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مدخل إلى العالمات التجارية

ت���م تعديل هذا الدليل واع���ادة انتاجه بموافقة �سريحة م�سبقة من المنظم���ة العالمية للملكية الفكرية 

www.wipo. ويب���و( مالكة حق���وق الطبع للن�سخة االنجليزية اال�سلية و التي ه���ي من�سورة على موقع(

int/sme/en/documents/guides   ا�سافة الى اأن الويبو ال تتحمل اأية م�سوؤولية تجاه دقة اأو �سحة 

الم���ادة المعدل���ة الواردة في الدلي���ل، و اأن هذة الم�سوؤولي���ة تقع على عات���ق وزارة ال�سناعة والتجارة/ 

مديرية حماية الملكية ال�سناعية في االردن. 

حقوق الطبع لوزارة ال�سناعة والتجارة/مديرية حماية الملكية ال�سناعية )2011(. تمتلك الويبو حقوق 

الطبع في الن�سخة اال�سلية باللغة العربية )900(

ال تح���ّل المعلومات ال���واردة في هذا الدليل محّل م�س���ورة المتخ�س�سين القانونيي���ن. ويقت�سر هدفها 

الرئي�سي على تزويد القارئ ببع�ض المعلومات اال�سا�سية عن المو�سوع.

اإلفصاح
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ياأت���ي اإ�سدار هذا الدليل �سمن �سل�سلة االأدلة الت���ي تعنى بالتوعية باأهمية الملكية الفكرية في  الن�ساط 

االإقت�س���ادي ب�س���كل ع���ام وللموؤ�س�س���ات ال�سغي���رة والمتو�سط���ة ب�سكٍل خا����ض . ويخت�ّض ه���ذا الدليل 

بالعالمات التجارية التي ت�سكل محورًا في اإ�ستراتيجية الت�سويق لدى ال�سركات. 

وفي هذا الدليل �سرح عن العالمات التجارية من منظور تجاري، ويقوم على منهج عملّي و�سرح مدعوم 

باالأمثل���ة وال�سور ويهدف الدليل اإلى تقديم المعلومة االأ�سا�سي���ة بطريقة مب�سطة وعملية لتبيان اهمية 

وفائدة العالمات التجارية لقطاع االعمال 

ويعتب���ر ه���ذا الجهد ثمرة للتعاون الم�ستمر بي���ن وزارة ال�سناعة والتجارة والمنظم���ة العالمية للملكية 

الفكرية )الويبو(، لزيادة م�ستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية.

واإنن���ا نحّث ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سط���ة على اال�ستعانة بهذا الدليل واإدراج ا�ستراتيجيتها المتعلقة 

بالعالمات التجارية في ا�ستراتيجية اأعمالها العامة. وترّحب وزارة ال�سناعة والتجارة/ مديرية حماية 

الملكية ال�سناعية باأي���ة تعليقات لتح�سين الدليل وتلبية احتياجات ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة في 

االردن. 

وزير ال�سناعة والتجارة 

المقدمة
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مجموعة منها وقابلة لالدراك عن طريق النظر. العالمات التجارية

واأن تكون مو�سوعة على �سكل يكفل تمييز ب�سائع 

�ساحبها عن ب�سائع غيره من النا�ض. 

ويجوز اأن تقت�سر العالمة التجارية كليًا اأو جزئيًا 

على لون واحد اأو اكثر من االلوان الخا�سة

ويوؤخ���ذ بعي���ن االعتبار لدى الف�س���ل في ال�سفة 

الفارق���ة لتل���ك العالم���ة التجارية ك���ون العالمة 

التجاري���ة مقت�س���رة على تل���ك االل���وان اما اذا 

�سجلت عالم���ة تجارية دون ح�سره���ا في الوان 

خا�سة فتعتبر م�سجلة لجميع االلوان.

)1( ي�سري هذا الدليل على العالمات التجارية )لل�سلع( وعالمات الخدمة )للخدمات( على حّد �سواء.

ما هي العالمة التجارية )1(؟
العالمة التجارية هي اأي ا�سارة ظاهرة ي�ستعملها 

اأو يريد ا�ستعمالها اأي �سخ�ض لتمييز ب�سائعه اأو 

منتجات���ه اأو خدمات���ه عن ب�سائ���ع اأو منتجات اأو 

خدمات غيره .

ي�سترط لت�سجيل العالمة التجارية اأن تكون ذات 

�سف���ة فارقة من حي���ث اال�سم���اء اأو الحروف اأو 

االرق���ام اأو اال�سكال اأو االلوان اأو غير ذلك اأو اأي 

بعض األمثلة

الكلمة:

ت�شكيلة من حرو± ورمز:

الرمز:

:(èشكل المنت�) العالمة المج�شدة

باإذن من دار بنغوين المحدودة للكتبباإذن من �سركة بترا لل�سناعات الهند�سية

© عالمة تجارية م�سجلة ل�سالح مجموعة
كرافت لالأغذية �سنة 1986

باإذن من �سركة �سناعة م�ستح�سرات التجميل

والمواد الكيماوية المنزلية
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مدخل إلى العالمات التجارية

تحمل العالمة التجارية.

قيمة العالمات التجارية
ح�س���ن 

ُ
اأ م���ا  اإذا  التجاري���ة،  العالم���ة  ت�سم���ن 

اختياره���ا والحفاظ عليها، قيم���ة تجارية كبيرة 

لمعظ���م ال�سركات. ورّبما ت�سم���ن  لبع�سها اأهّم 

مما تملكه من اأ�سول اخ���رى. وت�سير التقديرات 

اأن قيم���ة ع���دد م���ن اأ�سه���ر العالم���ات التجارية 

ف���ي العال���م، مث���ل عالمة ك���وكا ك���وال اأو عالمة 

للعالم���ة  دوالر  ملي���ار   50 تف���وق  اأي.ب���ي.اأم، 

الواح���دة. ويرجع ذلك اإلى ما يوليه الم�ستهلكون 

م���ن اهتم���ام بالع�����الم���ات التجاري���ة و�سمعتها 

و�سورته���ا وخ�سائ����ض ين�سدونه���ا ويربطونه���ا 

بالعالمة وا�ستعدادهم لدف���ع ثمن مرتفع مقابل 

منَتج يحمل عالمة تجاري���ة يعرفونها وت�ستجيب 

لتطّلعاته���م. وعل����يه، فاإن مجرد امتالك عالمة 

ذائع���ة  و�سه���رة  جي���دة  �سم����ع���ة  ذات  تجاري���ة 

ي�سم���ن لل�س���ركة مي���زه تناف�س�����ي���ة ت�س����بق بها 

المناف�سين. 

ما الغرض من العالمة التجارية؟
اإن الوظيف���ة الرئي�سي���ة للعالم���ة التجاري���ة هي 

تمكي���ن الم�ستهلكين م���ن تحديد منتèn (�ش���واء 

كان �ش���لعة اأو خدمة) ل�ش���ركة مح���ّددة لتمييزه 

ع���ن �ش���ائر المنتج���ات المطابق���ة اأو الم�ش���ابهة 

الت���ي يقّدمه���ا المناف�ش���ون. وم���ن المرج���ح اأن 

ُيقِبل الم�ستهلكون على �سراء المنَتج اأو ا�ستعماله 

من جدي���د في الم�ستقب���ل اإذا ما ن���ال ر�ساهم. 

ولذل���ك ال�سبب، ينبغ���ي اأن يكون���وا قادرين على 

التمييز بين المنتجات المتطابقة اأو المت�سابهة.

واإذ تمّك���ن العالم���ات التجاري���ة ال�س���ركات من 

ال�س���ركات  ع���ن  ومنتجاته���ا  نف�سه���ا  تمّي���ز  اأن 

والمنتج���ات المناف�سة لها، فاإنه���ا ت�سطلع بدور 

محوري في ا�ش���تراتيجيات الإعالن والت�ش���ويق 

التي تنتهجه���ا ال�سركات مّما ي�سه���م في تحديد 

�س���ورة منتج���ات ال�سرك���ة و�ش���معتها و�ش���هرتها 

في نفو�ض الم�ستهلكي���ن. وبف�سل �سورة ال�سركة 

و�سمعته���ا تن�س���اأ الثقة ف���ي نفو����ض الم�ستهلكين 

وه���ي االأ�سا����ض ال���ذي ي�سمن اإخال����ض الزبائن 

ووالئهم. وف���ي كثير من االأحي���ان، تربط عالقة 

قوي���ة الم�ستهلكين ببع����ض العالم���ات التجارية 

بف�س���ل ما يتطلع���ون اإليه من بع����ض الميزات اأو 

المعال���م المتج�س���دة في المنتج���ات التي تحمل 

تلك العالمات التجارية.

وتحفز العالم���ات التجارية اأي�سا ال�سركات على 

توظي���ف اأموالها للحفاظ على جودة منتجاتها اأو 

تح�سينها فت�سمن �سمع���ة ح�سنة للمنتجات التي 

باإذن من مجموعة نقل
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لم��اذا ينبغ��ي للش��ركة أن تحمي 
عالمتها التجارية؟

ا�ستعم���ال  اأهمي���ة  ال�س���ركات  معظ���م  ت���درك 

عالمات تجارية لتميي���ز منتجاتها عن منتجات 

اأهمي���ة  ي���درك  ال  بع�سه���ا  اأن  اإال  المناف�سي���ن، 

حمايتها عن طريق الت�سجيل.

 وي�سم���ن ت�سجي���ل العالم���ة التجارية بن���اًء على 

قانون العالمات التجارية االأردني لل�سركة الحق 

االإ�ستئث���اري ف���ي منع الغير م���ن ت�سويق منتجات 

مطابقة اأو م�سابهة لمنتجاتها بعالمة مطابقة اأو 

م�سابهة لها اإلى حّد اإحداث الّلب�ض.

وب����دون الت�سجي����ل، فقد تذهب االأم����وال الموظفة 

في ت�سويق المنَتج ه����درًا الأن ال�سركات المناف�سة 

ت�ستطي����ع ا�ستعم����ال عالم����ة تجاري����ة مطابق����ة اأو 

م�سابهة لها اإلى حّد اإحداث اللب�ض باالقتران ب�سلع 

مطابق����ة اأو م�سابهة. واإذا اعتم����د مناف�ض عالمة 

تجاري����ة م�سابه����ة اأو مطابق����ة، فقد يح����دث لب�سًا 

في نفو�����ض الم�ستهلكي����ن الذين ي�ست����رون المنَتج 

المناف�ض ظّنًا منهم باأنهم ي�سترون منَتج ال�سركة. 

ولي�ض من �ساأن ذلك اأن ينتق�ض من اأرباح ال�سركة 

وي�سّل����ل الم�ستهلك فح�سب، بل من �ساأنه اأي�سا اأن 

يلحق ال�سرر ب�سمعة ال�سرك����ة و�سورتها وال �سيما 

اإذا كان المنَتج المناف�ض اأقّل جودة.

ونظ���رًا اإل���ى اأن قيم���ة العالم���ات التجاري���ة وما 

ق���د تكت�سبه م���ن اأهمية في اإنج���اح منَتجا ما في 

االأ�س���واق، ال ب���ّد من الحر�ض عل���ى ت�سجيلها في 

بلدان االأ�سواق الم�ستهدفة.

وعالوة على ذلك، يجوز اأن تكون العالمة التجارية 

الم�سجل���ة مو�س���ع ترخي����ض ل�س���ركات اأخ���رى، 

فت�سم���ن  بذلك م�س���درًا اإ�سافيا م���ن االإيرادات 

لل�سركة، اأو قد تكون محّل عقود امتياز.

وم���ن الممكن اأي�سًا االعتماد على عالمة تجارية 

م�سجل���ة تحظى ب�سمعة جّيدة ل���دى الم�ستهلكين 

للح�سول عل���ى االأموال م���ن الموؤ�س�سات المالية 

التي يتزاي���د وعيها باأهمي���ة العالمات في نجاح 

الم�سروعات. 

العالمات التجارية:
تكف���ل للم�ستهل���ك اإمكاني���ة التمييز بين  	•

المنتجات )�سلع و خدمات (

وتمّكن ال�سركات من تمييز منتجاتها 	•
وتفي���د في عملية الت�سوي���ق ور�سم �سورة  	•

للمنَتج و�سمعته في االأ�سواق

وتكفل م�س���درًا مبا�سرًا م���ن االإيرادات  	•
المتاأتية من التراخي�ض

وُتعّد م���ن العنا�سر الحا�سم���ة في عقود  	•
االإمتياز

وقد تكون جزءًا مهمًا من اأ�سول ال�سركة 	•
وت�سج���ع ال�سركات عل���ى توظيف اأموالها  	•
اأو  منتجاته���ا  ج���ودة  عل���ى  للحف���اظ 

تح�سينها

وقد تكون مفيدة للح�سول على القرو�ض 	•



9

مدخل إلى العالمات التجارية

حماية العالمات التجارية
كيف تس��تطيع الش��ركة أن تحمي 

عالمتها التجارية؟
من الممك���ن الح�سول على الحماي���ة للعالمات 

التجاري���ة ع���ن طري���ق الت�سجي���ل، وع���ن طريق 

اال�ستعم���ال اأي�سا. ومن االأف�سل ت�سجيل العالمة 

التجاري���ة حتى اإذا كان من الممكن حمايتها عن 

طري���ق اال�ستعمال فق���ط، وذلك باإي���داع نموذج 

الطل���ب المعتم���د لدى مديري���ة حماي���ة الملكية 

التج���ارة  و  ال�سناع���ة  وزارة  ف���ي  ال�سناعي���ة 

ويمكن الح�س���ول على نموذج الطلب من الموقع 

)www.mit.gov.jo( االلكتروني للوزارة

ومن �س���اأن ت�سجي���ل العالمة التجاري���ة اأن يكفل 

حماية قوية ال �سيما في حالة تنازعها مع عالمة 

مطابق���ة اأو م�سابه���ة لها اإل���ى ح���ّد الّلب�ض. ومن 

الممك���ن اال�ستعانة بخدمات وكيل ت�سجيل ملكية 

�سناعي���ة اأو مح���ام مخت����ض الأغرا����ض ت�سجيل 

العالمة التجارية.

هل يكفي تس��جيل اإلسم التجاري 
للشركة؟

يعتق���د الكثير م���ن النا�ض اأن ت�سجي���ل �سركاتهم 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات  واأ�سمائهم التجارية 

ف���ي �سج���ل االأ�سم���اء التجارية – ل���دى مديرية 

ال�سج���ل المركزي في ال���وزارة يعني حماية ذلك 

اال�سم تلقائيًا كع�المة تجارية اأي�سا. وهذا خطاأ 

�سائع ن�سبيًا ومن المهّم فهم الفرق بين االأ�سماء 

التجارية والعالمات التجارية.

فالإ�شم التجاري هو الإ�شم الذي يختاره ال�شخ�ص 

لتميي���ز محل���ه التج���اري عن غيره م���ن المحالت 

وال���ذي يتك���ون م���ن ت�ش���مية مبتك���رة اأو م���ن ا�ش���م 

ال�شخ����ص اأو لقب���ه اأو منها جميعا وم���ع اأي ا�شافة 

تتعلق بنوع التجارة اأو الن�شاط الذي يمار�شه .

اأم���ا العالمة التجاري���ة فهي االإ�س���ارة التي تمّيز 

منَتج ال�سركة عن منتجات �سائر ال�سركات. وقد 

تملك ال�سركة الواحدة عدة عالمات تجارية، اإذ 

BLACK�( منت�����جاتها بعالمة  ببيع ال�سركة اأحد

 .)REDMARK( وم��نت���ج اآخ���ر بعالم���ة )MARK

وق���د ت�ستعمل ال�سرك���ة عالم���ة تج���ارية محددة 

لكي تمي���ز جميع منتجاته���ا اأو مجموعة محددة 

م���ن المنتج���ات الت���ي تنت��جه���ا ال�سرك���ة. وق���د 

ت�ستعم���ل بع�ض ال�سركات اأي�س���ا ا�سمها التجاري 

اأو ج���زء من���ه كعالم���ة تج������اري���ة وينبغ�����ي لها 

في ه���ذه الحالة اأن ت�سج���ل اال�س���م كع�����������المة 

تجارية.

من يح��ق له طل��ب تس��جيل عالمة 
تجارية؟

ي�ستطي���ع كل م���ن يرغ���ب ف���ي اأن ي�ستق���ل ف���ي 

ا�ستعم���ال عالم���ة تجارية لتميي���ز الب�سائع التي 

هي من اإنتاجه اأو �سنعه اأو اأنتخابه اأو مما اأ�سدر 

�سهادة به���ا اأو الب�سائع التي يتاجر اأو التي ينوي 

االتجار بها اأو الخدم���ات التي يقدمها يمكنه اأن 

يطلب ت�سجيل تلك العالمة.
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هل من الالزم على الشركة تسجيل 
عالماتها التجارية؟

ح به  لي����ض الت�سجي���ل اإلزاميا، وم���ع ذل���ك ُين�سَ

ب�س���ّدة الأن الت�سجيل يكفل حقوق���ا ا�ستئثارية في 

من���ع ا�ستعمال العالمة التجارية من غير موافقة 

المالك.

م��ا هي األس��باب الرئيس��ية لرفض 
طلب التسجيل؟

م����ن المه����م عن����د اإختيار عالم����ة تجاري����ة معرفة 

العالمات الت����ي ال ُيقبل ت�سجيلها ع����ادة. وُترف�ض 

طلبات ت�سجيل العالم����ات التجارية الأ�سباب ي�سار 

اإليها ع����ادة با�سطالح “االأ�سب����اب المطلقة” في 

الحاالت التالية:

العالم����ات التي  ت�سابه �شعار جالل���ة الملك اأو  	•
ال�ش���ارات الملكي���ة اأو لفظة ملوكي اأو اأية الفاظ 

اأو حروف اأو ر�سوم ق����د توؤدي الى االعتقاد اأنها 

تتمتع برعاية ملكية.

اأو�شم���ة حكوم���ة المملك���ة الردني���ة  اأو  �شع���ار  	•
الها�شمية اأو الدول اأو البالد الأجنبية.

العالم���ات الت���ي ت���دل عل���ى �شفة ر�شمي���ة. اال  	•
اذا فر�س����ت و�سعه����ا المراج����ع االإيجابية التي 

تخ�سها تلك العالمة اأو التي هي تحت مراقبتها

اأو  الوطني���ة  الراي���ة  ت�شاب���ة  الت���ي  العالم���ات  	•
اعالم المملك���ة الأردنية الها�شمي���ة الع�سكرية 

اأو البحري����ة اأو االأو�سم����ة الفخرية اأو �ساراتها اأو 

االأعالم الوطنية الع�سكرية اأو البحرية.

اأ�شم���اء الن���وع: فاإذا اختارت ال�سركة مثاًل كلمة  	•
“الكر�سي” عالمة تجارية لبيع الكرا�سي، فاإن 
العالم����ة �سُترف�ض الأن كلمة “كر�سي” هي ا�سم 

نوع المنَتج.

ال�شفات والنع���وت: وهي الكلمات الم�ستخدمة  	•
عادة في التجارة لو�سف المنَتج. ومن المحتمل  

مث����اًل اأن ُترف�ض �سفة “حل����و” كعالمة لت�سويق 

ن����وع من الحلوي����ات. ويعتب����ر تمكي����ن اأي �سانع 

للحلويات م����ن اال�ستئثار ب�سفة “حلو” لت�سويق 

منتجات����ه اأم����رًا غير ع����ادل اأو من�س����ف. وعلى 

من����وال ذل����ك، فمن المحتم����ل اأن تثي����ر �سفات 

م����ن قبيل “�سري����ع” اأو “اأف�س����ل” اأو “عريق” 

اأو “جدي����د” اعترا�س����ات م�سابه����ة ما لم ترد 

في عالمة ت����وؤدي وظيفة التمييز. وقد ي�ستدعي 

االأمر في تلك الح����االت التنبيه اإلى اأن الحقوق 

اال�ستئثاري����ة لي�س����ت مطلوبة لذل����ك الجزء من 

العالمة و�سيتم الطلب بالتنازل عن ال�سفة و/

اأو النعت.

العالم���ات التجارية الم�شّللة: وهي العالمات  	•
����ل  ت�سلِّ اأن  المحتم����ل  م����ن  الت����ي  التجاري����ة 

الم�ستهلكي����ن اأو تخدعه����م فيما يتعل����ق بطبيعة 

المنَت����ج اأو جودت����ه اأو َمن�س����اأه الجغراف����ي. ومن 

المحتم����ل مثاًل اأن ُيرف�����ض ت�سويق اأية اأنواع من 

ال�سمن النباتي بعالمة تجارية تكون عبارة عن 

ر�سم بقرة، الأن ذل����ك يعتبر ت�سلياًل للم�ستهلك 

ال����ذي من المرّجح اأن ترتبط في ذهنه العالمة 

باالألبان وم�ستقاتها )اأي الزبدة(.
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العالمات التي تعتب���ر مخالفة للنظام العام اأو  	•
الآداب: ال ُي�سمح عامة بت�سجيل الكلمات وال�سور 

الت���ي تعتبر منافية لقواعد االأخالق والدين التي 

يقبل بها الجميع، كعالمات تجارية.

والأ�شم���اء  والأع���الم  ال�شرفي���ة  ال�ش���ارات  	•
المخت�ش���رة الخا�ش���ة بالمنظم���ات الدولي���ة 

اأو الإقليمي���ة: وباالإ�سافة اإل���ى ذلك، ُترف�ض 

الطلبات بناء على “االأ�سباب الن�سبية” عندما 

تتن���ازع العالم���ة التجاري���ة مع حق���وق �سابقة 

فيه���ا، ذل���ك اأن وج���ود عالمتي���ن تجاريتي���ن 

ل���ذات  ج���دًا(  مت�سابهتي���ن  )اأو  متطابقتي���ن 

المنتجات ق���د يحدث لب�سًا ل���دى الم�ستهلك. 

ويت���م البح���ث خالل فح����ض طل���ب الت�سجيل 

لدى ق�س���م ت�سجي���ل العالم���ات التجارية عن 

اأي نزاع محتم���ل مع العالمات الموجودة، بما 

فيها العالمات الم�سهورة غير الم�سجلة. وفي 

هذه الحالة �سيرف����ض الطلب اإذا ما اعتبرها 

مطابقة لعالم���ة قائمة اأو م�سابه���ة لها ب�سكل 

يحدث الّلب�ض وم�ستخدم���ة لمنتجات مطابقة 

اأو م�سابه���ة. ولذلك ين�سح عند تقديم الطلب 

تف���ادي ا�ستعم���ال عالمات تجارية ق���د تعتبر 

م�سابهة لعالمات قائمة ب�سكل يحدث الّلب�ض.

ما الذي ينبغي مراعاته عند اختيار 
عالمة تجارية أو ابتكارها؟

اإن اختي���ار عالمة تجارية منا�سبة اأو ابتكارها له 

اأهمي���ة كبيرة نظرًا اإلى اأنها تمثل عن�سر رئي�سي 

م���ن عنا�س���ر ا�ستراتيجية الت�سوي���ق التي تتبعها 

ال�سرك���ة. وتع���د م�ساأل���ة تحدي���د العالم���ة التي 

تنا�سب منتج���ات ال�سركة مهم���ة لي�ست بال�سهلة 

وتخ�س���ع لقواعد ومعايير كثي���رة ، لكن المعايير 

التالية تعد من اأهمها وهي: 

المسائل الخمس التي ينبغي التأكد 
منها عند اختيار العالمة التجارية

ينبغ���ي التاأك���د م���ن اأن العالم���ة التجارية  	•
ت�ستوفي جميع ال�سروط القانونية للت�سجيل 

)اأنظر اأ�سباب رف�ض الطلبات اأعاله(

وينبغي اإجراء بحث عن العالمة التجارية  	•
للتاأكد م���ن اأن العالمة لي�س���ت مطابقة اأو 

م�سابه���ة اإلى حّد الّلب����ض لعالمات تجارية 

م�سجلة.

وينبغ���ي التاأك���د من اأن العالم���ة التجارية  	•
وكتابته���ا  قراءته���ا  ب�شهول���ة  تتمّي���ز 

وهجائها وحفظها ومن اأنها مهّياأة لجميع 

اأنواع و�سائل الدعاية واالإعالن.

وينبغ���ي التاأكد م���ن اأن العالم���ة ال تحمل  	•
مع���اٍن غي���ر م�شتحب���ة ف���ي لغ���ة ال�سرك���ة 

واأية لغة ت�ستخدمه���ا في اأ�سواق �سادراتها 

المحتملة.

وينبغ���ي التاأك���د من اإمكاني���ة ت�سجيل ا�شم  	•
االإنترن���ت(  عل���ى  العن���وان  )اأي  النط���اق 

المقابل للعالم���ة )ولمزيد من المعلومات 

ع���ن العالق���ة بي���ن العالم���ات التجاري���ة 

واأ�سماء النطاقات، اأنظر ال�سفحة 22(.
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وينبغ���ي لل�سركة اأن تاأخذ ف���ي اعتبارها اأي�سا  	•
عن���د اختيار كلمة اأو اأكث���ر كعالمة تجارية لها 

العواقب المترتبة على اختي���ار االأنواع التالية 

من الكلمات:

الكلمات المنحوتة اأو }ال¨ريبةz: وهي كلمات  	•
مبتكرة ال معنى لها. وتتمّيز الكلمات المنحوتة 

باأنها �سهلة الحماية الأن من المحتمل اأن ُتعتبَر 

م�ستوفي���ة ل�سرط التمييز في حّد ذاتها. اإال اأن 

من �سلبياته���ا اأن الم�ستهلك ق���د يجد �سعوبة 

ف���ي حفظه���ا ، مّم���ا يقت�س���ي ق���درًا اأكبر من 

الدعاية واالإعالن للمنَتج. 

مثال:

كوداك عالمة تجارية م�سجلة ل�سركة اإي�ستمان 

كوداك اإي�ستمان  �سركة  من  باإذن  كوداك. 

العالم���ات الع�شوائية : وهي كلمات لها معنى  	•
ال عالق���ة له بالمنتج. وم���ع اأن ذلك النوع من 

العالم���ات ت�سه���ل حمايت���ه، اال اأن���ه ي�ستوجب  

اأي�س���ا ق���درًا اإ�سافي���ا م���ن الدعاي���ة لتمكين 

الم�ستهلك من اأن يربط في ذهنه بين العالمة 

والمنَتج.

مثال: عالمة }الجملz لت�سويق هاتف جّوال

العالم���ات الإيحائي���ة. وه���ي العالمات التي  	•
توح���ي ب�سفة اأو اأكثر من �سفات المنَتج، ومن 

فوائده���ا اأنه���ا تقوم مق���ام �سكل م���ن اأ�سكال 

الدعاي���ة واالإعالن. على اأنه���ا قد تعتبر اأقرب 

اإلى الو�سف منها اإلى االإيحاء.

 )SUNNY( مثال: من �ساأن عالمة تجارية ا�سمها

ُت�ستخدم لت�سويق المداف���Å االإلكترونية اأن توحي 

ب���اأن المنَتج قادر عل���ى بّث الح���رارة في المنزل 

والحف���اظ عل���ى دفئه و ف���ي ذات الوق���ت قد يتم 

الطلب الإبرازها ب�سكل ممي���ز يجعل منها عالمة 

قابلة للت�سجيل 

ومهم���ا كان نوع العالمة المخت���ارة، فمن المهّم 

االبتع���اد عن تقليد عالم���ات تجارية م�سجلة و/

اأو م�ستعمله وم���ن غير المحتمل اأن ُيقبل ت�سجيل 

عالم���ة تجارية للغير بع���د اأن ُيدخل عليها تغيير 

ب�سي���ط اأو ت�سجي���ل عالم���ة م�سهورة بع���د تغيير 

طريقة كتابتها اأو ترجمتها.

مث���ال: عب���ارة )EASY WEAR( عالم���ة م�سجلة 

بي���ع   Æالم�س���ّو م���ن  ولي����ض  ال�سب���اب  لمالب����ض 

المنتج���ات ذاتها اأو منتجات م�سابهة لها بعالمة 

ُتعتب���ر  اأن  المرّج���ح  م���ن  الأن   )EEZYWARE(

م�سابه���ة للعالم���ة القائمة اإل���ى ح���ّد الّلب�ض واأن 

ُيرف�ض ت�سجيلها.
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مودع الطلب
الخط���وة االأولى هي اإيداع نم���وذج طلب ت�سجيل 

العالم���ة التجاري���ة ف���ي مديرية حماي���ة الملكية 

ال�سناعي���ة ف���ي ال���وزارة  بع���د تعبئت���ه ح�س���ب 

االأ�سول، وينبغي اأن يت�سّمن الطلب ما يلي:

عنوان وا�سح ل�ساحب الطلب مت�سمنا الرمز  	•
البري���دي و �سن���دوق البري���د و عنوان���ه لتبليغ 

المرا�س���الت بين الم�سجل و �ساحب الطلب اأو 

وكيله داخل االردن .

تحدي���د �سن���ف العالم���ة المطل���وب ت�سجيلها  	•
ح�س���ب  حمايته���ا  المطل���وب  والمنتج���ات 

الت�سني���ف الملحق بنظام العالمات التجارية 

) ت�سنيف ني�ض (. 

اأن تك���ون العالم���ة وا�سح���ة، و ا�ساف���ة معنى  	•
العالمة اإن وجد �سواء كانت باللغة العربية و/

اأو بلغة اأخرى و كتابة الكلمات المكونه لها في 

الخانات المخ�س�سة لذل���ك في نموذج طلب 

الت�سجيل.

وج���وب المطالبة باالألوان ف���ي خانة ال�سروط  	•
الخا�س���ة و ال���واردة في اإعالن ن�س���ر العالمة 

التجاري���ة اذا رغ���ب طالب الت�سجي���ل بحماية 

العالمة محل الطلب باالألوان .

اإجراء التنازل عن الكلمات العامة و الو�سفية . 	•
و دفع الر�سوم المطلوبة )ملحق رقم 2(. 	•

مكتب العالمات التجارية
لدى ا�ست���الم الطلب يق���وم ق�س���م الت�سجيل بما 

يلي:

الت�سجي���ل  ال�شكل���ي: يفح����ض ق�س���م  الفح����ص 

الطل���ب للتاأكد من اأن���ه يفي بال�س���روط ال�سكلية 

)مثل التاأكد من  دفع ر�سم الطلب، تعبئة نموذج 

الطل���ب ح�س���ب الح�س���ول، الوثائ���ق المطل���وب 

ارفاقها(.

الفح����ص المو�شوع���ي:  يق���وم الفاح����ض  ف���ي 

ق�س���م الت�سجي���ل بالتاك���د م���ن اأن الطل���ب  يفي 

ب���كل ال�سروط المو�سوعي���ة ) م�سروعية العالمة 

-اال�سباب المطلقة و الن�سبية �سفحة )11،10(، 

واأنه���ا ال تتنازع مع عالمة م�سجلة في ال�سجل و/

اأو طلب���ات الت�سجي���ل غي���ر المف�س���ول فيه���ا في 

ال�سنف المعني(.

الم�شج���ل  قب���ول  عن���د  والعترا����ص:  الن�ش���ر 

طلب���ا ما ين�ش���ر اإعالن���ا على نفق���ة الطالب في 

الجري���دة الر�شمية و يج���وز لأي �شخ�ص خالل 

ثالثة ا�شهر م���ن تاريخ الن�شر اأن ير�شل اإ�شعاراً 

خطي���ا اإل���ى مكتب م�شج���ل العالم���ات يعتر�ص 

فيه على الت�شجيل .

الت�شجي���ل: في حال عدم تقدي���م اعترا�ض على 

طلب الت�سجيل اأو تم رف�ض ذلك االعترا�ض ُتمنح 

�سه���ادة بالت�سجيل تك���ون �سارية المفع���ول لمّدة 

ع�سر �سنوات من تاريخ اأيداع الطلب.
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التجدي���د: يجوز تجديد العالمة بناًء على طلب 

مالكها  ب���ال نهاية �سريطة دف���ع ر�سوم التجديد 

المق���ّررة  )كل ع�س���ر �سنوات(،وتعتب���ر العالمة 

م�سطوب���ة حكم���ا بمرور �سنة واح���دة على اأنتهاء 

م���دة ت�سجيله���ا ويح���ق للغير طل���ب ت�سجيل هذه 

العالم���ة التجاري���ة باإ�سم���ه بع���د اإنق�س���اء �سنة 

اخرى ،على اأنه يج���وز الأي �سخ�ض ذي م�سلحة 

اأن يطل���ب من الم�سجل اإلغ���اء ت�سجيل اأي عالمة 

تجارية م�سجل���ة لغيره اذا ل���م ي�ستعملها مالكها 

فعليا و ب�س���ورة م�ستمرة خالل ال�سنوات الثالث 

التي ت�سبق الطلب. 

كم م��ن الوق��ت تس��تغرق عملية 
تسجيل عالمة تجارية؟

تتف���اوت الم���دة الزمني���ة اعتم���ادًا عل���ى حج���م 

م���دى  و  الم�سج���ل  اأم���ام  المنظ���ورة  الطلب���ات 

موائمة الطلب لل�سروط ال�سكلية و المو�سوعية و 

اإج���راءات ن�س���ر الطلب و االعترا����ض اإذا ما ورد 

على طلب الت�سجيل.

المرتبط��ة  التكالي��ف  ه��ي  م��ا 
وحمايته��ا  تجاري��ة  عالم��ة  بابت��كار 

واستعمالها؟
م����ن المه����ّم االإنتباه اإل����ى التكالي����ف المترتبة على 

ابت����كار عالم����ة تجاري����ة وت�سجيله����ا وتخ�سي�����ض 

الميزانية المنا�سبة لها:

قد تنجم بع����ض التكاليف عن ابت���كار رمز اأو  	•
كلم���ة لالإنتفاع بها كعالم���ة تجارية نظرا اإلى 

اأن ال�س���ركات قد توعز بتل���ك المهمة لجهات 

خارجية.

وقد تنجم بع�ض التكاليف عن اإجراء بحث في  	•
العالمات التجارية )اأنظر اأدناه(.

وتتكّبد ال�س���ركات التي ت�ستعين بوكيل ت�سجيل  	•
ملكي���ة �سناعية اأو محامٍ مخت�ض  لم�ساعدتها 

في اإجراءات الت�سجيل تكاليف اإ�سافية.

واالإج���راءات  والتجدي���د  الت�سجي���ل  تكالي���ف  	•
القانونية االأخرى )الملحق رقم 2(

العالم��ة  لصاح��ب  يمك��ن  كي��ف 
كان��ت  إذا  م��ا  يع��رف  أن  التجاري��ة 
عالمت��ه قد تتع��ارض م��ع عالمات 
وم��ا  تس��جيلها؟  س��بق  أخ��رى 
المقص��ود بالبح��ث ف��ي العالمات 

التجارية؟
م���ن الم�ستح�س���ن اأن تق���وم ال�سركة قب���ل تقديم 

طلب ت�سجيل العالم���ة التجارية ، اما بنف�سها اأو 

ع���ن طريق محام مخت�ض اأو وكيل ت�سجيل ملكية 

�سناعي���ة  معتم���د ، باجراء بحث ف���ي العالمات 

التجارية الم�سجلة ب�سكل منا�سب ، للتاأكد من اأن 

العالمة المطلوب ت�سجيلها اأو عالمة م�سابهه لها 

لم ي�سب���ق اأن �سجلت ل�سالح �سركة اخرى لنف�ض 

المنتج���ات اأو منتج���ات م�سابهه له���ا. ويمكن اأن 

تتم هذه العملية باإحدى الطريقتين التاليتين :

1.البحث في قاعدة بيان���ات العالمات التجارية 

الم�سجلة في �سجل العالمات التجارية االردني 
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والمتوف���رة ب�س���كل مجاني من خ���الل الموقع 

االلكترون���ي )www.mit.gov.jo( باإ�ستخدام 

ا�سم العالمة وال�سن���ف )المنتجات( المراد 

ت�سجيلها .

2.تقدي���م طل���ب تحري ل���دى م�سج���ل العالمات 

التجارية مقاب���ل ر�سم ، للبحث عن العالمات 

الم�سابهة اأو المطابقة الم�سجلة .

واأي���ًا كان���ت طريقة البح���ث فاإن���ه يعتبرتمهيديًا 

اأو وقائي���ًا ، واليعن���ي بال�س���رورة  حتمية ت�سجيل 

العالم���ة التجارية ، ذل���ك اأن م�سروعية ت�سجيل 

العالمة يخ�سع الإعتب���ارات اأخرى خالل مرحلة 

الفح����ض المو�سوع���ي للعالم���ة التجاري���ة بع���د 

تقديم الطلب ومن المحتمل رف�سه.

ويمك����ن الو�س����ول ال����ى قائم����ة بقواع����د بيان����ات 

العالمات التجارية من خالل موقع الويبو التالي: 

http://ecommerce.wipo.int/databas�
es/trademark/index.html

وُتجم���ع  العالم���ات التجاري���ة ف���ي “اأ�سن���اف” 

بح�سب ال�سلع والخدمات الم�سجلة الأجلها، ومن 

الممكن االطالع على مختلف اأ�سناف العالمات 

الت���ي يبلغ عددها 45 �سنف���ًا. )اأنظر نظام ني�ض 

ملحق رقم 3(

نظام ُمحَكم التصنيف
يجب اأن يت�سمن طل����ب ت�سجيل العالمة التجارية 

بي����ان  ال�سلع والخدم����ات التي يرغ����ب المودع في 

اأن ي�سمله����ا ت�سجيل عالمت����ه التجارية . كما يجب 

اأن يت����م ذك����ر رق����م ال�سنف ال����ذي تن����درج تحته 

هذه ال�سل����ع اأو الخدمات . وُيق�سد بال�سنف احد  

االأ�سناف الواردة في الت�سنيف الدولي -ت�شنيف 

نظ����ام  وي�سم����ح  التجاري���ة.  للعالم���ات  ني����ص 

الت�سني����ف بحفظ البيان����ات المتعلقة بالعالمات 

ح�س����ب  منظم����ة  بطريق����ة  الم�سجل����ة  التجاري����ة 

اأن����واع ال�سل����ع والخدمات، مّم����ا ي�سّه����ل اإ�سترجاع 

المعلومات من قواعد بيانات العالمات التجارية. 

وم����ن االأهمية  بم����كان ت�سجيل العالم����ة التجارية 

ف����ي جميع االأ�سناف التي  يراد ا�ستخدام العالمة 

التجارية من اأجلها اأو المنوي ا�ستخدامها.

ويعتب����ر ت�سنيف ني�����ض لل�سلع والخدم����ات لغايات 

ت�سجي����ل العالم����ات التجاري����ة م����ن اأكث����ر اأنظمة 

الت�سنيف �سيوعًا وي�س����ّم النظام 34 �سنفًا لل�سلع 

و11 �سنف����ا للخدم����ات. وم����ن الممك����ن االط����الع 

ف����ي الملح����ق )3( عل����ى مزي����د م����ن المعلوم����ات 

http:// :ع����ن نظام ت�سني����ف ني�ض. اأنظر اأي�س����ا

www.wipo.int/classifications/en/

nice/about/index.html وموق����ع الويب����و على 

http://ecommerce.wipo.int/da�  الالإنترنت

tabases/trademark/index.html

مث���ال: كيف ُت�سّن����ف المنتج����ات؟ لن�سرب على 

ذل����ك مث����اًل: اإذا كان����ت ال�سرك����ة تنت����ج �سكاكين 

و�ُس����َوك، فينبغ����ي تقديم طل����ب ت�سجي����ل العالمة 

التجارية بالن�سبة اإل����ى تلك ال�سلع في ال�سنف 8. 

اأما اإذا رغبت ال�سركة في ت�سويق اأدوات مطبخية 

اأخرى )كاالأواني اأو االأوعية اأو القدور( م�ستعملة 
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العالم���ة ذاته���ا، في��تعّي���ن علي���ه���ا اأن ت���سّج���ل 

العالم���ة اأي�س���ا لل�سل���ع المذك���ورة ف���ي ال�سنف 

21. ويج���ب اإيداع طلب منف�س���ل لكل �سنف من 

المنتجات. 

هل من الضروري االس��تعانة بوكيل 
للعالم��ات التجاري��ة م��ن أج��ل إي��داع 

طلب لتسجيل عالمة تجارية؟
يج���وز ل�ساحب الطل���ب اأن يقدم طل���ب ت�سجيل 

العالم���ة التجاري���ة بنف�س���ه، كما يمك���ن تقديمه 

بوا�سطة وكي���ل ملكية �سناعي���ة م�سجل اأو محام 

مخت����ض. واإذا رغب �ساحب العالم���ة التجارية 

ت�سجي���ل عالمته ف���ي الخارج، فقد يك���ون ملزمًا 

باالإ�ستعان���ة بوكي���ل ملكي���ة �سناعي���ة ف���ي البل���د 

المعني.

الملكي���ة  ويمك���ن االط���الع عل���ى قائم���ة وكالء 

ال�سناعي���ة الم�سجلين من خ���الل رابط مديرية 

حماي���ة الملكي���ة ال�سناعي���ة على موق���ع الوزارة 

www.mit.gov.jo االلكتروني

ك��م تدوم حماية العالم��ة التجارية 
المسجلة؟

مدة ملكية حقوق العالمة التجارية ع�سر �سنوات 

من تاريخ ت�سجيلها ويجوز تجديد ت�سجيلها لمدد 

مماثل���ه، بناًء على طلب مالكه���ا �سريطة ت�سديد 

الر�سوم في الوقت المنا�سب.

واذا لم يطلب مالك العالمة التجارية تجديدها 

فتعتبر حكما م�سطوبة من ال�سجل باإنق�ساء �سنه 

واحدة عل���ى اأنتهاء م���دة ت�سجيله���ا ويحق للغير 

طلب ت�سجيل ه���ذه العالمة التجارية با�سمه بعد 

اأنق�ساء �سنه اخرى.

اعتب���رت  الت���ي  التجاري���ة  العالم���ة  ل�ساح���ب 

م�سطوب���ة اأن يطلب اع���ادة ت�سجيلها في اأي وقت 

مالم تكن قد �سجلت باإ�سم غيره

بابت��كار  خارجي��ة  جه��ة  تكلي��ف 
العالمة التجارية

يعتب���ر ت�سمي���م العالم���ة التجاري���ة عملية 

اإب���داع. وفي معظ���م الدول، يمل���ك المبدع 

تلقائي���ًا ح���ق الموؤل���ف في الم�سّن���ف الذي 

يبدع���ه، ومن���ه العم���ل الفنّي ف���ي العالمة 

التجاري���ة. ولذل���ك، فم���ن االأف�س���ل عن���د 

تكليف جهة خارجية بابتكار عالمة تجارية 

تو�سي���ح ق�ساي���ا ملكي���ة ح���ق الموؤل���ف في 

االإتفاق االأ�سلي اأو �سمان تنازل تلك الجهة 

الخارجي���ة ع���ن ح���ق الموؤلف ف���ي العالمة 

لل�سرك���ة �ساحب���ة الطل���ب اأو االأخ���ذ ب���كال 

االأمرين معًا.
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مدخل إلى العالمات التجارية

هل يكون تسجيل العالمة التجارية 
ف��ي األردن صالح��ًا عل��ى الصعي��د 

الدولي؟
ت�س���ري الحقوق القانوني���ة المترتبة على ت�سجيل 

عالمة تجارية عادة في االقليم التي ترتبط به . 

ويعني ذلك اأن الت�سجيل ال�سليم للعالمة التجارية 

في بلد �ساحب العالمة يكفل له حقوقا في ذلك 

البل���د فقط اأو ما يع���رف بالحماية االقليمية، ما 

لم تك���ن العالمة “عالمة م�سه���ورة”. )ولمزيد 

م���ن المعلومات عن العالم���ات الم�سهورة، اأنظر 

اأدناه(.

هل ينبغي حماية العالمة التجارية 
في الخارج؟

اإن جمي���ع االأ�سباب الرئي�سي���ة الموجبة لت�سجيل 

العالم���ة التجاري���ة ف���ي االردن  �سحيح���ة اأي�سًا 

لت�سوي���ق المنتجات ف���ي اأ�سواق اأجنبي���ة، وعليه 

ين�ش���ح  بت�شجيل العالمة التجارية في الخارج 

اإذا ما كانت ال�سركة ت�س���ّدر منتجاتها اأو تعتزم 

ت�سديره���ا ف���ي الم�ستقب���ل القريب. وم���ن �ساأن 

ت�سدي���ر ال�سلع بعالم���ة تجارية ممّي���زة تعريف 

المنتج���ات الم�س���ّدرة ف���ي االأ�س���واق االأجنبي���ة 

وال�سم���اح لل�سركة بتكوي���ن �سمعتها و�سورتها في 

ذه���ن الم�ستهل���ك االأجنب���ي فيعود ذل���ك عليها 

بمزيد من االأرباح.

تس��ّجل  أن  للش��ركة  يمك��ن  كي��ف 
عالمتها التجارية في الخارج؟

اإذا كانت ال�سركة قد �سّجلت عالمتها التجارية في 

االردن )بلد المن�س���اأ( وترغب في ت�سدير �سلعها 

اإلى دول  اأخرى اأو منح ترخي�ض لالإنتفاع بالعالمة 

التجارية في تلك الدول، فمن الم�ستح�سن ت�سجيل 

العالمة التجارية في الخارج. ومن الممكن تنفيذ 

ذلك باإتباع  واحد من ثالث م�سارات رئي�سية:

الم�ش���ار الوطن���ي: باإم���كان ال�سرك���ة اأن تطل���ب 

الحماي���ة م���ن مكتب العالم���ات التجارية في كل 

بل���د تن�سدها فيه، باإيداع الطلب المنا�سب باللغة 

المعتمدة وت�سديد الر�سوم المقّررة. وقد يقت�سي 

البل���د المعن���ي االإ�ستعانة بخدم���ات وكيل محلي 

للعالم���ات التجاري���ة ف���ي تلك االإج���راءات، كما 

�سبق تو�سيح ذلك.

الم�ش���ار الإقليم���ي: اإذا رغب���ت  ال�سركة بتقديم  

طل���ب  الحماية ف���ي دول تطب���ق نظام���ًا اإقليميًا 

للعالم���ات التجارية، فعليه���ا اأن تطلب الت�سجيل 

لي�سري مفعوله في اأقاليم كل الدول االأع�ساء في 

ذلك النظام، باإيداع طلب لدى المكتب االإقليمي 

المعن���ي. ومكاتب العالم���ات التجارية االإقليمية 

هي:

المكتب االإقليمي االفريقي للملكية ال�سناعية  	•
ومكتب بنيلوك�ض للعالمات التجارية  	•

ومكت���ب التن�سيق في ال�سوق الداخلية لالتحاد  	•
االأوروبي
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والمنظمة االفريقية للملكية الفكرية. 	•
الم�ش���ار الدول���ي: اإذا كان بل���د من�س���اأ ال�سرك���ة 

ع�س���وًا في نظام مدري���د ) االردن لي�ض ع�سوًا( 

وكانت ال�سركة قد �سّجل���ت عالمتها التجارية اأو 

طلبت ت�سجيلها في ذلك البلد، جاز لها اأن تنتفع 

بنظ���ام مدريد )الذي تدي���ره الويب���و( لت�سجيل 

عالمتها التجارية في اأكثر من ثمانين بلدًا طرفًا 

في النظام.

مزايا األنتفاع بنظام مدريد
اإن المي���زة الرئي�سية المترتبة على االأنتفاع 

بنظ���ام مدريد اأن مال���ك العالمة التجارية 

ي�ستطي���ع ت�سجي���ل عالمت���ه ف���ي كل الدول 

االأطراف في النظام باإيداع 

طلب دولي واحد 	•
بلغة واحدة 	•

مقاب���ل ت�سدي���د مجموع���ة واحدة من  	•
الر�سوم خ���الل مجموع���ة واحدة من 

المهل

وم���ن الممك���ن بع���د ذل���ك الحف���اظ عل���ى 

الت�سجيل الدولي وتجدي���ده بموجب اإجراء 

واحد.

ويمكن الح�سول على  مزيد من المعلومات 

عن الت�سجيل الدول���ي للعالمات على موقع 

الويبو على االإنترنت:

http://www.wipo.int/madrid
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مدخل إلى العالمات التجارية

ما هي عالمة الخدمة؟
عالم���ة الخدم���ة ه���ي العالم���ة الت���ي ي�ستعملها 

ال�سخ����ض لتميي���ز الخدم���ات الت���ي يقدمها عن 

خدم���ات غي���ره م���ن المناف�سي���ن. وق���د تك���ون 

الخدمات من اأي نوع كان، كالخدمات المالية اأو 

الم�سرفي���ة اأو ال�سفر اأو الدعاية واالإعالن. ومن 

الممك���ن ت�سجيل عالم���ات الخدم���ة وتجديدها 

به���ا  والترخي����ض  عنه���ا  والتن���ازل  و�سطبه���ا 

وفقا لل�س���روط ذاته���ا المطبقة عل���ى العالمات 

التجارية.

مثال: )عالمة البنك العربي(

ما هي العالمات الجماعية؟ 
تمل���ك العالم���ةn الجماعي���ةn عموم���ًا جمعي���ة اأو 

موؤ�س�سة مهنية يجوز الأع�سائها االإنتفاع بالعالمة 

الجماعية لت�سوي���ق منتجاتهم. وت�س���ع الجمعية 

عام���ة مجموعة من المعايي���ر لالإنتفاع بالعالمة 

الجماعية )مثل معايير الجودة( وتتيح لل�سركات 

اإمكاني���ة االأنتف���اع بالعالمة اإذا م���ا اإمتثلت لتلك 

المعايير. ولعّل من المفيد االإ�ستعانة بالعالمات 

الجماعي���ة ل�سم���ان ت�سوي���ق م�ست���رك لمنتجات 

مجموع���ة من ال�س���ركات التي ق���د ت�ست�سعب اأن 

تكت�سب بمفرده���ا اإعتراف الم�ستهلك بعالماتها 

اأو �سم���ان اإقبال كبار الموّزعي���ن على منتجاتها 

لتوزيعها بعالماته���ا الخا�سة. كما يجوز ت�سجيل 

عالمة لغايات غير تجارية كال�سعار الذي تتخذه 

هيئ���ة ذات نفع ع���ام اأو ت�ستعمل���ه موؤ�س�سة مهنية 

لتميي���ز مرا�سالته���ا اأو ليك���ون �س���ارة الأع�سائها 

وتعام���ل مث���ل ه���ذه العالم���ة معامل���ة العالم���ة 

أنواع العالمات التجارية
اأي اإ�سارة ظاهرة ي�ستعملها اأو يريد اإ�ستعمالها اأي �سخ�ض لتمييز ب�سائعه اأو العالمات التجارية:

منتجاته اأو خدماته عن ب�سائع اأو منتجات اأو خدمات غيره .

لي�ست العالمات الجماعية: ب�سائع  م�سدر  لت�سديق  اإعتباري  �سخ�ض  ي�ستعملها  التي  العالمة 

من �سنعه اأو المواد الم�سنوعة منها اأو جودتها اأو طريقة اأنتاجها اأو الدقة 

المتبعه في �سنعها اأو غير ذلك من ميزات وخ�سائ�ض لتلك الب�سائع .

العالمه التجارية ذات ال�سهرة العالمية التي تجاوزت �سهرتها البلداال�سلي العالمات الم�شهورة:

في  الجمهور  من  المعني  القطاع  في  �سهرة  واإكت�سبت  فيه  �سجلت  الذي 

المملكة االردنية الها�سمية .
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الجماعي���ة. وال يجيز القانون االردني نقل ملكية 

العالمة الجماعية اأو اإعادة ت�سجيلها بعد �سطبها 

اأو التخل���ي ع���ن ا�ستعماله���ا اإال باإ�س���م ال�سخ�ض 

االإعتب���اري الم�سجلة با�سمه ا�ساًل اأو باإ�سم خلفه 

القانوني.

ما هي العالمات المشهورة؟
)العالم���ات الم�سه���ورة( ه���ي العالم���ات الت���ي 

تحق���ق ال�س���روط الواردة ف���ي التعري���ف اعاله. 

وتحظ���ى العالم���ات الم�سه���ورة  عام���ة بحماية 

قوية. وعلى �سبي���ل المثال، يجوز حماية العالمة 

الم�سهورة حتى اإذا ل���م تكن م�سجلة )اأو لم تكن 

مو�سع ا�ستعمال( في اإقليم ما. ومع اأن العالمات 

ال تكون محمية عامة من العالمات الم�سابهة لها 

اإل���ى ح���ّد الّلب����ض اإال اإذا كانت مو�س���ع ا�ستعمال 

م�سابه���ة،  اأو  مطابق���ة  بمنتج���ات  باالقت���ران 

فالعالم���ات الم�سهورة  تك���ون محمية في الغالب 

م���ن العالم���ات الم�سابه���ة اإلى ح���ّد الّلب�ض حتى 

اإذا اقترنت بمنتج���ات ال تمّت اإليها ب�سلة ب�سكل 

يحتمل اأن يلحق �س���ررًا بم�سلحة مالك العالمة 

التجارية الم�سهورة ويوحي ب�سله بينه وبين هذه 

المنتجات. واله���دف الرئي�سي المن�سود من تلك 

الحماية المعّززة هو منع ال�سركات من اإ�ستغالل 

�سمع���ة عالم���ة م�سه���ورة اأو اإلح���اق �س���رر بتلك 

ال�سمعة.

)WONDERCOLA( ه���ي  مث���ال: لنفتر����ض اأن 

عالم���ة تجارية م�سه���ورة لم�سروب غ���ازي، فاإن 

�سركة )WONDERCOLA( �ست�ستفيد من حماية 

تلقائي���ة في ال���دول التي تحظى فيه���ا العالمات 

الم�سهورة  بحماية معّززة وت�����كون فيها العالمة  

الم�سه���ورة  باالإقت���ران بالم�سروب���ات الغازي���ة. 

وف���ي تلك الحالة، �ستك���ون الحماية متاحة اأي�سا 

تم���ّت  ال  الت���ي  والخدم���ات  بال�سل���ع  باالإقت���ران 

ب�سلة اإل���ى الم�سروب الغازي، عل���ى اأن ت�ستوفي 

بع����ض ال�سروط. فاإذا عزم���ت �سركة اأخرى على 

ت�سوي���ق منتجات اأخرى، م���ن ق������م�سان  قطنية 

باإ�ستخ�������دام عالم���ة  �سم�س������ي���ة،  نّظ���ارات  اأو 

”WONDERCOLA“، ف�ست�سط���ر اإلى الح�سول 

على ت�سريح من �سركة ”WONDERCOLA“ اأو 

تتعّر�ض لدعوى تعدي عل���ى الحقوق في العالمة 

التجارية.

الجمعية االردنية لم�سدري منتجات 

الزيتون

Jordan Olive Products Exporters
 Association

مثال: 
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يس��ّجل  أن  لش��خص  يمك��ن  ه��ل 
يك��ون ق��د  أن  تجاري��ة دون  عالم��ة 

استعملها؟ 
الي�ست���رط ا�ستعم���ال العالمة التجاري���ة الم�سبق 

لتقديم طل���ب ت�سجيله���ا لدى م�سج���ل العالمات 

التجاري���ة ح�س���ب القان���ون االردن���ي ، ولكن عند 

ح�سول ن���زاع حول ملكي���ة عالمة تجاري���ة �سواء 

ف���ي مرحلة االعترا�ض عل���ى طلب ت�سجيل عالمة 

تجاري���ة اأو مرحلة �سطب اأو ترقين عالمة تجارية 

م�سجلة ، فاإن االأ�سبق باإ�ستعمال العالمة التجارية 

هو  االأحق بملكيتها �سريطة تقديم الدليل القانوني 

على اإ�ستعمالها .

رمز )TM( أو ®؟
 اإن ا�ستخ���دام رم���ز ® اأو )TM( اأو )SM( اأو م���ا 

يعادل ذلك بجانب العالمة التجارية لي�ض �سرطا 

وال يوّف���ر عموما اأية حماية قانونية اإ�سافية. ومع 

ذل���ك فهو و�سيل���ة منا�سبة الإع���الم االآخرين باأن 

ه���ذه االإ�س���ارة اأو تل���ك عالمة تجاري���ة ولتحذير 

المعتدي���ن اأو المزّورين المحتملي���ن. وُي�ستخدم 

رمز ® بع���د ت�سجيل العالم���ة التجارية وي�سير 

رم���ز )TM( اإل���ى اأن االإ�سارة ه���ي عالمة تجارية 

اإل���ى  بالن�سب���ة  اأحيان���ا   )SM( رم���ز  وُي�ستخ���دم 

عالمات الخدمة.

كي��ف ينبغي اس��تعمال العالمات 
التجارية في الدعاية واإلعالن؟

اإذا كان���ت العالم���ة التجاري���ة الم�سجل���ة عبارة 

عن رم���ز بت�سميم اأو خّط مح���ّدد، يجب التاأكد 

م���ن اأن العالمة التجارية م�ستخدم���ة تمامًا كما 

ه���ي م�سجل���ة. ويج���ب مراقب���ة اإ�ستخدامها عن 

كثب نظرًا اإل���ى تاأثيرها في اإبراز �سورة ال�سركة 

ومنتجاته���ا. ومن المهّم اأي�س���ا تفادي اإ�ستخدام 

العالم���ة التجارية كفع���ل اأو اإ�سم لكي ال يعتبرها 

الم�ستهلكون اإ�سطالحًا عامًا.

أن تس��تعمل  ه��ل يج��وز للش��ركة 
العالم��ة التجاري��ة ذاته��ا لمنتج��ات 

مختلفة؟
يمك���ن لل�سرك���ة اأن ت�ستخ���دم عالم���ات تجارية 

متعددة الأنواع مختلف���ة من المنتجات. ولل�سركة 

اأن تق���ّرر اإ�ستخدام العالم���ة التجارية ذاتها لكل 

منتجاته���ا من عدم���ه ح�س���ب ا�ستراتيجيتها في 

هذا المج���ال، فت�سيف المنتج���ات التي ت�سملها 

العالم���ة كّلما اأنزل���ت منتجًا جدي���دًا. وقد تقّرر 

اإ�ستخدام عالمة مختلفة لكل نوع من المنتجات.

وي�سم���ح تو�سي���ع نط���اق عالم���ة قائم���ة لت�سم���ل 

منتج���ات جدي���دة باإ�ستف���ادة المنَت���ج الجدي���د 

م���ن �سورة العالم���ة القائمة و�سمعته���ا. على اأن 

اإ�ستخ���دام عالم���ة جدي���دة اأق���رب اإل���ى المنَتج 

استعمال العالمات التجارية
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الجديد قد يعود بالفائ���دة اأي�سا ويمّكن ال�سركة 

م���ن اإ�سته���داف فئ���ة مح���ّددة م���ن الم�ستهلكين 

بمنتجه���ا الجدي���د )مثل االأطف���ال اأو االأحداث(

يعتم���د عل���ى العالم���ة المحلي���ة الم�ستخدمة  اأو 

اإ�ستحداث �سورة محّددة للمنَتج الجديد. وتعمد 

العديد من ال�سركات اأي�سا اإلى اإ�ستخدام عالمة 

جدي���دة اإلى جانب عالمة قائم���ة . )مثل عالمة 

.)”Nutella“ “Ferrero” وعالمة 

باإخت���الف  المّتبع���ة  اال�ستراتيجي���ات  وتختل���ف 

ال�س���ركات الت���ي تعتمده���ا. ومهم���ا كان اختيار 

ال�سرك���ة، يجب عليها اأن تتاأك���د من اأن عالمتها 

ال�سل���ع  ا�سن���اف  لجمي���ع  م�سجل���ة  التجاري���ة 

والخدم���ات الت���ي ت�ستعملها اأو تن���وي ا�ستعمالها 

با�ستخدام العالمة.

ينبغ��ي  الت��ي  األم��ور  ه��ي  م��ا 
عالم��ة  اس��تخدام  عن��د  مراعاته��ا 

تجارية على اإلنترنت؟
عل���ى  التجاري���ة  العالم���ات  ا�ستخ���دام  يط���رح 

االإنترنت عددا من الم�سكالت القانونية المثيرة 

للج���دل والتي ي�سع���ب اإيجاد حّل �سه���ل وموّحد 

له���ا. وتنبع اإح���دى الم�س���كالت المهّم���ة من اأن 

الحق���وق ف���ي العالم���ات التجاري���ة ه���ي حقوق 

“اإقليمية” )اأي اأنها محمية فقط في البلد الذي 
تك���ون م�سجل���ة اأو مو�س���ع ا�ستخدام في���ه(، اأّما 

االإنترن���ت، فاإنها تمتاز بطابعه���ا العالمي. ويثير 

ذلك م�س���كالت عند ت�سوي���ة المنازعات القائمة 

بي���ن االأ�سخا����ض اأو ال�س���ركات الذي���ن يمتلكون 

بط���رق �سرعي���ة عالم���ات تجاري���ة متطابق���ة اأو 

مت�سابه���ة ب�سكل يحدث الّلب�ض فيم���ا يتعلق ب�سلع 

وخدم���ات متطابقة اأو مت�سابهة في دول مختلفة.  

وال ي���زال ق���در كبي���ر م���ن الت�سريعات ف���ي هذا 

المج���ال قيد التطوير، وتتعام���ل البلدان مع هذه 

الق�سية اأحيانا باأ�ساليب متفاوتة. 

م��ا ه��و اس��م النط��اق وم��ا صلت��ه 
بالعالمة التجارية؟

تب���رز �سمن الم�سكالت النا�سئة في هذا ال�سدد 

م�سكلة التنازع بين العالم���ات التجارية واأ�سماء 

النطاقات. واأ�سم���اء النطاقات هي عناوين على 

االإنترن���ت ُت�ستخ���دم ع���ادة للو�سول اإل���ى مواقع 

عل���ى ال�سبكة العنكبوتي���ة. وعلى �سبي���ل المثال، 

ُي�ستخدم ا�س���م النط���اق  )mit.gov.jo(للو�سول 

عل���ى  والتج���ارة  ال�سناع���ة  وزارة  موق���ع  اإل���ى 

 http://www.mit.gov.jo التال���ي:  العن���وان 

وقد اأ�سبحت اأ�سم���اء النطاقات مع مرور الزمن 

NUTELLA® باإذن من �سركة فريرو
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اأدوات للتعري���ف باالأعم���ال التجاري���ة، وم���ن ثّم 

�سارت تتنازع مع العالمات التجارية. 

ولذا، فمن المه���ّم اأن تختار ال�سركة ا�سم  نطاق 

ال ت�ستخدم���ه �سرك���ة اأخرى كعالم���ة تجارية وال 

�سيم���ا عالم���ة م�سه���ورة. وُيع���زى ذلك اإل���ى اأن 

القانون االردني يعتبر ت�سجيل العالمة التجارية 

الت���ي تكون م���ن ملك �سرك���ة اأخ���رى اأو �سخ�ض 

اآخ���ر كاإ�سم نطاق من ب���اب التعّدي على العالمة 

التجارية. واإذا حدث ذلك، فقد ت�سطّر ال�سركة 

اإلى التنازل عن اإ�سم النطاق اأو اإلغائه. و للمزيد 

م���ن المعلوم���ات ع���ن اأ�سم���اء النطاق���ات يمكن 

الرجوع ال���ى موقع مركز تكنولوجي���ا المعلومات 

الوطني

http://www.dns.jo

ويمكن التاأكد من اأن العالمة التجارية لم ت�سبق 

حمايته���ا باالت�س���ال مبا�س���رة بمديري���ة حماية 

الملكي���ة ال�سناعي���ة الت���ي ت�س���رف عل���ى قواعد 

بيان���ات العالمات التجاري���ة ويمكن البحث فيها 

عبر االإنترنت. وت���رد قائمة بقواعد البيانات في 

موقع الويبو التالي:

http://ecommerce.wipo.int/databas�
es/trademark/index.html

واإذا اكت�سف���ت �سركة اأن �سركة اأخرى اأو �سخ�سا 

اآخ���ر ي�ستخ���دم عالمته���ا التجاري���ة فباإمكانه���ا 

اإتخاذ التدابير لوقف ذلك التعّدي على حقوقها. 

ال�سبكي���ة  الويب���و  اإج���راءات  اإتب���اع  وباإمكانه���ا 

الم�سه���ورة لت�سوية المنازع���ات المتعلقة باأ�سماء 

http://arbiter. :النط���اق عبر الموق���ع التال���ي

wipo.int/domains/. ويحت���وي ذل���ك الموقع 

الخا����ض بالويبو عل���ى نموذج  �سك���وى نموذجية 

وفهر�ض قانوني ب���اآالف ق�سايا اأ�سماء النطاقات 

المنظورة في اإطار اإجراءات الويبو.

الترخي��ص  للش��ركة  يمك��ن  ه��ل 
بعالمتها التجارية لشركات أخرى؟

م���ن الممك���ن الترخي����ض بالعالم���ات التجارية 

ل�سركات اأخ���رى. وفي تلك الحالة يحتفظ مالك 

العالمة التجارية بملكيته ويكتفي بالموافقة على 

اأن ت�ستعم���ل �سركة واحدة اأو اأكث���ر تلك العالمة 

التجاري���ة. ويتّم ذل���ك عادة لقاء دف���ع مبلغ من 

المال ويقت�سي موافقة مالك العالمة التجارية، 

وه���ي �س���روط مح���ّددة في عق���د ر�سم���ي ب�ساأن 

����ض غالبا بحق  . ويحتف���ظ المرخِّ
)2(

الترخي����ض

�ض له ك���ي يتاأكد من اإحترام  ف���ي مراقبة المرخَّ

م�ست���وى معّين من الجودة، علم���ًا باأن ذلك رهن 

بطبيعة العقد المبرم. 

وكثي���رًا ما ُتمن���ح تراخي�ض العالم���ات التجارية 

بن���اًء عل���ى عق���ود ترخي����ض �ساملة، مث���ل عقود 

االإمتياز اأو عقود ت�سمل الترخي�ض بحقوق اأخرى 

في مجال الملكي���ة الفكرية كالبراءات والمعرفة 

العملية باالإ�سافة اإلى قدر من الم�ساعدة التقنية 

الإنتاج �سلعة معّينة.

�ض له( لقاء دفع مبلغ متفق عليه. ح له باالأنتفاع بتلك الحقوق )المرخَّ �ض( وطرف اآخر ُي�سرَّ )2( عقد الترخي�ض هو بمثابة �سراكة بين مالك حقوق الملكية الفكرية )المرخِّ
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م��ا عالق��ة عق��د االمتي��از بالعالمة 
التجارية؟

يق���ع الترخي�ض بالعالم���ة التجارية ف���ي �سميم 

عقد االمتياز. فلمالك العالمة التجارية قدر من 

الرقاب���ة عل���ى الم�ستفيد من حق���وق االمتياز في 

اإط���ار عقد االمتياز يفوق عامة درجتها في عقود 

الترخي����ض بالعالم���ات التجاري���ة. فف���ي عقود 

االمتي���از، ي�سم���ح مانح ح���ق االمتي���از ل�سخ�ض 

اآخ���ر )الم�ستفي���د من ح���ق االمتي���از( باالأنتفاع 

باأ�سلوب���ه ف���ي مزاول���ة االأعم���ال )وي�سم���ل ذلك 

العالم���ات التجاري���ة والدراي���ة العملي���ة وخدمة 

الزبائن والبرامج الحا�سوبية وزخرفة المحاّلت 

التجاري���ة وم���ا اإلى ذل���ك( وفق���ا لمجموعة من 

الموا�سفات ولقاء مبلغ من المال.

مثال: يبيع اأحد المطاعم وجبات غذائية بعالمة 

)Chili House( التجاري���ة. وق���د و�سع المطعم 

نظام���ًا الإع���داد الوجبات وبيعه���ا بكمّيات كبيرة 

واأ�سل���وب موّحد. وي�سمل النظ���ام عوامل مختلفة 

ت�سه���م في نج���اح مطاع���م )Chili House( بما 

ف���ي ذلك اأ�سالي���ب الإعداد وجب���ات بنوعية ثابتة 

وت�سمي���م زّي للعاملين ف���ي المطاعم وت�سميم 

االإدارة  واأنظم���ة  االأغلف���ة  وت�سمي���م  المبان���ي 

والمحا�سبة. وتنقل ال�سركة درايتها وخبرتها اإلى 

الحا�سلين على حق���وق االمتياز وتحتفظ بالحق 

ف���ي مراقب���ة الموؤ�س�سات المحلي���ة التي ح�سلت 

عل���ى تلك الحقوق. ومن العنا�سر الحا�سمة التي 

ي�سملها عق���د االمتياز الت�سري���ح للم�ستفيد من 

 )Chili House(  حق االمتياز باالإنتفاع بعالم���ة

واإلزامه بذلك. 

ه��ل م��ن قي��ود عل��ى نق��ل ملكية 
العالم��ة التجاري��ة أو التن��ازل عنه��ا 

لشركة أخرى؟ 
يجوز نق���ل ملكية العالم���ة التجاري���ة اأو التنازل 

عنها بمعزل عن المح���ل التجاري الذي ي�ستعمل 

العالم���ة التجارية ويجب توثيق عقد نقل الملكية 

ل���دى م�سج���ل العالم���ات التجاري���ة و ن�س���ره في 

الجريدة الر�سمية.

ه��ل تحت��اج الش��ركة إلى تس��جيل 
جميع التعديالت الطفيفة المدخلة 

على عالمتها التجارية؟
تتعّر����ض الكثير من العالم���ات التجارية، ومنها 

بع����ض اأ�سهر العالم���ات، لتغيي���رات طفيفة على 

مدى ال�سنوات به���دف تحديث �سورة ال�سركة اأو 

مواكبة الو�سائل الجديدة للدعاية واالإعالن. ومع 

اأن باإم���كان ال�سركة اأن تعّدل عالماتها وتغّيرها، 

اإال اأن اأي تغيي���ر على العالم���ة التجارية يقت�سي 

وفق���ا للقانون االردني تقدي���م طلب جديد و دفع 

ر�سوم جديدة.

باذن من �سركة �سامي فاهد داود و�سركاه 
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عالمة “�سيل” الم�سجلة
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المخت�سي����ن اإذا ما اعتقدت اأن �سخ�س����ا يتعّدى على 

عالمتها التجارية. والمحامي المتخ�س�ض في مجال 

الملكية الفكرية هو ال�سخ�ض المالئم لتزويد ال�سركة 

بالمعلوم����ات ع����ن الخي����ارات القانوني����ة المتاح����ة في 

االردن و في البلدان المجاورة اأي�سا لرفع دعوى تزوير 

اأو تعدٍّ وتقديم الم�سورة عن �سبل اإنفاذ الحقوق.

وباإمكان مالك العالمة التجارية في االردن االإ�ستفادة 

م����ن تدابير تتخذه����ا مديري����ة االأمن الع����ام- البحث 

الجنائ����ي و موؤ�س�س����ة الموا�سف����ات و المقايي�ض الإنفاذ 

حق����وق العالم����ات التجارية في اال�س����واق المحلية اأما 

دائ����رة الجمارك االردنية فه����ي تخت�ض باالإنفاذ  على 

المعاب����ر و الح����دود لمن����ع اإ�ستيراد ال�سل����ع التي تحمل 

عالمة تجارية مزّورة و/اأو مقلدة. 

وم����ن الممك����ن اأحيانا الت�س����ّدي للتع����ّدي بفّعالية عن 

طري����ق التحكي����م اأو الو�ساطة. وللتحكي����م عامة ميزة 

عل����ى التقا�سي اأم����ام المحاكم بما يكفل����ه من مرونة 

التكالي����ف،  ف����ي  واإقت�س����اد  الزم����ن  ف����ي  واإخت�س����ار 

باالإ�ساف����ة اإل����ى �سهول����ة اإنف����اذ ق����رار التحكي����م على 

ال�سعي����د الدول����ي. ومن مزايا الو�ساط����ة اأن الطرفين 

يظ����الن قادرين عل����ى مراقب����ة عملية ت�سوي����ة النزاع. 

ومن �ساأن ذل����ك اأن ي�ساعد ال�سركة على الحفاظ على 

عالق����ة جّيدة مع ال�سركة االأخ����رى التي قد ترغب في 

التعاون معه����ا في الم�ستقبل. ولمزي����د من المعلومات 

ع����ن التحكي����م والو�ساطة، اأنظ����ر موقع مرك����ز الويبو 

للتحكيم والو�ساطة:

http://arbiter.wipo.int/center/index.html

الش��ركة  أن تفعل��ه  ينبغ��ي  م��اذا 
الغي��ر عالماته��ا  اس��تعمل  م��ا  إذا 

التجارية من غير تصريح؟
يقع عبء اإنفاذ العالمة التجارية على مالكها اأ�سا�سًا. 

وعل����ى ال�سرك����ة مالك����ة العالم����ة التجاري����ة اأن تراقب 

اأي تعدٍّ وتح����ّدد التدابير التي ينبغ����ي اإتخاذها الإنفاذ 

الحقوق في العالمة التجارية. 

وق����د منح الم�س����رع االردني لمالك العالم����ة التجارية 

الم�سجل����ة في المملكة الحق عند اإقامة دعواه المدنية 

اأو الجزائي����ة اأو اأثن����اء النظ����ر فيه����ا اأن يطل����ب م����ن 

المحكمة ما يلي:

وقف التعدي. اأ. 

ب. الحج����ز التحفظ����ي عل����ى الب�سائ����ع الت����ي ارتك����ب 

التعدي ب�ساأنها اأينما وجدت .

ج. المحافظة على االأدلة ذات ال�سلة بالتعدي .

على اأن يكون طلبه م�سفوعًا بكفالة م�سرفية اأو نقدية 

تقبله����ا المحكم����ة. كما منحه الحق قب����ل اإقامة دعواه 

المدنية اأو الجزائية اأن يطلب من المحكمة اإتخاذ اأي 

من االإج����راءات المذكورة اآنف����ًا دون تبليغ الم�ستدعى 

�س����ده اإذا اأثبت اأنه مالك الح����ق في العالمة التجارية 

و اأن حقوقه قد ت����م التعدي عليها اأو اأن التعدي اأ�سبح 

و�سيكًا و من المحتمل اأن يلحق به �سررًا يتعذر تداركه 

على اأن يكون طلبه م�سفوعًا بكفالة م�سرفية اأو نقدية 

تقبلها المحكمة.  

ومن المفيد دائما اأن تلتم�ض ال�سركة م�سورة الخبراء/

إنفاذ العالمات التجارية



27

مدخل إلى العالمات التجارية

مواقع مفيدة تحتوي على مزيد من المعلومات:
www.jism.gov.jo  :موؤ�س�سة الموا�سفات و المقايي�ض االأردنية 	•

www.psd.gov.jo  :مديرية االمن العام 	•
www.customs.gov.jo  :دائرة الجمارك االردنية 	•

www.wipo.int/sme  :عن ق�سايا الملكية الفكرية االأخرى من زاوية تجارية 	•

وعن العالمات التجارية عمومًا:
/www.wipo.int/about�ip/en :الفكرية” على موقع الويبو الملكية  “عن  	•

www.inta.org :الجمعية الدولية للعالمات التجارية“ 	•
وعن الجوانب العملية المت�سلة بت�سجيل العالمات، اأنظر في العنوان التالي على االإنترنت: 	•

www.wipo.int/news/en/links/ipo_web.html

www.wipo.int/madrid/en/index.html :وعن نظام مدريد للت�سجيل الدولي للعالمات 	•
وفيما يخ�ض قائمة قواعد البيانات ب�ساأن العالمات التجارية على االإنترنت لدى مكاتب الملكية ال�سناعية في  	•

http://ecommerce.wipo.int/databases/trademark/index.html :العالم، اأنظر الموقع التالي

وعن الت�سنيف الدولي لل�سلع والخدمات الأغرا�ض ت�سجيل العالمات الُمن�ساأ بموجب اإتفاق ني�ض: 	•
)www.wipo.int/classifications/en/index.html )under Nice Agreement

وعن الت�سنيف الدولي للعنا�سر الت�سويرية للعالمات الُمن�ساأ بموجب اإتفاق فيينا: 	•
)www.wipo.int/classifications/en/index.html )under Vienna Agreement

وعن تنازع العالمات التجارية واأ�سماء الحقول:  	•
www.wipo.int/amc/en/domains   �   www.icann.org

احكام التو�سية الم�ستركة ب�ساأن العالمات التجارية الم�سهورة: 	•
 www.wipo.int/about�ip/en/development_iplaw

احكام التو�سية الم�ستركة ب�ساأن ترخي�ض العالمات التجارية: 	•
www.wipo.int/about�ip/en/development_iplaw

احكام التو�سية الم�ستركة ب�ساأن حماية العالمات و حقوق الملكية ال�سناعية في العالمة على االأنترنت 	•
www.wipo.int/about�ip/en/development_iplaw

ملحق رقم 1
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جدول الر�سوم المتعلقة بالعالمات التجارية  والمن�سور في الجريدة الر�سمية 5030 بتاريخ 2010/5/16

دينارفل�ضالرقم

100-طلب ت�سجيل عالمة تجارية لل�سنف الواحد1.

200-طلب ت�سجيل عالمة جماعية لل�سنف الواحد.2.

500-اإ�سعار االعترا�ض على طلب ت�سجيل عالمة تجارية.3.

50-اإ�سعار اإيداع الئحة جوابية ردا على اإ�سعار االعترا�ض على طلب ت�سجيل عالمة تجارية.4.

50-البينات المقدمة من وكيل الجهة المعتر�سة الموؤيدة5.

50-البينات المقدمة من الجهة المعتر�ض عليها وعن كل مرة تقدم فيها.6.

500-تقديم الئحة دعوى حذف ت�سجيل عالمة تجارية اأو �سطبها7.

50-تقديم الئحة جوابية ردا على الئحة دعوى حذف ت�سجيل عالمة تجارية اأو �سطبها8.

50-تقديم بينات الم�ستدعي طالب حذف ت�سجيل عالمة تجارية اأو �سطبها عن كل مرة 9.

50-تقديم بينات الم�ستدعي �سده المطلوب حذف ت�سجيل عالمته التجارية اأو �سطبها عن كل مرة.10.

20-طلب �سماع اأقوال طالب ت�سجيل العالمة التجارية.11.

300-اإ�سدار �سهادة ت�سجيل عالمة تجارية.12.

100-طلب ت�سجيل نقل ملكية عالمة تجارية اأو رهنها اأو الترخي�ض با�ستعمالها.13.

25-طلب اإجراء اأي تغيير في ال�سجل يتعلق بعالمة تجارية14.

350-طلب تجديد ت�سجيل عالمة تجارية15.

20-طلب تحديد ب�سائع اأو ت�سحيح قيد بعالمة تجارية م�سجلة 16.

20-طلب اإلغاء قيد مفرو�ض على ا�ستعمال عالمة تجارية م�سجلة .17.

20-طلب اإجراء تفتي�ض بمقت�سى المادة)77( من هذا النظام .18.

20-طلب اأي �سهادة ي�سدرها الم�سجل19.

20-طلب ت�سديق �سورة اأي م�ستند متعلق بعالمة تجارية.20.

20-اأي طلب لم يرد عليه ن�ض في هذا النظام21.

ملحق رقم 2
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ملحق رقم 3
تصنيف نيس عناوي�ن الفئات )السلع(

الفئة 1: الكيماوي���ات الم�ستخدمة في ال�سناعة 

والعل���وم والت�سوي���ر الفوتوغراف���ي وكذل���ك في 

الزراعة والب�ستنة وزراع���ة الغابات؛ الراتنجات 

ال�سناعية غير المعالجة واأنواع البال�ستيك غير 

المعالج���ة؛  االأ�سمدة، مركب���ات اإخماد النيران؛ 

م�ستح�س���رات �سقي ولحام المع���ادن؛ كيماويات 

لحفظ الم���واد الغذائية؛ م���واد الدباغة؛ المواد 

الال�سقة الم�ستخدمة في ال�سناعة.

الفئة 2 : الدهان���ات والورني�ض والالكية؛ المواد 

الواقي���ة م���ن ال�سداأ وم���واد حف���ظ الخ�سب من 

التل���ف؛ م���واد التلوي���ن؛ م���واد تثبي���ت االأل���وان؛ 

راتنجات طبيعية خام؛ معادن في �سكل رقائق اأو 

م�سحوق ال�ستخدام عمال الدهان وفنيي الديكور 

وعمال الطباعة والفنانين.

الفئ���ة 3:  م�ستح�س���رات اإزال���ة األ���وان االأقم�سة 

ومواد اأخ���رى ت�ستعمل في غ�س���ل وكي المالب�ض؛ 

م�ستح�س���رات تنظي���ف و�سق���ل وجل���ي وك�سط؛ 

اأن���واع ال�ساب���ون؛ والعطور؛ والزي���وت العطرية؛ 

ال�سع���ر؛  ولو�سيون���ات  تجمي���ل  وم�ستح�س���رات 

منظفات اأ�سنان.

الفئ���ة 4:  زي���وت و�سح���وم �سناعي���ة؛ مزلقات، 

تركيب���ات المت�سا����ض وترطيب وتثبي���ت الغبار؛ 

وق���ود )بم���ا في ذلك وق���ود المح���ركات( ومواد 

اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

وبيطري���ة؛  �سيدلي���ة  م�ستح�س���رات   :5 الفئ���ة 

م�ستح�س���رات �سحية لالأغرا����ض الطبية؛ مواد 

حمي���ة غذائية معدة لال�ستعم���ال الطبي واأغذية 

���ع؛ ل�سقات ومواد ت�سميد؛ مواد  �سَّ لالأطفال الرُّ

���رات؛  لدع���م االأ�سن���ان و�سم���ع لالأ�سن���ان؛ ُمَطهِّ

م�ستح�س���رات الإب���ادة الحيوان���ات والح�س���رات 

ال�سارة؛ مبيدات الفطريات ومبيدات االأع�ساب.

الفئ���ة 6: مع���ادن �سائع���ة و�سبائكها؛ م���واد بناء 

معدني���ة؛ مباني معدني���ة متنقلة؛ م���واد معدنية 

لخط���وط ال�س���كك الحديدي���ة؛ كاب���الت وحبال 

واأ�س���الك غي���ر كهربي���ة م���ن مع���ادن �سائع���ة؛ 

م�سنوعات ح���دادة، خ���ردوات معدنية �سغيرة؛ 

موا�سي���ر واأنابي���ب معدني���ة؛ خزائ���ن؛ منتج���ات 

م���ن مع���ادن �سائعة غير واردة ف���ي فئات اأخرى؛ 

خامات.

الفئة 7: اآالت وُعَدُد لالآالت؛ موتورات ومحركات  

)ع���دا م���ا كان منها للمركب���ات البري���ة(؛ ُجَلُب 

و�سٍل لالآالت وعنا�سر نقل الحركة )عدا ما كان 

منه���ا للمركبات البرية(؛ معدات زراعية عدا ما 

انات للبي�ض. يدار باليد؛ ح�سَّ

الفئ���ة 8: ع���دد واأدوات يدوي���ة )ت���دار بالي���د(، 

اأدوات القط���ع الم�ستعملة عل���ى المائدة، اأ�سلحة 

بي�ساء، �سفرات حالقة.

الفئ���ة 9: االأجه���زة واالأدوات العلمية والمالحية 

الت�سوي���ر  واأدوات  واأجه���زة  والم�ساحي���ة 



30

وال�سينمائي واالأجه���زة واالأدوات  الفوتوغراف���ي 

والقيا����ض  ال���وزن  واأدوات  واأجه���زة  الب�سري���ة 

واالإنق���اذ  )االإ�س���راف(  والمراقب���ة  واالإ�س���ارة 

اأو  فت���ح  اأو  تو�سي���ل  واأدوات  اأجه���زة  والتعلي���م؛ 

تحوي���ل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم في الطاقة 

الكهربي���ة؛ اأجه���زة ت�سجي���ل اأو اإر�س���ال اأو ن�س���خ 

ال�سوت اأو ال�سور؛ حامالت بيانات مغناطي�سية، 

اأقرا����ض ت�سجي���ل؛ ماكين���ات بي���ع اآلي���ة، واآليات 

لالأجهزة التي تعمل بقط���ع النقود؛ اآالت ت�سجيل 

النقد واآالت حا�سبة ومع���دات لمعالجة البيانات 

واأجهزة حا�سوب؛ اأجهزة اإخماد النيران.

وطبي���ة  جراحي���ة  واأدوات  اأجه���زة   :10 الفئ���ة 

وط���ب اأ�سنان وبيطرية؛ اأط���راف وعيون واأ�سنان 

ا�سطناعية؛ اأدوات تجبير؛ مواد خياطة الجروح.

الفئة 11: اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار 

والطه���ي والتبريد والتجفي���ف والتهوية واالإمداد 

بالمياه واالأغرا�ض ال�سحية.

الفئ���ة 12: المركب���ات واأجه���زة النق���ل الب���رى 

والجوى والمائي.

الفئ���ة 13: االأ�سلحة النارية والذخيرة والقذائف 

والمتفجرات واالألعاب النارية.

الفئ���ة 14: المع���ادن النفي�س���ة و�سبائكها وال�سلع 

الم�سنوع���ة م���ن مع���ادن نفي�س���ة اأو مطلي���ة بها 

وغير الم�سمول���ة في فئات اأخ���رى؛ المجوهرات 

واالأحج���ار الكريم���ة؛ اأدوات �سناع���ة ال�ساع���ات 

واأدوات قيا�ض الزمن.

الفئة 15: اآالت مو�سيقية.

وال�سل���ع  المق���وى  وال���ورق  ال���ورق   :16 الفئ���ة 

الم�سنوعة من هذه الم���واد وغير الم�سمولة في 

فئ���ات اأخرى؛ المطبوعات؛ م���واد تجليد الكتب؛ 

ال�سور الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق 

الم�ستعملة للقرطا�سي���ة اأو لالأغرا�ض المنزلية؛ 

م���واد ال�ستخ���دام الفناني���ن؛ ُفَر����ض الده���ان اأو 

المكتبي���ة  والل���وازم  الكاتب���ة  االآالت  الر�س���م؛ 

)ع���دا االأثاث(؛ م���واد التدري����ض والتعليم )عدا 

االأجه���زة(؛ الم���واد البال�ستيكي���ة الم�ستخدم���ة 

للتغلي���ف )غي���ر الم�سمولة ف���ي فئ���ات اأخرى(؛ 

حروف الطباعة ف���ي االآالت الطابعة؛ كلي�سيهات 

الطباعة.

الفئ���ة 17: المطاط ومادة الجوتا بر�سا وال�سمغ 

وال�سل���ع  والمي���كا  واالأ�سب�ستو����ض  الراتينج���ي 

الم�سنوع���ة م���ن ه���ذه الم���واد وغي���ر واردة في 

فئات اأخرى؛ الم���واد بال�ستيكية الم�سكلة بالبثق 

لال�ستعم���ال ف���ي ال�سناع���ة؛ مواد تعبئ���ة وح�سو 

وعزل و اأنابيب مرنة غير معدنية.

الفئ���ة 18 : جلود وجلود مقَل���دة و�سلع م�سنوعة 

م���ن ه���ذه الم���واد غي���ر واردة في فئ���ات اأخرى؛ 

جلود حيوان���ات مدبوغة وغير مدبوغة؛ �سناديق 

وحقائ���ب �سف���ر؛ مظالت واقية م���ن المطر ومن 

ال�سم����ض وع�سي للم�سي؛ �سي���اط واأطقم اأحزمة 

و�سروج للحيوانات.

الفئ���ة 19: م���واد بن���اء )غير معدني���ة(؛ اأنابيب 
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�سلب���ة غير معدنية للمبان���ي؛ اإ�سفلت وزفت وقار 

)بيتومي���ن(؛ مبان���ي غي���ر معدنية قابل���ة للنقل؛ 

ب تذكارية غير معدنية. ُن�سُ

الفئ���ة 20: االأث���اث والمراي���ا واإط���ارات ال�سور؛ 

المنتج���ات )غي���ر ال���واردة ف���ي فئ���ات اأخرى( 

الم�سنوع���ة من الخ�س���ب اأو الفلي���ن اأو الغاب اأو 

الخي���زران اأو الخو����ض اأو الق���رون اأو العظام اأو 

الع���اج اأو عظم الح���وت اأو ال�سدف اأو الكهرمان 

اأو عرق اللوؤل���وؤ اأو المير�سوم والمواد البديلة لكل 

هذه المواد اأو من المواد البال�ستيكية.

الفئ���ة 21: اأدوات واأوان���ي واأوعي���ة لال�ستعم���ال 

المنزلي وللمطبخ؛ اأم�ساط واإ�سفنج، ُفَر�ض )عدا 

ُفَر����ض التلوين اأو الدهان(؛ م���واد �سنع الُفَر�ض؛ 

للجل���ي؛ زج���اج  اأدوات تنظي���ف؛ �سل���ك �سل���ب 

غي���ر م�سغ���ول اأو ن�س���ف م�سغول )ع���دا الزجاج 

الم�ستعمل في المبان���ي(؛ اأواني زجاجية واأواني 

خ���زف �سين���ي واأوان���ي خزفي���ة غي���ر واردة في 

الفئات االأخرى.

الفئ���ة 22: الحبال والخي���وط وال�سباك والخيام 

واالأكيا����ض  واالأ�سرع���ة  والم�سم���ع  والمظ���الت 

والحقائب )غير الواردة في فئات اأخرى(؛ مواد 

التبطي���ن والح�سو )عدا م���ا كان من المطاط اأو 

البال�ستيك(؛ مواد الن�سيج من االألياف الخام.

الفئة 23: الغزل والخيوط الم�ستخدمة في الن�سيج.

الفئ���ة 24: المن�سوج����ات ومنتج����ات الن�سي����ج غير 

الواردة في فئات اأخرى، اأغطية الفرا�ض  والموائد.

الفئة 25: المالب�ض واألب�سة القدم واأغطية الراأ�ض.

زات وال�سرائط  م���ات والُمَط���رَّ الفئ���ة 26: الُمَخرَّ

والع���راوي  والخطاف���ات  االأزرار  والجدائ���ل؛ 

والدبابي�ض واالإبر؛ الزهور اال�سطناعية.

الفئ���ة 27: ال�سجاد والب�س���ط والح�سر ومفار�ض 

الح�سير وم�سمع فر����ض االأر�سيات ومواد اأخرى 

لتغطي���ة االأر�سي���ات، والمعلق���ات الجدارية غير 

الن�سيجية.

الفئة 28: العاب واأدوات اللعب؛ اأدوات الريا�سة 

البدني���ة غي���ر الم�سمول���ة ف���ي الفئ���ات االأخرى؛ 

زخارف الأ�سجار عيد الميالد.

واأ�سم���اك ودواج���ن ولح���وم  لح���وم  الفئ���ة 29: 

ال�سي���د؛ ُخال�سات لح���وم؛ فواك���ه وخ�سراوات 

محفوظة ومجم���دة وُمج���ففة ومط���بوخة؛ ُهالم 

ومربي���ات وفواك���ة مطب����وخ���ة بال�سك���ر؛ بي����ض 

وحليب ومنتج���ات األبان؛ زي���وت ودهون �سالحة 

لالأكل.

وال�سك���ر  وال���كاكاو  وال�س���اي  الب���ن   :30 الفئ���ة 

واالأرز ون�س���ا التابي���وكا ون�س���ا ال�ساج���و والقهوة 

والم�ستح�س���رات  الدقي���ق  اال�سطناعي���ة؛ 

جنات  الم�سنوع���ة م���ن الحب���وب والخب���ز والُمعَّ

والحلوي���ات والمثلج���ات؛ ع�س���ل النح���ل والع�سل 

االأ�س���ود؛ الخمي���رة وم�سح���وق الخبي���ز؛ المل���ح 

)التواب���ل(؛  وال�سل�س���ات  الخ���ل  والخ���ردل؛ 

البهارات؛ والثلج.

الفئة 31 : منتج���ات زراعية وب�ستانية ومنتجات 
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غاب���ات وِغالل غي���ر م�سمولة في فئ���ات اأخرى؛ 

حيوانات حية؛ فواكه وخ�سراوات طازجة؛ بذور 

ونباتات طبيعية وزهور؛ مواد غذائية للحيوانات 

و�سعير منقوع.

الفئ���ة 32: البي���رة؛ والمي���اه المعدني���ة والغازية 

والم�سروبات االأخ���رى غير الكحولية؛ م�سروبات 

وع�سائر الفواك���ه؛ اأ�سربة وم�ستح�سرات اأخرى 

ل�سنع الم�سروبات.

الفئ���ة 33: الم�سروب���ات الكحولي���ة )با�ستثن���اء 

البيرة(.

الفئة 34: التبغ واأدوات المدخنين والثقاب.

الخ�دم��ات
الفئ���ة 35 : الدعاي���ة واالإع���الن واإدارة وتوجي���ه 

االأعمال واالأن�سطة المكتبية.

الفئ���ة 36 : التاأمي���ن، ال�سوؤون المالي���ة، ال�سوؤون 

النقدية وال�سئون العقارية.

الفئ���ة 37 : اإن�ساء المبان���ي واالإ�سالح وخدمات 

التركيب.

الفئة 38: االت�ساالت عن بعد.

الفئ���ة 39: النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم 

الرحالت وال�سفر.

الفئة 40: معالجة المواد.

الفئة 41: التعليم، والتدريب والترفيه واالأن�سطة 

الريا�سية والثقافية.

الفئ���ة 42: الخدم���ات العلمية والتقنية وخدمات 

خدم���ات  به���ا؛  المتعلق���ة  والت�سمي���م  البح���ث 

التحاليل واالأبحاث ال�سناعية؛ خدمات ت�سميم 

وتطوير معدات وبرمجيات الحا�سوب.

الفئ���ة 43 : خدمات توفير االأطعمة والم�سروبات 

واالإقامة الموؤقتة.

الخدم���ات  الطبي���ة؛  الخدم���ات   :44 الفئ���ة 

البيطري���ة؛ خدم���ات العناية ال�سحي���ة والعناية 

بالتجميل لالإن�ساأن اأو الحيوان؛ خدمات الزراعة 

وفالحة الب�ساتين والغابات.

الفئ���ة 45: خدم���ات قانوني���ة؛ خدم���ات اأمني���ة 

لحماية الممتلكات واالأف���راد خدمات؛ �سخ�سية 

اآخ���رون تلبي���ة لحاج���ات  واجتماعي���ة يقدمه���ا 

االأفراد. 








