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SCT/43/8 

 باإلنكلیزیةاألصل: 
 2020أكتوبر  14 التاریخ:

اللجنة الدائمة المعنیة بقانون العالمات التجاریة والتصامیم الصناعیة والمؤشرات 
 الجغرافیة

 األربعونو الثالثة الدورة
 2020 نوفمبر 26إلى  23جنیف، من 

 الردود على االستبیان الخاص بحمایة العالمات الوطنیة في الدول األعضاء

 األمانة من إعدادوثیقة 

في ختام الدورة الثانیة واألربعین للجنة  .1
الدائمة المعنیة بقانون العالمات التجاریة 
والتصامیم الصناعیة والمؤشرات الجغرافیة 

، دعا رئیس اللجنة وفد بیرو )لجنة العالمات(
إلى موافاة األمانة باقتراح مشروع استبیان 

بشأن حمایة العالمات الوطنیة في الدول األعضاء. 
ودعا الرئیس األعضاء إلى تقدیم األسئلة التي 
 31یرغبون في إدراجھا في مشروع االستبیان قبل 

من الوثیقة  23الفقرة ( 2019دیسمبر 
SCT/42/8( األمانة، بحلول ذلك التاریخ، . وتلقت

مساھمات من الدول األعضاء التالیة: أسترالیا 
 والبرازیل وإكوادور وبیرو وسویسرا.

وجم�عت األمانة كل األسئلة التي تلقتھا في  .2
، وأعد�ت على أساسھا SCT/43/3 Rev.2الوثیقة 

مشروع استبیان بشأن حمایة العالمات الوطنیة في 
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 .SCT/43/7 Provالوثیقة  الدول األعضاء. وُنشرت
على الصفحة اإللكترونیة المخصصة للجنة 

العالمات، وظل باب التعلیق علیھا عبر المنتدى 
مایو  31اإللكتروني للجنة العالمات مفتوحًا حتى 

2020. 

وتلقت األمانة، بحلول ذلك التاریخ، تعلیقات  .3
من الدول األعضاء التالیة: بیالروس وشیلي 

بان وبیرو والوالیات المتحدة وكوستاریكا والیا
. وأرسل االتحاد األوروبي أیضًا )6(األمریكیة 
. وفضالً عن ذلك، أرسلت المنظمات )1(تعلیقاتھ 

غیر الحكومیة التالیة تعلیقاتھا إلى األمانة: 
االتحاد الدولي لمحامي الملكیة الفكریة 

)FICPI(  والجمعیة الدولیة للعالمات التجاریة
)INTA( )2(. 

واستنادًا إلى التعلیقات الواردة، أعد�ت  .4
 SCT/43/7األمانة النسخة النھائیة من الوثیقة 

"استبیان بشأن حمایة العالمات الوطنیة في 
الدول األعضاء" ودعت الدول األعضاء إلى الرد 

عن طریق  2020سبتمبر  23على االستبیان بحلول 
أداة إلكترونیة الستطالع اآلراء متاحة باللغات 

اإلنكلیزیة والعربیة والصینیة والفرنسیة 
 والروسیة واإلسبانیة.

وتلقت األمانة، بحلول ذلك التاریخ، ردودًا  .5
من الدول األعضاء التالیة: الجزائر، والبحرین، 

والبرازیل، وكندا، وكولومبیا، وكوستاریكا، 
وكرواتیا، والجمھوریة التشیكیة، والدانمرك، 

وجورجیا،  وإكوادور، وإستونیا، وفرنسا،
وألمانیا، وھنغاریا، وآیسلندا، والیابان، 

وقیرغیزستان، ولیتوانیا، ومدغشقر، والمكسیك، 
والجبل األسود، والمغرب، وھولندا، وعمان، 

وبیرو، والفلبین، والبرتغال، وجمھوریة كوریا، 
وجمھوریة مولدوفا، والمملكة العربیة 

السعودیة، وسیشیل، وسنغافورة، وإسبانیا، 
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دان، والسوید، وسویسرا، وتایلند، والسو
وأوكرانیا، والمملكة المتحدة، والوالیات 

المتحدة األمریكیة، وأوروغواي، وأوزبكستان، 
. وأرسل االتحاد األوروبي أیضًا )44(وفییت نام 

 .)1(رده على االستبیان 

ویعرض مرفق ھذه الوثیقة كل الردود الواردة  .6
 یة.على االستبیان على شكل بیانات إحصائ

إن لجنة  .7
العالمات مدعوة إلى 

النظر في مضمون 
 ھذه الوثیقة.

 [یلي ذلك المرفق]
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 المرفق
 

استبیان بشأن حمایة العالمات الوطنیة في 
 الدول األعضاء

الجزء األول: تعریف العالمة الوطنیة واألساس 
 والمحتوىالمنطقي السیاساتي 

في البلد المجیب، یمكن وصف العالمة  – 1السؤال 
 الوطنیة بأنھا:

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

 
 الردود االختیارات

إشارة ُتستخدم كعنصر مرئي في أي سیاسة أو 
استراتیجیة تھدف إلى تعزیز الھویة الوطنیة 

 أو صورة البلد أو كلیھما

73% 33 

 6 %13 ال ینطبق

 11 %24 غیر ذلك، ُیرجى التحدید

 45 مجموع المجیبین
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13%

24%

یاسة إشارة تُستخدم كعنصر مرئي في أي س
أو استراتیجیة تھدف إلى تعزیز الھویة

الوطنیة أو صورة البلد أو كلیھما

ال ینطبق غیر ذلك، یُرجى التحدید
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 البلد غیر ذلك، ُیرجى التحدید 
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مساعدة صناعة األغذیة والزراعة الكندیة   .1
في تمییز منتجاتھا محلیًا ودولیًا بوصفھا 

 منتجات كندیة.

 كندا

ُتفھم العالمة الوطنیة بأنھا اإلشارة   .2
المستخدمة لتمییز القیم االجتماعیة 
واالقتصادیة للبلد وتنوعھ البیولوجي 

وصورتھ وسمعتھ وغیرھا من القیم، 
 والترویج لھا وإبرازھا.

 إكوادور

تحدید إجراءات الدولة وإعالناتھا تحدیدًا   .3
أفضل بغیة توضیح المعلومات وجعلھا 
 مفھومة للمواطنین (عالمة الدولة).

 فرنسا

ال نطلق مصطلح العالمة الوطنیة على   .4
المرئیة أو الھویة المحددة اإلشارة 

لسیاسات البلد أو استراتیجیاتھا فحسب. 
وإنما ھي مزیج فرید ومتعدد األبعاد من 

العناصر یشیر إلى اإلدراك والفھم 
المباشرین وغیر المباشرین لثقافة البلد 
وتراثھ وقیمھ وشعبھ وسیاساتھ وسلوكیاتھ 

وسمعتھ وصورتھ في أذھان الجمھور 
 المستھدف.

 الیتوانی

إشارة ُتستخدم كعنصر مرئي أو غیر مرئي   .5
في أي سیاسة أو استراتیجیة تھدف إلى 
 تعزیز الھویة الوطنیة أو صورة البلد.

 مدغشقر

التوسیم الوطني ھو العملیة التي تساعد   .6
 في رسم صورة جیدة وإیجابیة للبلد.

الجبل 
 األسود

لیس لدینا مفھوم العالمة الوطنیة كما ھو   .7
ذلك، یمكن تسجیل العالمات موصوف. ومع 

التجاریة (العالمات الفردیة والجماعیة 
وعالمات التصدیق) المتعلقة بالھویة 

الوطنیة و/أو صورة البلد وفقًا لقواعد 
 العالمات التجاریة المعمول بھا.

 ھولندا

العالمة التجاریة ھي میزة یضعھا التاجر   .8
لیمیز منتجاتھ / خدماتھ عن بقیة 

 ات المطروحة في االسواقالمنتجات/الخدم

 عمان

إشارة ُتستخدم في سیاسة أو استراتیجیة   .9
تھدف إلى تعزیز الھویة الوطنیة أو صورة 

 البلد أو كلیھما.

 إسبانیا
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ھل اّتخذ البلد المجیب أي [قرار]  - 2السؤال 
لوضع واستخدام إشارة یمكن وصفھا على أنھا 

 عالمة وطنیة؟

 
 الردود االختیارات

 10 %22 ال

 27 %60 نعم

 5 %11 لیس بعد، لكنھ یخطط للقیام بذلك

 3 %7 ال ینطبق

 45 مجموع المجیبین

إذا كانت اإلجابة نعم، أي من الجھات التالیة 
 اتخذت القرار:

22%

60%
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ال نعم لیس بعد، لكنھ یخطط للقیام بذلك ال ینطبق
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إشارة ذات نطاق وطني ُتستخدم لتحدید   .10
األنشطة التي تقوم بھا الدولة مثل 
األنشطة المضطلع بھا في إطار برامج 

لمنتجات محددة أو السیاحة أو الترویج 
 الطاقة أو مسائل أخرى.

 سویسرا

إشارة أو مجموعة من اإلشارات ُتستخدم   .11
 بھدف الترویج للبلد في العالم.

 أوكرانیا
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 الردود االختیارات

 20 %74 ُیرجى التحدید -ھیئة عامة 

 5 %19 ُیرجى التحدید -ھیئة شبھ عامة 

 0 %0 ُیرجى التحدید -ھیئة خاصة 

 2 %7 ُیرجى التحدید -ھیئة أخرى 

 27 مجموع المجیبین
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 البلد ُیرجى التحدید 

البراز وزارة السیاحة  1
 یل

حكومة كندا: وزارة الزراعة واألغذیة   2
 )AAFCالزراعیة الكندیة (

 كندا

اتخذت الحكومة ھذا القرار مباشرًة في عام   3
2004. 

كولومب
 یا

ھذا القرار اتخذ مكتب رئیس الجمھوریة   4
) ICTبالتنسیق مع مجلس كوستاریكا للسیاحة (

ووكالة كوستاریكا لترویج التجارة الخارجیة 
)PROCOMER.( 

كوستار
 یكا

وزارة السیاحة والریاضة وغرفة التجارة   5
 الكرواتیة

كرواتي
 ا

الدانم ھذا القرار VisitDenmarkاتخذت مؤسسة   6
 رك

إكوادو رئاسة الجمھوریة.  7
 ر

اسم الھیئة شبھ العامة ھو   8
Entreprise Estonia  وھي تعمل تحت إشراف

وزارة الشؤون االقتصادیة واالتصاالت. ومؤسسة 
Entreprise Estonia  ھي مؤسسة وطنیة تھدف

إلى تنمیة اقتصاد إستونیا. ویمكن االطالع على 
مزید من المعلومات عبر الموقع اإللكتروني 

 https://www.eas.ee/eas/?lang=en التالي:

إستوني
 ا

جھاز المعلومات الفرنسي (یخضع لسلطة رئیس   9
 الوزراء).

 فرنسا

ألماني الحكومة االتحادیة  0
 ا

ھنغاري وكالة السیاحة المجریة  1
 ا

ھیئة من القطاعین العام والخاص اسمھا   2
"Promote Iceland وزارة " بالتعاون مع

 السیاحة.

آیسلند
 ا

اتخذت حكومة جمھوریة لیتوانیا خطوات إلنشاء   3
العالمة الوطنیة. وال تزال المسابقة على 

لیتوان
 یا

https://www.eas.ee/eas/?lang=en
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إنشاء العالمة الوطنیة جاریة فلم تكن 
النتیجة النھائیة معروفة في تاریخ إرسال 

 الرد على االستبیان.

الجبل  حكومة الجبل األسود، وزارة االقتصاد  4
 األسود

توجد عالمات بحسب القطاع (الصناعة الحرفیة   5
والزراعة وما إلى ذلك). واتخذت القطاعات 

المعنیة، مثل قطاع الصناعة التقلیدیة وقطاع 
الزراعة (وكالة التنمیة الزراعیة والمؤسسة 
المستقلة لمراقبة وتنسیق الصادرات)، ھذا 

 القرار.

 المغرب

ید بان الطلب عند ادخال البیانات یتطلب تحد  6
وطني اضافة الى الرقم التسلسلي للطلب 
واخیرا ان االستمرات بین الطلب الوطني 

 الدولي مختلفة تماما

 عمان

وكالة تشجیع الصادرات والسیاحة في بیرو   7
)PROMPERÚ.( 

 بیرو

جمھوري الجھاز الكوري للثقافة واإلعالم  8
ة 

 كوریا

على مر السنین، تم استحداث عدة عالمات وطنیة   9
، 21864وحمایتھا بوصفھا عالمات تجاریة (رقم 

 32253، و26104و
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti

/Search.aspx وسنشیر في االستبیان إلى .(
اإلشارة المسج�لة بوصفھا العالمة التجاریة رقم 

رة مسج�لة . وفي البدایة، كانت اإلشا27307
باسم وكالة السیاحة وھي ھیئة إداریة مركزیة 

تابعة للحكومة. ثم أعید تنظیم وكالة 
السیاحة عن طریق الدمج مع (استیعاب) وكالة 

 االستثمار.

جمھوري
ة 

مولدوف
 ا

وھي  -ات�خذ القرار باالشتراك بین ھیئة عامة   0
وھیئتین شبھ  -وزارة االتصاالت والمعلومات 

تابعتین لوزارة التجارة والصناعة عامتین 
ھما مجلس السیاحة في سنغافورة ومجلس 

 التنمیة االقتصادیة في سنغافورة.

سنغافو
 رة
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حكومة إسبانیا، عن طریق وزارة الشؤون   1
الخارجیة واالتحاد األوروبي والتعاون 

)MAEUEC( 

إسباني
 ا

قد�مت شركة فیدرالیة طلب العالمة بموجب   2
وھذه الشركة ھي المسؤولة عن القانون العام. 

تشجیع الطلب على السفر وقضاء العطالت في 
 سویسرا.

 سویسرا

ھیئة عامة: وزارة الزراعة والتعاونیات،   3
ووزارة التجارة، وغیرھما. وھیئة شبھ عامة: 

 ھیئة تایلند للسیاحة وغیرھا

 تایلند

أوكران مجلس وزراء أوكرانیا  4
 یا

 فییت وزارة الصناعة والتجارة  5
 نام
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صور للعالمة (للعالمات) الوطنیة المستخدمة في 

 البلدان المجیبة:

 الصورة البلد

البرازي .1
 ل

 
 كندا .2

 
كولومبي .3

 ا

 
كوستاري .4

 كا

 
 FULL OF LIFE كرواتیا .5

 
HRVATSKA, PUNA ŽIVOTA 
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الدانمر .6
 ك

 
 

 إستونیا .7

 
 

 عالمة فرنسا: فرنسا .8

 
  

 عالمة الدولة:

 
 جورجیا .9

 
 ألمانیا .10
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 ھنغاریا .11

 
  آیسلندا .12

 
 

الجبل  .13
 األسود

 
 المغرب .14

 
 بیرو .15

 
جمھوریة  .16

 مولدوفا

 
سنغافور .17
 ة
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 إسبانیا .18

  
 

 سویسرا .19

 
 

 تایلند .20
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أوكراني .21
 ا

 
 

أوروغوا .22
 ي

 
فییت  .23

 نام

 

ما ھو األساس المنطقي السیاساتي  - 3السؤال 
الكامن وراء استحداث العالمة الوطنیة الُمشار 

 ؟2إلیھا في السؤال 

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)
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 الردود االختیارات

 29 %91 الترویج للسیاحة

 23 %72 جذب االستثمارات

 9 %28 جذب العمال

 23 %72 زیادة الصادرات

 27 %84 الترویج للسلع و/أو الخدمات المحلیة

 18 %56 زیادة القدرة التنافسیة

 16 %50 تعزیز العالقات الخارجیة

الترویج لثقافة البلد أو تقالیده أو قیمھ 
 أو جوانبھ اإلیجابیة داخلیًا وخارجیاً 

84% 27 

 30 %94 تعزیز مكانة البلد

 0 %0 ال ینطبق

 4 % 13 ُیرجى التحدید -غیر ذلك 

 32 مجموع المجیبین

 

 البلد ُیرجى التحدید -غیر ذلك  

استقطاب الخریجین والمرشحین لنیل درجة   .1
 الدكتوراه.

 ألمانیا

جعل تصریحات الدولة أوضح للمواطن (عالمة   .2
 فرنسا وعالمة الدولة).

 فرنسا

وفقًا لمفھوم الترویج ألوكرانیا في   .3
العالم ومصالحھا في الفضاء المعلوماتي 
العالمي المعتمدین بموجب المرسوم رقم 

739-p  الصادر عن مجلس وزراء أوكرانیا
الترویج ألوكرانیا  -: 2016-10-11بتاریخ 

في موارد المعلومات العالمیة وموارد 
المعلومات الوطنیة في البلدان األجنبیة 

من أجل تعزیز مصالحھا السیاسیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 

وتعزیز أمنھا القومي والحفاظ على سالمة 
رسم صورة إیجابیة ألوكرانیا  -یھا؛ أراض

عن طریق نشر معلومات محایدة عن مزایاھا 
التنافسیة ومواطن قوتھا وإنجازاتھا على 

 أوكرانیا
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المستوى العالمي وتعاونھا على نطاق 
االندماج في  -واسع مع المجتمع الدولي؛ 

الفضاء المعلوماتي العالمي وتأكید صورة 
أوكرانیا كشریك تجاري موثوق بھ ودولة 

ذات تاریخ وثقافة زاخرین وإمكانات 
كبیرة في اإلنتاج والتصدیر والسیاحة 

االضطالع بأعمال منتظمة  -واالستثمار؛ 
وسریعة ومنسقة ومشتركة بین المؤسسات في 
مجال إعداد معلومات صادقة وغیر متحزیة 

عن أوكرانیا ونشرھا في الفضاء 
المعلوماتي العالمي، وبخاصٍة فیما یتعلق 

المحددة، فضالً عن تعزیز جاذبیة  بمناطقھا
 أوكرانیا في مجاَلي السیاحة واالستثمار.

 إسبانیا الترویج لإلسبانیة.  .4
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(أ) ھل تحتوي العالمة الوطنیة،  - 4السؤال 
كلیًّا أو جزئیًّا، على اسم البلد (في صیغتھ 

 الكاملة أو المختصرة)؟

 
 الردود االختیارات

 1 %3 ال

 28 %88 نعم

 3 %9 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

 إذا كانت اإلجابة ال، ُیرجى تحدید السبب.

(ب) ھل تحتوي العالمة الوطنیة، كلیًّا أو جزئیًّا، 
على إشارة (إشارات) كانت موضوع إخطار بموجب 

(ثالثًا) من اتفاقیة باریس لحمایة 6المادة 

3%

88%
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ال نعم ال ینطبق
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 البلد الردود 

یظھر اسم البلد في عالمات وطنیة أخرى   .1
للمالك نفسھ. ومن الناحیة العملیة، 
 ُتستخدم العالمة حالیًا مع اسم البلد.

 سویسرا
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الملكیة الصناعیة (الُمشار إلیھا فیما یلي 
 باسم "اتفاقیة باریس")؟

 
 الردود االختیارات

 17 %53 ال

 10 %31 نعم

 5 %16 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

(ج) ھل تحتوي العالمة الوطنیة، كلیًّا أو جزئیًّا، 
 على عناصر محمیة بموجب عالمة مسّجلة؟

53%

31%

16%

ال نعم ال ینطبق
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



SCT/43/8 
Annex 
17 
 

 
 الردود االختیارات

 6 %19 ال

 19 %59 نعم

 7 %22 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

(د) ھل تحتوي العالمة الوطنیة، كلیًّا أو جزئیًّا، 
المثال: حیوانات على رموز أخرى (على سبیل 

 ونباتات وآثار)؟

 

19%
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%



SCT/43/8 
Annex 
18 
 

 الردود االختیارات

 14 %44 ال

 12 %38 نعم

 6 %19 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

 إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى التحدید.

 البلد الردود 

یتكون الشعار من خمسة أشكال ھندسیة   .1
تمثل مناطق كولومبیا الخمس. ولكل منھا 

للثروة، واألزرق لون وداللة: فاألصفر 
للبحار وكل الموارد المائیة في البلد، 
واألخضر للجبال والسھول، واألحمر للموھبة 
ودفء الشعب، واألرجواني لمجموعة متنوعة 

من الزھور (السحلبیة). ویتكون عنصر 
" وھو رمز البلد على COالكلمة من "

اإلنترنت وھو الرمز الدولي المكون من 
نظمة الدولیة حرفین الذي عرفت بھ الم

) البلد منذ عام ISOلتوحید المقاییس (
1974. 

 كولومبیا

عنصر على شكل قلب مع ألوان وشكل یشبھ   .2
 العلم الدانمركي

 الدانمرك

إشارة على شكل حلزوني تمثل تركز تنوع   .3
 العالم في مركز الشكل.

 إكوادور

 ألمانیا زھور دالیا باأللوان الوطنیة أللمانیا  .4

الوطني ولكن لیس على شكل ألوان العلم   .5
 علم.

 ھنغاریا

الجبل  النسر ذو الرأسین.  .6
 األسود

العالمة ربما تاخذ اشكال عدیدة رسمة   .7
حیوان او نبات اي اي شكل یمزھا عن بقیة 

 العالمات

 عمان

تتكون اإلشارة من رمز "شجرة الحیاة"   .8
 المرسوم على الطراز الوطني.

جمھوریة 
 مولدوفا
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ھل اسُتبدلت العالمة الوطنیة أو  - 5السؤال 
 ُعّدلت في السنوات األخیرة؟

 
 الردود االختیارات

 13 %41 ال

 11 %34 نعم

 8 %25 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى اإلشارة، إذا أمكن، 
إلى عدد المّرات التي اسُتبدلت أو ُعّدلت فیھا 

واإلشارة، وأسباب ذلك والسنوات العالمة الوطنیة 
 التي طرأ فیھا االستبدال أو التعدیل.

41%
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الوطني للعالمة الوطنیة شعار النبالة   .9
"Marca España (عالمة إسبانیا) وعنصر "

تصویري یشبھ كرة أرضیة للعالمة الوطنیة 
"España Global.(إسبانیا العالمیة) " 

 إسبانیا

 سویسرا إدیلویس (كف األسد).  .10

 تایلند الفیل واألرز والطاووس وغیرھا  .11

 أوكرانیا "UAالرمز الدولي لدولة أوكرانیا "  .12

 البلد الردود 

وحلت محل العالمة  2019تغیرت في عام   .1
 .2015المنشأة في عام 

 البرازیل
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عُدِّلت العالمة الوطنیة مرة واحدة في عام   .2
2012. 

وُأطلقت الحملة األولى تحت شعار 
"Colombia es Pasión كولومبیا) "

وأدت إلى تسجیل  2005الحبیبة) في عام 
عالمات تجاریة مختلفة. وتھدف العالمة إلى 

تحسین صورة الكولومبیین في العالم 
بالتعبیر عن إبداعھم وحیلتھم ومواھبھم 

 ودفئھم.
، أي بعد سبع سنوات من 2012وفي عام 

حملة "كولومبیا الحبیبة" الرامیة إلى 
بر من الضروري رفع مكانة البلد، اعتُ 

االستعاضة عنھا بعالمة تحتوي على عنصر 
أكثر عقالنیة وحقائق وبیانات یمكن 

التحقق منھا وال تكون جملة وإنما اسم 
البلد ورمزھا الدولي. ولذلك اسُتبدلت 

 بالعالمة الوطنیة الحالیة.

 كولومبیا

 فیما یخص عالمة فرنسا:  .3
 ؛2008في عام  France.frإنشاء شعار  -
إنشاء عالمة فرنسا وعالمات للقطاعات  -

 2019الفرعیة في عام 
 وفیما یخص عالمة الدولة:

تجمع  1999إنشاء عالمة حكومیة في عام  -
بین كل الھیئات الحكومیة تحت شعار 

 لماریان قابل للتعدیل؛
 2020إنشاء عالمة للدولة في عام  -

تنطبق على الجھات العاملة للدولة فضالً 
وزاري والخدمات عن المستوى ال

الالمركزیة: ویستند ھذا المعرف الجدید 
المتجانس للدولة إلى عالمة ماریان 

المنقحة. وبتوحید مختلف عالمات الدولة، 
ُوضعت ھذه العالمة بوصفھا استراتیجیة 

 لعالمة الدولة.

 فرنسا

ثالث مرات في السنوات العشرین الماضیة   .4
من أجل تحدیث العالمة ودمج شعار مصور 
ومكتوب جدید. وكانت أحدث مرة في عام 

2018. 

 ھنغاریا
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حُدِّثت العالمة الوطنیة مرة بعد تحدیث   .5
السیاسة التي تنظم العالمة. وتتكون 

 النسخة الحالیة من كلمات وصورة.

 آیسلندا

مرة واحدة. وأول محاولة إلنشاء العالمة   .6
الوطنیة وتسجیلھا كعالمة تجاریة كانت في 

وزارة السیاحة)  -(المالك  2008عام 
 41و 39و 35للخدمات المدرجة في األصناف 

من تصنیف نیس. وانقضت مدة التسجیل. 
وأسباب قرار االستبدال ھي الرؤیة 
واالستراتیجیة الجدیدتان للترویج 
-2020للیتوانیا في الخارج في الفترة 

2030 

 لیتوانیا

في البدایة، صُممت عالمة تحتوي على كلمة   .7
مولدوفا ثم صُممت عالمة تحتوي على شكل 

" Invest Moldovaمماثل وعبارة "
(االستثمار في مولدوفا). وتشدد ھذه 

اإلشارة البدیلة على جاذبیة االستثمارات 
 في جمھوریة مولدوفا.

 مولدوفا

كانت في سنغافورة بعض العالمات للسیاحة   .8
 واألعمال التجاریة على مر السنین.

 Surprising Singapore -السبعینیات 
 (سنغافورة المفاجآت)

1996 - Singapore New Asia  سنغافورة)
 آسیا الجدیدة)

2004 - Uniquely Singapore  سنغافورة)
 الفریدة)

2010 – YourSingapore  / (السیاحة)
 جاھزة للمستقبل

وكان مجلس السیاحة في سنغافورة یتولى 
إدارة استخدام عالمة سنغافورة الوطنیة 

، قرر مجلس 2017لألعمال. وفي عام 
التنمیة االقتصادیة ومجلس السیاحة في 
سنغافورة أنھ من المنطقي إنشاء عالمة 

 مشتركة وموحدة.

 سنغافورة

" Marca Españaُأنشئت العالمة الوطنیة "  .9
وحلت محلھا العالمة الوطنیة  2012في عام 

"España Global بعد تغیر  2018" في عام
 الحكومة.

 إسبانیا



SCT/43/8 
Annex 
22 
 

  

سُجِّلت النسخة األولى من العالمة في عام   .10
. ثم سُجِّلت عدة عالمات ولكن دون 1995

تغییر العنصر األساسي (إدیلویس مع صلیب 
سویسري). ثم ُأودعت العالمات الالحقة 

ع عناصر تصویریة لمنتجات/خدمات جدیدة م
 إضافیة.

 سویسرا
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 الجزء الثاني: االعتراف والملكیة واإلدارة

ھل العالمة الوطنیة معترف بھا  - 6السؤال 
رسمیًا بموجب صك قانوني مخصص (قانون أو الئحة 
أو تشریع أو إجراء أو اعتراف مثالً) في البلد 

 المجیب؟

 
 الردود االختیارات

 13 %41 ال

 12 %38 نعم

 7 %22 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى تقدیم الرابط إلى 
 الصك القانوني المخصص المعني.
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الب الردود 
 لد

1  www.embratur.gov.br/piembratur-
new/opencms/estrutura/manual-marca-

brazil.pdf 

الب
راز
 یل

http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-brazil.pdf
http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-brazil.pdf
http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-brazil.pdf
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كند ) (ن).1( 9قانون العالمات التجاریة، القسم   2
 ا

الئحة تنفیذ واستخدام العالمة الوطنیة  −  3
-RE-37669لكوستاریكا، المرسوم التنفیذي رقم 

COMEX-TUR  والمكمل بالمرسوم التنفیذي رقم
38356-RE-COMEX-TUR. 

الئحة ترخیص العالمة الوطنیة لتشجیع السیاحة  −
-38271في كوستاریكا، المرسوم التنفیذي رقم 

MP-TUR. 

 الالئحة المنظمة الستخدام العالمة الوطنیة. −

كوس
تار
 یكا

4  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/
243 

الد
انم
 رك

5  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/e
c/ec075es.pdf 

إكو
ادو
 ر

6  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1
725.KOR&txtreferer=00000001.txt 

ھنغ
اري
 ا

7  http://www.sluzbenilist.me/pregled-
dokumenta/?id={A2CA1CCE-C569-4E2A-

842F-%206817969082DE} 

الج
بل 
األس
 ود

عما الصك القانوني ھي شھادة تسجیل العالمة التجاریة  8
 ن

9  https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales
/otorgan-caracter-oficial-a-la-marca-pais-
peru-decreto-supremo-n-003-2012-mincetur-

751496-
2/#:~:text=DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%B0%20003 

بیر
 و

0  https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-
2012-8672-consolidado.pdf 

إسب
اني
 ا

بتاریخ  416الئحة مجلس الوزراء في أوكرانیا رقم   1
"بعض المسائل المتعلقة بشكل إشارة  10-5-2018

(عالمة) أوكرانیا" 

أوك
ران
 یا

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/243
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/243
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1725.KOR&txtreferer=00000001.txt
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1725.KOR&txtreferer=00000001.txt
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7bA2CA1CCE-C569-4E2A-842F-%206817969082DE%7d
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7bA2CA1CCE-C569-4E2A-842F-%206817969082DE%7d
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7bA2CA1CCE-C569-4E2A-842F-%206817969082DE%7d
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-caracter-oficial-a-la-marca-pais-peru-decreto-supremo-n-003-2012-mincetur-751496-2/#:%7E:text=DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%B0%20003
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-caracter-oficial-a-la-marca-pais-peru-decreto-supremo-n-003-2012-mincetur-751496-2/#:%7E:text=DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%B0%20003
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-caracter-oficial-a-la-marca-pais-peru-decreto-supremo-n-003-2012-mincetur-751496-2/#:%7E:text=DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%B0%20003
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-caracter-oficial-a-la-marca-pais-peru-decreto-supremo-n-003-2012-mincetur-751496-2/#:%7E:text=DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%B0%20003
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-caracter-oficial-a-la-marca-pais-peru-decreto-supremo-n-003-2012-mincetur-751496-2/#:%7E:text=DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%B0%20003
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-8672-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-8672-consolidado.pdf
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ھل یرد تعریف مصطلح "العالمة  - 7السؤال 
الوطنیة" في الصك القانوني المخصص والُمشار 

 ؟6إلیھ في السؤال 

 
 الردود االختیارات

 8 %62 ال

 5 %38 نعم

 0 %0 ال ینطبق

 13 مجموع المجیبین

 إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى تقدیم التعریف.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-
2018-%D0%BF#Text 

2  https://marcapaisuruguay.gub.uy/convenios/ أور
وغو
 اي

3  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal
/chinhphu/hethongvanban?%20class_id=2&_page=

1&mode=detail&document_id=198011 

فیي
ت 
 نام

 البلد الردود 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2018-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2018-%D0%BF#Text
https://marcapaisuruguay.gub.uy/convenios/
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?%20class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198011
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?%20class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198011
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?%20class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198011
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الئحة تنفیذ واستخدام العالمة الوطنیة  −  .1
لكوستاریكا، المرسومان التنفیذیان 

-38356ورقم  RE-COMEX-TUR-37669رقم 
RE-COMEX-TUR على ما  5. تنص المادة

یلي: "العالمة الوطنیة لكوستاریكا ھي 
أداة استراتیجیة للقدرة التنافسیة 

وتعریف البلد وترسیخ سمعتھ والترویج 
لھ وجذب الجماھیر الداخلیة والخارجیة 

تعزیزًا لتنمیة الصادرات واالستثمار 
 والسیاحة."

الئحة ترخیص العالمة الوطنیة لتشجیع  −
وم السیاحة في كوستاریكا، المرس

. وتنص MP-TUR-38271التنفیذي رقم 
(ب) على ما یلي: "العالمة 3المادة 

الوطنیة لكوستاریكا ھي أداة 
استراتیجیة للقدرة التنافسیة وتعریف 
البلد وترسیخ سمعتھ والترویج لھ وجذب 
الجماھیر الداخلیة والخارجیة تعزیزًا 

لتنمیة الصادرات واالستثمار 
 والسیاحة."

المنظمة الستخدام  وتقدِّم اللوائح −
العالمة الوطنیة التعریف التالي: 
"العالمة الوطنیة ھي أداة تنافسیة 
وتسویقیة تھدف إلى استقطاب السیاح 
والمستثمرین والمشترین األجانب إلى 

البلد بطریقة متكاملة ومنسقة 
 وتعاونیة."

 كوستاریكا

ُتفھم العالمة الوطنیة بأنھا اإلشارة   .2
الھویة الثقافیة المستخدمة لتمییز 

للبلد وقیمھ االجتماعیة واالقتصادیة 
وسیاساتھ وتنوعھ البیولوجي وصورتھ 

وسمعتھ وغیرھا من القیم، والترویج لھا 
 وإبرازھا.

 إكوادور

مجموعة من القیم الملموسة وغیر   .3
الملموسة، واإلمكانات الطبیعیة 

واالقتصادیة، ومنتجات وخدمات الجبل 
األسود، واألعمال التجاریة وفرص الحیاة 

في الجبل األسود، والتراث الثقافي 
والتاریخي والطبیعي، والموارد البشریة، 

الجبل 
 األسود
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ھل یوجد مالك للعالمة الوطنیة في  - 8السؤال 
 البلد المجیب؟

 

6%

78%

16%

ال نعم ال ینطبق
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أي اإلمكانیات والموارد واألنشطة التي 
كانة الجبل األسود وقدرة تعزز االعتراف بم

البلد التنافسیة وتساھم في السمعة 
 الجیدة للبلد وصورتھ المستدامة.

رمز ممیز لبیرو یھدف إلى عكس صورة   .4
إیجابیة للبلد في الخارج وتمییزه عن 
البلدان األخرى في المنطقة والعالم، 

وتعزیز السیاحة الوافدة، وجعل منتجاتنا 
ثر قدرة على المنافسة، التصدیریة أك

وتعزیز تدفق رأس المال االستثماري. وھذه 
 األھداف تفید البلد وتساھم في تنمیتھ.

 بیرو

تؤدي عالمة البلد دور شبكة أمان وإطار   .5
مرجعي ومؤشر للجودة یتعلق بمنتجات 
البلد وخدماتھ فضالً عن مناطق الجذب 

السیاحي في البلد بوصفھ بلدًا 
ویزرع شعورًا بالفخر الوطني لالستثمارات، 

في جمیع أنحاء البالد. وتشمل المجالین 
العام والخاص كلیھما وتشیر إلى كل 

جوانبھما اإلیجابیة بما یعود بالفائدة 
 على البلد ككل.

 أوروغواي
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 الردود االختیارات

 2 %6 ال

 25 %78 نعم

 5 %16 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى اإلشارة إلى 
الصفة القانونیة للمالك وھل مالك العالمة 

 الوطنیة ھو؟

 
 الردود االختیارات

یرجى تقدیم االسم وموقع  -ھیئة/سلطة عامة 
 الویب

56% 14 

یرجى تقدیم االسم  -ھیئة/سلطة شبھ عامة 
 وموقع الویب

16% 4 

 1 %4 یرجى تقدیم االسم وموقع الویب -ھیئة خاصة 

 5 %20 ُیرجى التحدید -ھیئة أخرى 

 1 %4 ال ینطبق

 25 مجموع المجیبین

56%

16%

4%

20%

4%

یرجى -سلطة عامة /ھیئة
تقدیم االسم وموقع الویب

یرجى-سلطة شبھ عامة /ھیئة
تقدیم االسم وموقع الویب

یرجى تقدیم -ھیئة خاصة 
االسم وموقع الویب

دیُرجى التحدی-ھیئة أخرى  ال ینطبق
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 البلد ُیرجى التحدید 

البرازي www.turismo.gov.br -وزارة السیاحة   1
 ل

حكومة كندا: وزارة الزراعة واألغذیة   2
 )AAFCالزراعیة الكندیة (

https://brandcanada.agr.gc.ca/intro/join
-joignez-eng.html 

 كندا

، فإن 2كما جاء في اإلجابة عن السؤال   3
العالمة الوطنیة كاستراتیجیة للترویج كانت 

طار قرارًا حكومیًا. وُنفِّذت االستراتیجیة في إ
عقد الثقة التجاریة المبرم بین وزارة 

التجارة والصناعة والسیاحة و"فیدوكولدیكس" 
للتجارة الخارجیة. ومن ثم، فھي استراتیجیة 

حكومیة تملك بموجبھا "فیدوكولدیكس" 
للتجارة الخارجیة تسجیالت العالمات التجاریة 

القائمة في كولومبیا، بما فیھا العالمة 
إدارة وكالة  الوطنیة، بوصفھا جھة

ProColombia  الحكومیة المعنیة بتشجیع
الصادرات والتي تشرف علیھا وزارة التجارة 

 والصناعة والسیاحة. 

كولومبي
 ا

الجھتان المالكتان: مجلس السیاحة في   4
) /https://www.ict.go.cr/enكوستاریكا (

یج التجارة الخارجیة ووكالة كوستاریكا لترو
)PROCOMER( )https://www.procomer.com/( 

كوستاري
 كا

وزارة السیاحة والریاضة   5
)https://mint.gov.hr/en وغرفة التجارة (

 )https://www.hgk.hrالكرواتیة (

 كرواتیا

الدانمر ممولة جزئیًا من مصادر عامة  6
 ك

 إكوادور رئاسة الجمھوریة.  7

 Enterprise Estoniaمؤسسة   8
https://www.eas.ee/eas/?lang=en 

 إستونیا

 -الدولة الفرنسیة ممثلة في رئیس الوزراء   9
جھاز المعلومات الحكومي 

 فرنسا

https://brandcanada.agr.gc.ca/intro/join-joignez-eng.html
https://brandcanada.agr.gc.ca/intro/join-joignez-eng.html
https://www.ict.go.cr/en/
https://www.procomer.com/
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)https://www.gouvernement.fr/service-d-
information-du-gouvernement-sig( 

بلدیة تبلیسي (العنوان:   0
Shartava str. 7, 0160, Tbilisi, Georgia (

الموقع اإللكتروني: 
http://tbilisi.gov.ge/?lang=en 

 جورجیا

-landمبادرة الند دي إیدین (أرض األفكار)،   1
der-ideen.de 

 ألمانیا

وكالة السیاحة المجریة   2
https://mtu.gov.hu/ 

 ھنغاریا

3  Íslandsstofa  /Promote Iceland 
www.islandsstofa.com 

 آیسلندا

مثاالن: قطاع الصناعة التقلیدیة:   4
/https://mtataes.gov.ma/arU32Tالصناعة-

قطاع الزراعة:  -  التقلیدیة/
s/oagev.ma/ar/poe.ggriculturw.ahttp://ww

utelle/t-sous-srganisme المؤسسة-
 الصادرات-تنسیق-و-لمراقبة-المستقلة

 المغرب

مالك العالمة الوطنیة ربما یكون ھیئھ عامة   5
خاصة حیث نص قانن العالمات التجاریة او 

الخلیجي الموحد من الذي یحق لھ تسجیل 
 العالمة التجاریة.

 عمان

وكالة تشجیع الصادرات والسیاحة في بیرو   6
)PROMPERÚ (https://www.promperu.gob.pe/ 
- https://peru.info/es-pe/marca-peru 

 بیرو

جمھوریة  الجھاز الكوري للثقافة واإلعالم  7
 كوریا

وكالة االستثمار المولدوفیة،   8
http://invest.gov.md/moldovan-

investment-agency 

جمھوریة 
 مولدوفا

) 2) و(1المشاركتان (الجھتان المالكتان   9
ھما سلطتان/ھیئتان شبھ عامتین في حین أن 

مجلس  )1) سلطة/ھیئة عامة: (3الجھة (
السیاحة في سنغافورة 

)https://www.stb.gov.sg/content/stb/en.h
tml( )2(  مجلس التنمیة االقتصادیة
)https://www.edb.gov.sg( )3(  وزارة

سنغافور
 ة

https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-gouvernement-sig
https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-gouvernement-sig
https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-gouvernement-sig
https://mtataes.gov.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://mtataes.gov.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/organismes-sous-tutelle/
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/organismes-sous-tutelle/
https://www.promperu.gob.pe/
https://peru.info/es-pe/marca-peru
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في البلد المجیب، الجھة التي  - 9السؤال 
 تتولى إدارة العالمة الوطنیة ھي:

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

 
 الردود االختیارات

66%

22%

3%
6%

9%

یرجى تقدیم-سلطة عامة /ھیئة
االسم وموقع الویب

یرجى -سلطة شبھ عامة /ھیئة
تقدیم االسم وموقع الویب

م یرجى تقدیم االس-ھیئة خاصة 
وموقع الویب

یُرجى التحدید-ھیئة أخرى  ال ینطبق
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

االتصاالت والمعلومات 
)https://www.mci.gov.sg( 

 إسبانیا وزارة الخارجیة.  0

سویسرا للسیاحة   1
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/ 

 سویسرا

سلطة/ھیئة عامة: وزارة الزراعة   2
والتعاونیات، ووزارة التجارة، سلطة/ھیئة 

ھیئة السیاحة في تایلند  -شبھ عامة 
 وغیرھما

 تایلند

اإلعالمیة في أوكرانیا قدمت وزارة السیاسة   3
 طلبًا لتسجیل العالمة الوطنیة كعالمة تجاریة.

أوكراني
 ا

(وكالة تشجیع  Uruguay XXIھیئة شبھ عامة:   4
االستثمارات والصادرات والعالمة القطریة)، 

 مكتب رئیس الجمھوریة.

أوروغوا
 ي

5  www.moit.gov.vn  فییت
 نام
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یرجى تقدیم االسم وموقع  -ھیئة/سلطة عامة 
 الویب

66% 21 

یرجى تقدیم االسم  -ھیئة/سلطة شبھ عامة 
 وموقع الویب

22% 7 

 1 %3 یرجى تقدیم االسم وموقع الویب -ھیئة خاصة 

 2 %6 ُیرجى التحدید -ھیئة أخرى 

 3 %9 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

 

 البلد ُیرجى التحدید 

البراز www.turismo.gov.br -وزارة السیاحة   1
 یل

حكومة كندا: وزارة الزراعة واألغذیة الزراعیة   2
 )AAFCالكندیة (

https://brandcanada.agr.gc.ca/intro/join-
joignez-eng.html 

 كندا

"فیدوكولدیكس" للتجارة الخارجیة بوصفھا جھة   3
الحكومیة المعنیة  ProColombiaإدارة وكالة 

بتشجیع الصادرات في إطار عقد الثقة التجاریة 
المبرم مع وزارة التجارة والصناعة والسیاحة 

 كما ورد في اإلجابة السابقة.

كولومب
 یا

الجھتان المالكتان: مجلس السیاحة في   4
) /https://www.ict.go.cr/enكوستاریكا (

ووكالة كوستاریكا لترویج التجارة الخارجیة 
)PROCOMER( )https://www.procomer.com/( 

كوستار
 یكا

السیاحة والریاضة وزارة   5
)https://mint.gov.hr/en وغرفة التجارة (

 )https://www.hgk.hrالكرواتیة (

كرواتي
 ا

اللجنة االستراتیجیة للعالمات، وزارة السیاحة   6
- https://www.turismo.gob.ec/ 

وإكواد
 ر

 Enterprise Estoniaمؤسسة   7
https://www.eas.ee/eas/?lang=en 

إستوني
 ا

http://www.turismo.gov.br/
https://www.ict.go.cr/en/
https://www.procomer.com/
https://www.hgk.hr/
https://www.turismo.gob.ec/
https://www.eas.ee/eas/?lang=en
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 -الدولة الفرنسیة ممثلة في رئیس الوزراء   8
جھاز المعلومات الحكومي 

)https://www.gouvernement.fr/service-d-
information-du-gouvernement-sig( 

 فرنسا

ألماني الند دیر إیدین (أرض األفكار)  9
 ا

ھنغاري /https://mtu.gov.huوكالة السیاحة المجریة   0
 ا

1  Íslandsstofa  /Promote Iceland آیسلند
 ا

نظرًا إلى أن العالمة الوطنیة مزیج فرید   2
ومتعدد األبعاد من العناصر یشیر إلى اإلدراك 
والفھم المباشرین وغیر المباشرین لثقافة 

البلد وتراثھ وقیمھ وشعبھ وسیاساتھ 
وسلوكیاتھ وسمعتھ وصورتھ في أذھان الجمھور 

المستھدف، فمن الصعب تحدید مالكھا. وفي 
ا أن العالمة الوطنیة الوقت نفسھ، إذا اعتبرن

تتكون من مفھوم العالمة واستراتیجیتھا 
وتصورھا، فإن مالكھا ھو مصمم العالمة الوطنیة 
أو استراتیجیتھا أو تصورھا. وكما ھو الحال 

فإن مكتب حكومة لیتوانیا ھو  -في لیتوانیا 
صاحب استراتیجیة الترویج للیتوانیا في 

. الموقع 2030-2020الخارج في الفترة 
 /https://lrv.lt/enاإللكتروني: 

لیتوان
 یا

وزارة االقتصاد في الجبل األسود،   3
https://mek.gov.me 

الجبل 
 األسود

دائرة الملكیة  -وزارة التجارة والصناعة   4
 الفكریة

 عمان

وكالة تشجیع الصادرات والسیاحة في بیرو   5
)PROMPERÚ (https://www.promperu.gob.pe/ - 

https://peru.info/es-pe/marca-peru 

 بیرو

جمھوري الجھاز الكوري للثقافة واإلعالم  6
ة 

 كوریا

وكالة االستثمار المولدوفیة،   7
http://invest.gov.md/moldovan-investment-

agency 322/2018. بموجب قرار الحكومة رقم 

جمھوري
ة 

https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-gouvernement-sig
https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-gouvernement-sig
https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-gouvernement-sig
https://mtu.gov.hu/
https://mtu.gov.hu/
https://lrv.lt/en/
https://www.promperu.gob.pe/
https://peru.info/es-pe/marca-peru
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الجزء الثالث: استخدام العالمة الوطنیة 
 للبلد المجیب

بشأن تنظیم وتشغیل وكالة االستثمار، تتحمل 
الوكالة المسؤولیة عن إدارة وترویج العالمة 

الوطنیة والعالمات القطاعیة للبلد 
https://www.legis.md/cautare/getResults?do

c_id=119170&lang=ro 

مولدوف
 ا

تدیر الجھات المالكة الثالث العالمة الوطنیة.   8
) ھما سلطتان/ھیئتان شبھ 2) و(1والجھتان (

) سلطة/ھیئة عامة: 3عامتین في حین أن الجھة (
مجلس السیاحة في سنغافورة  )1(
)https://www.stb.gov.sg/content/stb/en.htm
l( )2(  مجلس التنمیة االقتصادیة
)https://www.edb.gov.sg( )3(  وزارة االتصاالت

 )https://www.mci.gov.sgوالمعلومات (

سنغافو
 رة

وزارة الخارجیة (كانت اللجنة العلیا لماركا   9
إسبانیا والترویج لإلسبانیة فیما یخص عالمة 

"Marca España واآلن مكتب وزیر الدولة "
إلسبانیا غلوبال فیما یخص عالمة 

"España Global ."
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Pol

iticaExteriorCoope( 

إسباني
 ا

سویسرا للسیاحة   0
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/ 

 سویسرا

سلطة/ھیئة عامة: وزارة الزراعة والتعاونیات،   1
ھیئة  -ووزارة التجارة، سلطة/ھیئة شبھ عامة 

 السیاحة في تایلند وغیرھما

 تایلند

وزارة الثقافة والسیاسة اإلعالمیة في أوكرانیا   2
https://mkip.gov.ua/ 

أوكران
 یا

3  https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/ أوروغو
 اي

وكالة ترویج الصادرات التابعة لوزارة   4
والتجارة الخارجیة في جمھوریة  االستثمارات
 أوزبكستان

أوزبكس
 تان

فییت  وزارة الصناعة والتجارة  5
 نام

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119170&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119170&lang=ro
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCoope%20racion/MarcaEsp/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCoope%20racion/MarcaEsp/Paginas/Inicio.aspx
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/
https://mkip.gov.ua/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/
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ھل یخضع استخدام العالمة الوطنیة  - 10السؤال 
لشرط االمتثال لقانون أو لقواعد محددة في 

 البلد المجیب؟

 
 الردود االختیارات

 11 %34 ال

 15 %47 نعم

 6 %19 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى تقدیم الرابط إلى 
 القوانین أو القواعد ذات الصلة.

34%

47%

19%

ال نعم ال ینطبق
0%
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50%

 البلد ُیرجى التحدید 

1  http://www.embratur.gov.br/piembratur-
new/opencms/estrutura/manual-marca-

brazil.pdf 

البرا
 زیل

2  https://brandcanada.agr.gc.ca/pdf/marqueca
nadabrand-eng.pdf 

 كندا

الئحة ترخیص العالمة الوطنیة لتشجیع السیاحة   3
-38271في كوستاریكا، المرسوم التنفیذي رقم 

MP-TUR. 

كوستا
 ریكا

http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-brazil.pdf
http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-brazil.pdf
http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-brazil.pdf
https://brandcanada.agr.gc.ca/pdf/marquecanadabrand-eng.pdf
https://brandcanada.agr.gc.ca/pdf/marquecanadabrand-eng.pdf
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 الالئحة المنظمة الستخدام العالمة الوطنیة.

قانون العالمات التجاریة الدانمركي   4
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/201

9/88 

الدان
 مرك

5  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es
/ec/ec070es.pdf 

إكواد
 ور

یخضع استخدام العالمة الوطنیة لالمتثال   6
ألوروبي بشأن وسم لتشریعات االتحاد ا
 المنتجات/الخدمات.

 فرنسا

وافقت حكومة لیتوانیا على استراتیجیة   7
الترویج للیتوانیا في الخارج في الفترة 

. والعالمة الوطنیة واستراتیجیة 2020-2030
 استخدامھا قید اإلعداد والصیاغة

لیتوا
 نیا

8  http://www.sluzbenilist.me/pregled-
dokumenta/?id={A2CA1CCE-C569-4E2A-842F- 

6817969082DE} 

الجبل 
 األسود

9  https://peru.info/Portals/0/Images/Licenci
atario/reg_ES_oficial.pdf 

 بیرو

جمھور قانون العالمات التجاریة  0
یة 

 كوریا

 سیشیل 2014قانون الملكیة الصناعیة لعام   1

توجد مبادئ توجیھیة الستخدام العالمة لیست   2
قانونًا. ومع ذلك، توجد أیضًا بعض العالمات تحت 
العالمة الوطنیة قد سُجِّلت بموجب قانون العالمات 
التجاریة في سنغافورة. والتشریعات المتعلقة 

بالملكیة الفكریة في سنغافورة متاحة على 
الموقع اإللكتروني التالي: 

https://www.ipos.gov.sg/resources/ip-
legislation. 

سنغاف
 ورة

ُتحد�د قواعد استخدام إشارة (عالمة) أوكرانیا   3
طبقًا للمعاییر الفنیة (كتیب العالمات) 
https://mkip.gov.ua/files/UkraineNOW-

brandbook.pdf 

أوكرا
 نیا

االتفاق والكتیب   4
https://marcapaisuruguay.gub.uy/convenios/ 

أوروغ
 واي

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/88
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/88
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
https://peru.info/Portals/0/Images/Licenciatario/reg_ES_oficial.pdf
https://peru.info/Portals/0/Images/Licenciatario/reg_ES_oficial.pdf
https://www.ipos.gov.sg/resources/ip-legislation
https://www.ipos.gov.sg/resources/ip-legislation
https://mkip.gov.ua/files/UkraineNOW-brandbook.pdf
https://mkip.gov.ua/files/UkraineNOW-brandbook.pdf
https://marcapaisuruguay.gub.uy/convenios/
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https://marcapaisuruguay.gub.uy/manual-de-
marca/ 

-QĐ/1331قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم   5
BCT  2008مارس  4بتاریخ 

فییت 
 نام

https://marcapaisuruguay.gub.uy/manual-de-marca/
https://marcapaisuruguay.gub.uy/manual-de-marca/
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ما ھي الجھات التي یمكنھا  - 11السؤال 
 استخدام العالمة الوطنیة؟

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

 
 الردود االختیارات

 24 %75 ُیرجى التحدید -الھیئات/السلطات العامة 

ُیرجى  -الھیئات/السلطات شبھ العامة 
 التحدید

66% 21 

 19 %59 ُیرجى التحدید -الھیئات الخاصة 

 6 %19 ُیرجى التحدید -ھیئات أخرى 

 4 %13 ال ینطبق

 32 المجیبینمجموع 

 

75%

66%
59%

19%
13%

جى یُر-السلطات العامة /الھیئات
التحدید

-السلطات شبھ العامة /الھیئات
یُرجى التحدید

دیدیُرجى التح-الھیئات الخاصة  یُرجى التحدید-ھیئات أخرى  ال ینطبق
0%
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 البلد ُیرجى التحدید 

العالمة الكندیة متاحة للكیانات الكندیة   1
التي لھا دور في إنتاج أغذیة ومنتجات أغذیة 

زراعیة كندیة أو الترویج لھا أو دعمھا. 
ویجب استیفاء أحد الشرطین التالیین على 

 األقل للتمكن من استخدام عالمة كندا:
تزرع أو ُتحصد في المكونات أو المدخالت  -

 كندا.

 كندا
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المكونات (المحلیة أو الخارجیة أو المزیج  -
 بینھما)

 حوِّلت إلى منتج جدید في كندا.

من الئحة ترخیص العالمة  6وفقًا للمادة   2
الوطنیة لتشجیع السیاحة في كوستاریكا، یمكن 

للجھات التالیة استخدام العالمة الوطنیة: 
األشخاص الطبیعیون واالعتباریون الذین ُیمنحون 

رخصة استخدام؛ ووكاالت القطاع العام، 
لالستخدام الدولي وتشجیع السیاحة في 
یة العامة كوستاریكا؛ ومنظمو األحداث ذو األھم

بموجب مرسوم تنفیذي؛ والمؤسسات التي تنظم 
أو تؤید األحداث الرسمیة المأذون بھا والتي 
ستعقد في الخارج والتي أعلنت وزارة الثقافة 

والشباب في كوستاریكا أنھا ذات أھمیة 
ثقافیة؛ ومنظمو األنشطة التي أعلن مجلس 
السیاحة في كوستاریكا أنھا ذات أھمیة 

مو األنشطة أو األحداث في الخارج سیاحیة؛ ومنظ
التي تؤیدھا ھیئة السیاحة في كوستاریكا أو 
تكون ضیفًا خاصًا فیھا؛ وھیئات القطاع العام 
أو الخاص التي أبرمت اتفاقًا ساریًا وفعاالً 

للتعاون مع مجلس السیاحة في كوستاریكا بشأن 
مبادرات لتشجیع السیاحة في كوستاریكا؛ 

المنظمات التي تسعى إلى والغرف والرابطات و
الترویج لكوستاریكا كوجھة سیاحیة على 

 الصعید العالمي.

كوستار
 یكا

قد تتمكن سلطات/ھیئات أخرى من استخدام   3
 العالمة الوطنیة بموجب اتفاقات محددة.

الدانم
 رك

4  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/e
s/ec/ec070es.pdf 

إكوادو
 ر

فیما یخص عالمة الدولة وعالمة فرنسا: كل   5
الھیئات اإلداریة المركزیة، وإداراتھا، 

والوفود المشتركة بین الوزارات، 
والمقاطعات، والسفارات، وكل المرافق 

 الالمركزیة.
فرنسا: وفیما یخص عالمة الدولة وعالمة 

المشغلون الحكومیون كما ھم معرفون في مرفق 
مشروع المیزانیة المعنون "المشغلون 

 الحكومیون".

 فرنسا

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
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وفیما یخص عالمة فرنسا: كل الھیئات التي 
وضعت استراتیجیة للنھوض بصورة فرنسا في 
الخارج في القطاعات االقتصادیة والسیاحیة 

 والثقافیة.

ريھنغا وكالة السیاحة المجریة  6
 ا

سیاسة االستخدام (مفھوم اللوائح المتعلقة   7
 باستخدام العالمة الوطنیة) قید الصیاغة.

لیتوان
 یا

یمكن لكل األطراف المعنیة التي تستوفي   8
 الشروط المحددة أن تستخدم العالمة الوطنیة.

 مدغشقر

األشخاص االعتباریون والطبیعیون، وھیئات   9
وھیئات الدولة، وھیئات الدولة اإلداریة، 

البلدیة المختصة، والھیئات الحكومیة 
المحلیة، والمحاكم، ومكتب المدعي العام 
للدولة، والشركات المملوكة للدولة التي 
تقوم بأنشطة ذات مصلحة عامة، والبعثات 

الدبلوماسیة والقنصلیة، والمؤسسات والمرافق 
التي أسسھا الجبل األسود أو البلدیة، وأصحاب 

 مات، والجمعیات األخرى.المشاریع، والمنظ

الجبل 
 األسود

األشخاص الطبیعیون أو االعتباریون الذین   0
حصلوا على ترخیص أو اعتماد من مالك العالمة 

 (على غرار عالمات التصدیق).

 المغرب

یحق استخدام العالمة التجاریة الوطنیة كل   1
 ماذكر اعاله

 عمان

أي شخص اعتباري وطني أو أجنبي یحكمھ  −  2
 العام؛ القانون

أي شخص اعتباري وطني أو أجنبي، سواء كان  −
مقیمًا أو غیر مقیم في البلد، یقوم بأنشطة 

 اقتصادیة ھادفة أو غیر ھادفة للربح؛

أي شخص اعتباري وطني أو أجنبي یحكمھ  −
القانون الخاص، سواء كان مقیمًا أو غیر 
مقیم في البلد، یقوم بأنشطة اقتصادیة 

 للربح؛ھادفة أو غیر ھادفة 

أي شخص طبیعي أو اعتباري وطني أو أجنبي،  −
سواء كان مقیمًا أو غیر مقیم في البلد، 

یقوم بأنشطة اقتصادیة ھادفة للربح أو غیر 
 ربحیة.

 بیرو
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كیف ُیصّرح باستخدام العالمة  - 12السؤال 
 الوطنیة؟

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

أي ھیئات عامة تحصل على إذن االستخدام من   3
 مالك الحقوق.

جمھوري
ة 

 كوریا

یجوز للجھات المالكة المشاركة (سلطة/ھیئة   4
وسلطتان/ھیئتان شبھ عامتین) استخدام عامة 

العالمات. ویجوز الترخیص باستخدام العالمات 
ألطراف أخرى بما فیھا السلطات/الھیئات شبھ 

 العامة والھیئات الخاصة.

سنغافو
 رة

اإلذن شریطة أن  España Globalتمنح إدارة   5
 یكون ھناك تعاون مع الكیان المعني.

إسباني
 ا

 سویسرا مالك العالمة.  6

سلطات الدولة، وسلطات الحكم الذاتي   7
المحلیة، والمؤسسات، والكیانات، والمنظمات 

 بكل أشكالھا.

أوكران
 یا

كل مؤسسات الدولة، والسلطة اإلداریة، وجمیع   8
األشخاص الخاضعین للقانون الخاص الذین 

 ُیمنحون رخصة استخدام.

أوروغو
 اي

وتنفیذ السلطات العامة: الوزارات: إنشاء   9
مشاریع في إطار برنامج العالمات الوطنیة في 

نام (البرنامج)؛ وتلفزیون فیتنام  فییت
)VTV(وصوت فییت ، ) نامVOV( ووكالة األنباء ،

): إنشاء وتنفیذ مشاریع VNAالفیتنامیة (
البث والدعایة في إطار برنامج العالمات 

نام. الھیئات الخاصة:  الوطنیة في فییت
لدیھا منتجات ذات قیمة والتي المؤسسات التي 

 تشارك في البرنامج.

فییت 
 نام
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 الردود االختیارات

 15 %47 یخضع التفاق ترخیص

یخضع لتصریح مسبق صادر عن السلطة الوطنیة 
 المختصة في البلد المجیب

38% 12 

 6 %19 ال ینطبق

 8 %25 ُیرجى التحدید -غیر ذلك 

 32 مجموع المجیبین

 

47%

38%

19%

25%

یخضع التفاق ترخیص لطة یخضع لتصریح مسبق صادر عن الس
الوطنیة المختصة في البلد المجیب

ال ینطبق یُرجى التحدید-غیر ذلك 
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 البلد ُیرجى التحدید 

، 2019لعام  3عمالً بالتوجیھ الرئاسي رقم   .1
یجب على الوزارات واإلدارات المركزیة 
والالمركزیة والمنظمات والھیئات نشر 

العالمة الوطنیة ووضعھا واستخدامھا في كل 
الفعالیات والوثائق واألدوات والمواد 
الترویجیة والمطبوعة ومشاریع التواصل 

التي تتعلق بالترویج لصورة كولومبیا في 
ع الخارج. ویجري تنسیق ھذه العملیة م

ProColombia .مباشرًة 

 كولومبیا

یجب أن یتم ذلك باالتفاق والتنسیق مع   .2
VisitDenmark وباتباع دلیل العالمة 

 الدانمرك
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قواعد استخدام مختلف العالمات الفرعیة   .3
لعالمة فرنسا / قواعد االستخدام متاحة على 

 اإلنترنت لعالمة الدولة

 فرنسا

المتعلقة سیاسة االستخدام (مفھوم اللوائح   .4
 باستخدام العالمة الوطنیة) قید الصیاغة

 لیتوانیا

 مدغشقر لم ُتحدد أسالیب التصریح بعد.  .5

یكتسب األشخاص االعتباریون والطبیعیون   .6
وأصحاب المشاریع والمنظمات والجمعیات 
األخرى الحق في استخدام شعار العالمة 
 20الوطنیة بالطریقة المحددة في المواد 

من قانون العالمة الوطنیة. تحدد  23إلى 
الئحة تضعھا الحكومة شروط العالمة الوطنیة 
وطریقة الحصول علیھا واستخدامھا بالنسبة 
لھیئات الدولة، وھیئات الدولة اإلداریة، 

وھیئات البلدیة المختصة، والھیئات 
الحكومیة المحلیة، والمحاكم، ومكتب 

المدعي العام للدولة، والبعثات 
سیة والقنصلیة، والشركات الدبلوما

المملوكة للدولة التي تقوم بأنشطة ذات 
مصلحة عامة، والمؤسسات والمرافق التي 

 أسسھا الجبل األسود أو البلدیة.

الجبل 
 األسود

توجد اجراءات ترخیص الستخدام العالمة ویتم   .7
دائرة الملكیة  -توثیقھا بالجھة المختصة 

 الفكریة بالوزارة

 عمان

(عالمة) ألوكرانیا متاحة لالستخدام إشارة   .8
 الحر

 أوكرانیا
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ھل ُیشترط على المستخدمین دفع  - 13السؤال 
 رسوم مقابل استخدام العالمة الوطنیة؟

 
 الردود االختیارات

 17 %53 ال

 3 %9 نعم

 12 %38 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى بیان مبلغ الرسوم 
 (بالعملة المحلیة) وإلى أي جھة ُتدفع الرسوم.

53%

9%

38%

ال نعم ال ینطبق
0%
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60%

 البلد الردود 

 ألمانیا ُتسدد الرسوم للمالك.  .1

" Promote Icelandُتسدد الرسوم لمؤسسة "  .2
في إطار جزء معی�ن من المشروع، ومع ذلك ال 

 یلزم سداد أي رسوم في أغلب الحاالت.

 آیسلندا

لایر عماني الى وزارة التجارة  200الرسوم   .3
والصناعة الجھة المختصة بحمایة العالمة 

 التجاریة

 عمان
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الجزء الرابع: حمایة العالمة الوطنیة 
 للبلد المجیب على المستوى الوطني

ھل تستفید العالمة الوطنیة من  - 14السؤال 
 الحمایة في البلد المجیب؟

 
 الردود االختیارات

 3 %9 ال

 25 %78 نعم

 4 %13 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى بیان وسائل 
 الحمایة:

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)
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78%

13%

ال نعم ال ینطبق
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 الردود االختیارات

 20 %80 عالمة تجاریة

 5 %20 عالمة جماعیة

 5 %20 عالمة تصدیق

 2 %8 مؤشر جغرافي

 1 %4 قانون محلي مخصص

 8 %32 ُیرجى التحدید -وسائل أخرى 

 25 مجموع المجیبین

 

80%

20% 20%

8%
4%

32%

عالمة تجاریة عالمة جماعیة عالمة تصدیق مؤشر جغرافي قانون محلي مخصص یُرجى -وسائل أخرى 
التحدید
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 البلد ُیرجى التحدید -وسائل أخرى  

)(ن) من 1(9عالمة رسمیة. الفقرة الفرعیة   1
 قانون العالمات التجاریة:

ال یجوز ألي شخص أن یعتمد فیما یتعلق بعمل 
تجاري وكعالمة تجاریة أو غیر ذلك أي عالمة 

شارة أو تتكون من أو تشبھ تقریبًا (ن) أي 
 شعار أو عالمة

اعتمدتھا وتستخدمھا أي من قوات صاحبة  "1"
الجاللة على النحو المحدد في قانون الدفاع 

 الوطني،

 كندا
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ُیرجى تقدیم الرابط إلى التسجیل أو التصدیق 
 المقابل، إن وجد.

 أو أي جامعة، "2"
أو اعتمدتھا وتستخدمھا أي سلطة عامة في  "3"

 كندا كعالمة رسمیة لسلع أو خدمات،
ویكون المسجِّل قد قام، بناء على طلب صاحبة 

الجامعة أو السلطة العامة بحسب الجاللة أو 
الحال، بإخطار الجمھور باعتمادھا 

 واستخدامھا؛

توجد خطة لحمایة العالمة الوطنیة الجدیدة   2
كعالمة تجاریة عندما سیتم إنشاء تلك اإلشارة 

واعتمادھا. سُجِّلت اإلشارة السابقة كعالمة 
تجاریة ویمكن العثور علیھا عبر الموقع 

اإللكتروني التالي: 
https://search.vpb.lt/pdb/trademark/detai

ls/20082745b 

لیتوان
 یا

 عمان ون بموجب القانون الوطنيالحمایة تك  3

 بیرو مصنف (حق المؤلف).  4

یجوز ألي شخص یعمل في أعمال تجاریة غیر   5
ربحیة في جمھوریة كوریا الحصول على تسجیل 

 لشعار عملھ التجاري.

جمھوري
ة 

 كوریا

ُیسج�ل شعار سنغافورة كشعار للدولة (المادة   6
من  13) وكرسم لفظي بموجب القاعدة (ثالثا)6

قواعد العالمات التجاریة ویمكن أن یحتج بھ 
مكتب الملكیة الفكریة ضد أي طلب لعالمة 

تجاریة تحتوي على الرسم اللفظي أو تتكون 
منھ. وعلى الرغم من أن التسجیل بموجب 

ال یمنح حقوقًا قانونیة أو حمایة  13القاعدة 
قانونیة، فإنھ یجوز لمالك الرسم اللفظي منع 

ل عالمات تجاریة مشابھة. وُتسج�ل الغیر من تسجی
بعض العالمات األخرى تحت العالمة الوطنیة 

 كعالمات تجاریة في سنغافورة.

سنغافو
 رة

 تایلند إشارات رسمیة  7

 416الئحة مجلس الوزراء في أوكرانیا رقم   8
"بعض المسائل المتعلقة  2018-5-10بتاریخ 

 بشكل إشارة (عالمة) أوكرانیا".

أوكران
 یا
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البل ُیرجى التحدید 
 د

 رقم الملف رقم الشھادة اإلشارة  1
 عالمة جماعیة 468472 12141200
 عالمة جماعیة 468474 12141204
 عالمة جماعیة 468478 12141208
 عالمة جماعیة 468477 12141212

SD2017/0064968 598668 عالمة تجاریة لسلع 
SD2017/0064980 586023 عالمة تجاریة لسلع 
SD2017/0064986 586011 عالمة تجاریة لسلع 
SD2017/0064991 586012 عالمة تجاریة لسلع 
SD2019/0001810 640097 عالمة تجاریة لخدمات 
SD2019/0001813 640099 عالمة تجاریة لخدمات 
SD2019/0047705 636155 عالمة تجاریة لخدمات 
SD2019/0047711 636156 عالمة تجاریة لخدمات 

كولو
 مبیا

 228803" رقم Essential Costa Ricaتسجیل"  2
 229122" رقم Essential Costa Ricaتسجیل"
 229857" رقم Essential Costa Ricaتسجیل"
 232668" رقم Essential Costa Ricaتسجیل"

كوست
اریك

 ا

3  https://it-
app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/201

50201 
https://it-

app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/201
50199 

https://it-
app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/201

50359 
https://it-

app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/201
50358 

https://it-
app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/201

60881 

كروا
 تیا

https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150201
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150201
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150201
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150199
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150199
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150199
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150359
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150359
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150359
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150358
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150358
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20150358
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20160881
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20160881
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20160881
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https://it-
app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/201

60880 

4  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/tr
ademarks/004325536 

الدا
 نمرك

 017902836العالمة التجاریة لالتحاد األوروبي   5
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/tr

ademarks/017902836 
 017902837العالمة التجاریة لالتحاد األوروبي 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/tr
ademarks/017902837 

 56619العالمة التجاریة اإلستونیة رقم 
https://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademark

s?nr=M201800512&ln=et 

إستو
 نیا

6  http://www.sakpatenti.gov.ge/en/search_engi
ne/view/60669/3/ 

جورج
 یا

7  https://www.hugverk.is/trademark/v0080982 
https://www.hugverk.is/trademark/v0082578 

آیسل
 ندا

رابط العالمة التجاریة (كمثال):   8
http://search.ompic.ma/web/pages/consulterM

arque.do?id=2653531&debutRes=0&finRes=10 

المغ
 رب

 P000179302الشھادة   9
 T00002566الشھادة 

 INDECOPIشھادة العالمة الوطنیة 

 بیرو

 - 27307العالمة التجاریة   0
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/D

etails.aspx?id=15oFtT17iufl5YQ2WpZNec 
 - 044733الطلب 

http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/D
etails.aspx?id=15oFtT17ivfl5daGwRdLKe 

 - 044734الطلب 
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/D

etails.aspx?id=15oFtT17ivfl5daGwRdxU2 

جمھو
ریة 
مولد
 وفا

أرقام العالمات التجاریة المسجلة:   1
40201804356V، 40201804358Y، 40201804360Y، 
40201804361T. 

سنغا
 فورة

https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20160880
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20160880
https://it-app.dziv.hr/Pretrage/hr/z/Detaljno.aspx/20160880
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902837
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902837
https://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M201800512&ln=et
https://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M201800512&ln=et
http://www.sakpatenti.gov.ge/en/search_engine/view/60669/3/
http://www.sakpatenti.gov.ge/en/search_engine/view/60669/3/
https://www.hugverk.is/trademark/v0080982
https://www.hugverk.is/trademark/v0080982
https://www.hugverk.is/trademark/v0082578
http://search.ompic.ma/web/pages/consulterMarque.do?id=2653531&debutRes=0&finRes=10
http://search.ompic.ma/web/pages/consulterMarque.do?id=2653531&debutRes=0&finRes=10
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17iufl5YQ2WpZNec
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17iufl5YQ2WpZNec
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17ivfl5daGwRdLKe
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17ivfl5daGwRdLKe
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17ivfl5daGwRdxU2
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17ivfl5daGwRdxU2
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 L202005646Pرسم لفظي: 
 :)SG27رقم  - (ثالثا)6شعار الدولة (المادة 

A202007812T 
تفاصیل العالمات التجاریة والرسوم اللفظیة 

متاحة على منصتنا لإلیداع  (ثالثا)6والمادة 
 -اإللكتروني والبحث 

https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimple/I
P.aspx 

: Españaعالمة   2
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/

busqRapida.xhtml 
: España Globalعالمة 

http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/
busqRapida.xhtml 

إسبا
 نیا

3  https://www.swissreg.ch/srclient/de/tm/7382
75 

سویس
 را

4  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-
2018-%D0%BF#Text 

أوكر
 انیا

5  http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-
search/public/trademarks;jsessionid=5E275F9

D0697F2A662607A5BE00EA1F6?0# 

فییت 
 نام

https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimple/IP.aspx
https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimple/IP.aspx
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtml
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtml
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtml
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtml
https://www.swissreg.ch/srclient/de/tm/738275
https://www.swissreg.ch/srclient/de/tm/738275
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2018-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2018-%D0%BF#Text
http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks;jsessionid=5E275F9D0697F2A662607A5BE00EA1F6?0
http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks;jsessionid=5E275F9D0697F2A662607A5BE00EA1F6?0
http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks;jsessionid=5E275F9D0697F2A662607A5BE00EA1F6?0
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حمایة العالمة الوطنیة في البلد  - 15السؤال 
 المجیب تغطي السلع/الخدمات التالیة:

 
 الردود االختیارات

 3 %12 ال ینطبق

السلع والخدمات التي تنتمي إلى جمیع أصناف 
 التصنیف الدولي بموجب اتفاق نیس

24% 6 

ُیرجى بیان  –بعض السلع و/أو الخدمات فقط 
التصنیف الصنف (األصناف) المقابلة من 

 الدولي بموجب اتفاق نیس، حسب االقتضاء.

64% 16 

 25 مجموع المجیبین

 
  

12%

24%

64%

ال ینطبق ف السلع والخدمات التي تنتمي إلى جمیع أصنا
التصنیف الدولي بموجب اتفاق نیس

ان یُرجى بی–أو الخدمات فقط /بعض السلع و
دولي المقابلة من التصنیف ال) األصناف(الصنف 

.بموجب اتفاق نیس، حسب االقتضاء
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ُیرجى بیان  –بعض السلع و/أو الخدمات فقط 

الصنف (األصناف) المقابلة من التصنیف 
 الدولي بموجب اتفاق نیس، حسب االقتضاء 

 البلد

 كولومبیا 41و 35و 25و 21و 18و 16األصناف   .1

 35ھي محمیة في إطار كل األصناف إال الصنف   .2
ألن طرفًا ما لھ حقوق سابقة على مصطلح 

"Esencial." 

 كوستاریكا

 الدانمرك 41و 39و 35و 16األصناف   .3

 إكوادور 35و 21و 25األصناف   .4

العالمة التجاریة لالتحاد األوروبي   .5
 41و 16و 9؛ تصنیف نیس: 017902836

العالمة التجاریة لالتحاد األوروبي 
 41و 36و 16و 9؛ تصنیف نیس: 017902837

؛ 56619العالمات التجاریة اإلستونیة رقم 
 41تصنیف نیس: 

 إستونیا

 38و 36و 35و 16و 9فیما یخص عالمة فرنسا:   .6
 45و 44و 43و 42و 41و 39و

 42و 41و 35و 16وفیما یخص عالمة الدولة: 
 44و

 فرنسا

 جورجیا 35و 16الصنفان   .7

 ألمانیا 45و 42و 41و 35و 25و 21و 16و 8األصناف:   .8

9.  V0080982 :16 (قضیة طعن جاریة) 39و 35و 
V0082578 :29-33 (قضیة طعن جاریة) 43و 

 آیسلندا

سُتعر�ف الحقًا. كانت العالمة السابقة غیر   10
المستخدمة محمیة للخدمات التي تنتمي إلى 

 41و 39و 35األصناف 

 لیتوانیا

تختار كل منظمة المنتجات و/أو الخدمات   11
 التي تغطي قطاع نشاطھا.

 المغرب

الحمایة تكمن بالنسبة للعالمات المحمیة   12
فقط ماعدا العالمات التي تعتبر مشھورة 

 6بموجب اتفاقیة باریس المادة  مغطاةفھي 
 ثانیا

 عمان

من  43و 42و 41و 39و 35و 16األصناف   13
 التصنیف الدولي بموجب اتفاق نیس.

جمھوریة 
 مولدوفا
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ھل ُتعتبر العالمة الوطنیة أحد  - 16السؤال 
 أصول الملكیة الصناعیة في البلد المجیب؟

 
 الردود االختیارات

 5 %16 ال

 20 %63 نعم

 7 %22 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

16%

63%

22%

ال نعم ال ینطبق
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ُتسج�ل بعض العالمات تحت العالمة الوطنیة   14
كعالمات تجاریة للسلع والخدمات من األصناف 

 41و 39و 35و 28و 25و 18و 16و 14و 10و 5
 من تصنیف نیس. 43و

 سنغافورة

15  Marca España  مسجلة في األصناف الخمسة
) من تصنیف نیس. 45واألربعین (

España Global  16و 9مسجلة في األصناف 
 .41و 39و 38و 35و

 إسبانیا

 سویسرا 43و 41و 39و 35و 16و 14و 9األصناف   16
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ھل واجھت حمایة العالمة الوطنیة  - 17السؤال 
 في البلد المجیب أي تحدیات في ھذا البلد؟

 
 الردود االختیارات

 20 %63 ال

 3 %9 نعم

 9 %28 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

63%

9%

28%

ال نعم ال ینطبق
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إذا كانت اإلجابة نعم، فما ھي أوجھ ھذه 
 التحدیات:

 إجابة واحدة)(یحتمل السؤال أكثر من 

 
 الردود االختیارات

ُقّدم طلب تسجیل العالمة الوطنیة باعتبارھا 
عالمة تجاریة أو عالمة جماعیة أو عالمة تصدیق 

في البلد المجیب وجرى االعتراض على ھذا 
 1.ُیرجى بیان النتیجة -الطلب 

67% 2 

العالمة الوطنیة مسجلة باعتبارھا عالمة 
أو عالمة تصدیق في تجاریة أو عالمة جماعیة 

 -البلد المجیب وُقّدم التماس إبطال التسجیل 
 2ُیرجى بیان النتیجة

67% 2 

العالمة الوطنیة محمیة بموجب صك قانوني مخصص 
(على سبیل المثال، قانون محدد، الئحة، 
تشریع، إجراء، اعتراف) وجرى االعتراض على 

 ُیرجى بیان النتیجة -الصك القانوني أو غیره 

33% 1 

 0 %0 ُیرجى التحدید -تحدیات أخرى 

 3 مجموع المجیبین

 

67% 67%

33%

0%

قُّدم طلب تسجیل العالمة الوطنیة 
ة باعتبارھا عالمة تجاریة أو عالمة جماعی

رى أو عالمة تصدیق في البلد المجیب وج
ان یُرجى بی-االعتراض على ھذا الطلب 

.النتیجة

ة العالمة الوطنیة مسجلة باعتبارھا عالم
تجاریة أو عالمة جماعیة أو عالمة 

تماس تصدیق في البلد المجیب وقُّدم ال
جةیُرجى بیان النتی-إبطال التسجیل 

العالمة الوطنیة محمیة بموجب صك 
على سبیل المثال، (قانوني مخصص 

قانون محدد، الئحة، تشریع، إجراء، 
وجرى االعتراض على الصك ) اعتراف

یجةیُرجى بیان النت-القانوني أو غیره 

یُرجى التحدید-تحدیات أخرى 
0%
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 البلد ُیرجى التحدید 
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الجزء الخامس: حمایة العالمة الوطنیة 
 في الخارجللبلد المجیب 

ھل تستفید العالمة الوطنیة للبلد  - 18السؤال 
المجیب من حمایة بلدان/مناطق أخرى غیر حمایة 
البلد المجیب (مشار إلیھا فیما یلي "بالحمایة 

 في الخارج")؟

 
 الردود االختیارات

 11 %34 ال

 15 %47 نعم

 6 %19 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

ُیرجى بیان وسائل إذا كانت اإلجابة نعم، 
 الحمایة:

34%

47%

19%

ال نعم ال ینطبق
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قضیة طعن في كل من التسجیلین جاریة  2  .1
أمام مجلس آیسلندا للطعن في حقوق 

 الملكیة الفكریة الصناعیة.

 آیسلندا

 إسبانیا ُرفض الطعنان. 1  .2
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 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

 
 الردود االختیارات

 11 %73 عالمة تجاریة

 2 %13 عالمة جماعیة

 1 %7 عالمة تصدیق

 0 %0 مؤشر جغرافي

 0 %0 قانون محلي مخصص

 0 %0 اتفاق ثنائي

(ثالثًا) من اتفاقیة 6إخطار بموجب المادة 
 باریس

40% 6 

 1 %7 ُیرجى التحدید -وسائل أخرى 

 15 مجموع المجیبین

 

ُیرجى تقدیم الرابط إلى التسجیل أو التصدیق 
 المقابل، أو صك قانوني مخصص آخر، إن وجد.

73%

13%
7%

0% 0% 0%

40%

7%

عالمة تجاریة عالمة جماعیة عالمة تصدیق مؤشر جغرافي قانون محلي 
مخصص

اتفاق ثنائي إخطار بموجب 
ً (6المادة  )ثالثا

من اتفاقیة 
باریس

-وسائل أخرى 
دیُرجى التحدی

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

 البلد ُیرجى التحدید -وسائل أخرى  

تصنیف فیینا:  2014-9-30تاریخ النشر:   .1
27-5-2001 ،29-1-2003 

 كوستاریكا
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البل الردود  
 د

 بیرو  1
http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultas
publicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=00064461

6-2015 
http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultas
publicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=00064461

7-2015 
 إكوادور

CO  52433-2015. الملف رقم 35كولومبیا الصنف 
 األرجنتین

CO  35كولومبیا الصنف 
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon

sultas/Resultado?acta=3467019 
CO  41الصنف  -كولومبیا 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon
sultas/Resultado?acta=3467020 

 35كولومبیا الصنف  COالبرازیل 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasS
ervletController?Action=detail&CodPedido=330

0928 
 شیلي

 https://ion.inapi.cl/Marca/BuscarMarca.aspx 
 كوستاریكا

 CO  2016. الملف رقم 41و 35كولومبیا الصنفان-
0000091 
. الملف رقم 35كولومبیا الصنف  COالمكسیك 
1533623 

 بنما 
 CO  الملف رقم 41و 35كولومبیا الصنفان .

246623 
. الملف رقم 41و 35كولومبیا الصنفان  COكندا 

1760612 
كولومبیا  CO - 1188605التسجیل الدولي رقم  

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/show
Data.jsp?ID=ROM.1188605 

كولو
 مبیا

http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644616-2015
http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644616-2015
http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644616-2015
http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644617-2015
http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644617-2015
http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUIPO=000644617-2015
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3467019
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3467019
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3467020
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3467020
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3300928
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3300928
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3300928
https://ion.inapi.cl/Marca/BuscarMarca.aspx
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/showData.jsp?ID=ROM.1188605
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/showData.jsp?ID=ROM.1188605
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كولومبیا  CO - 1172086التسجیل الدولي رقم  
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/show

Data.jsp?ID=ROM.1172086 
 الوالیات المتحدة األمریكیة

 مكتب االتحاد األوروبي للملكیة الفكریة 
 سویسرا

 المملكة المتحدة
 إسرائیل 
 االتحاد الروسي 
 الصین 

 الیابان
 جمھوریة كوریا

 سنغافورة 

-5-27تصنیف فیینا:  2014-9-30تاریخ النشر:   2
2001 ،29-1-2003 

كوست
اریك

 ا

3  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/tra
demarks/004325536 

الدا
 نمرك

4  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/tra
demarks/017902837 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/tra
demarks/017902836 

إستو
 نیا

العالمة التجاریة لالتحاد األوروبي، رقم اإلیداع:   5
011102753 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/tra
demarks/011102753 

ألما
 نیا

  1094966التسجیل الدولي رقم   6
آیسل
 ندا

رابط العالمة التجاریة (كمثال):   7
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/show

Data.jsp?ID=ROM.1260278 

المغ
 رب

8  https://www.wipo.int/cgi-
6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21657674-

KEY+256+0+1421+F-SPA+1+8+1+25+SEP-
0/HITNUM,B-SPA+CC%2fPE 

 بیرو

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/showData.jsp?ID=ROM.1172086
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/showData.jsp?ID=ROM.1172086
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902837
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902837
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011102753
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011102753
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/showData.jsp?ID=ROM.1260278
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/showData.jsp?ID=ROM.1260278
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21657674-KEY+256+0+1421+F-SPA+1+8+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/PE
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21657674-KEY+256+0+1421+F-SPA+1+8+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/PE
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21657674-KEY+256+0+1421+F-SPA+1+8+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/PE
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21657674-KEY+256+0+1421+F-SPA+1+8+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/PE
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https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon
sultas/Resultado?acta=3137274 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon
sultas/Resultado?acta=3137275 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon
sultas/Resultado?acta=3137276 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon
sultas/Resultado?acta=3137277 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon
sultas/Resultado?acta=3137278 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon
sultas/Resultado?acta=3137279 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon
sultas/Resultado?acta=3137280 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon
sultas/Resultado?acta=3137281 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon
sultas/Resultado?acta=3137283 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasCon
sultas/Resultado?acta=3137284 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=EMTM.010491521 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=UYTM.476640 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=UYTM.476635 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=UYTM.476633 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=UYTM.476639 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=UYTM.476637 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=UYTM.476631 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=UYTM.476638 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137274
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137274
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137275
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137275
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137276
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137276
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137277
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137277
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137278
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137278
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137279
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137279
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137280
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137280
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137281
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137281
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137283
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137283
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137284
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3137284
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=EMTM.010491521
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=EMTM.010491521
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476640
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476640
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476635
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476635
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476633
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476633
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476639
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476639
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476637
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476637
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476631
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476631
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476638
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476638
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https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=UYTM.476634 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=UYTM.476636 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=UYTM.476632 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=AUTM.1655651 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=CLTM.1039346 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=CLTM.1039350 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=CLTM.1039338 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=CLTM.1039345 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=CLTM.1039342 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=CLTM.1039341 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=CLTM.1039340 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=CLTM.1039339 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=CLTM.1039354 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js
p?ID=CLTM.1039343 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/det
ails/RM201101237197?s=dfc945b6-a9d6-4613-

964f-dd47fde0c2e7&m=l 
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/det

ails/RM201101237178?s=dfc945b6-a9d6-4613-
964f-dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/det
ails/RM201101237181?s=dfc945b6-a9d6-4613-

964f-dd47fde0c2e7&m=l 

https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476634
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476634
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476636
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476636
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476632
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=UYTM.476632
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=AUTM.1655651
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=AUTM.1655651
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039346
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039346
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039350
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039350
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039338
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039338
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039345
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039345
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039342
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039342
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039341
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039341
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039340
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039340
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039339
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039339
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039354
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039354
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039343
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CLTM.1039343
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237197?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237197?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237197?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237178?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237178?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237178?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237181?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237181?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237181?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
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https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/det
ails/RM201101237183?s=dfc945b6-a9d6-4613-

964f-dd47fde0c2e7&m=l 
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/det

ails/RM201101237185?s=dfc945b6-a9d6-4613-
964f-dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/det
ails/RM201101237188?s=dfc945b6-a9d6-4613-

964f-dd47fde0c2e7&m=l 
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/det

ails/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-
964f-dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/det
ails/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-

964f-dd47fde0c2e7&m=l 
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/det

ails/RM201101237199?s=dfc945b6-a9d6-4613-
964f-dd47fde0c2e7&m=l 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/det
ails/RM201101237203?s=dfc945b6-a9d6-4613-

964f-dd47fde0c2e7&m=l 
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.js

p?ID=CRTM.2011-011736 
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/

tmdetails/33/15657983.html?ln=spa 
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/

tmdetails/35/15657982.html?ln=spa 
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/

tmdetails/39/15657981.html?ln=spa 
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/

tmdetails/41/15657980.html?ln=spa 
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/

tmdetails/35/19135823.html?ln=spa 
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/

tmdetails/42/15657979.html?ln=spa 
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/

tmdetails/30/15657985.html?ln=spa 

https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237183?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237183?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237183?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237185?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237185?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237185?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237188?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237188?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237188?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237199?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237199?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237199?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237203?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237203?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237203?s=dfc945b6-a9d6-4613-964f-dd47fde0c2e7&m=l
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CRTM.2011-011736
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CRTM.2011-011736
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/33/15657983.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/33/15657983.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/35/15657982.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/35/15657982.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/39/15657981.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/39/15657981.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/41/15657980.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/41/15657980.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/35/19135823.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/35/19135823.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/42/15657979.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/42/15657979.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/30/15657985.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/30/15657985.html?ln=spa
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https://www.chinatrademarkoffice.com/search/
tmdetails/31/15657984.html?ln=spa 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/
tmdetails/25/15657987.html?ln=spa 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/
tmdetails/29/15657986.html?ln=spa 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/proce
sar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=157588

7 
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/proce
sar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=157587

8 
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/proce
sar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=157587

9 
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/proce
sar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=157588

3 
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/proce
sar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=157588

6 
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/proce
sar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=157588

1 
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/proce
sar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=157587

1 
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/proce
sar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=157587

3 
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/proce
sar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=157587

4 
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/proce
sar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=157587

6 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/31/15657984.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/31/15657984.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/25/15657987.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/25/15657987.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/29/15657986.html?ln=spa
https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/29/15657986.html?ln=spa
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575887
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575887
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575887
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575878
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575878
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575878
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575879
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575879
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575879
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575883
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575883
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575883
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575886
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575886
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575886
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575881
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575881
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575881
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575871
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575871
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575871
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575873
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575873
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575873
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575874
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575874
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575874
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575876
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575876
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575876
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إذا كانت العالمة الوطنیة للبلد  - 19السؤال 
المجیب محمیة في الخارج، ُیرجى تحدید قائمة 
البلدان/المناطق المعنیة، فیما یتعلق بكل 

 وسیلة من وسائل الحمایة.

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

 الردود االختیارات

 9 %60 عالمة تجاریة

 1 %7 عالمة جماعیة

 1 %7 تصدیقعالمة 

 0 %0 مؤشر جغرافي

 0 %0 قانون محلي مخصص

 0 %0 اتفاق ثنائي

(ثالثًا) من اتفاقیة 6إخطار بموجب المادة 
 باریس

40% 6 

 0 %0  ُیرجى التحدید -وسائل أخرى 

 15 مجموع المجیبین

 

https://trademark-
search.marcaria.com/es/resultado?applicant=P

ROMPERU&country=BR&status=0&mode=4 

 IR1523813العالمة التجاریة الدولیة   9
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/ 

جمھو
ریة 
مولد
 وفا

0  https://www.wipo.int/cgi-
6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21608148-

KEY+256+0+643+F-SPA+2+14+1+25+SEP-
0/HITNUM,B-SPA+CC%2fES 

إسبا
 نیا

 عالمة تجاریة المجیب 

بیرو، إكوادور، األرجنتین، البرازیل،  كولومبیا  .1
شیلي، كوستاریكا، المكسیك، بنما، كندا، 

https://trademark-search.marcaria.com/es/resultado?applicant=PROMPERU&country=BR&status=0&mode=4
https://trademark-search.marcaria.com/es/resultado?applicant=PROMPERU&country=BR&status=0&mode=4
https://trademark-search.marcaria.com/es/resultado?applicant=PROMPERU&country=BR&status=0&mode=4
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21608148-KEY+256+0+643+F-SPA+2+14+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/ES
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21608148-KEY+256+0+643+F-SPA+2+14+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/ES
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21608148-KEY+256+0+643+F-SPA+2+14+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/ES
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21608148-KEY+256+0+643+F-SPA+2+14+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC/ES
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الوالیات المتحدة، االتحاد األوروبي، 
سویسرا، المملكة المتحدة، إسرائیل، 

روسیا، الصین، الیابان، جمھوریة كوریا، 
 سنغافورة.

 عالمة تجاریة لالتحاد األوروبي الدانمرك  .2

 األوروبياالتحاد  إستونیا  .3

نطاق تسجیل العالمات التجاریة لالتحاد  ألمانیا  .4
 األوروبي

االتحاد األوروبي والنرویج على أساس  آیسلندا  .5
IR 1094966. 

إبطال في الوالیات المتحدة األمریكیة في  
 .2019عام 

الجبل   .6
 األسود

ألبانیا، صربیا، البوسنة والھرسك، 
 مقدونیا، الصین

بولیفیا، البرازیل، كولومبیا، األرجنتین،  بیرو  .7
إكوادور، شیلي، باراغواي، أوروغواي، 
االتحاد األوروبي، كوستاریكا، المكسیك، 

 أسترالیا، الصین

جمھوریة   .8
 مولدوفا

كندا، االتحاد األوروبي، المملكة المتحدة، 
تركیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، 

بیالروس، سویسرا، الصین، االتحاد الروسي، 
 انیاأوكر

الوالیات المتحدة األمریكیة، االتحاد  سویسرا  .9
األوروبي، مصر، الصین، جمھوریة كوریا، 
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، 

 لیختنشتاین، االتحاد الروسي

   

 عالمة جماعیة المجیب 

بیرو، إكوادور، األرجنتین، البرازیل،  كولومبیا  .1
كندا، شیلي، كوستاریكا، المكسیك، بنما، 
الوالیات المتحدة، االتحاد األوروبي، 
سویسرا، المملكة المتحدة، إسرائیل، 

روسیا، الصین، الیابان، جمھوریة كوریا، 
 سنغافورة.
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 عالمة تصدیق المجیب 

" Morocco Handmadeإن العالمة التجاریة " المغرب  .1
(مصنوع یدویًا في المغرب) مثالً محمیة 

مستوى المنظمة بموجب نظام مدرید على 
األفریقیة للملكیة الفكریة، وفي االتحاد 

 األوروبي، وفي الوالیات المتحدة األمریكیة.

   

(ثالثًا) من اتفاقیة 6إخطار بموجب المادة  المجیب 
 باریس

 األطراف المتعاقدة بموجب اتفاقیة باریس كوستاریكا  .1

 األطراف المتعاقدة بموجب اتفاقیة باریس إكوادور  .2

  فرنسا  .3

كل األطراف المتعاقدة بموجب اتفاقیة  بیرو  .4
باریس، باستثناء الوالیات المتحدة 

 األمریكیة

 )SG27رقم  (ثالثا)6شعار الدولة (المادة  سنغافورة  .5

 األطراف المتعاقدة بموجب اتفاقیة باریس إسبانیا  .6
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حمایة العالمة الوطنیة في البلد  - 20السؤال 
 السلع/الخدمات التالیة؟المجیب تغطي 

 

 الردود االختیارات

 2 %13 ال ینطبق

السلع والخدمات التي تنتمي إلى 
جمیع أصناف التصنیف الدولي بموجب 

 اتفاق نیس

13% 2 

ُیرجى  –بعض السلع و/أو الخدمات فقط 
بیان الصنف (األصناف) المقابلة من 
التصنیف الدولي بموجب اتفاق نیس، 

 حسب االقتضاء.

73% 11 

 15 مجموع المجیبین

 

13% 13%

73%

ال ینطبق صنیف السلع والخدمات التي تنتمي إلى جمیع أصناف الت
الدولي بموجب اتفاق نیس

نف یُرجى بیان الص–أو الخدمات فقط /بعض السلع و
تفاق المقابلة من التصنیف الدولي بموجب ا) األصناف(

.نیس، حسب االقتضاء

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

 البلد الردود  

 كولومبیا 41و 35الصنفان   1

 الدانمرك 41و 39و 35و 16األصناف   2
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كندا: كل  A201513735Qسنغافورة:   3
 أصناف تصنیف نیس

 إكوادور

العالمة التجاریة لالتحاد األوروبي   4
"Work Estonia ؛ 017902836" رقم

 41و 16و 9تصنیف نیس: 
العالمة التجاریة لالتحاد األوروبي  
"Invest Estonia ؛ 017902837" رقم

 41و 36و 16و 9تصنیف نیس: 

 إستونیا

 41و 35و 25و 21و 16و 8األصناف   5
 45و 42و

 ألمانیا

 آیسلندا 39و 35و 16األصناف   6

تختار كل منظمة المنتجات و/أو   7
الخدمات التي تغطي قطاع نشاطھا. 

" Morocco Handmadeفتشیر العالمة "
لقطاع الصناعة التقلیدیة مثالً إلى 

المنتجات التي تنتمي إلى أصناف 
 25و 21و 18و 14نیس التالیة: 

 .27و

 المغرب

 20و 19و 18و 16و 14و 5و 3األصناف   8
 32و 31و 30و 29و 25و 24و 23و 21و
من  43و 42و 41و 39و 35و 33و

 التصنیف الدولي.

 بیرو

من  42و 41و 39و 35األصناف   9
 التصنیف الدولي بموجب اتفاق نیس.

جمھوریة 
 مولدوفا

یرجع االعتراف/عدم االعتراف بشعار   10
الدولة إلى مكاتب الملكیة 

 الفكریة في الوالیات القضائیة.

 سنغافورة

 سویسرا 35و 16و 9األصناف   11
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ھل واجھت حمایة العالمة الوطنیة  - 21السؤال 
 أي تحدیات في الخارج؟

 

 الردود االختیارات

 7 %47 ال

 5 %33 نعم

 3 %20 ال ینطبق

 15 مجموع المجیبین

إذا كانت اإلجابة نعم، فما ھي أوجھ ھذه 
 التحدیات:

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

47%

33%

20%

ال نعم ال ینطبق
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%
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 الردود االختیارات

ُقّدم طلب تسجیل العالمة الوطنیة 
باعتبارھا عالمة تجاریة أو عالمة 

عالمة تصدیق في الخارج جماعیة أو 
ُیرجى  -وجرى االعتراض على ھذا الطلب 

 1بیان النتیجة

60% 3 

العالمة الوطنیة مسجلة باعتبارھا 
عالمة تجاریة أو عالمة جماعیة أو 

عالمة تصدیق في الخارج وُقّدم التماس 
 ُیرجى بیان النتیجة -إبطال التسجیل 

0% 0 

العالمة الوطنیة محمیة بموجب صك 
قانوني مخصص (على سبیل المثال، قانون 
محدد، الئحة، تشریع، إجراء، اعتراف) 
وجرى االعتراض على الصك القانوني أو 

 ُیرجى بیان النتیجة -غیره 

0% 0 

االعتراض على إخطار بموجب المادة 
ُیرجى  -(ثالثًا) من اتفاقیة باریس 6

 2بیان النتیجة

60% 3 

 1 %20 3ُیرجى التحدید -تحدیات أخرى 

 5 مجموع المجیبین

60%

0%

0%

60%

20%

و عالمة قُّدم طلب تسجیل العالمة الوطنیة باعتبارھا عالمة تجاریة أو عالمة جماعیة أ
یُرجى بیان النتیجة-تصدیق في الخارج وجرى االعتراض على ھذا الطلب 

ق العالمة الوطنیة مسجلة باعتبارھا عالمة تجاریة أو عالمة جماعیة أو عالمة تصدی
یُرجى بیان النتیجة-في الخارج وقُّدم التماس إبطال التسجیل 

ن على سبیل المثال، قانو(العالمة الوطنیة محمیة بموجب صك قانوني مخصص 
وجرى االعتراض على الصك القانوني أو) محدد، الئحة، تشریع، إجراء، اعتراف

یُرجى بیان النتیجة-غیره 

ً (6االعتراض على إخطار بموجب المادة  یُرجى بیان-من اتفاقیة باریس ) ثالثا
2النتیجة

یُرجى التحدید-تحدیات أخرى 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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 البلد ُیرجى التحدید 

 آیسلندا جاٍر. 1  1

فیما یتعلق بالطلب الدولي  1  2
IR 1523813 أصدر قراران بالرفض ،

 المؤقت الكلي.
وُأصدر أحد القرارین ألسباب  

شكلیة، واآلخر بسبب نزاع على عالمة 
تجاریة سابقة وعدم الحصول على 
إذن من حكومة جمھوریة مولدوفا 

 باستخدام اسم "مولدوفا".

جمھوریة 
 مولدوفا

فیما یخص األرجنتین، سُحب الطعن  1  3
من التصنیف  35الخاص بالصنف 

 الدولي وسُجِّلت العالمة الوطنیة.
أعلنت الوالیات المتحدة اعتراضًا  2

على اإلخطار فلم تمنحنا الحمایة 
 .(ثالثا)6بموجب المادة 

رفض مكتب الملكیة الفكریة في  3
البرازیل تسجیل العالمة الوطنیة 

نظرًا للتشابھ  39في إطار الصنف 
التي سبق  LAN PERUمع عالمة 

تسجیلھا في البرازیل. واعترض 
الفكریة المكتب الوطنى للملكیة 

فى الصین على تسجیل العالمة 
الوطنیة. ومع ذلك، طعنت بیرو في 

االعتراض، وتم في نھایة المطاف 
منح تسجیل العالمة الوطنیة في 

 .30و 29إطار الصنفین 

 بیرو

-9-29بتاریخ  EEUUاالعتراض  2  4
2015. 

 إسبانیا
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إذا كانت العالمة الوطنیة للبلد  - 22السؤال 
المجیب محمیة في الخارج، فھل تعرضت العالمة 
الوطنیة للبلد المجیب ألي استخدام قائم على 
 التعّدي أو استخدام غیر مصّرح بھ في الخارج؟

 

 الردود االختیارات

 9 %60 ال

 3 %20 نعم

 3 %20 ال ینطبق

 15 مجموع المجیبین

إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى شرح طبیعة 
 االستخدام:

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

60%

20% 20%

ال نعم ال ینطبق
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ُقدِّم االعتراض في الوالیات  2  5
 .2015سبتمبر  29المتحدة في 

 كوستاریكا
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 الردود االختیارات

 2 %67 استخدام كعالمة تجاریة غیر مصّرح بھ

استخدامات أخرى غیر مصّرح بھا في 
 مجال التجارة

67% 2 

 0 %0 استخدامات أخرى غیر مصّرح بھا

 0 %0 ُیرجى التحدید -غیر ذلك  

 3 مجموع المجیبین
  

67% 67%

0% 0%

ح استخدام كعالمة تجاریة غیر مصرّ 
بھ

استخدامات أخرى غیر مصّرح بھا 
في مجال التجارة

استخدامات أخرى غیر مصّرح بھا یُرجى التحدید-غیر ذلك 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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(ثالثًا) 6الجزء السادس: استخدام المادة 
من اتفاقیة باریس لحمایة العالمات 

 الوطنیة للبلد المجیب

ھل كانت العالمة الوطنیة للبلد  - 23السؤال 
المجیب أو عناصر منھا موضوع إخطار بموجب 

 باریس؟(ثالثًا) من اتفاقیة 6المادة 

 

 الردود االختیارات

 19 %59 ال

 8 %25 نعم

 5 %16 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

59%

25%

16%

ال نعم ال ینطبق
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60%
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إذا كانت اإلجابة نعم، ھل شمل اإلخطار العالمة 

 الوطنیة كاملة أم عناصر منھا فقط؟

 

 الردود االختیارات

 4 %50 العالمة الوطنیة كاملة

 4 %50 عناصر من العالمة الوطنیة

 8 المجیبینمجموع 

50% 50%

العالمة الوطنیة كاملة عناصر من العالمة الوطنیة
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



SCT/43/8 
Annex 
76 
 
إذا كانت اإلجابة نعم، تحت أي فئة من اإلشارات 

(ثالثا) من اتفاقیة  6المشمولة بالمادة 
 باریس؟

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

 

 الردود االختیارات

 2 %25 العَلم

 0 %0 شعار النبالة

 5 %63 شعار آخر للدولة

عالمة أو دمغة رسمیة للرقابة 
 والضمان

25% 2 

 8 مجموع المجیبین

وإذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى بیان الرقم 
(األرقام) المرجعیة لإلشارة (اإلشارات) المدرجة 

 (ثالثًا).6في قاعدة بیانات المادة 

25%

0%

63%

25%

العلَم شعار النبالة شعار آخر للدولة عالمة أو دمغة رسمیة للرقابة 
والضمان

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 البلد الردود 

1  CA2 كندا 
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إذا كان قد أخِطر بالعالمة الوطنیة  - 24السؤال 
(ثالثًا) من 6للبلد المجیب بموجب المادة 

اتفاقیة باریس، فھل كان ھذا اإلخطار موضوع 
) من اتفاقیة 4(ثالثًا) (6اعتراض وفقا للمادة 

 باریس؟

 

 الردود االختیارات

 4 %13 ال

 5 %16 نعم

 23 %72 ال ینطبق

13%
16%

72%

ال نعم ال ینطبق
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

 كوستاریكا 2014-9-30تاریخ النشر:   2

 إكوادور  29-1-2015، 26-4-2009، 26-1-2001  3

 فرنسا ال تعلیق.  4

5  PE8 بیرو 

6  SG27 سنغافورة 

7  ES11 إسبانیا 

8  CH66 سویسرا 
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 32 مجموع المجیبین

إذا كانت اإلجابة نعم، ما ھي أسباب تلك 
 االعتراضات:

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

 

 الردود االختیارات

 1 %20 تتعارض مع عالمة تجاریة مسجّلة مسبقاً 

العالمة غیر مناسبة لإلخطار بموجب 
 (ثالثًا) من اتفاقیة باریس6المادة 

80% 4 

العالمة مستخدمة من طرف ھیئة عامة 
 أدنى

20% 1 

 2 %40 ُیرجى التحدید -أسباب أخرى 

 5 مجموع المجیبین

 

20%

80%

20%

40%

ً تتعارض مع عالمة تجاریة مسّجلة مس بقا العالمة غیر مناسبة لإلخطار بموجب 
ً (6المادة  من اتفاقیة باریس) ثالثا

العالمة مستخدمة من طرف ھیئة عامة 
أدنى

یُرجى التحدید-أسباب أخرى 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

 البلد غیر ذلك (ُیرجى التحدید) 
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إذا كان قد أخِطر بالعالمة الوطنیة  - 25السؤال 
(ثالثًا) من 6للبلد المجیب بموجب المادة 

اتفاقیة باریس، فھل واجھ أي شكل من أشكال 
 االستخدام غیر المصرح بھ في الخارج؟

 

 الردود االختیارات

 8 %25 ال

 1 %3 نعم

 23 %72 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

25%

3%

72%

ال نعم ال ینطبق
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ُقدِّم اعتراض في الوالیات المتحدة   1
 .2015سبتمبر  29في 

 كوستاریكا

القانون یتم رفضھا ایضا بموجب   2
الوطني حیث ان اسماء الدول 
والشعارات الحكومیة الیمكن 

 تسجیلھا للغیر

 عمان
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 إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى شرح ذلك:

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

 

 الردود االختیارات

 0 %0 استخدام كعالمة تجاریة غیر مصّرح بھ

استخدامات أخرى غیر مصّرح بھا في 
 مجال التجارة

100% 1 

 0 %0 استخدامات أخرى غیر مصّرح بھا

 0 %0 ُیرجى التحدید -غیر ذلك 

 1 مجموع المجیبین

0%

100%

0% 0%

ح استخدام كعالمة تجاریة غیر مصرّ 
بھ

استخدامات أخرى غیر مصّرح بھا 
في مجال التجارة

استخدامات أخرى غیر مصّرح بھا یُرجى التحدید-غیر ذلك 
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20%

40%
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80%
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إذا كانت اإلجابة نعم، ھل نجح في االعتراض على 

(ثالثًا) من 6ذاك االستخدام بموجب المادة 
 اتفاقیة باریس؟

 

 الردود االختیارات

 0 %0 ال

 1 %100 نعم

 1 مجموع المجیبین

0%

100%

ال نعم
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السابع: مراقبة وإنفاذ العالمة الجزء 
 الوطنیة في البلد المجیب

ھل یخضع استخدام العالمة الوطنیة  - 26السؤال 
 للبلد المجیب للمراقبة في البلد المجیب؟

 

 الردود االختیارات

 6 %19 ال

 15 %47 نعم

 11 %34 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

 

  

19%

47%

34%

ال نعم ال ینطبق
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ھي  إذا كانت اإلجابة نعم، كیف یتم ذلك؟ ما
 الجھة التي تتولى المراقبة؟

 البلد الردود 

إن صاحبة التسجیل "فیدوكولدیكس"   1
للتجارة الخارجیة مسؤولة عن مراقبة 

استخدام العالمة الوطنیة في كولومبیا 
 ProColombiaبالنیابة عن وكالة 

الحكومیة المعنیة بتشجیع الصادرات. 
وعند إبرام عقد ترخیص باستخدام 

العالمة، ُیتاح لألشخاص المرخص لھم 
إجراء داخلي للموافقة على العالمات 

واألعمال الفنیة النھائیة. ویجوز 
فسخ العقد في  ProColombiaلوكالة 

 حالة عدم االمتثال ألي من أحكامھ.
تخدام غیر وتم التعامل مع حاالت االس 

المصرح بھا عن طریق رسائل كف ومنع. 
ومع ذلك، فإن التشریع المعمول بھ 
یخول صاحب العالمة رفع دعاوى أمام 

السلطات القضائیة المدنیة إذا تعرضت 
حقوقھ لالنتھاك (ولھ أن یطلب اتخاذ 

تدابیر احترازیة) أو تعرض ألعمال 
منافسة غیر مشروعة. وقد یكون من 

خاذ تدابیر جنائیة ضد الممكن أیضًا ات
التملك غیر المشروع لحقوق الملكیة 

الصناعیة وتطبیق تدابیر حدودیة لوقف 
العملیات الجمركیة. وفضالً عن ذلك، 
یمنح التشریع الوطني سلطات لھیئات 

إداریة معی�نة بغیة حمایة حقوق 
المستھلك التي قد تتضرر بسوء 

 استخدام العالمة.

كولوم
 بیا

من الئحة ترخیص  10وفقًا للمادة   2
العالمة الوطنیة لتشجیع السیاحة في 

كوستا
 ریكا
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كوستاریكا، یجوز لمجلس السیاحة في 
كوستاریكا أن یتخذ اإلجراءات 

القانونیة الالزمة ضد االستخدام غیر 
السلیم أو غیر المصرح بھ للعالمة 
الوطنیة في حق كل من المرخص لھم 
واألشخاص الطبیعیین واالعتباریین 

ن العالمة التجاریة الذین یستخدمو
 بدون إذن مسبق.

وزارة السیاحة عن طریق الالئحة   3
التالیة: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs
/laws/es/ec/ec070es.pdf 

إكواد
 ور

مالكة العالمات التجاریة المحمیة   4
Enterprise Estonia  العالمات)

 الوطنیة)

إستون
 یا

قیام بعثة "دعم التراث غیر المادي   5
) بمراقبة إیداعات APIEللدولة" (

العالمات التجاریة فیما یتصل بجھاز 
 المعلومات الحكومي.

 فرنسا

جورجي قانون العالمات التجاریة في جورجیا  6
 ا

ألمان محاماة مستقلة.شركة   7
 یا

عن طریق خدمات مراقبة عالمیة تدیرھا   8
 وزارة الخارجیة.

آیسلن
 دا

المغر یتولى مالك العالمة مھمة المراقبة.  9
 ب

 عمان وزارة التجارة والصناعة  0

تشرف وكالة تشجیع الصادرات والسیاحة   1
)، مباشرًة أو عن PROMPERÚفي بیرو (

طریق أشخاص أو ھیئات محددة صراحًة 

 بیرو 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
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لغرض اإلشراف، على التطبیق السلیم 
للوائح التي تنظم استخدام العالمة 

الوطنیة واالستخدام السلیم للعالمات 
 الوطنیة. ولھذا الغرض، یجوز لھا:

اإلشراف على االستخدام السلیم  (أ)
 للعالمة الوطنیة

التي تبرر  ضمان االمتثال للشروط (ب)
 منح ترخیص استخدام العالمة الوطنیة

طلب معلومات من المرخص لھم أو  (ج)
أطراف أخرى مرتبطة بھم للتحقق من 
 االستخدام السلیم للعالمة الوطنیة.

في إقلیم جمھوریة مولدوفا، ال تراقب   2
وكالة االستثمار سوى حاالت استخدام 

العالمة الوطنیة في صفوف األشخاص 
الذین أبرموا اتفاقًا مع الوكالة 

 الستخدام العالمة الوطنیة.

جمھور
یة 

مولدو
 فا

) SGBOیتولى مكتب سنغافورة للعالمات (  3
التابع لوزارة االتصاالت والمعلومات 

حمایة عالمة سنغافورة. ویعتمد المكتب 
 في ذلك نھجًا تفاعلیًا ولیس استباقیًا.

سنغاف
 ورة

إلعالمیة في وزارة الثقافة والسیاسة ا  4
 ./https://mkip.gov.uaأوكرانیا 

أوكرا
 نیا

وكالة تشجیع التجارة في فییت نام،   5
 وزارة الصناعة والتجارة

فییت 
 نام
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ھل یخضع استخدام العالمة الوطنیة  - 27السؤال 
 في البلد المجیب للمراقبة في الخارج؟

 

 الردود االختیارات

 11 %34 ال

 9 %28 نعم

 12 %38 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

إذا كانت اإلجابة نعم، كیف یتم ذلك؟ وما ھي 
 الجھة التي تتولى المراقبة؟

34%

28%

38%

ال نعم ال ینطبق
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 البلد الردود 

شبكة كندا الدولیة للسفارات   .1
 والبعثات.

 كندا

إن صاحبة التسجیل   .2
"فیدوكولدیكس" للتجارة 

الخارجیة مسؤولة عن مراقبة 
استخدام العالمة الوطنیة في 
الخارج بالنیابة عن وكالة 

 كولومبیا
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ProColombia  الحكومیة
المعنیة بتشجیع الصادرات. 

 ProColombiaولذلك تقوم 
بعملیة المراقبة في الخارج 

عن طریق محامین ومراسلین 
 محلیین.

جب على المؤسسات العامة ی  .3
المعنیة بالعالمة الوطنیة 

(وزارة الخارجیة ومجلس 
السیاحة في كوستاریكا ووكالة 
تشجیع التجارة الخارجیة في 

)) اتخاذ PROCOMERكوستاریكا (
اإلجراءات القانونیة المناسبة 

عند اكتشاف حاالت إساءة 
 استخدام في الخارج.

 كوستاریكا

 ألمانیا شركة محاماة مستقلة  .4

عن طریق خدمات مراقبة عالمیة   .5
 تدیرھا وزارة الخارجیة.

 آیسلندا

یتولى مالك العالمة مھمة   .6
 المراقبة.

 المغرب

وكالة تشجیع الصادرات   .7
) PROMPERÚوالسیاحة في بیرو (

عن طریق المكاتب التجاریة في 
الخارج ومكاتب المحاماة 
المعینة لتسجیل العالمة 

 الوطنیة لبیرو.

 بیرو

یبت مكتب سنغافورة للعالمات   .8
في اتخاذ إجراءات (قضائیة أو 

غیرھا) ضد المستخدمین غیر 
 المصرح لھم بحسب كل حالة.

 سنغافورة
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ھل یتم إنفاذ العالمة الوطنیة  - 28السؤال 
 للبلد المجیب في البلد المجیب؟

 

 الردود االختیارات

 6 %19 ال

 14 %44 نعم

 12 %38 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

19%

44%

38%

ال نعم ال ینطبق
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وكالة تشجیع التجارة في فییت   .9
 نام، وزارة الصناعة والتجارة

 فییت نام



SCT/43/8 
Annex 
89 
 

 إذا كانت اإلجابة نعم، كیف یتم ذلك؟

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

 

 الردود االختیارات

إجراءات االعتراض على العالمات موضوع 
 النزاع و/أو إبطالھا

71% 10 

العالمات موضوع إجراءات التعدي على 
 النزاع

64% 9 

 10 %71 دعوى مدنیة و/أو جنائیة

 5 %36 ُیرجى التحدید -وسائل أخرى 

 14 مجموع المجیبین

 

71%

64%

71%

36%

إجراءات االعتراض على العالمات 
أو إبطالھا/موضوع النزاع و

إجراءات التعدي على العالمات موضوع
النزاع

أو جنائیة/دعوى مدنیة و یُرجى التحدید-وسائل أخرى 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

 البلد ُیرجى التحدید -وسائل أخرى  

غیر قابلة للتسجیل ألن العالمة   1
إشارة محظورة في كندا بموجب 

 قانون العالمات التجاریة.

 كندا



SCT/43/8 
Annex 
90 
 

 وإذا كانت اإلجابة نعم، من یتولى اإلنفاذ؟

الوطني سلطات یمنح التشریع   2
لھیئات إداریة معی�نة بغیة حمایة 

حقوق المستھلك التي قد تتضرر 
 بسوء استخدام العالمة.

 كولومبیا

من الئحة ترخیص  10وفقًا للمادة   3
العالمة الوطنیة لتشجیع السیاحة 

في كوستاریكا، یجوز لمجلس 
السیاحة في كوستاریكا أن یتخذ 
اإلجراءات القانونیة الالزمة ضد 

ستخدام غیر السلیم أو غیر اال
المصرح بھ للعالمة الوطنیة في حق 

كل من المرخص لھم واألشخاص 
الطبیعیین واالعتباریین الذین 

یستخدمون العالمة التجاریة بدون 
 إذن مسبق.

 كوستاریكا

تقدیم شكوى امام الجھة المختص   4
 بالحمایة قبل اللجوء الى المحكمة

 عمان

مع إحدى  إذا تعارضت عالمة ممیزة  5
العالمات الوطنیة، فیمكن تطبیق 

األسباب المطلقة للرفض رسمیًا 
 أثناء إجراء التسجیل.

 إسبانیا

 البلد الردود 

لدى حكومة كندا القدرة على   1
إنفاذ عالمتھا أمام القضاء 

الكندي ضد االستخدام غیر المصرح 
 بھ.

 كندا

إن صاحبة التسجیل "فیدوكولدیكس"   2
للتجارة الخارجیة مسؤولة عن 

إنفاذ العالمة الوطنیة بالنیابة 

 كولومبیا
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الحكومیة  ProColombiaعن وكالة 
المعنیة بتشجیع الصادرات. ولذلك 
تقوم بمراقبة حاالت االستخدام غیر 

المصرح بھا واتخاذ اإلجراءات 
القانونیة الالزمة عمالً بقانون 

 كولومبیا.
ح المعلومات المتعلقة وتتا

بإیداع إخطارات االعتراض أثناء 
إجراءات تسجیل العالمات 

المتضاربة. ومع ذلك، لم ُیصدر 
إخطار بشأن رفع دعاوى مدنیة أو 

جنائیة أو إداریة أخرى من 
الدعاوى التي ینص علیھا القانون 

الوطني. یقوم صاحب التسجیل 
باتخاذ اإلجراءات من خالل ممثل 

ص في مسائل الملكیة قانوني متخص
 الصناعیة.

 كوستاریكا مجلس السیاحة في كوستاریكا.  3

مالك العالمة التجاریة أي ھیئة   4
 عامة

 كرواتیا

المكتب القانوني التابع لمكتب   5
إكوادور الوطني لحقوق الملكیة 

) في حالة حدوث SENADIالفكریة (
 انتھاك قانوني.

 إكوادور

 ألمانیا العامة المختصةالمالك والجھات   6

7  Promote Iceland. آیسلندا 

 المغرب مالكو العالمة.  8

 عمان وزارة التجارة والصناعة  9

ستتخذ وكالة تشجیع الصادرات   0
) PROMPERÚوالسیاحة في بیرو (

اإلجراءات اإلداریة والقانونیة 

 بیرو
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المتاحة لتجنب أو وقف أي 
استخدام أو استنساخ غیر مصرح بھ 

الوطنیة. ویجوز للوكالة للعالمة 
أن تطلب من المعھد الوطني 

للدفاع عن المنافسة وحمایة 
) INDECOPIالملكیة الفكریة (

اتخاذ إجراءات ضد انتھاك حقوق 
الملكیة الفكریة واتخاذ 

 التدابیر االحترازیة المناسبة.

المالكون والمالكون المشاركون   1
للرسوم اللفظیة المسجلة، 

، (ثالثا)6جب المادة والعالمات بمو
 والعالمات التجاریة.

 سنغافورة

مكتب إسبانیا للبراءات والعالمات   2
 التجاریة.

 إسبانیا

ُتسج�ل كعالمة في سجل العالمات   3
 التجاریة.

 أوروغواي

وكالة تشجیع التجارة في فییت   4
 نام

 فییت نام
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ھل یتم إنفاذ العالمة الوطنیة في  - 29السؤال 
 الخارج؟

 

 الردود االختیارات

 12 %38 ال

 9 %28 نعم

 11 %34 ال ینطبق

 32 مجموع المجیبین

38%

28%

34%

ال نعم ال ینطبق
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 إذا كانت اإلجابة نعم، كیف یتم ذلك؟

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

 

 الردود االختیارات

إجراءات االعتراض على العالمات موضوع 
 النزاع و/أو إبطالھا

44% 4 

العالمات موضوع إجراءات التعدي على 
 النزاع

33% 3 

 3 %33 دعوى مدنیة و/أو جنائیة

 3 %33 القنوات الدیبلوماسیة

 4 %44 ُیرجى التحدید -وسائل أخرى 

 9 مجموع المجیبین
  

44%

33% 33% 33%

44%

إجراءات االعتراض على 
أو /العالمات موضوع النزاع و

إبطالھا

إجراءات التعدي على العالمات 
موضوع النزاع

أو جنائیة/دعوى مدنیة و القنوات الدیبلوماسیة یُرجى التحدید-وسائل أخرى 
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 وإذا كانت اإلجابة نعم، من یتولى اإلنفاذ؟

 البلد ُیرجى التحدید -وسائل أخرى  

تتناول شعبة السیاسة التجاریة   1
للملكیة الفكریة التابعة للشؤون 
العالمیة الكندیة، بالتشاور مع 

شبكة السفارات والبعثات الكندیة 
في الخارج، حاالت االستخدام غیر 

المصرح بھ لرموز كندا المحمیة، 
بما في ذلك عناصر عالمة وطنیة تم 

 (ثالثا)6اإلخطار بھا طبقًا للمادة 
 من اتفاقیة باریس.

 كندا

في كل حالة، ُیحد�د التدبیر أو   2
اإلجراء المنطبق (االعتراض، 

والتعدي، والدعوى المدنیة أو 
الجنائیة، وما إلى ذلك) وفقًا 

لألحكام واإلجراءات المنصوص علیھا 
في كل والیة من الوالیات القضائیة 

التي توجد فیھا السجالت، 
 ولتفاصیل كل حالة محددة.

 كولومبیا

نظرًا إلى أنھا عالمة رسمیة ُأبلغ   3
من  (ثالثا)6عنھا بموجب المادة 

اتفاقیة باریس، فإن الدول ملزمة 
بمنع أو إبطال أو حظر استخدام 
التسجیل الذي یؤثر في العالمة 

 الوطنیة. 

 كوستاریكا

ُترسَل خطابات موثقة تطلب من   4
المتسلمین االمتناع عن استخدام 

 یة.العالمة الوطن

 بیرو

 البلد الردود 

تتناول شعبة السیاسة التجاریة   1
للملكیة الفكریة التابعة للشؤون 

 كندا
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العالمیة الكندیة، بالتشاور مع 
شبكة السفارات والبعثات الكندیة 

في الخارج، حاالت االستخدام غیر 
المصرح بھ لرموز كندا المحمیة، 

بما في ذلك عناصر عالمة وطنیة تم 
 (ثالثا)6اإلخطار بھا طبقًا للمادة 

 من اتفاقیة باریس.

إن صاحبة التسجیل "فیدوكولدیكس"   2
للتجارة الخارجیة مسؤولة عن 

إنفاذ العالمة الوطنیة في الخارج 
بالنیابة عن الوكالة الحكومیة 

المعنیة بتشجیع الصادرات. وتقوم 
بھذه العملیة  ProColombiaوكالة 

عن طریق محامین ومراسلین 
 محلیین.

 كولومبیا

مجلس السیاحة في كوستاریكا،   3
ة تشجیع التجارة الخارجیة ووكال

)، PROCOMERفي كوستاریكا (
 ووزارة الخارجیة.

 كوستاریكا

وزارة السیاحة ووزارة الخارجیة   4
 والتنقل البشري.

 إكوادور

 ألمانیا المالك والجھات العامة المختصة  5

6  Promote Iceland. آیسلندا 

 المغرب مالكو العالمة.  7

وكالة تشجیع الصادرات والسیاحة   8
) عن طریق PROMPERÚفي بیرو (

المكاتب التجاریة في الخارج 
ومكاتب المحاماة المعینة إلرسال 

 خطابات موثقة.

 بیرو
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الجزء الثامن: حمایة العالمات الوطنیة 
 للبلدان األخرى

العالمات الوطنیة ھل تستفید  - 30السؤال 
 للبلدان األخرى من الحمایة في البلد المجیب؟

 

 الردود االختیارات

 7 %16 ال

 27 %60 نعم

 11 %24 ال ینطبق

 45 مجموع المجیبین

16%

60%

24%

ال نعم ال ینطبق
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9  Uruguay XXI  وكالة تشجیع)
االستثمارات والصادرات والعالمة 

 القطریة).

 أوروغواي
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إذا كانت اإلجابة نعم، ُیرجى بیان وسائل 
 الحمایة:

 (یحتمل السؤال أكثر من إجابة واحدة)

 

 الردود االختیارات

 24 %89 عالمة تجاریة

 13 %48 عالمة جماعیة

 10 %37 عالمة تصدیق

 10 %37 مؤشر جغرافي

 1 %4 قانون محلي مخصص

 2 %7 اتفاق ثنائي

 19 %70 (ثالثًا) من اتفاقیة باریس6المادة 

 3 %11 ُیرجى التحدید -وسائل أخرى 

 27 مجموع المجیبین

 

  

89%

48%

37% 37%

4%
7%

70%

11%

عالمة تجاریة عالمة جماعیة عالمة تصدیق مؤشر جغرافي قانون محلي 
مخصص

اتفاق ثنائي ً (6المادة  من ) ثالثا
اتفاقیة باریس

-وسائل أخرى 
یُرجى التحدید
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 ھل سبق أن رفض مكتب الملكیة - 31السؤال 
الفكریة في البلد المجیب تسجیل عالمة تجاریة 
تحتوي على اسم بلد استنادًا إلى إخطار بعالمة 

 البلد ُیرجى التحدید -وسائل أخرى  

" محمیة PERÚالوطنیة "العالمة   1
 224581بموجب التسجیل رقم 

 35و 33و 31و 30و 29و 25واألصناف 
. وصاحبھا ھو 43و 42و 41و 39و

لجنة تشجیع الصادرات والسیاحة في 
 ).PROMPERÚبیرو (

 كوستاریكا

على الرغم من أن الھدف من   2
"العالمات الوطنیة" لیس واضحًا بما 

 فیھ الكفایة، فإنھا ستكون محمیة
بموجب القوانین الیابانیة 

الوجیھة بحسب فئة العنصر المشار 
 إلیھ كعالمة وطنیة في االستبیان.

 الیابان

حمایة العالمة التتتم اال للطلبات   3
المحمیة داخل حدود السلطنة ما 

عدا العالمات المشھورة فھي محمي 
 بموجب اتفاقیة باریس

 عمان
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(ثالثًا) 6وطنیة ورد من بلد آخر بموجب المادة 
 من اتفاقیة باریس؟

 

 الردود االختیارات

 22 %49 ال

 11 %24 نعم

 12 %27 ال ینطبق

 45 مجموع المجیبین

49%

24%
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ال نعم ال ینطبق
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 الجزء التاسع: نطاق الحمایة

ھل یمكن لمكتب الملكیة الفكریة  - 32السؤال 
في البلد المجیب رفض طلب عالمة تجاریة بسبب 

 عالمة وطنیة موجودة أصالً؟

 

 الردود االختیارات

 4 %9 ال

 34 %76 نعم

 7 %16 ال ینطبق

 45 مجموع المجیبین
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 إذا كانت اإلجابة نعم، على أي أساس یتم الرفض؟

 إجابة واحدة)(یحتمل السؤال أكثر من 

 

 الردود االختیارات

(ثالثا) من  6تحت طائلة المادة 
 اتفاقیة باریس

85% 29 

 -تحت طائلة أي أساس قانوني آخر 
 1ُیرجى التحدید

65% 22 

 27 %79 على أساس اعتراضات ما

 8 %24 على أساس مراقبة ما

 5 %15 2یرجى التحدید -على أساس آخر 

 34 مجموع المجیبین

 

85%

65%

79%

24%

15%

من ) ثالثا(6تحت طائلة المادة 
اتفاقیة باریس

ر تحت طائلة أي أساس قانوني آخ
یُرجى التحدید-

على أساس اعتراضات ما على أساس مراقبة ما دیرجى التحدی-على أساس آخر 
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) من 3من المادة ( 3وفقًا للفقرة  1  1
بالموافقة  2014) لسنة 6القانون رقم (

على قانون (نظام) العالمات التجاریة 
لدول مجلس التعاون لدول الخلیج 

العربیة: ال تعد عالمة تجاریة أو [جزءًا] 
منھا، وال یجوز أن یسجل بھذا الوصف ما 

الشعارات العامة واألعالم  -یأتي: 
والشارات العسكریة والشرفیة واألوسمة 

ة الوطنیة واألجنبیة والعمالت المعدنی
والورقیة وغیرھا من الرموز الخاصة بأي 

من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو 
بالمنظمات العربیة أو الدولیة أو إحدى 

 مؤسساتھا، أو أي تقلید ألي من ذلك.

الب
حري
 ن

یمكن رفض طلب عالمة تجاریة على أساس  1  2
الخلط مع عالمة تجاریة مسجلة سابقًا 

)(د) من قانون العالمات 1(12(المادة 
التجاریة). ویمكن أن یشمل ذلك العالمات 

الوطنیة المحمیة في كندا كعالمات 
تجاریة مسجلة. ویمكن رفض طلب عالمة 
تجاریة على أساس أن العالمة وصفیة 

)(ب) من قانون 1(12بوضوح (المادة 
 العالمات التجاریة).

كند
 ا

على أساس تسجیل سابق، بموجب المادة  1  3
من قانون العالمات التجاریة وغیرھا  8

من العالمات. ویجب أن تتعلق المادة 
(ن) 7من اتفاقیة باریس بالمادة  (ثالثا)6

من قانون العالمات التجاریة والتي یجوز 
بموجبھا رفض عالمة تجاریة إذا كانت من 
العالمات الرسمیة للدولة. ویجوز رفضھا 

یة أیضًا بسبب التسجیل السابق لعالمة وطن
 على غرار حالة بیرو.

كوس
تار
 یكا
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لیس على أساس أن العالمة ھي عالمة  1  4
وطنیة فقط. ویجوز رفض حمایة العالمة 

على أساس التشریعات الوطنیة للعالمات 
التجاریة، أي ألسباب مثل عدم التمیز أو 
الوصفیة أو التشابھ إلى حد اللبس مع 

 عالمات أخرى.

آیس
لند
 ا

سیعتمد القرار على ما إذا كانت  1  5
أسباب الرفض المنصوص علیھا في قانون 

العالمات التجاریة الیاباني تنطبق على 
العالمة المعنیة. أمثلة: المادة 

" (عالمة مشھورة تشیر إلى دولة 6)"1(4
" 7)"1(4أو ھیئة عامة محلیة)؛ المادة 

(مخالفة النظام العام أو اآلداب 
" (عالمة 10)"1(4العامة)؛ المادة 

تجاریة مشھورة لشخص آخر)؛ المادة 
" (إیداع عالمة تجاریة مسجلة 11)"1(4

لشخص آخر قبل تاریخ إیداع طلب العالمة 
" 15)"1(4التجاریة المعنیة)؛ المادة 

(لبس بشأن مصدر السلع والخدمات)؛ 
" (التضلیل لنوعیة 16)"1(4المادة 

السلع أو الخدمات) 
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/
rule/guideline/trademark/kijun/docum

ent/index/all.pdf 

الي
ابا
 ن

من قانون العالمات  7مقتطف من المادة  1  6
التجاریة في جمھوریة لیتوانیا. األسباب 
المطلقة لرفض التسجیل أو إبطال العالمة 

. ُیرفض تسجیل العالمة أو ُیعلن إبطال 1
التسجیل في الحاالت التالیة: 

العالمة تتكون من الرموز الرسمیة  )8(
لجمھوریة لیتوانیا أو تشملھا أو 

لإلجراءات  تقلدھا ولم ُیمنح اإلذن وفقاً 
التي حددھا وزیر العدل لجمھوریة 

لیت
وان
 یا

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/all.pdf
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/all.pdf
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/all.pdf
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العالمة تتكون من شعارات  )9لیتوانیا؛ (
نبالة أخرى أو شارات أخرى بموجب قانون 

شعارات النبالة الوطنیة وشعارات 
النبالة والشارات األخرى لجمھوریة 

لیتوانیا أو تتشكل كلیًا أو جزئیًا من 
عالمات ممیزة لمؤسسات عامة یكون 

ھا الرسمي خاضعًا للقانون، ما استخدام
لم یتم الحصول على التصریح الالزم من 

العالمة تتكون من  )10الجھات المختصة؛ (
إشارات لم تسمح الجھات المختصة في دول 
أخرى أو منظمات دولیة بتسجیلھا وُیرفض 

 (ثالثا)6تسجیلھا أو ُیبطل بموجب المادة 
من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة 

 1883مارس  20المؤرخة في  الصناعیة
یولیو  14والمنقحة في استكھولم في 

 1979سبتمبر  28، والمعدلة في 1967
(المشار إلیھا فیما یلي بعبارة 

"اتفاقیة باریس")، أو تحتوي العالمة 
العالمة  )11على إشارات من ذلك النوع؛ (

تتكون كلیًا أو جزئیًا من إشارة ذات 
رمز دیني؛ سیما  قیمة رمزیة عالیة، وال

https://vpb.lrv.lt/en/structure-and-
contacts-1/legal-acts 

رفض التسجیل المنصوص علیھ في  2  7
 ):486التشریع الوطني (القرار رقم 

(م): ال یجوز تسجیل 135(أ) المادة 
اإلشارات كعالمات تجاریة إذا كانت 

تستنسخ أو تقلد، بدون إذن من السلطات 
المختصة، عالمات تجاریة أو عناصر من 

عالمات تجاریة أو شعارات نبالة أو أعالم 
أو شارات أو عالمات رسمیة تشیر إلى 

سلطات الدول وأي تقلید من حیث التصمیم 
الة أو األعالم للشعارات أو شعارات النب

بیر
 و

https://vpb.lrv.lt/en/structure-and-contacts-1/legal-acts
https://vpb.lrv.lt/en/structure-and-contacts-1/legal-acts
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أو أي شعارات أو مختصرات أو أسماء ألي 
 منظمة دولیة.
(أ): ال یجوز تسجیل 136(ب) المادة 

اإلشارات كعالمات تجاریة إذا كان 
استخدامھا التجاري سیؤثر بشكل غیر 
مالئم في حق طرف آخر، وبخاصٍة عندما 

تكون مطابقة أو مشابھة لعالمة تجاریة 
و سجلھا طرف سبق أن أودعت للتسجیل أ

آخر، فیما یخص السلع أو الخدمات نفسھا 
أو فیما یخص السلع والخدمات التي قد 
یؤدي استخدام العالمة التجاریة علیھا 

 إلى اللبس أو االختالط.
: یجوز للمكتب الوطني 137(ج) المادة 

المختص أن یرفض التسجیل إذا كانت لدیھ 
أدلة كافیة على أن التسجیل قد ُأودع 

غیر المشروعة أو تیسیر  لمنافسةالغرض 
 تلك المنافسة أو دعمھا.

یجوز رفض طلب تسجیل عالمة مماثلة أو   8
مشابھة لعالمة تجاریة وطنیة سابقة 
استنادًا إلى أحكام قانون الملكیة 

الفكریة إذا كانت توحي تلك العالمة 
[أ])؛  1-123زورًا بأنھا متصلة بمؤسسة (

ة إلى حد أو كانت مطابقة أو مشابھ
اللبس لعالمة مسجلة أو مودعة قبلھا 

[د]) في حال كانت العالمة  123-1(
الوطنیة مسجلة في الفلبین؛ أو كانت 

 1-123[ي]) أو مضللة ( 1-123وصفیة (
[ز]) للمنشأ الجغرافي للسلع بحسب 

االقتضاء. آخر: یمكن إلغاء العالمات 
 للعالمات الوطنیة. المماثلة

الف
لبي
 ن
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االرتباك والتضلیل والمنافسة احتمال   9
 غیر المشروعة.

الب
رتغ
 ال

استنادًا إلى المبادئ التوجیھیة لفحص  1  0
 العالمات التجاریة

جمھ
وري
ة 

كور
 یا

 -تحت طائلة أي من أحكام القانون  1  1
)(ط) من قانون حمایة 1(7المادة 

 2008لسنة  38العالمات التجاریة رقم 
)https://wipolex.wipo.int/en/text/42

5803( 
)(ل) 1(7المادة  -على أساس سبب آخر   2

من قانون حمایة العالمات التجاریة رقم 
 2008لسنة  38

جمھ
وري
ة 

مول
دوف
 ا

بحكم القانون: في حال إیداع طلب   2
لتسجیل العالمة الوطنیة أو تسجیلھا في 
سنغافورة كعالمة تجاریة أو عالمة تصدیق 
أو عالمة جماعیة، یجوز لمكتب سنغافورة 

للملكیة الفكریة أن یحتج بأسباب مطلقة 
أو أسباب نسبیة في االعتراض على أي 
عالمة تجاریة تودع الحقًا وتحتوي على 

ة الوطنیة أو ُتعتبر مشابھة العالم
للعالمة الوطنیة. وفي حال تسجیل العالمة 

 13الوطنیة كرسم لفظي بموجب القاعدة 
من قواعد العالمات التجاریة (ال یجوز 

عادًة تسجیل الرسوم اللفظیة إال 
لوكاالتنا الحكومیة)، یجوز لمكتب 

سنغافورة للملكیة الفكریة أن یستخدمھ 
لعالمات التجاریة لالعتراض على طلبات ا

التي تتكون كلیًا أو جزئیًا من الرسم 

سنغ
افو
 رة

https://wipolex.wipo.int/en/text/425803
https://wipolex.wipo.int/en/text/425803
https://wipolex.wipo.int/en/text/425803
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اللفظي وأن یطلب الحصول على اإلذن 
الوجیھ. ویجوز إبطال أو إلغاء العالمات 
المسجلة بموجب قانون العالمات التجاریة 
لألسباب المنصوص علیھا في قانون وقواعد 

 العالمات التجاریة.

لرفض تسجیل  على أساس األسباب المطلقة 1  3
 العالمات.

إسب
اني
 ا

قانون أوكرانیا بشأن حمایة حقوق  1  4
 عالمات السلع والخدمات.

أوك
ران
 یا

بحكم القانون لتعارض العالمة مع عالمة  1  5
 سابقة.

أور
وغو
 اي

من قانون العالمات  9-10وفقًا للمادة  2  6
التجاریة وعالمات الخدمة وتسمیات 

المنشأ: "تسمیات خاطئة أو تسمیات تضلل 
 المستھلكین بشأن جھة التصنیع"

أوز
بكس
 تان
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إذا كانت العالمة الوطنیة المحمیة  - 33السؤال 
في البلد المجیب تتضمن اسم البلد، إلى جانب 

 عناصر أخرى، فھل تمتّد ھذه الحمایة لتشمل:

 

 الردود االختیارات

 0 %0 اسم البلد فحسب

 26 %58 اسم البلد والعناصر األخرى ككل

 10 %22 عناصر األخرى، دون اسم البلد

 9 %20 ال ینطبق

 45 مجموع المجیبین

[نھایة المرفق 
 والوثیقة]
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اسم البلد فحسب اسم البلد والعناصر األخرى ككل عناصر األخرى، دون اسم البلد ال ینطبق
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