
1 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت ديالى            

 كليت القانوى والعلوم السياسيت

 قسن القانوى            

 

 

 

 

  –بحث تقدمت به الطالبة " مياسة طالب موسى " إلى كلية القانون والعلوم السياسية 

 قسم القانون وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون 

 "فاديه حممد إمساعيل بإشراف م م " 

 

 

 

 

 

 

   

 

 م7112هـ                                                                1341

 " أحكام العالمة التجارية "

 



7 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ﴿من أراد اآلخرة  وسعى هلب سعيهب  

 وهى مؤمن فأولئك كبن سعيهم مشكىرا﴾                
 (11سورة اإلسراء آية رقم )                                                                                           

 صدق اهلل العظيم

 

 

 

 
 

 



4 

 اإلهذاء

                                        اهلٍ ال َطُب اىيُو إال بشنزك وال َطُب اىنهار إال بطاعخل . .

                                    وال حطُب اىيذظاث إال بذمزك . . وال حطُب اِخزة إال بعفىك . . 

 ىه "" اهلل جو جال                                       وال حطُب اجلنت إال بزؤَخل . .                                      

                   إىل ّيب اىزمحت وّىر اىعاملني . .                               إىل ٍِ بيغ اىزساىت وأدي األٍاّت . . وّظخ األٍت . .

 " سُذّا حمَذ )ص(  "                                                                                                                            

                                              إىل ٍالمٍ يف احلُاة . . إىل ٍعنً احلب واىل احلناُ واىخفاٍّ . . 

جزادٍ     إىل بسَت احلُاة وسز اىىجىد . . إىل ٍِ ماُ دعائها سز جنادٍ ودناهنا بيسٌ 

 " إىل روح أٍٍ احلبُبت )رمحها اهلل( "                                                                     احلباَبإىل أغيً 

                         إىل ٍِ مييه اهلل باهلُبت واىىقار . . إىل ٍِ عيَين اىعطاء بذوُ اّخظار . . 

طفها إىل ٍِ امحو امسه بنو افخخار . . أرجى ٍِ اهلل أُ ميذ بعَزك ىرتي مثارا قذ داُ ق

 بعذ طىه اّخظار وسخبقً ميَاحل جنىً اهخذٌ هبا اىُىً ويف اىغذ واىل األبذ . .

 " إىل أبٍ اىغايل "                                                                                                                                     

 " سوجٍ دسِ "طيت ٍسريحٍ اىعيَُت رفُق دربٍ                               إىل ٍِ شجعين عيً ٍىا

 " إىل أخٍ أساٍت و عيٍ وأخيت هىاسُ "رَادني دُاحٍ يف اىشذة واىزخاء                          إىل

 " دسنني " دفظه اهلل                                                                        إىل وىذٌ وقزة عُين                   



3 

 اىشنز واىخقذَز

  حسخطع فحدب اىعيَاء . . فاُ مل" مِ عاملا . . فاُ مل حسخطع فنِ ٍخعيَا . . فاُ مل

  حسخطع فال حبغضهٌ "

 حنَذ اهلل عش وجو عيً  ,بعذ رديت حبث وجهذ واجخهاد حنييج باجناس هذا اىبذث

 عباراث اىشنز  مَا ال َسعنا إال أُ خنض بحمسً ,زاىعيٍ اىقذَاىنعَت اىيت ٍِ هبا عيُنا فهى 

 اىيت قذٍج يل ٍِ اجلهذ وّظخ وٍعزفت طُيت اجناس  " ً ً. فادَه حمَذ إمساعُو "واىخقذَز 

 هذا اىبذث.

 فيهٌ ٍنا مو  إىل ٍِ سرعىا اىخفاؤه يف دربنا وقذٍىا ىنا املساعذاث واىخسهُالث واملعيىٍاث 

 أساحذة اىقسٌ اىقاّىُ " اىشنز واخض ٍنهٌ "

 وملا وطينا اىل  ,فيىال وجىدهٌ ملا أدسنا مبخعت اىعَو ودالوة اىبذث ,اىبذث حبثنا

 ٍا وطينا إىُه فيهٌ ٍنا مو اىشنز. . 
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 مقدمة

العالمعععععات وزيعععععادة المنافسعععععة أصعععععبحت العالمعععععة التجاريعععععة معععععر تسعععععارع نمعععععو 

مععععععن أهععععععم وأقععععععوس األصععععععول زيععععععر الملموسععععععة قيمععععععة  ولقععععععد زادت أهميععععععة 

العالمعععععععة التجاريعععععععة فعععععععي مجعععععععال التسعععععععوي  معععععععر زيعععععععادة تعقيعععععععد المسعععععععتهل  

وتطلععععععه الجعععععودة أعلعععععى ووقعععععت اقعععععل فعععععي التسعععععوي  وكععععع ل  الصعععععورة أجمعععععل 

المنتجعععععععات داامعععععععا وفقعععععععا فعععععععي المجتمعععععععرال ين المسعععععععتهل  ي يقعععععععوم بشعععععععراء 

لخصااصععععععها الملموسععععععة وبشععععععكل عقالنععععععي وان ا هععععععر عكععععععس  لعععععع   حيععععععث 

يقععععععوم أحيانععععععا  بشععععععراء منععععععتت مععععععا تعععععع ثرا بالصععععععورة التععععععي تعكسععععععها عالمتععععععه 

التجاريععععععة وشخصععععععيتها وشععععععكلها ايجتمععععععاعيال ومععععععن هعععععع ا المنطلعععععع  قامععععععت 

العديعععععععععد معععععععععن الماسسعععععععععات بتخصعععععععععي  اسعععععععععتثمارات ضعععععععععخمة لتطعععععععععوير 

بنععععععاء صععععععور  هنيععععععه قويععععععة لهععععععا لععععععدس المسععععععتهل  ممععععععا عالمتهععععععا التجاريععععععة و

مكنهعععععا معععععن النجعععععاة معععععن عواصعععععف البياعععععات التسعععععويقية المتقلبعععععةال نتيجعععععة هنعععععا 

ايهتمعععععام أصعععععبحت فكعععععرة شخصعععععية العالمعععععة التجاريعععععة مقبولعععععة لعععععدس رجعععععال 

التسعععععوي  حيعععععث اعتبعععععرت موضعععععوعا مهمعععععا ألنهعععععا تسعععععاعد الماسسعععععات علعععععى 

األهميعععععععة معععععععن كعععععععون إن  تمييعععععععز عالمتهعععععععا التجاريعععععععة وقعععععععد اسعععععععتمدت هععععععع  

المسععععععتهل  يختععععععار العالمععععععة التجاريععععععة بالشععععععكل العععععع   يختععععععار بععععععه أصععععععدقاء  

باختيعععععار  للعالمعععععات التجاريعععععة التعععععي يحععععععس ب نهعععععا تتناسعععععب معععععر شخصععععععيتهال 

اسعععععتخدم هععععع ا المفهعععععوم للتعبيعععععر ععععععن البععععععد النفسعععععي للعالمعععععة التجاريعععععة الععععع   

تصعععععععميم  يعنعععععععي التععععععع ثير النفسعععععععي الواجعععععععب أخععععععع   بععععععععين ايعتبعععععععار إثنعععععععاء

العمليععععععة ايتصععععععالية بالمسععععععتهل ال ويشعععععع  فيععععععه إن التقععععععدم ايقتصععععععاد  العععععع   

تنشععععد إليععععه كافععععه الععععدول يتوقععععف  علععععى مععععدس مععععا تحققععععه مععععن تقععععدم فععععي مجععععال 

اسعععععتيعاب التكنولوجيععععععا المتقدمععععععة ويشععععععهد الواقععععععر بالفعععععععل علععععععى تحقعععععع   لعععععع  

على الصعيدين الوطني والدولي
(1)

 ال

 

 

 

______________________ 

(1)
تسعععععععوية المنازععععععععات عقعععععععد النقعععععععل التكنولوجيعععععععا   –فهعععععععد بجعععععععاد المالفععععععع   

 ال         3   7111دار النهضة العربية  
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 مشكلة البحث 

يتنعععععاول هععععع ا البحعععععث مجموععععععة معععععن اإلشعععععكاليات التعععععي تثعععععار حعععععول "أحكعععععام 

العالمععععععة التجاريععععععة" مععععععن حيععععععث عععععععدم تسععععععجيل العالمععععععة التجاريععععععة لمالكهععععععا 

دام العالمععععععععة ي تتمتععععععععر بالصععععععععفة الفارقععععععععة الحقيقععععععععي أو فععععععععي حالععععععععة اسععععععععتخ

وأيضعععععععععا حعععععععععول صعععععععععور التععععععععععد  علعععععععععى العالمعععععععععة التجاريعععععععععة وتقليعععععععععدها 

المسعععععتوجبة لتوقيععععععر عقوبععععععات جزاايععععععة ونطعععععا  عقوبععععععات مقععععععررة لهععععععاال وثععععععم 

لحمايععععععععة العالمععععععععة التجاريععععععععة علععععععععى الصعععععععععيد الععععععععوطني وعلععععععععى الصعععععععععيد 

الععععععدولي  تناولععععععت هعععععع   المشععععععكالت مععععععن خععععععالل مععععععنهت البحععععععث المتععععععوازن 

 لغرض الوصول إلى نتيجة مرجوة من ه ا البحثال

 أهمية البحث 

ح يعععععت باهتمعععععام العديعععععد معععععن البعععععاحثين الععععع ين تنعععععاولوا دراسعععععتها معععععن زوايعععععا 

مختلفععععععة سععععععيتم التطععععععر  لبعضععععععها مععععععن خععععععالل التركععععععز علععععععى تلعععععع  التععععععي 

سععععععععيت لتطعععععععوير الشخصعععععععية العالمعععععععة التجاريعععععععة وخلععععععع  قيمعععععععة للعالمعععععععة 

داة للتعبيعععععر ععععععن الععععع ات  ممعععععا يسعععععاعدها التجاريعععععة معععععن خعععععالل اسعععععتخدامها كععععع 

 على إقامة عالقة مر المستهل  عن طري  إ هار منافعها الو يفيةال

 منهجية البحث 

يعتمعععععد هععععع ا البحعععععث علعععععى المعععععنهت المقعععععارن حيعععععث يقعععععارن العالمعععععة التجاريعععععة 

 بين الدول العربية واألجنبيةال

 أهداف البحث

أن الهععععععدف هععععععو عمليععععععة اختيععععععار مركععععععز مناسععععععب للعالقععععععة التجاريععععععة داخععععععل 

السععععو  هععععو أن تشععععغل العالمععععة حيععععزا مناسععععبا فععععي  هععععن العميععععل فععععان عمليععععة 

العالمعععععة التجاريعععععة تتعلععععع  بترسعععععي  تعريعععععف هععععع   العالمعععععة فعععععي  لععععع   تنفيععععع 

الحيعععععزال وأيضعععععا يهعععععدف إلعععععى تمكعععععين المسعععععتهل  معععععن التععععععرف علعععععى منتجعععععات 

 الشركات لتمييز تل  المنتجات عما يشابهها من منتجات أخرسال
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 المبحث األول

 ”أحكام العالمة التجارية  ”

منتجعععععات ععععععن زيرهعععععا فالعالمعععععة التجاريعععععة هعععععي التعععععي تهعععععدف إلعععععى تمييعععععز ال

معععععن السعععععلر المماثلعععععة  وتعتبعععععر ضعععععمانة لحمايعععععة جمهعععععور المسعععععتهلكين ألجعععععل 

التعععععععرف علععععععى رزبععععععاتهم فععععععي السععععععلر والمنتجععععععات التععععععي يفضععععععلونها علععععععى 

زيرهعععععا فهعععععي رمعععععز الثقعععععة بالمنتجعععععات والخعععععدمات  وهعععععي التعععععي تحعععععدد بلعععععد 

اإلنتععععععاج أو مصععععععدر صععععععناعة السععععععلعة بعععععع ات الوقععععععت وسععععععيلة مععععععن وسععععععاال 

لمشععععععععروعة بععععععععين الصععععععععناع والمنتجععععععععين ومقععععععععدمي الخععععععععدمات  المنافسععععععععة ا

واألمعععععر الععععع   يقتضعععععي توضعععععير ماهيعععععة العالمعععععة التجاريعععععة وسعععععوف أتنعععععاول 

المطلععععععب األول تعريععععععف العالمععععععة التجاريععععععة  -فععععععي ثععععععالث مطالععععععب وهععععععي :

والمطلعععععععب الثعععععععاني أهميعععععععة العالمعععععععة التجاريعععععععة والمطلعععععععب الثالعععععععث أنعععععععواع 

 العالمة التجاريةال

 المطلب األول

 ”يف العالمة التجارية تعر ”

عرفعععععععت العالمعععععععة التجاريعععععععة فعععععععي قعععععععانون العالمعععععععات والبيانعععععععات التجاريعععععععة 

إ  إشعععععععععارة أو مجموععععععععععة معععععععععن اإلشعععععععععارات يمكعععععععععن إن تشعععععععععكل  -ب نهعععععععععا :

العالمعععععة تجاريعععععة يمكعععععن معععععن خاللهعععععا التمييعععععز بعععععين سعععععلر مشعععععروع معععععا ععععععن 

سعععععععلر مشعععععععارير أخعععععععرسال مثعععععععل اإلشعععععععارات وخاصعععععععة الكلمعععععععات وبضعععععععمنها 

اإلشعععععععكال الرمزيعععععععة واأللعععععععوان األسعععععععماء الشخصعععععععية والحعععععععروف واألرقعععععععام و

وكعععع ل  إ  خلععععيط مععععن هعععع   اإلشععععارات زيععععر قععععادرة بحععععد  اتهععععا علععععى تمييععععز 

السععععععلر أو الخععععععدمات فععععععان إمكانيععععععة التسععععععجيل تتوقععععععف علععععععى السععععععمة المميععععععزة 

المكتسعععععععبة معععععععن ايسعععععععتعمالال وي يشعععععععترط فعععععععي اإلشعععععععارة إدراكهعععععععا بصعععععععريا 

حتى تصلر للحماية كعالمة تجارية 
(1)

 ال

 

 

_________________________ 

( 71القعععععععانون العراقعععععععي للعالمعععععععات والبيانعععععععات التجاريعععععععة رقعععععععم ) ( معععععععن1المعععععععادة ) (1)

 ال7113المعدل سنة    1152لسنة 



1 

وععععععععرف المشعععععععرع األردنعععععععي العالمعععععععة التجاريعععععععة المعدلعععععععة بالقعععععععانون رقعععععععم 

" إ   -( منععععععععه العالمععععععععة التجاريععععععععة :7(م فععععععععي المععععععععادة )1111( لسععععععععنة )43)

إشععععععععارة  ععععععععاهرة يسععععععععتعملها أو يريععععععععد أن يسععععععععتعملها إ  شععععععععخ  لتمييععععععععز 

بضعععععععااعه أو منتجاتعععععععه أو خدماتعععععععه ععععععععن البضعععععععاار أو منتجعععععععات أو خعععععععدمات 

زير "
(1)

 ال

وتتمثعععععععععل العالمعععععععععة التجاريعععععععععة " إ  رمعععععععععز معععععععععن شعععععععععانه تمييعععععععععز السعععععععععلر 

المعروضعععععة فعععععي السعععععو  معععععن قبعععععل منعععععتت مععععععينال ويسعععععتهدف معععععن اسعععععتعمالها 

التحقعععععع  مععععععن البضععععععاار والسععععععلر التععععععي يقععععععدر  تمكععععععين الغيععععععر المسععععععتهل  مععععععن

نوعيتها ومن ثم طلبها مرة أخرس"
(7)

 ال  

" كععععععل إشععععععارة أو ديلععععععة  -وقععععععد عععععععرف الععععععبعض العالمععععععة التجاريععععععة ب نهععععععا :

مميععععععزة يتخعععععع ها الصععععععانر أو التععععععاجر أو مقععععععدم الخدمععععععة لتمييععععععز صععععععناعته أو 

بضعععععععاعته أو خدماتعععععععه ععععععععن مثيالتهععععععععا التعععععععي يصعععععععنعها أو يتعععععععاجر بهععععععععا أو 

ا آخرون" يقدمه
(4)

 ال

وعععععععرف أيضععععععا " كععععععل إشععععععارة أو ديلععععععة يضعععععععها التععععععاجر علععععععى المنتجععععععات 

عن زيرها من السلر المماثلة " 
(3)

 ال

 

 

 

 

 

__________________________ 

الععععععععدكتور محمععععععععود علععععععععي الراشععععععععدان  العالمععععععععة التجاريععععععععة  دار المسععععععععيرة للنشععععععععر  (1)

 ال17   7111والتوزير طبعة األولى  سنة 

 ال131  بدون سنة طبر  الدكتور باسم محمد صالر  القانون التجار   (7)

الععععععععدكتور صععععععععالل زيععععععععن الععععععععدين  الملكيععععععععة الصععععععععناعية والتجاريععععععععة  دار الثقافععععععععة  (4)

 ال451   7111عمان  طبعة األولى  سنة 

دكتععععععورة سععععععميحة القليععععععوبي  الوسععععععيط فععععععي شععععععرل قععععععانون التجععععععارة المصععععععر   دار  (3)

 ال471-411   7112امسة  لسنة النهضة العربية  طبعة الخ
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كمعععععا يطلععععع  عليهعععععا العالمعععععة الفارقعععععة حيعععععث " تعنعععععي عبعععععارة عالمعععععة تجاريعععععة 

أيععععععة عالمععععععة اسععععععتعملت أو كانععععععت بالنيععععععة اسععععععتعمالها علععععععى أيععععععة بضععععععاار أو 

فيمععععععا لععععععه تعلعععععع  بهععععععا للديلععععععة علععععععى إن تلعععععع  البضععععععاار تخعععععع  صععععععاحب 

" العالمة بحكم صنعها أو إنتاجها أو الشهادة أو عرضها للبير
(1)

 ال

حيعععععث إن وضعععععر العالمعععععة علعععععى المنتجعععععات معععععن شعععععانها تيسعععععير التعامعععععل بعععععين 

البعععععععاار والمشعععععععتر   ويجعععععععب إن تكعععععععون جديعععععععدة  إ  لعععععععم يسعععععععتعملها احعععععععد 

 لتمييز منتجات مماثلة للمنتجات التي يراد وضر العالمة عليهاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

انون التجععععععععار   الجععععععععزء األول  الطبعععععععععة الععععععععدكتور عزيععععععععز العكيلععععععععي  شععععععععرل القعععععععع (1)

 ال746   7111األولى  دار الثقافة للنشر والتوزير  سنة 
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 الثاني المطلب  

 ”وأحكامها  أهمية العالمة التجارية ”

ن عععععرا لمعععععا لهعععععا معععععن أهميعععععة حقيقعععععة فعععععي الواقعععععر العملعععععي يالحععععع  إن القعععععانون 

الواسععععععر األردنععععععي قععععععد هجععععععر المفهععععععوم الضععععععيف للعالمععععععة واخعععععع  بععععععالمفهوم 

لهعععععا  إ  جععععععل مفهعععععوم العالمعععععة ينصعععععرف إلعععععى عالمعععععة الخدمعععععة إضعععععافة إلعععععى 

 العالمة التجارية والصناعيةال

فععععي فرنسععععا  رزععععم وجععععود ياحععععة بعععع نواع مختلفععععة مععععن العالمععععات لععععم يتوقععععف 

المشعععععرع إزاءهعععععا بصعععععورة حصعععععرية بعععععل أبقعععععى المجعععععال مفتوحعععععا لقبعععععول أيعععععة 

ار  انعععععه ي يمكعععععن عالمعععععة جديعععععدة  والقعععععول نفسعععععه يصعععععر فعععععي لبنعععععان معععععر الفععععع

القبععععععول بماركععععععات الخععععععدمات مععععععثال لعععععععدم وجععععععود نعععععع  صععععععرير يجيزهععععععا 

وبالتععععععععالي يمكععععععععن إدخععععععععال إ  عالمععععععععة بمثابععععععععة ماركععععععععة ضععععععععمن الشععععععععروط 

القانونية المطلوبة 
(1)

 ال

وتعتبععععععر العالمععععععة مععععععال معنععععععو  يكععععععون محععععععال للملكيععععععة 
(7)

الوكعععععع ل  إلععععععزام 

 المتلقي بوضر عالمة تجارية معينةال

العالمعععععة التجاريعععععة معععععن الو عععععااف التعععععي تاديهعععععا  سعععععواء حيعععععث تتبعععععر أهميعععععة 

للصعععععععانر أو التعععععععاجر أو المقعععععععدم الخدمعععععععة أو المسعععععععتهل  فهعععععععي مهمعععععععة لعععععععدس 

هعععععايء علعععععى حعععععد سعععععواءال كعععععل معععععن يرزعععععب فعععععي إن يسعععععتغل فعععععي اسعععععتعمال 

عالمععععععة تجاريععععععة لتمييععععععز البضععععععاار التععععععي هععععععي مععععععن إنتاجععععععه أو صععععععنعه أو 

 انتخابهال

 

 

 

 

__________________________ 

سععععععنة صععععععناعية  الطبعععععععة األولععععععى  دكتععععععور نعععععععيم مغبغععععععب  الماركععععععات التجاريععععععة وال (1)

 ال71   7115

دكتععععععورة سععععععميحة القليععععععوبي  الوسععععععيط فععععععي شععععععرل قععععععانون التجععععععارة المصععععععر   دار  (7)

 ال23   7111القاهرة الجزء األول  سنة   النهضة العربية
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القععععععانونإن يطلععععععب تسععععععجيل تلعععععع  العالمععععععة وفقععععععا إلحكععععععام هعععععع ا 
(1)

ال وتتمثععععععل 

 -ه   العالمات بما يلي:

 العالمة التجارية التي تحدد مصدر المنتت أو البضاعةال -أ

 العالمة التجارية التي تحدد جودة المنتت أو البضاعةال -ب

العالمعععععععة التجاريعععععععة التعععععععي يمكعععععععن تشعععععععكل وسعععععععيلة منافسعععععععة تجاريعععععععة  -جعععععععـ

 مشروعةال

المهمعععععععععة ععععععععععن  وتعتبعععععععععر العالمعععععععععة التجاريعععععععععة إحعععععععععدس وسعععععععععاال اإلععععععععععالن

المنتجعععععات والبضععععععاار فهعععععي مععععععن أهعععععم وسععععععاال التعععععاجر أو الصععععععانر أو مقععععععدم 

الخدمععععععة و لنعععععععالن عععععععن سعععععععلته أو منتجاتععععععه أو خدماتععععععهال إ  عععععععن طريعععععع  

اإلععععععععالن والدعايعععععععة ععععععععن عالمتعععععععه يصعععععععل إلعععععععى أ هعععععععان النعععععععاس ويطلعععععععب 

المشععععععتر  سععععععلعه معينععععععةال لعععععع ا أصععععععبحت المشععععععروعات ايقتصععععععادية بكافععععععة 

كععععععععايت الدعايععععععععة واإلعععععععععالن فيمععععععععا يتعلعععععععع  بتكععععععععوين أنواعهععععععععا تستشععععععععير و

العالمععععععة التجاريععععععة ووسععععععاال اسععععععتعمالها فععععععي الدعايععععععة للمنتجععععععاتال وتعتبععععععر 

العالمععععععة التجاريععععععة وسععععععيلة هامععععععة مععععععن وسععععععاال المنافسععععععة المشععععععروعة فععععععي 

مجعععععععال التعامعععععععل إ  أنهعععععععا تلععععععععب دورا كبيعععععععرا فعععععععي تحقيععععععع  العدالعععععععة بعععععععين 

 لخدماتالالمشتغلين في قطاع التجارة والصناعة وا

ون ععععععرا ألهميععععععة موضععععععوع العالمععععععات التجاريععععععة س وضععععععر بعععععععض األحكععععععام 

 الخاصة به   العالماتال

أوي: سععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععجل العالمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات التجاريععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععةال                                                         

فععععععععي األردن ن ععععععععم قععععععععانون العالمععععععععات التجاريععععععععة مسععععععععالة ايجابيععععععععة سععععععععجل 

ة( فعععععععععي وزارة الصعععععععععناعة خعععععععععا  يسعععععععععمى )سعععععععععجل العالمعععععععععات التجاريععععععععع

والتجعععععارة حيعععععث يعععععدون فيعععععه جميعععععر البيانعععععات الخاصعععععة بالعالمعععععات التجاريعععععة 

وأسععععععماء مالكيهععععععا وعنععععععاوينهم ومععععععا يطععععععرأ عليهععععععا مععععععن تصععععععرفات قانونيععععععة 

كنقل الملكية والرهن وزير  ل 
(7)

 ال

______________________ 

 ال13مصدر ساب   الدكتور محمود علي الراشدان   (1)

م حمعععععد الطراونعععععه و دكتعععععور باسعععععم محمعععععد ملحعععععم  دار المسعععععيرة للنشعععععر دكتعععععور بسعععععا (7)

 ال141   7111عمان الطبعة األولى  سنة  –والتوزير 
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 ثانيا: شروط تسجيل العالمة التجاريةال 

يشعععععترط تسعععععجيل العالمعععععة التجاريعععععة إن تكعععععون  ات صعععععفة فارقعععععة معععععن حيعععععث 

 لععععععع  األسعععععععماء أو الحعععععععروف أو األرقعععععععام أو األشعععععععكال أو األلعععععععوان و زيعععععععر 

أو إ  مجموععععععععة منهعععععععا وان تكعععععععون قابلعععععععة لعععععععندرا  ععععععععن طريععععععع  الن عععععععر 

 ونعني الصفة الفارقة للعالمةال

 ثالثا: مدة حماية العالمة التجاريةال

حمايعععععة مالععععع  العالمعععععة التجاريعععععة لمعععععدة عشعععععر سعععععنوات معععععن تعععععاري  تسعععععجيل 

العالمععععععة التجاريععععععة بحيععععععث يكععععععون لصععععععاحبها الحعععععع  فععععععي منععععععر الغيععععععر مععععععن 

مطابقعععععة أو مشعععععابهة لهعععععا لدرجعععععة يحتمعععععل إن يعععععاد  إلعععععى اسعععععتعمال عالمعععععات 

 اللبس ما لم يحصل على موافقة المال ال

 رابعا: العضوية المقررة لالعتداء على العالمة التجاريةال

 1134المشععععععروع اللبنععععععاني عععععععرض فععععععي قععععععانون العقوبععععععات الصععععععادر سععععععنة 

(ال 216إلععععععى  211لتقليععععععد العالمععععععات الفارقععععععة للصععععععناعة والتجععععععارة )المععععععواد 

حعععععع  إن قععععععانون العقوبععععععات لععععععم يقتصععععععر علععععععى تقععععععدير حمايععععععة بالغرامععععععة ويال

معععععن خمسععععععين إلععععععى مععععععااتين وخمسععععععين ليععععععرة لبنانيععععععة وبععععععالحبس مععععععر الشععععععغل 

(161من شهرين إلى سنتين أو بإحدس هاتين العقوبتين )م
(1)

 ال

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

دكتعععععععور مصعععععععطفى كمعععععععال طعععععععه  أساسعععععععيات القعععععععانون التجعععععععار   الطبععععععععة الثانيعععععععة   (1)

 ال657   7117سنة 
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 المطلب الثالث  

 ” أنواع العالمة التجارية ”

ي مبالغعععععععة فعععععععي القعععععععول  بعععععععان العالمعععععععة التجاريعععععععة  قعععععععد أصعععععععبحت بمثابعععععععة 

البطاقععععععة الشخصععععععية للمنتجععععععات والبضععععععاار والخععععععدمات التععععععي تشععععععكل العمععععععود 

الدولعععععةال وأضعععععحت الحاجعععععة إلعععععى العالمعععععات التجاريعععععة فعععععي الفقعععععر  يقتصعععععاد 

نطععععععا  ايقتصععععععاد كالحاجععععععة إلععععععى األسععععععماء المدنيععععععة فععععععي نطععععععا  المجتمععععععرال 

وتنعععععععوع العالمعععععععة بتنعععععععوع النشعععععععاط الععععععع   يمارسعععععععه األشعععععععخا  صعععععععناعيا أو 

 تجاريا أو خدميا كما قد تكون فردية أو جماعيةال ال ال

                                                                -العالمة الصناعية: -1

يقصعععععععد بهعععععععا العالمعععععععة التعععععععي يسعععععععتخدمها الصعععععععانر علعععععععى المنتجعععععععات التعععععععي 

يتعععععاطى بهععععا  ويهععععدف الصععععانر مععععن جععععراء  لعععع  لفععععت انتبععععا  الجمهععععور إلععععى 

تلعععععععععع  المنتجععععععععععات سععععععععععواء كانععععععععععت صععععععععععناعات أنتاجيععععععععععة او صععععععععععناعات 

أستخراجية او صناعات أنشااية ال الالال 
(1)

 ال

                                                                    -لتجارية:العالمة ا -7

إ  إشععععععارة أو مجموعععععععة مععععععن اإلشععععععارات يمكععععععن إن تشععععععكل عالمععععععة تجاريععععععة 

ويمكعععععن معععععن خاللهعععععا التمييعععععز بعععععين السعععععلر المشعععععروع ععععععن سعععععلر المشعععععارير 

األخرس
(7)

 ال

بضعععععاار يهعععععدف التعععععاجر معععععن جعععععراء  لععععع  لفعععععت انتبعععععا  الجمهعععععور إلعععععى تلععععع  ال

أو السععععععلر التععععععي تسععععععتخدم العالمععععععة علععععععى البضععععععاار والسععععععلر  سععععععواء كانععععععت 

ناتجععععععة عععععععن عمععععععل صععععععناعي أو عمععععععل تجععععععار  أو عمععععععل زراعععععععي أو مععععععن 

 استثمار للغابات أو من مستخرجات األرض الالالال ال

 

_________________________ 

 الععععععدكتور صععععععالل زيععععععن الععععععدين  شععععععرل التشععععععريعات الصععععععناعية والتجاريععععععة  الطبعععععععة (1)

 ال171-171   7114األولى  سنة 

( سعععععععنة 71العراقعععععععي  رقعععععععم ) لعالمعععععععات والبيانعععععععات التجاريعععععععة( قعععععععانون ا1المعععععععادة ) (7)

 ال 7113المعدل سنة  1152
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 -عالمة الخدمة: -4

عرفهعععععععععا المشعععععععععرع العراقعععععععععي إ  إشعععععععععارة أو مجموععععععععععة معععععععععن اإلشعععععععععارات 

يسعععععععععتخدمها الشعععععععععخ  لتعريعععععععععف وتمييعععععععععز خعععععععععدمات شعععععععععخ  يضعععععععععمنها 

 عن الخدمات األخرسالالخدمات الفريدة 

وعرفهععععععا المشععععععرع األردنععععععي العالمععععععات التجاريععععععة التععععععي تمييععععععز البضععععععاار أو 

المنتجعععععات علعععععى العالمعععععات التعععععي تمييعععععز الخعععععدمات وهععععع ا يتفععععع  معععععر إحكعععععام 

"  -( مععععععن ايتفاقيععععععة )تععععععريبس( والتععععععي تععععععن  علععععععى مععععععا يلععععععي:1\15المععععععادة )

مععععععا تعتبعععععر كعععععل إشعععععارة تسعععععمر بتمييعععععز السعععععلر والخعععععدمات الخاصعععععة بمنشععععع  

ععععععععن السعععععععلر المنشعععععععات األخعععععععرس وخعععععععدماتها ماهلعععععععة ين تكعععععععون عالمعععععععة 

تجارية
(1)

 ال

  -العالمة الفردية: -3

هعععععي التعععععي يملكهعععععا شعععععخ  واحعععععد سعععععواء كعععععان شخصعععععا طبيعيعععععا أو اعتياديعععععا 

كتعععععععاجر أو كشعععععععركة أو ماسسعععععععة خاصعععععععة أو العامعععععععة مهمعععععععا كانعععععععت زايتهعععععععا 

بسعععععععي صعععععععناعية أو التجاريعععععععة أو خدميعععععععة ومعععععععن أمثلعععععععة عالمعععععععة شعععععععركة البي

 كوي ومحطة الجزيرة الفضاايةالال

 -العالمة الجماعية: -5

عرفهععععععععا المشععععععععرع العراقععععععععي وهععععععععي عالمععععععععة تجاريععععععععة أو عالمععععععععة خدميععععععععة 

تسعععععععععتخدم معععععععععن قبعععععععععل أعضعععععععععاء تعاونيعععععععععة أو جمعيعععععععععة أو إ  مجموععععععععععة أو 

من معععععة تعاونيعععععة وتحتعععععو  عالمعععععات تشعععععير إلعععععى العضعععععوية فعععععي ايتحعععععاد أو 

نون العالمععععععات األردنععععععي إلععععععى نقابععععععة أو إ  من مععععععة أخرسالوقععععععد إشععععععارة قععععععا

هعععععع ا النععععععوع مععععععن العالمععععععات فععععععي المععععععادة الثانيععععععة والسادسععععععة مععععععن قععععععانون 

1111( لسنة 43العالمات التجارية المعدل رقم )
(7)

 ال

 

 

_________________________ 

 ال13مصدر ساب    –الدكتور محمود علي الراشدان  (1)

 –شعععععععرل التشعععععععريعات الصعععععععناعية والتجاريعععععععة  –العععععععدكتور صعععععععالل زيعععععععن العععععععدين  (7)

 ال141مصدر ساب   
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فععععععععي أطععععععععار مخصعععععععع  العالمععععععععات ألتجاريععععععععه  -العالمععععععععة المشععععععععهورة: -6

المعععععراد تسعععععجيلها عنصعععععر هعععععام جعععععدير إن ياخععععع  فعععععي ايعتبعععععار  وقعععععد أعطعععععت 

اتفاقيعععععععة " بعععععععاريس " أهميعععععععة خاصعععععععة للعالمعععععععات التجاريعععععععة  ات الشعععععععهرة
(1)

 

رة أصععععععبحت معروفععععععه لمع ععععععم  وثععععععم أخعععععع ت تنتشععععععر فععععععي األسععععععوا   بصععععععو

المهتمعععععععععين فعععععععععي ععععععععععالم اإلنتعععععععععاج أو التجعععععععععارة أو الخعععععععععدمات  ومرتبطعععععععععة 

بمنتجععععععات أو بضععععععاار أو خععععععدمات  ات جععععععود  مميععععععزة مععععععن مصععععععدر محععععععدد 

ومعلوم
(7)

 حيث إن شهرة العالمة تاد  لشهرة البضاعة
(4)

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

عصععععععام رجععععععب بيععععععوض التميمععععععي  التحكععععععيم فععععععي المنازعععععععات المتعلقععععععة بالعالمععععععات  (1)

 ال44التجارية  دار النهضة   

صععععععالل زيععععععن الععععععدين  شععععععرل التشععععععريعات الصععععععناعية والتجاريععععععة  مصععععععدر سععععععاب    (7)

 ال147 

 ال44صالل زين الدين  الملكية الصناعية والتجارية  مصدر ساب     (4)
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 المبحث الثاني

 ”عة في اختيار العالمة التجارية وتصميمها وتسجيلها المعايير المتب ”

نتناول في ه ا المبحث عن المعايير المتبعة في اختيار العالمة التجارية في المطلب 

األول  إما المطلب الثاني س تكلم عن تصميم العالمة التجارية  إما في المبحث 

 الثالث س تناول تسجيل العالمة التجاريةال

  المطلب األول 

 ” المعايير المتبعة في اختيار العالمة التجارية ”

أن  األشعععععععععكال والرمعععععععععوز والرسعععععععععوم ألتجاريعععععععععه أو الصعععععععععناعية  ات طعععععععععابر 

فنععععععي فععععععي اختيععععععار العالمععععععة التععععععي نطبعععععع  علععععععى المنتجععععععات عنععععععد صععععععنعها 

يكتسععععععابها  وقععععععا وم هععععععرا جمععععععيال يسععععععمر بجعععععع ب العمععععععالء ويميزهععععععا عععععععن 

                                                                          -ر:زيرها واجت اب العمالء  واهم ه   المعايي

أوي:  الرموز التي يمكن اعتبارها عالمة تجاريه 
(1)

 ال                                                  

ثانيععععععععا:  األسععععععععماء واإلمضععععععععاءات :ويقصععععععععد باألسععععععععماء أسععععععععماء الصععععععععناع أو 

دمات حيعععععععث يجعععععععوز اتخععععععع ها عالمعععععععة تجاريعععععععةالتجعععععععار أو مقعععععععدمي الخععععععع
(7)

ال                                                    

ويشعععععع  إن اإلمضععععععاءات ي تخععععععرج عععععععن كونهععععععا أسععععععماء لعععععع ل  فإنهععععععا ت خعععععع  

 حكم  األسماء في ه ا الخصو  ال                                                                         

األرقعععععععام يجعععععععوز إن يتخععععععع  معععععععن األرقعععععععام عالمعععععععة تجاريعععععععة كمعععععععا  ثالثعععععععا: 

( وهعععععو عالمعععععة يسعععععتخدم لتمييعععععز نعععععوع معععععن العطعععععور الويجعععععوز إن 000فعععععي)

( وهعععععع   L.Mيتخعععععع  مععععععن الحععععععروف عالمععععععة تجاريععععععه  كمععععععا فععععععي حرفععععععي )

العالمعععععععة تسعععععععتخدم لتمييعععععععز نعععععععوع مععععععععين معععععععن السعععععععجاار ال وكععععععع ل  يجعععععععوز 

( up-7معععععععا فعععععععي )اسعععععععتخدام الحعععععععروف واألرقعععععععام مععععععععا كعالمعععععععة تجاريعععععععة ك

 وهي تستخدم نوع معين من المشروبات الغازية  ات شهرة عالميةال 

__________________________ 

الععععععدكتور صععععععالل زيععععععن الععععععدين  الملكيععععععة الصععععععناعية والتجاريععععععة  مصععععععدر سععععععاب    (1)

 ال761-767 

الععععععععدكتور نعععععععععيم مغبغععععععععب  الماركععععععععات التجاريععععععععة والصععععععععناعية  مصععععععععدر سععععععععاب    (7)

 ال75 
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رابعععععععا:الرموز الصععععععورية   يجععععععوز إن تتكععععععون العالمععععععة مععععععن رسععععععم أو رمععععععز 

 أو صورة بحار ال 

خامسعععععععا : الرسعععععععوم هعععععععي كعععععععل ترتيعععععععب للخطعععععععوط يكسعععععععب السعععععععلعة طابععععععععا 

متميزا كالرسوم الخا  باألورا  المعدة لتزيين الحيطان
(1)

 ال 

وهععععععي عبععععععارة عععععععن تكععععععوين فنععععععي يتضععععععمن منععععععا ر محععععععددة   وزالبععععععا مععععععا 

ععععععععة   كمن عععععععر نهعععععععر يجعععععععر   أو أهرامعععععععات أو تكعععععععون منعععععععا ر معععععععن الطبي

جبال وزيرها
(7)

 ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 الععععععدكتور مصععععععطفى كمععععععال طععععععه   أساسععععععيات القععععععانون التجععععععار   الطبعععععععة الثانيععععععة  (1)

 ال 631_631   7117

الععععععدكتور صععععععالل زيععععععن الععععععدين  الملكيععععععة الصععععععناعية والتجاريععععععة  مصععععععدر سععععععاب    (7)

 ال     764 
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 المطلب الثاني

 ” تصميم العالمة التجارية ”

يقصعععععععد بالتصعععععععميم قعععععععد يكعععععععون تجعععععععار  أو صعععععععناعي هعععععععو كعععععععل ترتيعععععععب 

للخطععععععوط وكععععععل شععععععكل مجسععععععم  بعععععع لوان أو بغيععععععر ألععععععوان  إ ا اتخعععععع  م هععععععر 

مميععععععز يتسععععععم بالجععععععدة ويكععععععون قععععععابال لالسععععععتخدام ال ويشععععععترط  فععععععي التصععععععميم 

 إن يكعععععععون جديععععععععدا إ  يتمتعععععععر بطععععععععابر خعععععععا  يميععععععععز  ععععععععن زيععععععععر  مععععععععن

التصميمات المشابهة
(1)

 -ال حيث تمت بمراحل متعددة أهمها :

عمليعععععة اختيعععععار العالمعععععة تععععععد احعععععد أهعععععم المراحعععععل فعععععي حياتهعععععا علعععععى  -أوي:

اإلطععععععال  ويبععععععد مععععععن أعطاهععععععا قععععععدر كبيععععععر مععععععن ايهتمععععععام وبالتععععععالي عععععععن 

اختيعععععار العالمععععععة يبععععععد معععععن استشععععععارة المختصععععععين فعععععي التسععععععوي   والقععععععانون 

ليععععععععة إتبععععععععاع هعععععععع   القواعععععععععد واألسععععععععس يسععععععععاعد والدعايععععععععة واإلعععععععععالن فعم

 الشركة في تحقي  الغاية المبتغاة منه عالمتها التجاريةال 

تحديععععععد عناصععععععر العالمععععععة الخطععععععوة األولععععععى فععععععي اختيععععععار العالمععععععة  -ثانيععععععا :

التجاريعععععة تكمعععععن فعععععي تحديعععععد العناصعععععر التعععععي سعععععتتكون منهعععععا والتعععععي ترزعععععب 

حيععععععععث  الشععععععععركة فععععععععي اسععععععععتخدامها   إن تكععععععععون  ات صععععععععفة فارقععععععععة مععععععععن

 األسماء أو الحروف أو األرقام أو اإلشكال الالالال ال

مراععععععععاة تقاليعععععععد وقعععععععيم المجتمعععععععر يجعععععععب إثنعععععععاء اختيعععععععار العالمعععععععة  -ثالثعععععععا :

التجاريعععععة مراععععععاة تقاليعععععد المجتمعععععر التعععععي يعععععتم التسعععععوي  المنتجعععععات فيهعععععا   إ  

إن لهعععععععا دور كبيعععععععر معععععععن حيعععععععث رواج المنتعععععععوج وشعععععععهرة العالمعععععععة فيجعععععععب 

خعععععععالف آداب وأخعععععععال  المجتمععععععععات المسعععععععتهدفة تجنعععععععب العالمعععععععات التعععععععي ت

فمعععععثال فعععععي السععععععودية تعععععم تجنعععععب األلعععععوان التعععععي تثيعععععر مععععععاني زيعععععر محببعععععة 

فععععععي نفععععععوس المسععععععتهلكين فمععععععثال شععععععركة الكوكععععععاكوي فشععععععلت فععععععي تععععععرويت 

منتوجهعععععععا فعععععععي أفغانسعععععععتان ألنهعععععععا تحمعععععععل اللعععععععون األحمعععععععر الععععععع   يمعععععععثال 

 ايحتالل السوفيتي )الجيش األحمر(ال

 

 

_________________________ 

الععععععععدكتور صععععععععالل زيععععععععن الععععععععدين  شععععععععرل التشععععععععريعات الصععععععععناعية والتجاريععععععععة   (1)

                                                                                       ال111مصدر ساب    
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ضععععععرورة البحععععععث   بعععععععدان اختععععععارت الشععععععركة عالمتهععععععا التجاريععععععة -رابعععععععا :

احعععععل السعععععابقة يععععع تي بععععععدها مرحلعععععة البحعععععث  فعععععي حالعععععة وفععععع  المععععععايير والمر

تجععععاوز هعععع   المرحلععععة قععععد يععععاد  تحميععععل إلععععى الشععععركة مبععععال  طاالععععة  وبعععععد 

ايختيععععار يبععععد مععععن التحقيعععع  مععععن هعععع   العالمععععة متاحععععة ويععععتم عمليععععة البحععععث 

ععععععععن العالمعععععععة المسعععععععجلة فعععععععي مكتعععععععب الحمايعععععععة وتسعععععععجيل العالمعععععععات أي إن 

ها تخريععععععععب جميععععععععر األزلفععععععععة هنععععععععا  عالمععععععععات مملوكععععععععه للغيععععععععر سععععععععيكلف

المنتجععععععات  وجميععععععر مععععععا يحمععععععل  العالمععععععة التجاريععععععة المختععععععارة فضععععععال عععععععن 

مصععععععاريف الععععععدعاو  والمحععععععامين مععععععر إلزامهععععععا بععععععدفر تعويضععععععات لصععععععاحب 

العالمععععععةال وقععععععد سععععععهلت برمجيععععععات الحاسععععععوب عمليععععععة البحععععععث هعععععع   والتععععععي 

أصععععععبحت تععععععتم فععععععي ثععععععوان معععععععدودة بعععععععد أن كانععععععت تتطلععععععب الغععععععو  فععععععي 

ثيعععععععر معععععععن المكاتعععععععب العالمعععععععات  التجاريعععععععة  حعععععععول الععععععععالم  السعععععععجالت والك

تععععععوفر عبععععععر   موقعهععععععا  إمكانيععععععة البحععععععث عععععععن العالمععععععات المسععععععجلة لععععععديها 

الوقععععد اتضععععر أهميععععه الععععدور العععع   تقععععوم بيععععه المنضععععمة التجععععارة العالميععععة فععععي 

مجال تسوية المنازعات التجارية 
(1)

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

عبععععععد الملعععععع  عبععععععد الععععععرحمن مطهععععععر  ايتفاقيععععععة الخاصععععععة بإنشععععععاء من مععععععة التجععععععارة  (1)

    7111العالميععععععة ودورهععععععا فععععععي تنميععععععة التجععععععارة الدوليععععععة  دار الكتععععععب القانونيععععععة  

 ال                   342
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 المطلب الثالث

 ” تسجيل العالمة التجارية ”

مععععععا لععععععم   يبععععععد مععععععن تسععععععجيل العالمععععععة إ  إن لمالكهععععععا مزايععععععا ي يتمتععععععر بهععععععا

يسعععععععععجل عالمتعععععععععه وتعتبعععععععععر العالمعععععععععة المسعععععععععجلة محميعععععععععة  أ  بمعنعععععععععى إن  

لمالكهععععععا الحعععععع  أن يطلععععععب معاقبععععععة المعتععععععد  عليهععععععا  فضععععععال عععععععن إلزامععععععه 

بعععععععدفر تععععععععويض مقابعععععععل اإلضعععععععرار الناتجعععععععة ععععععععن تقليعععععععد العالمعععععععةال ومعععععععن 

المعععععععععروف إن تسععععععععجيل العالمععععععععات التجاريععععععععة تجعلهععععععععا تح ععععععععي بالحمايععععععععة 

عالمالقانونية بكافة بلدان ال
(1)

 ال

فععععععي فرنسععععععا إن المشععععععرع  هععععععب فععععععي الالاحععععععة الملحقععععععة بمجوعععععععات الملكيععععععة 

الفكريعععععة علعععععى وجعععععوب شعععععهرة قبعععععول طلعععععب تسعععععجيل فعععععي الجريعععععدة الرسعععععمية 

 لعععععع  لفسععععععر المجععععععال أمععععععام صععععععاحب إ  مصععععععلحة لالعتععععععراض علععععععى قبععععععول 

ه ا الطلب
(7)

 ال 

إمععععععا المشععععععرع اينجليععععععز  فقععععععد نعععععع  علععععععى انععععععه فععععععي حالععععععة قبععععععول طلععععععب 

التسعععععععجيل يجعععععععب تبليععععععع  طالعععععععب التسعععععععجيل بهععععععع ا القبعععععععول   وإلعععععععزام الجهعععععععة 

المختصععععععععة بالتسععععععععجيل العالمععععععععة التجاريععععععععة نشععععععععر اإلعععععععععالن قبععععععععول طلععععععععب 

 تسجيل الجريدة الرسمية المخصصة ب ل ال 

يععععععة مععععععن إمععععععا اتفاقيععععععة التععععععريبس اعتبععععععرت موضععععععوع تسععععععجيل العالمععععععة التجار

الموضعععععععوعات الهامعععععععة التعععععععي يتععععععععين التصعععععععد  لهعععععععا  وقعععععععد ربطعععععععت بعععععععين 

 التسعععععجيل العالمعععععة التجاريعععععة وبعععععين تعععععوافر متطلبعععععات الحمايعععععة فعععععي العالمعععععةال

وكععععع ل  أجعععععازت للعععععدول األعضعععععاء فيهعععععا ربعععععط تسعععععجيل العالمعععععة بايسعععععتخدام 

الفعلي
(4)

  ال

 

______________________ 

 ال 73     د محمود علي الراشدان  مصدر سابــ(  1)

الععععععدكتور قععععععدر  عبععععععد الفتععععععال الشععععععهاو   شععععععرل قععععععانون الحمايععععععة المنافسععععععة ومنععععععر ( 7)

الممارسعععععععات ايحتكاريعععععععة وياحعععععععة التنفي يعععععععة وقعععععععانون الحمايعععععععة المسعععععععتهل  وم كرتعععععععه 

 ال                                  155   7113اإليضاحية  دار النهضة العربية  

لحمايعععععة الحقعععععو   بعععععدو   تطعععععور الليعععععات الدوليعععععةالعععععدكتور بعععععالل عبعععععد المطلعععععب   (4) 

 ال175-173  7116دار النهضة العربية    الملكية الصناعية
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حيععععععععث يترتععععععععب علععععععععى تسععععععععجيل العالمععععععععة التجاريععععععععة بعععععععععض اإلجععععععععراءات 

لتسععععععجيل العععععععالم التجاريععععععة هنععععععا  العديععععععد مععععععن اإلجععععععراءات والتععععععي تتععععععوزع 

 -ا :على كثير من الدول لكن أهم ه   اإلجراء ا كر موجز منه

يقعععععععدم طلعععععععب التسعععععععجيل العالمعععععععة إلعععععععى المسعععععععجل بالشعععععععكل والشعععععععروط  -:1

 المبينة بالن ام ال   يصدر بموجب ه ا القانونال 

يجعععععوز تسعععععجيل العالمعععععة علعععععى معععععادة واحعععععدة أو صعععععنف واحعععععد أو أكثعععععر  -:7

مععععععن مععععععواد وأصععععععناف المنتجععععععات التععععععي يحععععععددها بجععععععدول بتبويععععععب البضععععععاار 

القانونالملح  بالن ام ال   يصدر بموجب ه ا 
(1)

 ال

بالنسععععععبة إلععععععى مصععععععر حيععععععث تكععععععون إجععععععراءات تسععععععجيل العالمععععععة التجاريععععععة 

هععععععععو إن يقععععععععدم طلععععععععب تسععععععععجيل العالمععععععععة إلععععععععى إدارة تسععععععععجيل العالمععععععععات 

التجاريعععععععععة باألوضعععععععععاع والشعععععععععروط المنصعععععععععو  عليهعععععععععا فعععععععععي الالاحعععععععععة 

التنفي ية له ا القانون
(7)

 ال

إمععععا فععععي حالععععة إ ا طلععععب شخصععععان أو أكثععععر فععععي وقععععت واحععععد تسععععجيل نفععععس 

العالمععععععة التجاريععععععة تكععععععاد تكععععععون مطابقععععععة يععععععرفض التسععععععجيل إلععععععى أن يقععععععدم 

احعععععععدهم تنعععععععازي معععععععن المنعععععععازعين مصعععععععدقا عليعععععععه أو حكمعععععععا حعععععععاازا لقعععععععوة 

الشيء المحكوم فيه
(4)

 ال وزيرها من اإلجراءات القانونية ال

 

 

 

 

 

________________________ 

العراقععععععي رقععععععم  التجاريععععععةالمععععععادة "السادسععععععة" مععععععن القععععععانون العالمععععععات والبيانععععععات ( 1) 

 ال7113  (11) المعدل 1152( سنة 71)

لكيععععععة الفكريععععععة المصععععععر   المعععععععدل رقععععععم المادة"السادسععععععة" مععععععن قععععععانون الحمايععععععة الم(7)

 ال 7117(  17)

ة الملكيعععععععععععة الفكريعععععععععععة المصعععععععععععر  المعععععععععععادة "الثامنعععععععععععة" معععععععععععن قعععععععععععانون الحمايععععععععععع( 4)

 ال7117 المعدل
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 -:لكن ي يجوز تسجيل العالمة التجارية إ ا كانت 

 العالمات الخالية من الصفة المميزة أو المستعملة ال                                -:1

العالمععععععععععات المطابقععععععععععة أو المشععععععععععابهة لرمععععععععععز الصععععععععععليب األحمععععععععععر أو  -:7

الهالل األحمر أو صليب جنيف 
(1)

 ال

الرمعععععععوز الخاصعععععععة بالدولعععععععة أو بإحعععععععدس العععععععبالد التعععععععي تعامعععععععل مصعععععععر  -:4

تقليد للشعارات معاملة بالمثل  وك ل  إ  
(7)

 ال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

" معععععععن المعععععععادة الخامسعععععععة معععععععن قعععععععانون العالمعععععععات والبيانعععععععات 17-1فقعععععععرات معععععععن " (1) 

 ال7113 التجارية العراقي  

المععععععععدل  المصعععععععر  المعععععععادة "الخامسعععععععة" معععععععن قعععععععانون الحمايعععععععة الملكيعععععععة الفكريعععععععة (7)

 ال 7117 
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 المبحث الثالث

 ”حماية العالمة التجارية  ”

سععععوف نععععدرس فععععي هعععع ا المبحععععث عععععن حمايععععة العالمععععة التجاريععععة مععععن حيععععث 

تقليععععععععد العالمععععععععة التجاريععععععععة فععععععععي المطلععععععععب األول وحمايععععععععة العالمععععععععة علععععععععى 

الصعععععععيد الععععععوطني فععععععي المطلععععععب الثععععععاني وحمايععععععة العالمععععععة التجاريععععععة علععععععى 

 الصعيد الدولي في المطلب الثالثال

 المطلب األول

 ”مة التجارية تقليد العال ”

نعنعععععي بالتقليعععععد أن المقلعععععد فعععععي بحثعععععه ععععععن طريقعععععة لتمييعععععز منتجاتعععععه المماثلعععععة  

يختعععععار عالمعععععة مشعععععابهة لعالمعععععة المشعععععهورة أو تحاكيهعععععا معععععن حيعععععث الشعععععكل 

وععععععععادة معععععععا تكعععععععون هععععععع   العالمعععععععة مسعععععععجلة ولهعععععععا حمايعععععععة قانونيعععععععة  وقعععععععد 

يسعععععععتعمل عالمعععععععة مقلعععععععدة أو مشعععععععبهة بقصعععععععد الغعععععععشال ويقصعععععععد بايسعععععععتعمال 

العالمعععععععة المقلعععععععدة أو المشعععععععبهة علعععععععى المنتجعععععععاتال ويجمعععععععر جريمعععععععة وضعععععععر 

ايسعععععتعمال معععععر جريمعععععة التقليعععععد أو التشعععععبيه فعععععي الغعععععرض الععععع   يقعععععوم فيعععععه 

مقلعععععععد العالمعععععععة أو معععععععن قعععععععام بصعععععععنر عالمعععععععة مشعععععععابهه بوضععععععععها علعععععععى 

المنتجعععععععات  وقعععععععد تجتمعععععععر معععععععر جريمعععععععة بيعععععععر المنتجعععععععات أيضعععععععا حيعععععععث إن 

ا تامععععععا للعالمععععععة األصععععععليةالتقليععععععد هععععععو اصععععععطناع عالمععععععة مطابقععععععة تطابقعععععع
(1)

ال 

لععععع ا فعععععان الجريمعععععة تعععععتم بمجعععععرد فععععععل التزويعععععر إ  بمجعععععرد ارتكابعععععه وعليعععععه 

فعععععان مجعععععرد صعععععنر الخعععععتم  الععععع   يسعععععتخدم لوضعععععر العالمعععععة علعععععى المنتجعععععات 

أو البضععععععاار وزيرهععععععا يكفععععععي لقيامععععععه جريمععععععة تزويععععععر العالمععععععة أو قععععععد يتخعععععع  

اسععععععم اسععععععم كععععععا ب أو صععععععفه زيععععععر صععععععحيحة ويقصععععععد بايسععععععم الكععععععا ب كععععععل 

يتخعععععع   الجععععععاني خالفععععععا يسععععععمه الحقيقععععععي إمععععععا الصععععععفة فيقصععععععد بهععععععا  تلعععععع  

الصفة التي ي تتوفر لدس الجاني في الواقر
(7)

 ال 

 

 

_________________________ 

 ال624دال مصطفى كمال طه  مصدر ساب     (1)

 ال711-712دال سلمان ابو  ياب  مبادس القانون التجار     (7)
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تتحقععععع  تقليعععععد العالمعععععة بإحعععععدس هععععع   الطعععععر  إمعععععا معععععن ناحيعععععة ايسعععععم يقعععععوم 

المقلعععععد باختيعععععار اسعععععم الموضعععععوع فعععععي العالمعععععة التجاريعععععة معععععر تغيعععععر بععععععض 

الحععععععروف أو إضععععععافة حععععععرف بحيععععععث ي يغيععععععر نطعععععع  الكلمععععععة ممععععععا يقععععععو  

 ال adibas abidaلمقلدها    adidasايلتباس ن كر عالمة تجارية 

المتععععين بععععل يكفععععي لتععععوافر  وجععععود تشععععابه بينهععععا ي يلععععزم فيععععه تطععععاب  بععععين الع

مععععععن شععععععانه تضععععععليل جمهععععععور المسععععععتهلكين وإحععععععداث اللععععععبس والخلععععععط بععععععين 

 المنتجاتال

إ  إن العبععععععرة ب وجععععععه الشععععععبه ي ب وجععععععه الخععععععالف  حيععععععث يكععععععون شععععععانه إن 

ينخعععععععععدع فيعععععععععه الجمهعععععععععور فعععععععععي المععععععععععامالت دون إن يشعععععععععترط إن يكعععععععععون  

ن بععععين العالمتععععين المقلععععدة اينخععععداع قععععد حصععععل وتععععم فعععععال بععععل يكفععععي إن يكععععو

والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل
(1)

 ال

إضعععععافة إلعععععى الجريمعععععة التقليعععععد هنعععععا  جعععععراام أخعععععرس تواجعععععه التجعععععارة منهعععععا 

التجعععععارة ايلكترونيعععععة هعععععي الجعععععراام منهعععععا جعععععراام زسعععععيل األمعععععوال وتهريعععععب 

ش المخعععععععدرات  واختعععععععرا  قطعععععععاع اإلعمعععععععال  واإلفعععععععالس  والتعععععععدليس  والغععععععع

وتععععععد الجعععععراام ايلكترونيعععععة معععععن ابعععععرز أنعععععواع الجعععععراام الجديعععععدة التعععععي يمكعععععن 

إن تشععععععععكل إخطععععععععارا جسععععععععيمة فععععععععي ضععععععععل العولمععععععععة
(7)

  حيععععععععث تصععععععععنيف 

الجععععععراام حسعععععععب ماسععععععها باألشعععععععخا  واألمععععععوال الجعععععععراام التععععععي تسعععععععتهدف 

األمعععععععععوال باسعععععععععتثناء السعععععععععرقة وتشعععععععععمل أنشعععععععععطة اقتحعععععععععام أو العععععععععدخول أو 

م الكمبيععععععوتر أو الشععععععبكة  تخريععععععب ايتصععععععال زيععععععر المععععععرخ  بععععععه مععععععر ن ععععععا

البيانععععععععات والععععععععن م والممتلكععععععععات  خلعععععععع  البرمجيععععععععات الخبيثععععععععة والضععععععععارة  

ونقلهععععععععا عبععععععععر الععععععععن م والشععععععععبكات  اسععععععععتخدام اسععععععععم النطععععععععا  أو العالمععععععععة 

 التجارية أو اسم الغير دون ترخي   وزيرهاال

 

 

_________________________ 

معععععععوض عبعععععععد التععععععواب  الوسعععععععيط فععععععي شعععععععرل جععععععراام الغعععععععش والتععععععدليس وتقليعععععععد  (1)

  1111العالمعععععععات التجاريعععععععة  دار المطبوععععععععات الجامعيعععععععة  الطبععععععععة الرابععععععععة  سعععععععنة 

 ال451 

أميعععععععر فعععععععرج يوسعععععععف  الجعععععععراام التجعععععععارة ايلكترونيعععععععة وأسعععععععاليب مكافحتهعععععععا  دار  (7)

 ال17-11   7111النهضة العربية  
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 المطلب الثاني

 ”مة التجارية على الصعيد الوطني لعالحماية ا ”

إن حمايعععععة العالمعععععة التجاريعععععة نقطعععععة مهمعععععة وحاسعععععمة لحمايعععععة هويعععععة أعمعععععال 

التعععععاجر حيعععععث بعععععدون الحمايعععععة يمكعععععن أل  شعععععخ  ايسعععععتفادة معععععن الجمهعععععور 

الخعععععرين بحيعععععث يتحصعععععل علعععععى فوااعععععد بشعععععكل سعععععهل معععععن جعععععراء اسعععععتعمال 

الحمايععععععععة العالمععععععععات يختصععععععععه  ولعععععععع ل  احتاجععععععععت الععععععععدول إلععععععععى قععععععععوانين 

العالمععععععععات التجاريععععععععة منهععععععععا علععععععععى الصعععععععععيد الععععععععوطني وعلععععععععى الصعععععععععيد 

الععععععدوليال فمععععععن الناحيععععععة الصعععععععيد الععععععوطني المشععععععرع األردنععععععي "يمنععععععر إقامععععععة 

دععععععوس مدنيعععععة يطلعععععب تعويضعععععات ععععععن إ  تععععععد مهمعععععا كانعععععت صعععععورته علعععععى 

العالمعععععععة التجاريعععععععة ودامعععععععت زيعععععععر مسعععععععجلة فعععععععي األردنال والحكمعععععععة معععععععن 

لة معععععععن الحمايعععععععة دفعععععععر صعععععععاحبها علعععععععى حرمعععععععان العالمعععععععة الغيعععععععر المسعععععععج

تسعععععععجيلها لضعععععععمان حمايتهعععععععاال وكععععععع ل  المشعععععععرع األردنعععععععي أعطعععععععى حمايعععععععة 

للعالمععععععة المسععععععجلة والغيععععععر المسععععععجلة عععععععن طريعععععع  قععععععانون المنافسععععععة زيععععععر 

 المشروعة واإلسرار التجارية ال

تختلعععععف الحمايعععععة المقعععععررة الملكيعععععة للعالمعععععة بحسعععععب معععععا إ ا كانعععععت العالمعععععة 

لكيعععععععععة العالمعععععععععة المودععععععععععة محميعععععععععة فعععععععععي مودععععععععععة أم زيعععععععععر مودععععععععععةال فم

بجععععزاءات جناايععععة توقععععر علععععى مععععن يعتععععد  علععععى هعععع ا الحعععع  بعععع   وجععععه مععععن 

وجععععععو  ايعتععععععداء  فضععععععال عععععععن حعععععع  مالكهععععععا فععععععي رفععععععر دعععععععوس المنافسععععععة 

الغيعععععععر المشعععععععروعة للحصعععععععول علعععععععى التععععععععويضال إمعععععععا العالمعععععععة التجاريعععععععة 

لحمايعععععة زيعععععر المودععععععة فعععععال تتمتعععععر بالحمايعععععة الجناايعععععة  ولعععععيس لمالكهعععععا إي ا

المدنيععععععة بمقتضععععععى دعععععععوس المنافسععععععة زيععععععر المشععععععروعة
(1)

ال إمععععععا فععععععي مصععععععر 

"يجععععععوز نقععععععل ملكيععععععة العالمععععععة أو تقريععععععر إ  حعععععع  عينععععععي عليهععععععا أو الحجععععععز 

عليها استقالي عن المحل التجار "
(7)

 ال  

 

 

________________________ 

 ال627دال مصطفى كمال طه  مصدر ساب     (1)

بععععععد تععععععديل  المصعععععر  ( معععععن القعععععانون حمايعععععة حقعععععو  الملكيعععععة الفكريعععععة12المعععععادة ) (7)

 (ال17برقم ) 7117سنة 



72 

فعععععي حالعععععة وقعععععوع التععععععد  علعععععى العالمعععععة التجاريعععععة المسعععععجلةال واثبعععععات هععععع ا 

 التعد  بإحدس الصور التالية التي فرضت الحماية عليه:

 تزوير العالمة التجاريةال -1

 تقليد العالمة التجاريةال -7

 رسم عالمة تجارية مزورة أو المقلدةال -4

 استعمال العالمة التجارية بدون وجه ح ال -3

حيععععععععث تقععععععععدر عععععععععن طريعععععععع  المحكمععععععععة  بواسععععععععطة الخبراء سععععععععواء كععععععععان 

الضععععععرر مععععععاد  أو معنععععععو   وتكععععععون بمقععععععدار مععععععا لحعععععع  المضععععععرور مععععععن 

ضعععععرر ومعععععا فاتعععععه  معععععن كسعععععب  شعععععرط إن يكعععععون نتيجعععععة للعقعععععل الضعععععار
(1)

ال 

قعععععل ععععععن ثالثعععععة أشعععععهر وي تتجعععععاوز سعععععنة ويعاقعععععب يعاقعععععب بعععععالحبس معععععدة ي ت

بعععععالحبس معععععدة ي تقعععععل  ععععععن مااعععععة دينعععععار وي تتجعععععاوز ثالثعععععة اللعععععف دينعععععار 

أو بكلتععععععا هععععععاتين العقععععععوبتين كععععععل مععععععن ارتكععععععب بقصععععععد الغععععععش فعععععععال مععععععن 

 -األفعال التالية:

زور عالمععععععععة التجاريععععععععة مسععععععععجلة وفقععععععععا إلحكععععععععام هعععععععع ا القععععععععانون  أو   -:1

 ليل الجمهورالقلدها بطريقة تاد  إلى تض

اسعععععععتعمل دون حععععععع  عالمعععععععة تجاريعععععععة يملكهعععععععا الغيعععععععر علعععععععى الصعععععععنف  -:7

  اته من البضاعة التي سجلت العالمة التجارية من اجلهاال 

بعععععاع أو اقتنععععععى بقصععععععد البيععععععر أو عععععععرض للبيععععععر تحمععععععل عالمععععععة تجاريععععععة  -:4

يعتبر استعمالها جرما
(7)

 ال

 

 

 

_______________________ 

    سعععععععاب مصعععععععدر   العالمعععععععات التجاريعععععععة  العععععععدكتور محمعععععععود علعععععععي الراشعععععععدان (1)

 ال111

 المات التجارية الهاشمية األردنيةمن قانون العال (41وفقا للمادة ) (7)
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 المطلب الثالث

 ”حماية العالمة التجارية على الصعيد الدولي  ”

زالبيععععععة تشععععععريعات الععععععدول األجنبيععععععة تععععععدل علععععععى األهميععععععة الكبيععععععرة للعالمععععععة 

تجاريعععععععة فعععععععي الحيعععععععاة ايقتصعععععععادية والتجاريعععععععة  وبععععععععد التطعععععععور التجعععععععار  ال

والصععععععععناعي العععععععع   شععععععععهد  دول العععععععععالم  وانتشععععععععار وسععععععععاال ايتصععععععععايت 

والمواصععععععععالت التععععععععي مععععععععن شععععععععانها سععععععععهولة نقععععععععل البضععععععععاار والخععععععععدمات 

والمنتجعععععععات بعععععععين العععععععدولال وفعععععععي هععععععع ا الصعععععععدد بعععععععرزت فكعععععععرت وضعععععععر 

كل عععععععععام بمععععععععا فيهععععععععا اتفاقيععععععععات دوليععععععععة لحمايععععععععة الملكيععععععععة الصععععععععناعية بشعععععععع

العالمععععععات التجاريععععععة ومععععععن خاللهععععععا "مععععععاتمر بععععععاريس الععععععدولي" العععععع   عقععععععد 

  حيععععععث انشععععععقت اتفاقيععععععة بععععععاريس لحمايععععععة الملكيععععععة الصععععععناعية 1121عععععععام 

  والتعععععععي تشعععععععكل العمعععععععود الفقعععععععر  فعععععععي حمايعععععععة الملكيعععععععة الصعععععععناعية 1114

دوليععععععاال ففععععععي بععععععاريس فقععععععد كععععععان القععععععانون الفرنسععععععي العععععع   صععععععدر بتععععععاري  

والععععععععع   ن عععععععععم الحمايعععععععععة العالمعععععععععة الصعععععععععناعية والتجاريعععععععععة  74/6/1152

وهععععععو مععععععن أوااععععععل التشععععععريعات التععععععي صععععععدرت بهعععععع ا الصععععععدد  وقععععععد عععععععدل 

إلعععععى تن عععععيم إحكعععععام  1111ععععععدت معععععرات  وأخيعععععرا المشعععععرع الفرنسعععععي ععععععام 

العالمعععععععة التجاريعععععععة  وحيعععععععث ن عععععععم الحمايعععععععة العالمعععععععة التجاريعععععععة  واعتبعععععععر 

ء عليعععععععه متعععععععى تعععععععوافرت العالمعععععععة حقعععععععا مانععععععععا  وبالتعععععععالي منعععععععر إ  اعتعععععععدا

الشروط القانونية في العالمة التجارية
(1)

 ال

إمعععععا فعععععي المملكعععععة المتحعععععدة بععععععد التطعععععور الععععع   شعععععهد  الععععععالم فعععععي مجعععععال 

التجععععععارة الدوليععععععة فقععععععد صععععععدر قععععععانون العالمععععععات التجاريععععععة الجديععععععد لسععععععنة 

والععععععع   ي زال سعععععععار  المفععععععععول حتعععععععى أينال حيعععععععث تضعععععععمن هععععععع ا  1113

 لجزااية للعالمة التجاريةالالقانون الجديد الحماية ا

وأيضععععععا معاهععععععدة نيروبععععععي بشععععععان حمايععععععة الرمععععععز ايوليمبععععععي  وقععععععد أبرمععععععت 

 لعععععع  لهععععععدف حمايععععععة الرمععععععز ايوليمبععععععي  والعععععع   يضععععععم  1111فععععععي سععععععنة 

خمعععععس حلقعععععات متداخلعععععة  معععععن اسعععععتخدامه لتحقيععععع  إزعععععراض تجاريعععععة و لععععع  

 دون تصرير من اللجنة ايوليمبية  

_________________________ 

دال ناصعععععععر عبعععععععد الحلعععععععيم السعععععععالمات  الحمايعععععععة الجزاايعععععععة للعالمعععععععات التجاريعععععععة  دار  (1)

 ال11-62-66   7111النهضة العربية  الطبعة األولى  
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ولعععععععم ينشعععععععا ععععععععن المعاهعععععععدة إ  اتحعععععععاد أو هياعععععععة أو رااسعععععععة
(1)

ال ومعاهعععععععدة 

مدريععععععععد العععععععع   انضععععععععمت الجزااععععععععر لمعاهععععععععدة مدريععععععععد المتعلعععععععع  بتسععععععععجيل 

ضععععععععمت لمجموعععععععععة مععععععععن ايتفاقععععععععات يقععععععععوم العالمععععععععة التجاريععععععععة وأيضععععععععا ان

 المكتب الدولي بجنيف بتسجيل العالمة التجاريةال 

إمعععععا معععععن ناحيعععععة التشعععععريعات العربيعععععة فقعععععد تعععععدرج الحمايعععععة الجزاايعععععة للعالمعععععة 

التجاريععععععة  حيععععععث أصععععععدرت المملكععععععة العربيععععععة السعععععععودية ن ععععععام العالمععععععات 

  1131  وبعععععععععدا التسعععععععععجيل الفعلعععععععععي للعالمعععععععععة ععععععععععام 1142الفارقعععععععععة فعععععععععي 

 71/ثعععععععم صعععععععدر المرسعععععععوم الملكعععععععي رقعععععععم  م  1113الععععععع   ععععععععدل ععععععععام و

القاضععععععععي بالموافقعععععععة علععععععععى ن عععععععام جديععععععععد للعالمععععععععات  2/1/7117بتعععععععاري  

التجاريعععععةال إمعععععا فعععععي لبنعععععان فقعععععد بعععععادر المشعععععروع اللبنعععععاني إلعععععى معععععن ن عععععام 

قعععععانوني لحمايعععععة العالمعععععة التجاريعععععة سعععععيرا علعععععى نفعععععس الخطعععععوات مشعععععرعي 

  الحعععععال فعععععي سعععععوريا ودول الخلعععععيت دولعععععة الععععععالم فعععععي هععععع ا المجعععععال وكععععع ل

العربعععععععي ودول المغعععععععرب العربعععععععي فقعععععععد  هعععععععب المشعععععععرع فيهعععععععا إلعععععععى سعععععععن 

تشعععععععرير خعععععععا  لتن عععععععيم إحكعععععععام الحمايعععععععة للعالمعععععععة التجاريعععععععة  إمعععععععا األردن 

كعععععان كغيعععععر  معععععن دول الععععععالم تتطعععععور فعععععي هععععع ا المجعععععال الملكيعععععة الفكريعععععة  

تطعععععور خاصعععععة بععععععد توقيععععععه علعععععى اتفاقيعععععات فعععععي هععععع ا المجعععععال والععععع   شعععععهد 

في مجال العالمة التجارية
(7)

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 ال71مصدر ساب   كر     بالل عبد المطلب بدو  الدكتور  (1)

 ال16ناصر عبد الحليم السالمات  مصدر ساب     (7)
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 الخاتمة

حكعععععام العالمعععععة التجاريعععععة( أهععععع ا بععععععد أن أشعععععرفنا بهععععع ا المبحعععععث الموسعععععوم )

   -توصلنا إلى بعض النتاات والتوصيات وهي كما يلي:

 ايستنتاجاتأوي: 

تعتبعععععععر العالمعععععععة دليعععععععل مهعععععععم للمسعععععععتهل  يمكنعععععععه معععععععن التععععععععرف علعععععععى  -:1

مصعععععععععدر المنتجعععععععععات والخعععععععععدمات وتمييزهعععععععععا بالتعععععععععالي تسعععععععععهيل العمليعععععععععة 

التسععععععويقية عليععععععه  إي أنهععععععا معرضععععععة لخطععععععر تزويععععععر والتقليععععععد  ممععععععا جعععععععل 

العععععدول تسععععععى جاهعععععدة إلعععععى تبنعععععي حمايعععععة يكفعععععل لهعععععا ععععععدم التععععععرض علعععععى 

نصععععععو  قانونيععععععة ووطنيععععععة وإبععععععرام العالمععععععات التجاريععععععة و لعععععع  بإصععععععدار 

معاهعععععععدات دوليعععععععة للبعععععععث فعععععععي إحكعععععععام العقوبعععععععات المقعععععععررة علعععععععى مختلفعععععععة 

الجعععععنر الناتجعععععة ععععععن تقليعععععد العالمعععععات التجاريعععععة فقعععععد تكعععععون هععععع   العقوبعععععات 

مدينعععععععة أو جناايعععععععة ومعععععععر هععععععع ا يبقعععععععى التقليعععععععد  عععععععاهرة تعععععععاثر سعععععععلبا علعععععععى 

ديا  المنتجعععععععات الوطنيعععععععة  كمعععععععا تتععععععععرض السعععععععالمة وامعععععععن العععععععبالد اقتصعععععععا

 وه ا يستوجب المزيد من التشديد على األسوا  والمنتجاتال  

نسعععععتنتت معععععن  لععععع  إن العقوبعععععات التعععععي وردت لعععععردع كعععععل معععععن يسعععععتعمل  -:7

 عالمة تجارية مملوكة لغير  بغية ايستفادة واستغالل جهود زير ال

نسعععععععتنتت إن الحمايعععععععة المدنيعععععععة للعالمعععععععة التجاريعععععععة تقعععععععوم علعععععععى أسعععععععاس  -:4

لتعععععي وصعععععلت إليهعععععا العالقعععععة  لععععع ا فعععععان اسعععععتعمالها معععععن الشعععععهرة والسعععععمعة ا

قبععععل الغيععععر قععععد يععععوحي للمسععععتهل  بوجععععود صععععلة تجاريععععة بععععين بضععععاار الغيععععر 

ومالعععععع  العالقععععععة وهعععععع ا األمععععععر قععععععد يععععععود  إلععععععى منافسععععععة مالعععععع  العالمععععععة 

 المشروعةال

تتمتععععععععر العالمععععععععة التجاريععععععععة كحقععععععععل مععععععععن حقععععععععول الملكيععععععععة الفكريععععععععة  -:3

صوصععععععية تتمثععععععل فععععععي إخضععععععاعها بخصوصععععععية تفععععععرض نفسععععععها  وهعععععع   الخ

 القواعد الخاصة تتالءم من ه   الخصوصيةال
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  التوصياتثانيا: 

نامعععل معععن المشعععرع العراقعععي ان يعععن م قواععععد خاصعععة تتعلععع  بحمايعععة العالمعععة  -:1

 التجارية المشهورة من الناحية المدنية والجناايةال 

المععععة نععععود مععععن المشععععروع العراقععععي عنععععد تشععععرير قععععانون يععععن م إحكععععام الع -:7

المشعععععهورةال ويبعععععين لنعععععا مععععععايير التعععععي يمكعععععن إن تسعععععتند عليهعععععا لتحديعععععد شعععععهرة 

 العالمةال
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 المصادر

 الكتب القانونية -أوي:

 القران الكريم 

المستشعععار أميعععر فعععرج يوسعععف  الجعععراام التجاريعععة ايلكترونيعععة وأسعععاليب ومكافحتهعععا  دار ( 1)

 ال17-11   7111النهضة العربية  سنة 

بعععععدون سعععععنة طبعععععر   القعععععانون التجعععععار   القسعععععم األول  العععععدكتور باسعععععم محمعععععد صعععععالر ( 7)

 ال131 

دار  مبعععععادا القعععععانون التجعععععار   باسعععععم محمعععععد ملحعععععم حمعععععد الطراونعععععة  الععععدكتور بسعععععام ( 4)

 ال141    7111سنة  ط األولى  عمان   المسيرة للنشر والتوزير والطباعة

حقععععو  الملكيععععة الليععععات الدوليععععة لحمايععععة  تطععععور الععععدكتور بععععالل عبععععد المطلععععب بععععدو  ( 3)

 ال175-173   7116ة العربية  القاهرة  سنة الصناعية  دار النهض

العععععدكتور سعععععلمان ابعععععو  يعععععاب  مبعععععادا القعععععانون التجعععععار   مجعععععد الماسسعععععة الجامعيعععععة  (5)

 ال711-712   7114  بيروت  ط األولى  سنة للنشر والتوزيرللدراسات 

ة   المصعععر   دار النهضعععالوسعععيط فعععي شعععرل قعععانون التجعععار ي العععدكتورة سعععميحة القليعععوب (6)

 ال471-411   7112  ط الخامسة  سنة الجزء الثاني العربية  القاهرة

ة   المصعععر   دار النهضعععالوسعععيط فعععي شعععرل قعععانون التجعععار العععدكتورة سعععميحة القليعععوبي ( 2)

 ال 141   7111الجزء األول  سنة  - العربية  القاهرة

ن الععععدين  الملكيععععة الصععععناعية والتجاريععععة  دار الثقافععععة  عمععععان  ط الععععدكتور صععععالل زيعععع (1)

 ال 451   7111األولى  سنة 

الععععدكتور صععععالل زيععععن الععععدين  شععععرل التشععععريعات الصععععناعية والتجاريععععة  الععععدار العلميععععة  (1)

  7114الدوليععععة للنشععععر والتوزيععععر ودار الثقافععععة للنشععععر والتوزيععععر  عمععععان  ط األولععععى  سععععنة 

 ال171-171 

عبعععد الملععع  عبعععد العععرحمن مطهعععر  ايتفاقيعععة الخاصعععة بإنشعععاء من معععة العالميعععة ودورهعععا  (11)

 ال342   7111في تنمية التجارة الدولية  دار الكتب القانونية  مصر  سنة 

العععععدكتور عزيعععععز العكيلعععععي  شعععععرل القعععععانون التجعععععار   دار الثقافعععععة للنشعععععر والتوزيعععععر   (11)

 ال746   7111الجزء األول  ط األولى  سنة 

المحعععامي عصعععام رجعععب بيعععوض التميمعععي  التحكعععيم فعععي المنازععععات المتعلقعععة بالعالقعععات  (17)

 ال44   7111التجارية  دار النهضة العربية  القاهرة  سنة 
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العععععدكتور قعععععدر  عبعععععد الفتعععععال الشعععععهاو   شعععععرل قعععععانون الحمايعععععة المنافسعععععة ومنعععععر  (14)

مسعععتهل  وم كرتعععه اإليضعععاحية الممارسعععات ايحتكاريعععة وياحتعععه التنفي يعععة وقعععانون حمايعععة ال

األجنبعععععي  دار النهضعععععة العربيعععععة  القعععععاهرة  سعععععنة  –العربعععععي  –فعععععي التشعععععرير: المصعععععر  

 ال155   7113

العععدكتور محمعععود علعععي الراشعععدان  العالمعععات التجاريعععة  دار المسعععيرة للنشعععر والتوزيعععر   (13)

 ال17   7111عمان  ط األولى  سنة 

القعععععانون التجعععععار   منشعععععورات الحلبعععععي العععععدكتور مصعععععطفى كمعععععال طعععععه  أساسعععععيات  (15)

 ال 657   7117الحقوقية  ط الثانية  سنة 

المستشعععار معععععوض عبعععد التععععواب  الوسععععيط فعععي شععععرل جععععراام الغعععش والتععععدليس وتقليععععد  (16)

  1111العالمععععععات التجاريععععععة  دار المطبوعععععععات الجامعيععععععة  إسععععععكندرية  ط رابعععععععة  سععععععنة 

 ال451 

يععععة الجزاايععععة للعالمععععات التجاريععععة  دار النهضععععة ناصععععر عبععععد الحلععععيم السععععالمات  الحما (12)

 ال 11-66   7111العربية  القاهرة  ط األولى  سنة 

  7115الععععدكتور نعععععيم مغبغععععب  الماركععععات التجاريععععة والصععععناعية   ط األولععععى  سععععنة  (11)

 ال 71-71 

 القوانين  -ثانيا:

   1152( لسععععععععنة 71القععععععععانون العراقععععععععي للعالمععععععععات والبيانععععععععات التجاريععععععععة رقععععععععم ) (1)

 ال7113سنة  ( 11المعدل )

 ال 7117(  17)لكية الفكرية المصر   المعدل رقم قانون الحماية الم (7) 

  المات التجارية الهاشمية األردنيةقانون العال (4) 


