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 العالمات التجاريةترخيص ملخص دليل 

عدادمن   ا1س مي لومان أأش تون ومااكي، تورونتو، كندالس يد كينيث د. مااكي، رشيك يف مكتب احملاماة  اإ

طار التجاريةترخيص العالمات دليل حتتوي هذه الوثيقة عىل ملخص  .1 رشوع بنية دمع الابتاكر م ، اذلي أأِعد يف اإ
عداد ادلليل (. CDIP/3/INF/2) ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية الس يد كينيث د. مااكي، رشيك يف وتوىل اإ

 ا.مكتب احملاماة س مي لومان أأش تون ومااكي، تورونتو، كند

ىل الإحاطة علام  .2 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
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آراء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. ادلليليف  املُعربر عهنالآراء   آراء املؤلفني، وليست ابلرضورة أ  يه أ
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 معيلملخص 

فامي خيص اتفاقات ترخيص العالمات التجارية مرجعية وقامئة املنشور ُمعد ليكون مصدر معلومات يسهل الاطالع عليه ا هذ
براهما يف الوالتفاقات ذات  طار صةل اليت يكرث اإ هو ليس و  الامتياز.قود عالمات التجارية و لعاخلاصة اب العالقات التعاقديةاإ

 .يف هذا اجملال اموثوق امرجعي كتااب ليكونُمعدًا 

ىل ظهورهظهور الرتخيص كيفية عرض اترخيي موجز ل هذا املنشور بدأأ ويب  ،ويتناول والعوامل اليت أأدت اإ
ىل  1)الصفحات من  1 الفصل يف دة وحتديد املعايري وأأس باب مراقبة اجلو التوس مي املشرتك و سويق و الامتياز والت  ،(9اإ

ىل  10)الصفحات من  2 يف الفصل ،يناقشمث . يصالرتخ  من جانب لك العناية الواجبة يف مرحةل ما قبل الرتخيص  ،(17اإ
دراك عىل أأ ويركرز . ص هلص واملرخ  من املرخِ  آخر ليك  تهاملسؤوليالرتخيص عالقة يف  لك طرفمهية اإ  يضمنحيال الطرف ال

 أأكرب قدر من الفعالية للك مهنام. الرتخيص

جراء معلية أأكرث تقنية تمتثرل يف العناية الواجبة يف مرحةل ما قبل الرتخيص يل تو  ىل  18 )الصفحات من 3يف الفصل حفص اإ اإ
ص هل عىل حد سواءو نظقمية العالمات التجارية من م ل  (23 يف الفصول المتهيدية الثالثة، يأأيت وبعد . ر املرِخص واملرخ 

ىل  24)الصفحات من  4 الفصل مبا يف ذكل مبدأأ العدل  ،لتفاق ترخيص العالمات التجاريةحفص العنارص الرئيس ية  (63اإ
نفاذ راقبة اجلودة الأحاكم اخلاصة مبأأمهية ب الصفحات التاليةاملوضوعية املتناوةل يف  الأجزاء علقوتتيف معامالت الرتخيص.  والإ

ىل  25الفعيل لتكل الأحاكم )الصفحات من  ىل  28من )الصفحات ريف االتع قسم(، و 27اإ ورشوط املنح ، (30اإ
ىل  30من  الصفحات) الطرفني بعد الفسخ  زتاماتالاس مترار (، ورشوط الفسخ والوسائل البديةل لتسوية املنازعات و 34اإ

ىل  35)الصفحات من  ، (43العالمات وصيانهتا )الصفحة تشكيل و (، 42و 41اقبة اجلودة )الصفحتان وط مر (، ورش38اإ
عانة الاس ت وعدماملنافسة  عدم(، ورشوط 45و 44الصفحتان ق )احلقو  نظميوت  عىل احلقوقواملعلومات الرسية والتعدي 

 47 الصفحتانوالتعويض )التأأمني  ورشوط(، 47فراد )الصفحة اخلاصة ابلأ امن أأحاكم التعهرد والض(، و 47و 46)الصفحتان 
ىل  50(، ورشوط املدفوعات والإاتوات )الصفحات من 48و الصفحات من )املعيارية أأو الرشوط القانونية العامة و  (،53اإ

 (.62ىل اإ  53

ىل بعض القضااي العامة اليت ويتطرق  الرتخيص عرب الإنرتنت الاحتاكر و تؤثر يف الرتخيص مثل ماكحفة ادلليل بعد ذكل اإ
 صديق.عية وعالمات التترخيص العالمات امجلاالإفالس و و 

دة، مثل املر وتيل  ، أأي المتيزي بني حقوق امللكية الفكريةبشأأن فق الأول ذكل، أأخريا، سلسةل من املرفقات اخلاصة بقضااي حمدر
( والأرسار التجارية 67الصفحة ( والتصاممي الصناعية )67( والعالمات التجارية )الصفحة 65الرباءات )الصفحة 

ىل  71الصفحات من ) بس يطةق الثاين بشأأن أأمهية الصياغة بلغة (؛ واملرف69و 68حق املؤلف )الصفحتان ( و 68 )الصفحة اإ
اقات التصنيع اتفمثل اتفاقات الإجيار و  رتخيص الامتيازاملتعلقة بالأخرى الوجهية لتفاقات (؛ واملرفق الثالث بشأأن ا78

ىل  78وغريها من التفاقات )الصفحات من  لفائدة الكياانت العالمات التجارية ترخيص اتفاقات (؛ واملرفق الرابع بشأأن 86اإ
ىل  87)الصفحات من ابجملال املعين  ذات الصةل واملرفق اخلامس بشأأن اتفاقات ترخيص العالمات التجارية لفائدة (؛ 90اإ

ىل  91املعين )الصفحات من لها ابجملال اليت ل صةل الكياانت   امئة املرجعية اخلاصة ابلعناية(؛ واملرفق السادس بشأأن الق116اإ
 .التجارية اتالعالم ترخيصالواجبة يف مرحةل ما قبل 

 ]هناية الوثيقة[


