛ نإ . عٔ املعتسٟ ع٢ً ايع١َ٬ ، عٓس٥ص تكّٛ املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ 
 ().ايهطض بػبب املٓافػ١ املؿطٚع١ اٚ فعٌ ايػري اٚ خطأ املهطٚض ، عٓس٥ص ٫تكّٛ املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ 

 ٚ ٫ىف٢ إ اغتد٬م ضابط١ ايػبب١ٝ بني اـطأ ٚ ايهطض َٔ َػا٥ٌ ايٛاقع اييت تػتكٌ بٗا قه١ُ 
.   املٛنٛع 

 ٚ تكاّ زع٣ٛ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ َٔ قبٌ نٌ ؾدل املتهطض ، ٚ اشا تعسزٚا سل يهٌ َِٓٗ إ ٜكِٝ 
نُا اْٗا تكاّ ع٢ً َٔ قسض عٓ٘ . ايسع٣ٛ َٓفطزًا ، يهٓ٘ ٫وكٌ ع٢ً ايتعٜٛض ا٫ اشا ؿل ب٘ نطض ؾدكٞ 

اـطأ ، نُا ميهٔ اقاَتٗا ع٢ً نٌ َٔ اؾرتى َع٘ ؾطط إ ٜهٕٛ عاملًا بعسّ ؾطع١ٝ ايعٌُ اٚ نإ باَهإ إ ٜعًِ 
شيو نكاسب املطبع١ ايصٟ ٜكّٛ بطبع ايبطاقات اييت ؼٌُ ع٬َات ػاض١ٜ َكًس٠ اٚ قاسب اؾطٜس٠ اييت 

.  ْؿطت ازعا٤ات غري قشٝش١ 
 ٚ َٔ اؾسٜط بايصنط اْ٘ بعس إ ؼكل احمله١ُ َٔ تٛفط اعُاٍ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ ميهٓٗا إ تكهٞ 
بايتعٜٛض عٔ ايهطض ، ٚ ْؿط اؿهِ بايكشف ، ٚ ا٫َط باؽاش ايتسابري اي٬ظ١َ يٛقف اعُاٍ املٓافػ١ غري 

.  املؿطٚع١ يف املػتكبٌ ٚ فطض ادطا٤ات ؼفع١ٝ إ يعّ ا٫َط 
 
 

                                      

 .  195 ، ص 1993للتفصٔل يف ٍرا املْضْع اىظس ضعدٌّ العامسٖ ، تعْٓض الطسز يف املطؤّلٔ٘ التكصريٓ٘ ، عناٌ ،  ()
 .  391الدنتْز صالح الدًٓ شًٓ الدًٓ ، امللهٔ٘ الصياع٘ ّ التجازٗ ، املصدز الطابل ، ص  ()
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املطلب الثاني 
احلمايـــــــة اجلسائية للعالمة التجاريـــــــــة 

 

 
 إ تٓاَٞ ا١ُٖٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف ايٓؿاط ا٫قتكازٟ ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ ٚ يف ايكطاع ايتذاضٟ ع٢ً ٚد٘ 

اـكٛم ، قس از٣ اىل اظزٜاز قٛض ايتعسٟ عًٝٗا ، مما زفع ايسٍٚ اىل غٔ قٛاْني خاق١ بايع١َ٬ ؼطّ ا٫عتسا٤ 
.  عًٝٗا ٚ ايعكاب ع٢ً تعٜٚطٖا اٚ تكًٝسٖا 

 

:  ؾطٚط اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ : ا٫ًٚ 
:  اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ َككٛض٠ ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املػذ١ً زٕٚ غريٖا - 1

 يهٞ تتُتع ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ باؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ ٫بس َٔ تٛفط ؾطط ض٥ٝػٞ ، ٖٛ ؾطط ايتػذٌٝ ، ٚ ٜككس 
بؿطط ايتػذٌٝ ٖصا إ ٜهٕٛ قاسب ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ قس قاّ بهاف١ ا٫دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ اي٬ظ١َ يتػذٌٝ ع٬َت٘ 

 فاشا َا تٛافط ؾطط ايتػذٌٝ قاَت اؿُا١ٜ ()يس٣ اؾ١ٗ املدتك١ ، ٚ شيو ٚفكًا ي٬قٍٛ املكطض٠ بٗصا ايؿإٔ ،
اؾعا١ٝ٥ يًع١َ٬ ، ٚ اقبح ايتعسٟ عًٝٗا ٜؿهٌ دطمي١ ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ ، اَا اشا ناْت ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ غري 

َػذ١ً ف٬ تكّٛ تًو اؿُا١ٜ ، ٚ َٔ ٖٓا تعٗط يٓا ا١ُٖٝ تػذٌٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، فايتػذٌٝ ؾطط اغاغٞ 
يتُتع ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ باؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ ٚ ٜهفٞ فطز تػذٌٝ ايع١َ٬ يكٝاّ اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ زٕٚ إ ٜتِ 

ٚقفٗا فع٬ً عٔ ايبها٥ع ٚ عًٝ٘ تسٚض اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ ٚدٛزًا ٚ عسًَا َع ايتػذٌٝ ، فإ مت ايتػذٌٝ قاَت 
اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ ٚ إ اْعساّ ايتػذٌٝ اْعسَت اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ ، ٚ تتفل ايكٛاْني يف اؾرتاط تػذٌٝ ايع١َ٬ 

.  ايتذاض١ٜ يهٞ تتُتع باؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ 
 
:  اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ تٓكب ع٢ً شات اؿل يف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ - 2

 اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ َكطض٠ ؿُا١ٜ اؿل يف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ شات٘ بكطف ايٓعط عٔ ق١ُٝ ايػًع اٚ ايبها٥ع 
اٚ اـسَات اييت تػتدسّ يف متٝٝعٖا عٔ غريٖا ، يصا ٫ٜٓفٞ ٚقٛع ا٫عتسا٤ ع٢ً اؿل يف ًَه١ٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 

عسّ سكٍٛ َطتهب ايفعٌ املعاقب عًٝ٘ ع٢ً نػب اٚ ضبح ، اش ٜعاقب املعتسٟ غٛا٤ سكل ضعًا اٚ ؿكت٘ 
خػاض٠ ، نُا اْ٘ ٫عرب٠ يف نٕٛ غًع اٚ َٓتذات اٚ خسَات املعتسٟ اقٌ اٚ انجط دٛز٠ َٔ ايػًع اٚ ايبها٥ع اٚ 

اـسَات اييت ٚقع ا٫عتسا٤ ع٢ً ايع١َ٬ اييت تػتعٌُ يتُٝٝعٖا ، ٚ ٜكّٛ اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ غٛا٤ 
 ().ٚقع ا٫عتسا٤ ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اٚ ع٢ً دع٤ َٓٗا فكط 

 
:  اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ َكٝس٠ َٔ سٝح ايعَإ ٚ املهإ - 3

 اَا عٔ ايكٝس ايعَاْٞ ، فصيو إ تتُتع ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ مبع١ً اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ ٜهٕٛ خ٬ٍ غطٜإ فرت٠ 
تػذٌٝ ايع١َ٬ ، ٚ بعباض٠ اخط٣ إ اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ يًع١َ٬ تبسأ َٔ ؿع١ تػذٌٝ ٖصٙ ا٫خري٠ يس٣ اؾ١ٗ 

                                      
 ّ 758 بيد 285االضتاذ حطً الفهَاىٕ ، املْضْع٘ الرٍبٔ٘ للكْاعد الكاىْىٔ٘ ، االصداز اجلياٜٕ ، اجلصٛ السابع ، ص  ()

857 ّ 76  . 
 .  397الدنتْز صالح الدًٓ شًٓ الدًٓ ، املصدز الطابل ، ص  ()
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املدتك١ سػب ا٫قٍٛ املكطض٠ يصيو ، ٚ تػتُط اؿُا١ٜ طٛاٍ فرت٠ غطٜإ شيو ايتػذٌٝ ، فإٔ ٚقع اعتسا٤ ع٢ً 
ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ خ٬ٍ ٖصٙ ايفرت٠ تكّٛ اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ ، اَا اشا ٚقع ا٫عتسا٤ ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف ٚقت غابل 

ع٢ً تػذًٝٗا اٚ بعس اْكها٥٘ يػبب َا ، عٓس٥ص تٓشػط اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ عٔ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ فذعٌ املؿطع 
تػذٌٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ؾططًا يكٝاّ اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ ، ٚ عًٝ٘ فإٔ اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ تكّٛ عٓس 

.  قٝاّ ايتػذٌٝ ٚ تعٍٚ بعٚاي٘ 
 اَا عٔ ايكٝس املهاْٞ ، فا٫قٌ إ اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ املػذ١ً قكٛض يف اقًِٝ ايسٚي١ 

ٚ شيو َع عسّ ا٫خ٬ٍ با٫تفاقٝات ٚ املعاٖسات ايسٚي١ٝ اـاق١ عُا١ٜ ايع١َ٬ . اييت مت تػذٌٝ ايع١َ٬ فٝٗا 
 ().ايتذاض١ٜ ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ ، اش ًٜتعّ ايسٍٚ بتطبٝل اسهاّ ٚ بٓٛز تًو ا٫تفاقٝات َت٢ اْهُت ايٝٗا 

 
:  اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ ٫ت٪ثط ع٢ً ا٫زعا٤ باؿل ايؿدكٞ - 4

 إ ايتعسٟ ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املػذ١ً ٜعطٞ قاسب ايؿإٔ اؿل يف ضفع زع٣ٛ دعا١ٝ٥ ٜطايب فٝٗا 
بعكاب املعتسٟ دعا٥ًٝا ، ٚ اخط٣ سكٛق١ٝ ٜطايب فٝٗا بعكاب املتعسٟ َسًْٝا ، ٚ يف ايػايب إ تطفع ايسع٣ٛ 

 ٚ ؽتًف ايسع٣ٛ ()اؿكٛق١ٝ بايتبع١ٝ يًسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ، ٫ٜٚٛدس َا ميٓع إ تطفع نٌ زع٣ٛ بكٛض٠ َػتك١ً ،
 فايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ٫هٛظ ضفعٗا ا٫ َٔ َايو ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اٚ ()اؾعا١ٝ٥ عٔ ايسع٣ٛ املس١ْٝ َٔ عس٠ ٚدٛٙ ،

ممٔ ايت ايٝ٘ ًَهٝتٗا ، با٫ناف١ اىل ا٫زعا٤ ايعاّ قاسب ا٫ختكام ا٫قٌٝ بٗصٙ ايسع٣ٛ اَا ايسع٣ٛ 
اؿكٛق١ٝ فٝذٛظ ضفعٗا َٔ قبٌ نٌ ؾدل اقاب٘ نطض ، فٝذٛظ ضفعٗا َٔ َايو ايع١َ٬ اٚ َٔ غريٙ نايتادط اٚ 
ست٢ املػتًٗو ايعازٟ ، ٚ ٜطدع شيو اىل طبٝع١ ٖصٙ ايسع٣ٛ ، اش تٗسف اىل تعٜٛض ايهطض ايٓاؾ٧ عٔ ايفعٌ 

ايهاض ، غٛا٤ نإ ٖصا ايهطض َازًٜا اٚ َعًٜٓٛا ٖصا َٔ د١ٗ ٚ َٔ د١ٗ اخط٣ ، فأْ٘ ٜؿرتط يطفع ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ 
إ تهٕٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ َػذ١ً يف سني ٫ٜؿرتط شيو يطفع ايسع٣ٛ اؿكٛق١ٝ ٚ َٔ د١ٗ ثايج١ فإٔ اؾعا٤ يف 

ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ٜتُجٌ يف اؿبؼ َس٠ قسز٠ ٚ ايػطا١َ مببًؼ َعني اٚ اسسُٖا ، بُٝٓا اؾعا٤ يف ايسع٣ٛ 
.  اؿكٛق١ٝ ٜتُجٌ يف اؿهِ ع٢ً َٔ ٚقع َٓ٘ ايتعسٟ بتعٜٛض املتهطض ٚ تكسضٙ قه١ُ املٛنٛع 

يًشل يف ايع٬َات  (اؾعا١ٝ٥  ) ٚ سػًٓا فعًت ايتؿطٜعات املدتًف١ عٓسَا ٚفطت اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ 
ايتذاض١ٜ اش إ شيو ٜػاِٖ نجريًا يف ايكها٤ ع٢ً اِٖ ٚغا٥ٌ خساع اؾُٗٛض ٚ غؿِٗ يف ْٛع١ٝ ٚ َكسض َا ٜطغبٕٛ                    

يف ؾطا٤ٙ َٔ ايػًع ٚ املٓتذات املدتًف١ َازاّ ايع١َ٬ ٚغ١ًٝ َج٢ً يتعطٜف اؾُٗٛض عكٝك١ َكسض               
تًو ايػًع ٚ املٓتذات ٚ ْٛعٝتٗا فه٬ً عٔ إ شيو ٜػاِٖ يف اغتكطاض ا٫َٔ ا٫قتكازٟ ٚ ايتذاضٟ ع٢ً سس  

.  غٛا٤ 

                                      
 ، 1994الدنتْز علٕ صادم ابْ ٍٔف ، الكاىٌْ الدّلٕ العاو ، ميػأٗ املعازف باالضهيدزٓ٘ ، الطبع٘ الجاىٔ٘ عػس ،  ()

.   ّمابعدٍا 116ص
 .  100الدنتْز حطني بَياو ، االجساٛات اجليأٜ٘ حتلٔاًل ّ تأٍٔاًل ، اجلصٛ الجاىٕ ، ص  ()
اىظس يف التنٔٔص بني املطؤّلٔ٘ املدىٔ٘ ّ املطؤّلٔ٘ اجليأٜ٘ تفصٔاًل ، الدنتْز مخٔظ خطس ، دلل٘ الكاىٌْ ّ االقتصاد ، العدد  ()

 .  30 ، ص 46االّل ّ الجاىٕ ، الطي٘ 
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 :  اؾطا٥ِ اييت تكع ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ: ثاًْٝا 
:-  إ ايتعسٟ ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٜأخص قٛضًا عس٠ اُٖٗا 

:  دطمي١ تعٜٚط ايع١َ٬ اٚ تكًٝسٖا - 1
 ٖصٙ اؾطمي١ ، تعس اؾطمي١ ا٫غاؽ ، يف اؾطا٥ِ اييت تكع ع٢ً اؿل يف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ ؾطمي١ تعٜٚط 

ايع١َ٬ اٚ تكًٝسٖا عٓكطٜٔ ، عٓكط َازٟ ٜتُجٌ يف فعٌ ايتعٜٚط اٚ ايتكًٝس ، ٚ اخط َعٟٓٛ فٝشٌ يف قكس 
 ().ا٫ستٝاٍ 

 
:   ايعٓكط املازٟ –أ 

 قٛاّ ايعٓكط املازٟ يف ٖصٙ اؾطمي١ ٖٛ فعٌ ايتعٜٚط ٚ ايصٟ ٜتشكل باقطٓاع ع١َ٬ َطابك١ متاًَا 
يًع١َ٬ ا٫ق١ًٝ اٚ ْكٌ ا٫دعا٤ ايط٥ٝػ١ٝ َٓٗا عٝح تكرتب ايع١َ٬ املعٚض٠ َٔ ايع١َ٬ ا٫ق١ًٝ ، اش ٜعترب 

ايؿدل باْ٘ قس ظٚض ع١َ٬ ػاض١ٜ اشا قٓع تًو ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اٚ ا١ٜ ع١َ٬ قطٜب١ ايؿب٘ َٓٗا بكٛض٠ ت٪زٟ اىل 
ا٫نساع ٚ بسٕٚ َٛافك١ قاسبٗا ، ٚ ٬ٜسغ اْ٘ ست٢ ٜؿهٌ فعٌ ايتعٜٚط ٖصا ضنًٓا َازًٜا يف دطمي١ تعٜٚط 

إ ٜتِ بكٛض٠ ت٪زٟ اىل انساع ايػري ٚ تهًًٝ٘ ٚ بايتايٞ عسّ : ايع١َ٬، فاْ٘ ٫بس َٔ تٛافط اَطٜٔ ا٫ٍٚ 
اغتطاعت٘ ايتُٝٝع بني ايبها٥ع اييت ؼٌُ ايع١َ٬ املعٚض٠ اٚ املكًس٠ ٚ ايبها٥ع اييت ؼٌُ ايع١َ٬ ا٫ق١ًٝ ، ٚ 

.  إ ٜتِ بسٕٚ َٛافك١ قاسب ايع١َ٬ : ايجاْٞ 
 ٚ قس ٜتدص ايعٓكط املازٟ يف ٖصٙ اؾطمي١ قٛض٠ اخط٣ غري قٛض٠ ا٫قطٓاع ، اش قس ٜتِ فعٌ ايتعٜٚط 

بططٜل ايتكًٝس سٝح ٜككس ب٘ ٚنع ع١َ٬ َؿاب١ٗ اٚ قطٜب١ ايؿب٘ َٔ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫ق١ًٝ ، ٚ قس ٜتِ 
ايتكًٝس عٔ ططٜل ايتػٝري اٚ ٫ناف١ اٚ ايتؿٜٛ٘ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫ق١ًٝ بططٜك١ قس ت٪زٟ اىل استُاٍ اـًط يس٣ 

.  ايٓاؽ بني ايع١َ٬ املكًس٠ ٚ ايع١َ٬ ا٫ق١ًٝ 
 

:   ايعٓكط املعٟٓٛ –ب 
 ٜتُجٌ ايعٓكط املعٟٓٛ يف دطمي١ تعٜٚط ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اٚ تكًٝسٖا بككس ا٫ستٝاٍ ، اش ًٜتعّ يكٝاّ 

ٖصٙ اؾطمي١ تٛافط ١ْٝ ا٫ستٝاٍ يس٣ ايفاعٌ ، فايتعٜٚط ٫عكاب عًٝ٘ ا٫ َت٢ مت بػ٤ٛ ١ْٝ ، خاق١ إ دطمي١ 
تعٜٚط ايع١َ٬ اٚ تكًٝسٖا ٖٞ َٔ اؾطا٥ِ شات اهلسفني ا٫ٍٚ ٜتُجٌ يف ا٫عتسا٤ ع٢ً اؿل يف ايع١َ٬ ٚ ايجاْٞ 

ٜتُجٌ يف غـ املػتًٗو ٚ تهًًٝ٘ ، ٚ يٝؼ َٔ اي٬ظّ إ ٜهٕٛ ايتهًٌٝ َ٪نسًا بٌ ٜهفٞ إ ٜهٕٛ قت٬ًُ ف٬ 
تعترب ايٛاقع١ تعٜٚطًا اٚ تكًٝسًا يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ اشا اْتفت ساي١ ايًبؼ اٚ ايتهًٌٝ يس٣ املػتًٗو اٚ ١ْٝ ا٫ستٝاٍ 

.  يس٣ ايفاعٌ 
 

 

:   اؾـــــــــــــــــــــــــــعا٤ –ز 
 قطض املؿطع عكابًا دعا٥ًٝا ملطتهب دطمي١ تعٜٚط ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اٚ تكًٝسٖا ٜتُجٌ يف اؿبؼ ملس٠ ٫تكٌ 

 100.000.000 زٜٓاض ٚ ٫تعٜس عٔ 50.000.000عٔ غ١ٓ ٚ ٫تعٜس ع٢ً مخؼ غٓٛات ٚ بػطا١َ ٫تكٌ عٔ 
 ().زٜٓاض اٚ باسس٣ ايعكٛبتني 

                                      

 .  89 ، ص 1993قازٌ الدنتْز ٓعكْب ْٓضف حسفِْ اليظاو الكاىْىٕ للعالمات التجازٓ٘ ، الهْٓت ،  ()
.   ّتعدٓالتُ 1957 لطي٘ 21اىظس مادٗ اخلامط٘ ّ الجالثٌْ مً قاىٌْ العالمات ّ البٔاىات التجازٓ٘ العساقٕ ، زقه  ()



 20 

 ٚغين عٔ ايبٝإ إ ا٫زعا٤ ظطمي١ تعٜٚط ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٜهٕٛ اَاّ احمله١ُ اؾعا١ٝ٥ ٚ يًُتهطض َٔ 
ايتعسٟ ع٢ً ع٬َت٘ ايتذاض١ٜ اؿل يف ا٫زعا٤ باؿل ايؿدكٞ ٚ ي٘ اـٝاض يف إ ٜكسّ ازعا٤ٙ بصيو اىل احمله١ُ 

.  اؾعا١ٝ٥ اييت تٓعط دطمي١ ايتعٜٚط اٚ إ ٜتكسّ ب٘ ابتسا٤ اىل احمله١ُ املس١ْٝ 
 

:   اغؼ تكسٜط قٝاّ تعٜٚط ايع١َ٬ اٚ تكًٝسٖا –ز 
 تعترب َػأي١ تكسٜط قٝاّ تعٜٚط ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اٚ تكًٝسٖا َٔ عسَ٘ َٔ َػا٥ٌ ايٛاقع اييت تسخٌ يف 

 ():- ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ حمله١ُ املٛنٛع زٕٚ ضقاب١ عًٝٗا َٔ قه١ُ ايتُٝع ٚ ميهٔ ضز تًو ا٫غؼ اىل َاًٜٞ 
 

:  ايعرب٠ بأٚد٘ ايؿب٘ بني ايع٬َتني ٫باٚد٘ ا٫خت٬ف - 1
 عٓس ادطا٤ املكاض١ْ بني ايع١َ٬ ا٫ق١ًٝ ٚ بني ايع١َ٬ ا٫خط٣ ٜٓبػٞ ا٫عتساز باٚد٘ ايتؿاب٘ بُٝٓٗا ٫ 

باٚد٘ ا٫خت٬ف فايتكًٝس ٜكّٛ اشا َا ٚقٌ ايتؿاب٘ بني ايع٬َتني اىل سس اٜكاع مجٗٛض املػتًٗهني يف اـًط بني 
.  ايع٬َتني بكطف ايٓعط عُا ٜٛدس بُٝٓٗا َٔ اخت٬ف 

:  ايعرب٠ باملعٗط ايعاّ يف ايع٬َتني ٫ بايعٓاقط اؾع١ٝ٥ - 2
 عٓس ادطا٤ املكاض١ْ بني ايع١َ٬ ا٫ق١ًٝ ٚ بني ايع١َ٬ ا٫خط٣ ٜٓبػٞ ا٫عتساز اٜهًا بايتؿاب٘ ايعاّ 

يًع٬َتني اٟ َس٣ احملانا٠ ا٫مجاي١ٝ اييت تسٍ ع٢ً ايػُات ايباضظ٠ يًع١َ٬ ا٫ق١ًٝ بكطف ايٓعط عٔ تفاقًٝٗا 
.  اؾع١ٝ٥ 

:  ايعرب٠ بتكسٜط املػتًٗو ايعازٟ ٫املػتًٗو ايػطٔ ٚ ٫ املػتًٗو ايػافٌ - 3
 عٓس ادطا٤ املكاض١ْ بني ايع١َ٬ ا٫ق١ًٝ ٚ ايع١َ٬ ا٫خط٣ ٜٓبػٞ ا٫عتسا٤ بتكسٜط املػتًٗو ايعازٟ اٟ 

املػتًٗو املتٛغط اؿطم ٚ ا٫ْتباٙ ف٬ ٜ٪خص بتكسٜط املػتًٗو ؾسٜس اؿطم ايصٟ ٜكّٛ بايفشل اٚ ايتسقٝل 
اٚ ايتشطٟ عٓس ايؿطا٤ نُا ٫ٜ٪خص بتكسٜط املػتًٗو ايػافٌ املٌُٗ ايصٟ ٜؿرت٣ زٕٚ إ هطٟ ايفشل ايصٟ 

.  ٜهفٞ ٜس ايعطف 
.  عسّ ايٓعط اىل ايع٬َتني َتذاٚضتني ، بٌ ايٛاسس٠ يهٌ ا٫خط٣ - 4

 

 :  دطمي١ ا٫غتعُاٍ ايباطٌ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ- 2
 ٜسخٌ نُٔ ٖصٙ اؾطمي١ مجٝع قٛض ا٫غتعُاٍ ايباطٌ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ َٔ قبٌٝ تًو ايكٛض ٚ 

ابطظٖا اغتعُاٍ ع١َ٬ َعٚض٠ اٚ َكًس٠ اٚ قعٛض٠ قاًْْٛا ٚ يكٝاّ ٖصٙ اؾطمي١ ٫بس َٔ تٛافط عٓكطٜٔ عٓكط 
 ().َازٟ اٚ اخط َعٟٓٛ 

 

:-   ايعٓكط املازٟ –أ 
 ٜتُجٌ ايعٓكط املازٟ يف ٖصٙ اؾطمي١ با٫غتعُاٍ ايباطٌ يع١َ٬ ايتذاض١ٜ اٚ ع١َ٬ قطٜب١ ايؿب٘ بكٛض٠ 

٫نساع ٚ قس ٜتدص شيو قٛضًا َتعسز٠ فكس ٜتدص قٛض٠ ٚنع ع١َ٬ ػاض١ٜ اٚ ع١َ٬ قطٜب١ ايؿب٘ بٗا ع٢ً 
ايبها٥ع املٓتذات شاتٗا بططٜك١ َباؾط٠ اٚ غري َباؾط٠ نإٔ تػتعٌُ ايع١َ٬ ع٢ً ا٫ؾٝا٤ اييت تػتدسّ يف 

                                      
 .  187االضتاذ محادٖ شّبري ، املصدز الطابل ، ص  ()
 ، ص 2009-  ٍـ 1430الدنتْز صالح الدًٓ شًٓ ، العالمات التجازٓ٘ ّطئًا ّ دّلًٔا ، داز الجكاف٘ لليػس ّ التْشٓع ،  ()

260  . 
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تػٜٛل ايبها٥ع نايػطا٤ات اٚ ايطقعات اٚ ايبهطات اٚ املػًفات اٚ اٟ ؾ٤ٞ اخط تباع اٚ تعطض فٝ٘ ايبها٥ع اٚ 
.  ؼفغ فٝ٘ ٫دٌ ايبٝع اٚ ايتذاض٠ اٚ ايكٓاع١ 

 ٚ تتٛافط دطمي١ ا٫غتعُاٍ ايباطٌ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ بكطف ايٓعط عٔ َطات ا٫غتعُاٍ ست٢ يٛ سسخ 
ا٫غتعُاٍ َط٠ ٚاسس٠ فكط ٫ٜٚٓفٞ ٖصٙ اؾطمي١ إ تهٕٛ ايبها٥ع اييت ٚنعت عًٝٗا ايع١َ٬ بسٕٚ ٚد٘ سل اقٌ 

اٚ انجط دٛز٠ َٔ ايبها٥ع اييت ؼٌُ ايع١َ٬ اييت ٚقع ايتعسٟ عًٝٗا نُا إ دطمي١ ا٫غتعُاٍ ٖصٙ تكع ع٢ً 
ايع٬َات ايتذاض١ٜ ْفػٗا ٚ يٝؼ ع٢ً ايبها٥ع ٚ شيو ٜعين اْ٘ ٫دطمي١ ع٢ً َٔ ٜكّٛ بؿطا٤ بها٥ع ؼٌُ ع١َ٬ 
بسٕٚ ٚد٘ سل ٚ يهٓ٘ اشا َا قاّ باعاز٠ بٝع تًو ايبها٥ع َٔ دسٜس ٖٚٛ ع٢ً عًِ عكٝكتٗا عٓس٥ص تتٛافط دطمي١ 

.  ا٫غتعُاٍ 
 ٚ اًٜا ناْت ايكٛض٠ اييت قس ٜتدصٖا ايعٓكط املازٟ هلصٙ اؾطمي١ ف٬بس إ ٜتِ شيو بكٛض٠ ت٪زٟ اىل 

انساع ايػري ، اٟ بؿهٌ ٜكبح َع٘ َٔ ايكعٛب١ مبهإ ع٢ً ٖصا ايػري إ ٜفطم بني ايع١َ٬ ا٫ق١ًٝ ٚ ايع١َ٬ غري 
 ().ا٫ق١ًٝ ٚ بايتايٞ ٜكع اـًط ٚ ايًبؼ بني ايع٬َتني َٔ قبٌ مجٗٛض املػتًٗهني 

 
:   ايعٓكط املعٟٓٛ –ب 

ٚ ٜككس بٗا إ ٜهٕٛ املتِٗ ع٢ً عًِ ٚ " قكس ا٫ستٝاٍ "  ٜتُجٌ ايعٓكط املعٟٓٛ يف ٖصٙ اؾطمي١ بــ
ب١ٓٝ باْ٘ ٜػتعٌُ ع١َ٬ ػاض١ٜ اغتعُا٫ً باط٬ً اٚ ع١َ٬ اخط٣ قطٜب١ ايؿب٘ عٓٗا ، ٚ إ ٜهٕٛ قكسٙ َٔ شيو 

ا٫غتعُاٍ خساع ايػري ٚ ا٫ٜكاع بِٗ ست٢ ٫ٜتػ٢ٓ هلِ ايتُٝٝع بني ايبها٥ع اييت ؼٌُ ايع١َ٬ بططٜك١ َؿطٚع١ ٚ 
.  بني ايبها٥ع اييت ؼٌُ شات ايع١َ٬ ٚ يهٔ بسٕٚ ٚد٘ سل ، ٚ شيو نً٘ بككس ا٫ستٝاٍ ع٢ً ايػري 

 
:  دطمي١ بٝع ايبها٥ع اغتعًُت هلا ع١َ٬ َعٚض٠ اٚ َكًس٠ - 3

 ٜعس َطتهبًا هلصٙ اؾطمي١ نٌ َٔ باع بهاع١ اغتعًُت هلا ع١َ٬ ػاض١ٜ َعٚض٠ اٚ عطنٗا يًبٝع اٚ 
اقتٓا٩ٖا بككس ايبٝع اٚ ١ٜ٫ غا١ٜ َٔ غاٜات ايتذاض٠ اٚ ايكٓاع١ ٚ نإ يسٜ٘ عًِ َػبل بصيو ، يصا ٜؿرتط يكٝاّ 

.  ٖصٙ اؾطمي١ تٛافط عٓكط َازٟ ٚ اخط َعٟٓٛ 
:   ايعٓكط املازٟ –أ 

 ايعٓكط املازٟ يف ٖصٙ اؾطمي١ ٜتُجٌ يف بٝع بهاع١ اغتعًُت هلا ع١َ٬ ػاض١ٜ َعٚض٠ َكًس٠ اٚ عطنٗا يًبٝع 
:-  اٚ اقتٓا٩ٖا بككس ايبٝع اٚ ١ٜ٫ غا١ٜ َٔ غاٜات ايتذاض٠ ٚ ايكٓاع١ ، ٚ ٜبسٚ إ هلصا ايعٓكط قٛضًا ابطظٖا َاًٜٞ 

:  قٛض٠ بٝع بها٥ع ؼٌُ ع١َ٬ ػاض١ٜ َعٚض٠ اٚ َكًس٠ - 
 تفرتض ٖصٙ ايكٛض٠ ٚدٛز بها٥ع ؼٌُ ع١َ٬ َعٚض٠ اٚ َكًس٠ ، ثِ ٜكّٛ املتِٗ ببٝع تًو ايبها٥ع ، ٚ 

ٜعترب َٔ قاّ بفعٌ ايبٝع َطتهبًا هلصٙ اؾطمي١ ، غٛا٤ سكل َٔ ٚضا٤ شيو ضعًا اٚ ؿك٘ خػاض٠ ، ست٢ يٛ سسخ 
ايبٝع َط٠ ٚاسس٠ ، ٚ ٜكع اؾطّ ع٢ً ايبا٥ع ٚسسٙ زٕٚ املؿرتٟ ، ا٫ اشا قاّ ٖصا ا٫خري باعاز٠ بٝع تًو ايبها٥ع 
ٖٚٛ ٜعًِ عكٝكتٗا ، اٟ ٜعًِ بأْٗا ؼٌُ ع١َ٬ َعٚض٠ اٚ َكًس٠ ، اش إ ٖصٙ اؾطمي١ عاز٠ ٜػبكٗا فعٌ تعٜٚط 

.  ايع١َ٬ اٚ تكًٝسٖا 

                                      

 و ، 2010-  ٍـ 1431الدنتْز صالح الدًٓ شًٓ الدًٓ ، امللهٔ٘ الصياعٔ٘ ّ التجازٓ٘ ، داز الجكاف٘ لليػس ّ التْشٓع ،  ()
 . .  412بريّت ، ص 
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:  قٛض٠ عطض بها٥ع ؼٌُ ع١َ٬ َعٚض٠ اٚ َكًس٠ يًبٝع اٚ اسطاظٖا بككس ايبٝع - 
 ٜتشكل فعٌ ايعطض يف ٖصٙ ايكٛض٠ عٔ ططٜل ٚنع بها٥ع يف ٚاد١ٗ احملٌ ايتذاضٟ اٚ يف زاخً٘ اٚ ع٢ً 

ضفٛف٘ اٚ فطز اضغاٍ عٝٓات اٚ ْؿطات َٔ ٖصٙ ايبها٥ع نإٔ ٜتِ ٚنعٗا يف املدعٕ اٚ َػتٛزع متٗٝسًا يٓكًٗا اىل 
احملٌ ايتذاضٟ اٚ فطٚع٘ ، غٛا٤ نإ اؿا٥ع َايهًا هلصٙ ايبها٥ع اٚ غري شيو ، اش ٜػتٟٛ إ ٜهٕٛ ا٫عتسا٤ ع٢ً 

ايع١َ٬ َٔ َايو ايبها٥ع اٚ َٔ غريٙ ، ٚ اًٜا نإ ايػطض َٔ عطض ايبها٥ع اٚ اسطاظٖا ، اش ٜػتٟٛ إ ٜهٕٛ َٔ 
ادٌ بٝعٗا اٚ فطز ايعطض اٚ ١ٜ٫ غا١ٜ اخط٣ َٔ غاٜات ايتذاض٠ اٚ ايكٓاع١ ، شيو إ املؿطع قس غ٣ٛ بني بٝع 

 ().ايبها٥ع بايفعٌ ٚ بني عطنٗا يًبٝع اٚ فطز اسطاظٖا بككس ايبٝع 
 ٫ٚؾو إ ٚاقع١ عطض بها٥ع ؼٌُ ع١َ٬ َعٚض٠ اٚ َكًس٠ يًبٝع ، ٖٞ ٚاقع١ َاز١ٜ تػتدًل َٔ ظطٚف 

اؿاٍ ، فٝعس عطنًا يًبٝع ٚنع ايبهاع١ يف قٌ ػاضٟ اٚ يف َهإ َفتٛح يًتذاض٠ ٚ َعس يتكسِٜ ا٫ؾٝا٤ ايكاب١ً 
ي٬غت٬ٗى اىل املػتًٗهني ، نُا ٜعس عطنًا ٚاقع١ ازخاٍ بهاع١ يف َس١ٜٓ َا اشا سكٌ ٖصا ازخاٍ َٔ تادط اٚ 

.  ؿػاب تادط 
 ٚ ٬ٜسغ إ ٖصٙ اؾطمي١ َٔ امشٌ ٚ اعِ اؾطا٥ِ اييت تكع ع٢ً ًَه١ٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اش اسػٔ املؿطع 

قٓعًا بتذطمي٘ تًو ايكٛض ، ٫ٕ يف شيو محا١ٜ يكطاع املػتًٗهني فه٬ً عُا فٝ٘ َٔ محا١ٜؿل َايو ايع١َ٬ 
.  ايتذاض١ٜ 

 
:   ايعٓكط املعٟٓٛ –ب 

اش ًٜعّ يكٝاَٗا إ تتٛافط يس٣ املتِٗ ١ْٝ " بككس ا٫ستٝاٍ "  ٜتُجٌ ايعٓكط املعٟٓٛ يف ٖصٙ اؾطمي١ 
ا٫ستٝاٍ ، ٚ تػتدًل ٖصٙ اي١ٝٓ َٔ ؾٛاٖس ٚ ظطٚف اؿاٍ اييت قس تبعح ع٢ً ايؿو ٚايطٜب١ ، ناَتٓاع املتِٗ 
عٔ تكسِٜ ايسفاتط ايتذاض١ٜ اٚ ٚدٛز فٝٗا بهجط٠ اٚ قٝٛز قٛض١ٜ اٚ اَتٓاع٘ عٔ شنط َكسض تًو ايبها٥ع اٚ شنط 
َكسض قٛضٟ هلا ، ٚ قس تػتفاز ١ْٝ ا٫ستٝاٍ يس٣ املتِٗ َٔ قٝاَ٘ ببٝع ايبها٥ع اييت ؼٌُ ع١َ٬ املعٚض٠ اٚ 
املكًس٠ بامثإ دسًا َٓدفه١ عٔ امثإ ايبها٥ع اييت ؼٌُ ايع١َ٬ ا٫ق١ًٝ ، ٚ شيو نً٘ ٫ىطز عٔ نْٛ٘ فطز 

 ().قطا٥ٔ ع٢ً قكس ا٫ستٝاٍ يس٣ املتِٗ ٚيهٓٗا قطا٥ٔ بػٝط١ هٛظ اثبات عهػٗا 
 
:  دطمي١ اغتعُاٍ ع١َ٬ ػاض١ٜ ممًٛن١ يًػري زٕٚ ٚد٘ سل - 4

 ٫ىف٢ إ ايتعسٟ ع٢ً ًَه١ٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف ٖصٙ اؾطمي١ ىتًف عُا ٖٛ يف اؾطا٥ِ ايػابك١ ، ففٞ 
ٖصٙ ا٫خري٠ نإ ا٫َط ٜتعًل بتعٜٚط ع١َ٬ ػاض١ٜ اٚ تكًٝسٖا اٚ باغتعُاهلا اغتعُا٫ً باط٬ً اٚ يف بٝع بها٥ع 

ؼٌُ ع١َ٬ َعٚض٠ اٚ َكًس٠ اٚ عطنٗا يًبٝع اٚ فطز سٝاظتٗا ، بُٝٓا ا٫َط يٝؼ نصيو يف ٖصٙ اؾطمي١ ، اش إ 
ايفطض يف ٖصٙ اؾطمي١ ٖٛ آْا يػٓا اَاّ ع١َ٬ َعٚض٠ اٚ َكًس٠ ، بٌ اَاّ ع١َ٬ اق١ًٝ ٜتِ اغتعُاهلا بسٕٚ ٚد٘ 

 . سل اٚ غبب َؿطٚع ، ٚ يهٞ تكّٛ ٖصٙ اؾطمي١ ًٜعّ تٛافط عٓكط َازٟ ٚ اخط َعٟٓٛ 

                                      
 و ،  2010 ٍـ ، 1931الدنتْز صالح شًٓ الدًٓ ، امللهٔ٘ الصياعٔ٘ ّ التجازٓ٘ ، داز الجكاف٘ لليػس ّ تْشٓع ،  ()

 .  915ص
 ، داز الجكاف٘ ّ اليػس ّ  2007الدنتْز صالح شًٓ الدًٓ ، غسح تػسٓعات الصياعٔ٘ ّ التجازٓ٘ ، الطبع٘ االّىل ،  ()

.  التْشٓع 
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 :   ايعٓكط املـــــــــازٟ–أ 
 

 ٜأخص ايعٓكط املازٟ هلصٙ اؾطمي١ انجط َٔ قٛض٠ ، فكس ٜأخص قٛض٠ ا٫غتعُاٍ ، اش ٜتٛافط ٖصا 
ايعٓكط عل نٌ َٔ ٜػتعٌُ ع١َ٬ ػاض١ٜ َػذ١ً اٚ ع١َ٬ َكًس٠ هلا شات ايكٓف َٔ ايبهاع١ اييت غذًت 

ايع١َ٬ َٔ ادًٗا ست٢ يٛ نإ شيو ا٫غتعُاٍ قس مت جملطز قكس ا٫ع٬ٕ عٔ تًو ايبها٥ع ، فٛاقع١ اغتعُاٍ 
ايع١َ٬ ٖٞ ٚاقع١ اغاغ١ٝ يف ٖصٙ اؾطمي١ ، ٚ شيو اَط َازٟ ٜطتهب بعس٠ ططم ، نأخص ايع١َ٬ ٚ ٚنعٗا ع٢ً 

املٓتذات ٚ ا٫ٚع١ٝ ، اٚ اغتعُاٍ ا٫ٚع١ٝ اٚ ايعبٛات ايفاضغ١ اييت ؼٌُ ايع١َ٬ ٚ اعاز٠ تعب٦تٗا تؿب٘ املٓتذات 
.  ا٫ق١ًٝ 

 ٚقس ٜأخص قٛض٠ ايبٝع ، اش ٜتٛافط ٖصا ايعٓكط يف سل نٌ َٔ ٜبٝع بها٥ع ؼٌُ ع١َ٬ ػاض١ٜ بسٕٚ ٚد٘ 
سل ، ٜٚؿٌُ شيو قٛض ايبٝع ست٢ َا ٜتِ َٓٗا بططٜك١ املعاز ايعًين ، نُا قس ٜأخص قٛض٠ ا٫قتٓا٤ بككس ايبٝع، 
اش ٜتٛافط ٖصا ايعٓكط يف نٌ َٔ ٜكتهٞ بككس ايبٝع بها٥ع ؼٌُ ع١َ٬ زٕٚ ٚد٘ سل ٚ املككٛز با٫قتٓا٤ ٖٓا 

ٖٛ ا٫قتٓا٤ املازٟ ٫ املعٟٓٛ ٚ إ ٜهٕٛ بككس ايبٝع ، يصا هب إ ٜهٕٛ ا٫قتٓا٤ يف اَانٔ ككك١ يًتذاض اٚ 
ٜتبعٗا َٔ كاظٕ اٚ َػتٛزعات ف٬ ٜعترب ا٫قتٓا٤ يف املػانٔ اـاق١ زاخ١ً يف ْطام ٖصٙ اؾطمي١ َامل تٛدس 

.  قطا٥ٔ ع٢ً اْٗا تػتدسّ نُداظٕ 
 ٚ قس ٜأخص قٛض ايعطض يًبٝع اش ٜتٛافط ٖصا ايعٓكط عل نٌ َٔ ٜعطض يًبٝع بها٥ع ؼٌُ ع١َ٬ 

 ().ػاض١ٜ بسٕٚ ٚد٘ سل ٚ املٛنٛع١ ع٢ً ضفٛف املتادط سٝح فٝٗا زع٠ٛ ٚ اغطا٤ يًذُٗٛض 
 ع٢ً ايع٬َات ايتذاض١ٜ اييت تتدص قٛض٠ مناشز اٚ اؾهاٍ ممٝع٠ ، نُا ٖٛ – غايبًا – ٚ تكع ٖصٙ اؾطمي١ 

اؿاٍ يف منٛشز ايعدادات املػتدس١َ يتعب١٦ املؿطٚبات ايطٚس١ٝ اٚ املٝاٙ ايػاظ١ٜ اٚ ايعطٛض ع٢ً اخت٬ف 
 يتعب١٦ – يف ا٫قٌ –اْٛاعٗا ، اش ٜكف ايفاعٌ ظُع تًو ايعدادات ثِ ٜعب٦ٗا مبٛاز َٓافػ١ يًُٛاز اييت تػتعٌُ 

تًو ايعدادات ، فإ فطز اغتعُاٍ تًو ايعدادات ٚ تعب٦تٗا مبٝاٙ غاظ١ٜ اًٜا نإ ْٛعٗا اٚ يْٛٗا اٚ عطض اٟ 
َاز٠ فٝٗا يًبٝع اٚ سٝاظتٗا بككس ايبٝع ، ٖٚٞ ؼٌُ ع١َ٬ ػاض١ٜ ٜعًِ ايفاعٌ اْٗا ممًٛن١ يًػري ، ٜسخٌ يف 

 ().ْطام ٖصٙ اؾطمي١ 
 

 

:   ايعٓكط املعٟٓٛ –ب 
 ٖصٙ اؾطمي١ َٔ اؾطا٥ِ ايعُس١ٜ ، يصا ْل املؿطع قطاس١ ع٢ً ٚدٛب إ تطتهب بككس ايػـ ف٬ 

ٜهفٞ يكٝاّ ٖصٙ اؾطمي١ اتٝإ ايفاعٌ قٛض٠ َٔ قٛض ايعٓكط املازٟ ، بٌ ٫بس إ ٜهٕٛ يسٜ٘ ايككس ايػ٤ٞ ، 
٫ٚؾو اْ٘ هب اثبات ٖصا ايككس ايػ٤ٞ ٚ يًُتِٗ إ ٜٓفٞ تٛافط ايككس ايػ٤ٞ يسٜ٘ ٚ اثبات سػٔ ْٝت٘ ، نعسّ 

عًُ٘ مبًه١ٝ ايع١َ٬ يًػري اٚ َٛافك١ قاسب ايع١َ٬ ع٢ً ا٫غتعُاٍ ، َع ايتػًِٝ بإٔ تكسٜط سػٔ اي١ٝٓ ٖٛ َٔ 
.  اختكام قه١ُ املٛنٛع اييت تػتدًكٗا َٔ ظطٚف ٚ ٚقا٥ع اؿاي١ املعطٚن١ عًٝٗا 

                                      
 و ، 2010 ٍـ ، 1431 داز الجكاف٘ لليػس ّ التْشٓع ، –الدنتْز صالح شًٓ الدًٓ ، امللهٔ٘ الصياعٔ٘ ّ التجازٓ٘  ()

.  419ص
اذ اٌ قصد الػازع مً حظس اضتعنال عالم٘ جتازٓ٘ للػري بدٌّ ّجُ حل ٍْ تيظٔه امليافط٘ الػسٓف٘ ّ حصسٍا يف حدّدٍا  ()

.  املػسّع٘ محآ٘ للنصاحل املدتلف٘ للنػتػلني بالتجازٗ ّ االىتاج ّ مجَْز املطتَلهني علٙ حد ضْاٛ 
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 :  دطمي١ قٓاع١ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اٚ اٟ تكًٝس هلا- 5
 ٫ىف٢ إ هلصٙ اؾطمي١ ضنٔ َازٟ ٚ اخط َعٟٓٛ ، ٚ ٜعترب َطتهبًا هلصٙ اؾطمي١ نٌ َٔ ٜكٓع اٚ ٜٓكـ 

اٚ وهط اٚ ٜبٝع يٛس١ اٚ طابعًا خؿبًٝا اٚ َعسًْٝا اٚ ختًُا اٚ اؾٝا٤ اخط٣ ٜسٍ ع٢ً ع١َ٬ َػذ١ً سػب 
ا٫قٍٛ اٚ اٟ تكًٝس هلا بككس متهني اٟ ؾدل اخط ، غري قاسب تًو ايع١َ٬ املػذ١ً ، َٔ تكًٝسٖا ع٢ً شات 

قٓف ايبها٥ع اييت غذٌ شيو ايؿدل تًو ايع١َ٬ َٔ ادًٗا ، ٚ ٫ىف٢ إ اثبات اٟ َٔ ٖصٙ ا٫فعاٍ ٜؿهٌ 
ايطنٔ املازٟ هلصٙ اؾطمي١ ، ٚ يكٝاّ ٖصٙ اؾطمي١ ، ًٜعّ إ ٜهٕٛ اٟ فعٌ َٔ ا٫فعاٍ املٓٛٙ عٓٗا قس مت بككس 

.  ايػـ ٚ ٖصا ا٫خري ٜؿهٌ ايطنٔ املعٟٓٛ يًذطمي١ 
 

:  دطمي١ تعٜٚط غذٌ ايع٬َات ايتذاض١ٜ - 6
 تعترب غذٌ ايع٬َات ايتذاض١ٜ َطأ٠ سكٝك١ٝ ؾُٝع ا٫َٛض ٚ ا٫دطا٤ات اييت تتعًل بايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 

املػذ١ً ، اش ٜسٕٚ فٝ٘ مجٝع ايع٬َات ايتذاض١ٜ ٚ امسا٤ اقشابٗا ٚ عٓاِٜٚٓٗ ٚ اٚقاف بها٥عِٗ ٚ اع٬ْات 
.  ايتشٌٜٛ ٚ ايٓكٌ ٚ ايتٓاظٍ ٚ ؾطٚطٗا ٚ قٝٛزٖا ٚ نٌ َاٜتعًل بٗا َٔ اَٛض قس ٜكطض فطنٗا َٔ سني اىل ااخط 

 ٚ ْعطًا ١ُٖٝ٫ ايػذٌ ٚ ايبٝاْات ٚ املعًَٛات املس١ْٚ فٝ٘ فطض املؿطع عكٛب١ ع٢ً نٌ َٔ ٜسخٌ اٚ 
ٜتػبب يف ازخاٍ قٝس َعٚض يف ايػذٌ احملفٛظ مبكته٢ ٖصا ايكإْٛ اٚ ٜهع اٚ ٜتػبب يف قٓع اٟ َػتٓس 

نتابٞ ٜ٪خص َٓ٘ ظٚضًا اْ٘ ْػد١ عٔ قٝس َسٕٚ يف شيو ايػذٌ اٚ ٜربظ اٚ ٜكسّ يف َعطض ايب١ٓٝ َػتٓسًا نتابًٝا 
 ().نٗصا اٚ ٜتػبب يف ابطاظٙ اٚ تكسمي٘ ٚ ٖٛ ٜعًِ إ شيو ايكٝس اٚ املػتٓس َعٚض 

 ٚ ٫ؾو إ ايكٝاّ بأسس ٖصٙ ا٫فعاٍ ٜؿهٌ ايعٓكط املازٟ هلصٙ اؾطمي١ يف سني تٛافط قكس ايػـ يس٣ 
.  َطتهبٗا ٜؿهٌ ايعٓكط املعٟٓٛ هلا 

 ٚ غين عٔ ايبٝإ ، إ ا٫فعاٍ اييت ت٪زٟ اىل ٖصٙ اؾطمي١ ٫تؿهٌ تعس ع٢ً اؿل يف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 
شاتٗا بٌ تٓكب ع٢ً املػاؽ بػذٌ ايع٬َات ايتذاض١ٜ َٔ سٝح ايبٝاْات ٚ املعًَٛات ايٛاضز٠ ْعطًا ٫ُٖٝتٗا 

 ().ايع١ًُٝ ٚ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً سس غٛا٤ 
  
 
 
 
 
 
 

                                      

.   مً قاىٌْ العالمات التجازٓ٘ االزدىٕ 38 مً املادٗ 5اىظس الفكسٗ  ()
 .  421الدنتْز صالح الدًٓ شًٓ الدًٓ ، املسجع الطابل ، ص  ()
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املبحث الثالث  
احملكمــــــة املختصـــــــة و العقوبـــــات التكميليـــــــة  

 
املطلــب االول  

احملكمة املختصة بهعـــــر دعاوي العالمات التجاريــــــة  
 
 

ٚ مل ٜٛدب قإْٛ .  قه١ُ ايبسا٠٤ ٖٞ احمله١ُ املدتك١ يف ْعط زعا٣ٚ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املػذ١ً 
 ٚ تعس٬ٜت٘ ع٢ً احمله١ُ اتباع اقٍٛ خاق١ عٓس ْعطِٖ 1957يػ١ٓ  ( 21 )ايع٬َات ايتذاض١ٜ ايعطاقٞ ضقِ 

زعاٟٚ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، اش مل ٜطز يف شيو ايكإْٛ اٟ ْل ع٢ً شيو ٚ اَاّ خًٛ قإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ايعطاقٞ 
ٚ اٟ ْل ٜتعًل با٫قٍٛ اي٬ظّ اتباعٗا بؿإٔ دطا٥ِ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، ف٬بس َٔ اتباع ا٫قٍٛ املٓكٛم عًٝٗا 

 1971 يػ١ٓ 23 ٚ قإْٛ اقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ضقِ 1969 يػ١ٓ 83يف قإْٛ اقٍٛ املطافعات املس١ْٝ ضقِ 
.  ٚتعس٬ٜت٘ 

 
 

املطلــب الثاني 
العقوبـــــــــــات التكميليــــــــة  

 
 اؾطا٥ِ اييت تكع ع٢ً ًَه١ٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، نُا بٝٓا عكٛب١ نٌ دطمي١ َٔ تًو – فُٝا غبل – بٝٓا 

ا٫ إ املؿطع مل ٜهتف بتًو ايعكٛب١ ، بٌ اعط٢ احمله١ُ غًط١ تكسٜط١ٜ يفطض عكٛبات ته١ًُٝٝ . اؾطا٥ِ 
إ يعّ ا٫َط ٚ شيو ضغب١ َٓ٘ يف ؼكٝل اقك٢ محا١ٜ ممه١ٓ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، ٚ ايعكٛبات ايته١ًُٝٝ  (تبع١ٝ)
:-  ٖصٙ تتُجٌ يف املكازض٠ ٚ ا٫ت٬ف ، ٚ ْبني فُٝاًٜٞ املككٛز بهٌ َٓٗا  (ايتبع١ٝ)
 

:  املكـــــازض٠ : ا٫ًٚ 
يػ١ٓ  ( 21) َٔ املاز٠ اـاَػ١ ٚ ايج٬ثٕٛ َٔ قإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ايعطاقٞ  ( 5 ) تٓل ايفكط٠ 

يًُشه١ُ يف مجٝع ا٫سٛاٍ إ تاَط مبكازض٠ املٓتذات املدايف١ ٚ ايبها٥ع ٚ عٓٛإ ايؿطن١ ٚ "  اْ٘ 1957
ٚغا٥ٌ ايتػًٝف ٚ ا٫ٚضام ٚ ايبطاقات ٚ املًشكات ٚ غريٖا اييت ؼتٟٛ ايع١َ٬ قٌ ايتعسٟ ٚ ضٜع ٚ اضباح 

.  املٓتذات ٚ نصيو ا٫زٚات املػتع١ًُ يف ايتعسٟ 
 يصا ، ف٬بس إ تهٕٛ املكازض٠ بٓا٤ ع٢ً اَط احمله١ُ املدتك١ ٚ قس ٜهٕٛ شيو اثٓا٤ قان١ُ اٟ ؾدل 

 اٟ خ٬ٍ ْعط ايؿه٣ٛ ٚ قبٌ قسٚض سهِ قطعٞ فٝٗا ، ٚ ٜعترب ()َتِٗ بأٟ دطمي١ َٔ دطا٥ِ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ،
اش إ ق١ُٝ . شيو تؿسزًا َٔ املؿطع يهٓ٘ تؿسز ٜربضٙ َا يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ َٔ سػاغ١ٝ تتطًب غطع١ ايتكطف 

                                      
.  ضبل بٔاٌ تلو اجلساٜه بػٕٛ مً التفصٔل  ()
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ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف مسعتٗا ، فُٔ املعكٍٛ إ تاَط احمله١ُ مبكازض٠ ناف١ ايبها٥ع ٚ ا٫ؾٝا٤ ٚ ا٫زٚات 
املػتدس١َ يف اضتهاب ايتعسٟ ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ست٢ يٛ مت شيو قبٌ اْتٗا٤ قان١ُ املتِٗ اش ٜػاعس شيو يف 

اْكاش مسع١ ايع١َ٬ َٔ ايتسٖٛض ، بٌ اْ٘ هٛظ يًُشه١ُ إ ؼهِ باملكازض٠ ست٢ يٛ مل تفض امل٬سك١ ايكا١ْْٝٛ 
.  يًُتِٗ اىل عسّ ا٫زا١ْ يف َا ْػب ايٝ٘ َٔ افعاٍ تعسٟ ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 

 

:  ا٫ت٬ف : ثاًْٝا 
 عٓس ا٫قتها٤ بات٬ف ناف١ ايبها٥ع ٚ َٛاز ايطظّ ٚ ايًف ٚ ا٫ع٬ٕ ٚ – يًُشه١ُ املدتك١ ، إ تأَط 

ايًٛسات ٚ ايطٛابع اـؿب١ٝ ٚ املعس١ْٝ ٚ ا٫ختاّ ٚ غري شيو َٔ ا٫زٚات ٚ املٛاز املػتع١ًُ يطبع ايع١َ٬ اٚ 
.  ا٫ع٬ْات اٚ املٛاز ا٫خط٣ اييت اضتهب اؾطّ بؿأْٗا 

 ٚ ٬ٜسغ إ اؿهِ بات٬ف تًو ا٫ؾٝا٤ ، نًٗا اٚ بعهٗا اَط َرتٚى يػًط١ احمله١ُ ايتكسٜط١ٜ ، اش إ 
.  ا٫َط با٫ت٬ف دٛاظٟ ٚ يٝؼ ايعاَٞ 

  
 

املطلب الثالث 
تقـــادم جرائــــــم العالمـــــة التجاريـــــة  

 
 ع٢ً اْ٘ ٫تكبٌ ؾه٣ٛ عٓس دطّ () تٓل بعض تؿطٜعات زٍٚ َٓٗا قإْٛ ع٬َات ايبها٥ع ا٫ضزْٞ ،

اضتهب مبكته٢ ٖصا ايكإْٛ بعس َطٚض ث٬خ غٓٛات ع٢ً اضتهاب٘ اٚ غ١ٓ ٚاسس٠ ع٢ً انتؿاف٘ ٫ٍٚ َط٠ َٔ قبٌ 
.  املؿتهٞ ٚ تعترب يف شيو املاز٠ اييت تٓكهٞ ا٫ًٚ 

 ٚ عًٝ٘ فإٔ اؿل يف ايؿه٣ٛ عٓس ا٫فعاٍ اييت تؿهٌ تعسٟ ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٜػكط مبطٚض ث٬خ 
.  غٓٛات ع٢ً اضتهابٗا اٚ َطٚض غ١ٓ ٚاسس٠ ع٢ً انتؿافٗا َٔ قبٌ املتهطض ٫ٍٚ َط٠ اُٜٗا اقطب 

 فٓكت املاز٠ ايػابع١ ٚ ايج٬ثٕٛ 1957يػ١ٓ  ( 21 ) اَا بايٓػب١ يكإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ايعطاقٞ ضقِ 
ملايو ايع١َ٬ يف اٟ ٚقت ست٢ قبٌ ضفع ا١ٜ زع٣ٛ َس١ْٝ اٚ دٓا١ٝ٥ إ ٜػتشكٌ بٓا٤ًا ع٢ً طًب َؿفٛع بب١ٓٝ "

زاي١ ع٢ً تػذٌٝ ع٬َت٘ اَطًا َٔ قانٞ ايتشكٝل اٚ َٔ احمله١ُ املدتك١ يًٓعط يف اؾطمي١ ٚ ؼسٜس ا٫نطاض ٚ 
اؽاش ا٫دطا٤ات ا٫ستٝاط١ٝ ٚ ع٢ً ا٫خل سذع ا٫٫ت ٚ ا٫زٚات املػتدس١َ يف اضتهاب اؾطمي١ ٚ املٓتذات ٚ 

ايبها٥ع ٚ اغِ احملٌ ٚ ا٫غًف١ ٚ ا٫ٚضام ٚ ايبطاقات ايبٝا١ْٝ ٚ املًشكات ٚ غريٖا َٔ ا٫ؾٝا٤ اييت ٚنعت 
 ().عًٝٗا ايع١َ٬ قٌ ايتعسٟ 

                                      

 .  1953لطي٘ ( البٔاىات التجازٓ٘ ) مً قاىٌْ عالمات البطاٜع  ( 2) املادٗ  ()
 .  434الدنتْز صالح الدًٓ شًٓ الدًٓ ، املسجع الطابل ، ص  ()
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املطلــب الرابـــع  
 

احلمايــــة الدوليـــــة للعالمـــــات التجاريــــــة  
 
 

 تكف عٓس اؿسٚز ا٫ق١ًُٝٝ يًسٚي١ اييت تػذٌ – يف ا٫قٌ – َٔ املعًّٛ ، إ محا١ٜ ايع٬َات ايتذاض١ٜ 

 ٚ ملبسأ ايػٝاز٠ ()فٝٗا ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، ٚ ٫تتعس٣ تًو اؿسٚز ٚ شيو تطبٝكًا ملبسأ اق١ًُٝٝ ايكٛاْني َٔ د١ٗ ،

.   يًسٚي١ َٔ د١ٗ اخط٣ ()ا٫ق١ًُٝٝ ،

 يصيو ٫ٜػطٟ اثط تػذٌٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ، ا٫ يف سسٚز اقًِٝ ايسٚي١ اييت مت تػذٌٝ ايع١َ٬ فٝٗا ، زٕٚ 

إ ميتس اثط شيو ايتػذٌٝ اىل اقًِٝ ا١ٜ زٚي١ اخط٣ ، ٚ بايتايٞ ، اشا َاضغب قاسب ايع١َ٬ يف محا١ٜ ع٬َت٘ يف 

زٚي١ اخط٣ ، عًٝ٘ إ ٜػذًٗا يف تًو ايسٚي١ ، ا٫َط ايصٟ فطض ع٢ً قاسب ايع١َ٬ إ ٜكّٛ بتػذًٝٗا يف نٌ زٚي١ 

ٚ ْعطًا يػٗٛي١ اْتكاٍ املٓتذات ٚ ايبها٥ع ٚ اـسَات عرب ايسٍٚ َٔ              . ٜطغب يف محا١ٜ ع٬َت٘ فٝٗا 

خ٬ٍ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ مما دعٌ اؿُا١ٜ ايٛط١ٝٓ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ قس اقبح غري فعاي١ يف محا١ٜ ايع٬َات   

.  ا٫دٓب١ٝ 

 يصيو فإٔ َػأي١ تٓعِٝ اسهاّ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ قاضب١ ايتعسٟ عًٝٗا ثِ تكف عٓس اؿسٚز ا٫ق١ًُٝٝ يهٌ 

َٓٗا اتفاق١ٝ باضٜؼ . ٚ مل ٜتبل سكطًا ع٢ً ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ بٌ مت ابطاّ اتفاقٝات زٚي١ٝ بٗصا ايكسز . زٚي١ 

 ، ٚ اتفاق١ٝ َسضٜس اـاق١ بايتػذٌٝ ايسٚيٞ يًع٬َات ايتذاض١ٜ 1883اـاق١ عُا١ٜ املًه١ٝ ايكٓاع١ٝ يػ١ٓ 

، 1995 ، ٚ اتفام ْٝؼ اـام بايتكٓٝف ايسٚيٞ يًػًع ٚ اـسَات ٫غطاض تػذٌٝ ايع٬َات يػ١ٓ 1891يػ١ٓ 

 ، 1993ٚاتفاق١ٝ فٝٝٓا اـاق١ بايتكٓٝف ايسٚيٞ يًعٓاقط ايتكٜٛط١ٜ ايطَع١ٜ يًع٬َات ايتذاض١ٜ يػ١ٓ 

 ٚ َعاٖس٠ قإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ                 1961َٚعاٖس٠ ْريٚبٞ اـاق١ عُا١ٜ ايطَع ا٫ٚمليب يػ١ٓ 

يػ١ٓ  ( Tripsتطبؼ  ) ٚاخريًا ٚ يٝؼ اخطًا اتفاق١ٝ اؾٛاْب املتك١ً بايتذاض٠ َٔ سكٛم ايفهط١ٜ 1994يػ١ٓ 

1994  . 

                                      
 ، الدنتْز عباع 192 ، ص 1970الدنتْز مجٔل الػسقاّٖ ، دزّع يف اصْل الكاىٌْ ، داز اليَط٘ العسبٔ٘ الكاٍسٗ ،  ()

 .  86 ، ص 1997الصساف ّ الدنتْز جْزج حصبٌْ املدخل اىل عله الكاىٌْ داز الجكاف٘ عناٌ ، 
 ، 1991الدنتْز علٕ صادم اّ ٍٔف ، الكاىٌْ الدّلٕ العاو ، ميػأٗ املعازف باالضهيدزٓ٘ ، الطبع٘ الجاىٔ٘ عػس ،  ()

.   ّمابعدٍا 116ص
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 ((استنتــــــاج و التوصيــات  ))
 
 

 َٔ خ٬ٍ عجٓا ملٛنٛع اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ تبني يٓا إ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ َُٗا ٜهٔ ْٛعٗا 

ٖٞ نٌ مس١ قاب١ً يًتُٝٝع ايػًع ٚ اـسَات اييت ٜٓتذٗا اٚ ٜكسَٗا اؾدام كتًفٕٛ َٔ َػتجُطٜٔ قٓاعٝني ، 

ػاض ٚ َكسَٞ خسَات بػطض تعطٜفٗا يًُػتًٗو اَا اغتٓتادًا ٚ تٛقٝاتٓا يبشح َٛنٛعٓا ٖصا فٓصنطٖا يف 

:-  ايٓكاط ايتاي١ٝ

عاجل املؿطع ايعطاقٞ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف قإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ٚ امل٪ؾطات اؾػطاف١ٝ - 1

.   ٚ تعس٬ٜت٘ ٚ إ ٖصا ايكإْٛ غاضٟ يف ايعُّٛ ايعطام مبا فٝٗا ا٫قًِٝ نٛضزغتإ 1957يػ١ٓ  (21)ضقِ 

 ٚ تعس٬ٜت٘ اعط٢ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ محا١ٜ 1957يػ١ٓ  ( 21 )تبني يٓا إ قإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ضقِ - 2

.  قا١ْْٝٛ َس١ْٝ ٚ محا١ٜ قا١ْْٝٛ دعا١ٝ٥ 

يف ظٌ ايتطٛض ا٫قتكازٟ ايهبري ايصٟ ٜؿٗسٙ ا٫قًِٝ مما ٜعٜس ساد١ اىل ٚدٛز قه١ُ خاق١ بأَٛض  - 3

.  ايتذاض١ٜ فــٞ املػتكبٌ املٓعٛض 

 قإْٛ قسِٜ ضغِ تعس٬ٜت٘ ٚ مبا إ قطاع ايتذاض٠ قطاع 1957يػ١ٓ  (21)قإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ايعطاقٞ ضقِ - 4

سٟٝٛ وتاز اىل غٔ تؿطٜعات خاق١ ٜت٥٬ِ َع ٚاقع ايٓؿاط ايتذاضٟ اؿايٞ يصا ْٛقٞ بػٔ تؿطٜعات        

خاق١ بكإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ انجط ١ُ٥٬َ َع تطٛض ٚاقع ا٫قتكازٟ اؿايٞ ايصٟ ٜؿٗسٙ ا٫قًِٝ نٛضزغتإ 

.  ايعطام 

 
 
 
 

...  اْت٢ٗ ايبشح ٚ اؿُس هلل 
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 ((اخلامتـــــــــــــة  ))
 
 

 بعس إ اْتٗٝٓا َٔ َٛنٛع ٖصا ايبشح فكس ٚدسْا َٔ ايهطٚضٟ يف خامتت٘ ايتططم اىل املٛانٝع اييت 

ٚ نصيو اٜطاز بعض اغتٓتاداتٓا اييت ْعتكس إ َٔ ؾأْٗا املػا١ُٖ يف ازخاٍ بعض ايتعس٬ٜت . تٓاٚيٓاٖا فٝ٘ 

ع٢ً ايتؿطٜعات املتعًك١ باؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ بػ١ٝ ايتٛقٌ اىل تكًٌٝ خطٛض٠ اؾطا٥ِ ايع١َ٬ 

ايتذاض١ٜ ع٢ً اجملتُع ٚ باملكابٌ تؿذٝع ايٓاؽ ع٢ً عسّ اغتعُاٍ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يًػري ٚ خكٛقًا يف ظٌ 

ايتطٛض ا٫قتكازٟ ايهبري ايصٟ ٜؿٗسٙ ا٫قًِٝ مما ٜعٜس َٔ ساد١ ايٓاؽ يتًو ايع١َ٬ عٓس قٝاَِٗ با٫عُاٍ 

:  ٚ عًٝ٘ فػٛف اٚنح يف عس٠ ْكاط نٝف١ٝ تٓاٚيٞ هلصا ايبشح ٚنُاًٜٞ . ايتذاض١ٜ يف املػتكبٌ املٓعٛض 

ففٞ املبشح ا٫ٍٚ قس تٓاٚيٓا املٛانٝع تعطٜف بايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ ٚظا٥فٗا ٚ نصيو ايؿطٚط اي٬ظ١َ تٛفطٖا  (1)

.  يف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 

اَا يف املبشح ايجاْٞ فكس تططقٓا اىل اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ سٝح عجٓا يف اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ  (2)

يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ اؿُا١ٜ املس١ْٝ ٚ َٓٗا املبسأ ايعاّ ٚ زع٣ٛ املٓافػ١ غري َؿطٚع١ ٚ نصيو اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ 

.  يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ َٓٗا ؾطٚط اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ اؾطا٥ِ اييت تكع ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 

ٚ يف املبشح ايجايح عجٓا يف احمله١ُ املدتك١ ٚ ايعكٛبات ايته١ًُٝٝ نُا تططقٓا اىل احمله١ُ املدتك١  (3)

بٓعط زعاٟٚ ايع٬َات ايتذاض١ٜ نصيو يف ايعكٛبات ايته١ًُٝٝ ٚ اخري َػأي١ تكازّ دطا٥ِ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ 

.  اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ يًع٬َات ايتذاض١ٜ 
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:  ايهتــــــــــــــب : ا٫ًٚ 

 ، زاض ايجكاف١ ٚ 2007 ؾطح تؿطٜعات ايكٓاع١ٝ ٚ ايتذاض١ٜ ، ايطبع١ ا٫ٚىل ، –ايسنتٛض ق٬ح ظٜٔ ايسٜٔ - 1

.  ايٓؿط ٚ ايتٛظٜع 

 ، زاض ايجكاف١ ٚ ايٓؿط ٚ 2010 املًه١ٝ ايكٓاع١ٝ ٚ ايتذاض١ٜ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، –ايسنتٛض ق٬ح ظٜٔ ايسٜٔ - 2

.  ايتٛظٜع 

 َٓؿٛضات – 2007/  زضاغ١ َكاض١ْ ، ايطبع١ ا٫ٚىل – محا١ٜ املػتًٗو –ايسنتٛض عبس املٓعِ َٛغ٢ ابطاِٖٝ - 3

.  اؿًيب اؿكٛق١ٝ 

 زضاغ١ يف ايكإْٛ املكاضٕ ، ايطبع١ ا٫ٚىل، – بطا٠٤ ا٫خرتاع ًَه١ٝ قٓاع١ٝ ٚ ػاض١ٜ –ايسنتٛض ْعِٝ َػبػب - 4

.   ، َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ 2003

 املٛغٛع١ ايع١ًُٝ يف ايع٬َات ايفاضق١ ايتذاض١ٜ ، ايطبع١ ا٫ٚىل، –احملاَٞ فطْإ بايٞ ٚ احملاَٞ ْٛضٟ مجٛ - 5

.   ، َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ 2007

 َع زضاغ١ َكاض١ْ – ايٛدٝع يف قهاٜا محا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚ ايكٓاع١ٝ –ايكانٞ ايسنتٛض غػإ ضٜاح - 6

.   َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ 2008سٍٛ دطا٥ِ املعًَٛات١ٝ ، ايطبع١ ا٫ٚىل ، 

 .  1993 – ايكاٖط٠ –سػاّ ايسٜٔ عبس ايػين ايكػري ، ايرتاخٝل باغتعُاٍ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ - 7

 .  1971 ايكإْٛ ايتذاضٟ ، زاض ايٓٗه١ ، ايكاٖط٠ ، –مسٝش١ ايكًٝٛبٞ - 8

 .  1984 يػ١ٓ 30قإْٛ ايتذاضٟ ضقِ - 9

 .  1957 يػ١ٓ 21قإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ضقِ - 10

 .  1997 يػ١ٓ 21قإْٛ ايؿطنات ضقِ - 11
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ب  ا٫ٖسا٤  

ز  ؾهط ٚ ايتكسٜط  
  1املكس١َ  

  2تعطٜف ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ بٝإ ٚظا٥فٗا  : املبشح ا٫ٍٚ 
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