
 

SCT/43/8 REV.3 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 أكتوبر  7: التاري    خ

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ا  لجغرافيةا توالمؤشر

 الدورة الثالثة واألربعون
 2020نوفمير  26 إىل 23جنيف، من 

ي الدول األعضاء
 
 الردود عىل االستبيان الخاص بحماية العالمات الوطنية ف

 األمانة وثيقة من إعداد 

ات الجغرافية  .1 ي ختام الدورة الثانية واألربعي   للجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
ف 

ي الدول 
وع استبيان بشأن حماية العالمات الوطنية ف  اح مشر و إىل موافاة األمانة باقير )لجنة العالمات(، دعا رئيس اللجنة وفد بي 

وع االستبيان قبل األعضاء. ودعا الر  ي مشر
ي إدراجها ف 

ي يرغبون ف 
 23)الفقرة  2019ديسمير  31ئيس األعضاء إىل تقديم األسئلة التر

ازيل وإكوادور SCT/42/8من الوثيقة  اليا والير
(. وتلقت األمانة، بحلول ذلك التاري    خ، مساهمات من الدول األعضاء التالية: أسير

و وسويشا.   وبي 

عت األمانة كل األ  .2 ي الوثيقة وجمَّ
ي تلقتها ف 

وع استبيان بشأن حماية SCT/43/3 Rev.2سئلة التر ت عىل أساسها مشر
َّ
، وأعد

ت الوثيقة  شر
ُ
ي الدول األعضاء. ون

ونية المخصصة للجنة العالمات،  .SCT/43/7 Provالعالمات الوطنية ف  عىل الصفحة اإللكير
 حتر 

ً
ي للجنة العالمات مفتوحا

ون   . 2020مايو  31وظل باب التعليق عليها عير المنتدى اإللكير

و والواليات  .3 وتلقت األمانة، بحلول ذلك التاري    خ، تعليقات من الدول األعضاء التالية: بيالروس وشيىلي وكوستاريكا واليابان وبي 
 تعليقاته )6حدة األمريكية )المت

ً
ي أيضا  عن ذلك، أرسلت المنظمات غي  الحكومية التالية تعليقاتها: 1(. وأرسل االتحاد األورونر

ً
(. وفضال

 . (2)( INTA( والجمعية الدولية للعالمات التجارية )FICPIاالتحاد الدوىلي لمحامي الملكية الفكرية )

 إىل التعليقات الواردة، أع .4
ً
ت األمانة النسخة النهائية من الوثيقة واستنادا

َّ
"استبيان بشأن حماية العالمات  SCT/43/7د

ي الدول األعضاء" ودعت الدول األعضاء إىل الرد عىل االستبيان بحلول 
ونية الستطالع  2020سبتمير  23الوطنية ف  عن طريق أداة إلكير

ية والعربية والصينية والفرنس  ية والروسية واإلسبانية. اآلراء متاحة باللغات اإلنكلي  
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لمتبحلول ذلك التاري    خ، و  .5
ُ
ازيل، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا،  ردود  است من الدول األعضاء التالية: الجزائر، والبحرين، والير

وكرواتيا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وإكوادور، وإستونيا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، وهنغاريا، وآيسلندا، واليابان، 
ستان، وليتوانيا، ومدغشقر، والمكسيك، والجبل  غي   تغال، وجمهورية وقي  ، والير و، والفلبي   األسود، والمغرب، وهولندا، وعمان، وبي 

كوريا، وجمهورية مولدوفا، والمملكة العربية السعودية، وسيشيل، وسنغافورة، وإسبانيا، والسودان، والسويد، وسويشا، وتايلند، 
 44وأوزبكستان، وفييت نام ) وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، وأوروغواي،

ً
ي أيضا (. وأرسل االتحاد األورونر

 (. 1رده عىل االستبيان )

 إىل الردود، أعدت األمانة الوثيقة  .6
ً
. وعقب تلك  SCT/43/8واستنادا ي دورتها الثالثة واألربعي  

 
لكي تنظر فيها لجنة العالمات ف

مس من األمانة إعادة فتح أداة استطالع اآلراء ب
ُ
ي المزيد من ردود الوفود  لفتح مجال، 2021يناير  29شأن االستبيان حتر الدورة، الت

ّ تلقر
ي دور للجنة العالمات ذلك وتقديمها  بعد  SCT/43/8لوثيقة ل الصيغة النهائيةووضع 

 
من  23)الفقرة  الرابعة واألربعي    تها للنظر فيها ف

 . (SCT/43/11الوثيقة 

 و  .7
ُ
جديدة من: أذربيجان وبيالروس والصي   وإشائيل وجامايكا ونيوزيلندا وباكستان وباراغواي وبولندا ورصبيا  ردود  لمتاست

تغال )(12)وسلوفاكيا وتونس  لم ردان محدثان من الفلبي   والير
ُ
ي حي   است

 
 . 57وبالتاىلي وصل العدد اإلجماىلي للردود إىل  . (2، ف

مس من األمانة أن تعيد، مّرة أخرى، فتح أداة استطالع اآلراء بشأن  .8
ُ
وعقب الدورة الرابعة واألربعي   للجنة العالمات، الت

ي المزيد من ردود الوفود ووضع الصيغة النهائية للوثيقة 2021سبتمير  30االستبيان حتر 
ّ بعد  SCT/43/8 Rev.2، لفتح مجال تلقر

ي دورتها الخامسة واألربعي   )الفقرة  ذلك وتقديمها للجنة العالمات
 
 (. SCT/44/7 ةمن الوثيق 22للنظر فيها ف

لمت ردود جديدة من: األرجنتي   وبي   والسلفادور وفنلندا والعراق واالتحاد الروسي وسلوفينيا وتركيا ) .9
ُ
ي حي   8واست

 
(، ف

لمت ردود محدثة 
ُ
 . 65 وبالتاىلي وصل العدد اإلجماىلي للردود إىل (. 5من الجزائر والصي   وكولومبيا وكوستاريكا وجورجيا )است

ونية الستطالع اآلراء حتر  .10 لب من األمانة إعادة فتح األداة اإللكير
ُ
سبتمير  30وبعد الدورة الخامسة واألربعي   للجنة العالمات، ط

إىل لجنة العالمات كي  عىل أساس ذلك وتقديمها  SCT/43/8 Rev.3لجمع المزيد من الردود من الوفود، ثم إعداد الوثيقة  2022
 (. SCT/45/8من الوثيقة  20تنظر فيها إّبان دورتها السادسة واألربعي   )الفقرة 

(، 7ووردت ردود جديدة من بلغاريا، والجمهورية الدومينيكية، وإيطاليا، وكازاخستان، وكينيا، وميانمار، وترينيداد وتوباغو ) .11
ستان،  غي   ، وقي  ، وتايلند، وتركيا، وأوزبكستان )و، وبي  ووردت ردود محدثة من الصي   (. وبذلك وصل العدد اإلجماىلي 7واالتحاد الروسي

 . 72للردود إىل 

 ويعرض مرفق هذه الوثيقة كل الردود الواردة عىل االستبيان عىل شكل بيانات إحصائية.  .12

 ]يىلي ذلك المرفق[

 



SCT/43/8 Rev.3 
ANNEX 
 المرفق
 

 

ي الدول األعضاء
ز
 استبيان بشأن حماية العالمات الوطنية ف

ي والمحتوى
ي السياسانر

 الجزء األول: تعريف العالمة الوطنية واألساس المنطقر

ي البلد المجيب، يمكن وصف العالمة الوطنية  – 1السؤال 
ز
 بأنها: ف

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

اتيجية تهدف إىل تعزيز الهوية الوطنية أو صورة البلد  ي أي سياسة أو اسير
ي ف 
ستخدم كعنرص مرن 

ُ
إشارة ت

 ليهماك وأ
72% 52 

 10 %14 ال ينطبق

 15 %21 غي  ذلك )ُيرجر التحديد(

ز   72 مجموع المجيبي 

 

رجر التحديدغي  ذلك،  
ُ
 البلد ي

ل سياسة طويلة األجل تهدف العالمة الوطنية هي   .1
ّ
. وهي تمث ي

أداة للنمو والتنمية عىل الصعيد الوطت 
بقطاعات البلد اإلنتاجية وخدماته ومواهبه وثقافته ووجهاته السياحية. ونعّرف إىل النهوض 

ن، عىل الصعيدين الفريدة للدولة بهدف  سماتالعالمة الوطنية بأنها وسيلة لالستفادة من ال
ّ
التمك

، من تحديد مركز المجاالت االقتصادية الرئيسية وتطويرها  ي والدوىلي
، مثل السياحة الوطت 

 والصادرات والثقافة واالستثمار، وتدعيم ثقافة الملكية. 

 األرجنتي   

2.   
ً
ي تميي   منتجاتها محليا

 بوصفها منتجات كندية. مساعدة صناعة األغذية والزراعة الكندية ف 
ً
 كندا ودوليا

فهم العالمة الوطنية بأنها اإلشارة المستخدمة لتميي   القيم االجتماعية واالقتصادية للبلد وتنوعه   .3
ُ
ت

وي    ج لها وإبرازها.  ها من القيم، والير ي وصورته وسمعته وغي   البيولوجر
 إكوادور

ولكن من الممكن تسجيل عالمات تجارية ليس لدى فنلندا مفهوم العالمة الوطنية بحد ذاتها،   .4
ات جغرافية تتعلق بالهوية الوطنية و/أو صورة البلد.   )عالمات فردية/جماعية/تصديق( ومؤشر

 فنلندا

 أفضل بغية توضيح المعلومات وجعلها مفهومة   .5
ً
تحديد إجراءات الدولة وإعالناتها تحديدا

 للمواطني   )عالمة الدولة(. 
 فرنسا
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اتيجية تهدف إىل تعزيز الهوية الوطنية و/ أو صورة  ا مرئي ا عنرص عالمة تشكل ال  .6 ي أي سياسة أو اسير
 
ف

 . اث الوطنيي  
 الدولة والسلع والخدمات واألشخاص والعنارص األخرى للثقافة والير

 جامايكا

ال نطلق مصطلح العالمة الوطنية عىل اإلشارة المرئية أو الهوية المحددة لسياسات البلد أو   .7
اتيجياتها فحسب. وإنما هي مزي    ج فريد ومتعدد األبعاد من العنارص يشي  إىل اإلدراك والفهم  اسير

ين لثقافة البلد وتراثه وقيمه وشعبه وسياساته وسلوكياته وسمعته وصورته  ين وغي  المباشر المباشر
ي أذهان الجمهور المستهدف. 

 
 ف

 ليتوانيا

ي   .8
 
ي ف

ي أو غي  مرن 
ستخدم كعنرص مرن 

ُ
اتيجية تهدف إىل تعزيز الهوية  إشارة ت أي سياسة أو اسير

 الوطنية أو صورة البلد. 
 مدغشقر

ي رسم صورة جيدة وإيجابية للبلد.   .9
 
ي تساعد ف

ي هو العملية التر
 الجبل األسود التوسيم الوطت 

ليس لدينا مفهوم العالمة الوطنية كما هو موصوف. ومع ذلك، يمكن تسجيل العالمات التجارية   .10
  )العالمات

ً
الفردية والجماعية وعالمات التصديق( المتعلقة بالهوية الوطنية و/أو صورة البلد وفقا

 لقواعد العالمات التجارية المعمول بها. 

 هولندا

ة يضعها التاجر ليمي   منتجاته / خدماته عن بقية المنتجات/الخدمات   .11 العالمة التجارية هي مي  
ي 
 
 األسواق. المطروحة ف

 عمان

ن العالمة الوطنية المستهلكي   من التعّرف بطريقة أسهل وأشع عىل بلد منشأ السلع   .12
ّ
تمك

ل أداة 
ّ
 عالمية تتيح الربط بي   السلع والخدمات والبلد.  اتصالوالخدمات وتمث

 سلوفينيا

اتيجية تهدف إىل تعزيز الهوية الوطنية أو صورة البلد أو كليهما.   .13 ي سياسة أو اسير
ستخدم ف 

ُ
 إسبانيا إشارة ت

ي تقوم بها الدولة مثل األنشطة المضطلع بها   .14
ستخدم لتحديد األنشطة التر

ُ
ي ت
إشارة ذات نطاق وطت 

وي    ج لمنتجات محددة أو الطاقة أو مسائل أخرى.  ي إطار برامج السياحة أو الير
 ف 

 سويشا

ي العالم.   .15
وي    ج للبلد ف  ستخدم بهدف الير

ُ
 أوكرانيا إشارة أو مجموعة من اإلشارات ت
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خذ البلد المجيب أي ]قرار[ لوضع واستخدام إشارة يمكن وصفها عىل أنها عالمة وطنية؟ - 2السؤال 
ّ
 هل ات

 

 الردود االختيارات

 19 % 26 ال

 43 % 60 نعم

 6 % 8 ليس بعد، لكنه يخطط للقيام بذلك

 4 % 6 ال ينطبق

ز   72 مجموع المجيبي 

 التالية اتخذت القرار: إذا كانت اإلجابة نعم، أي من الجهات 

 

 الردود االختيارات

 34 % 79 ُيرجر التحديد -هيئة عامة 

 6 % 14 ُيرجر التحديد -هيئة شبه عامة 

 0 % 0 ُيرجر التحديد -هيئة خاصة 

 3 % 7 ُيرجر التحديد -هيئة أخرى 

ز   43 مجموع المجيبي 
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رجر التحديد 
ُ
 البلد ي

 األرجنتي    مكتب رئيس الجمهورية  .1

ي من  2016أكتوبر  18الصادر بتاري    خ  18المرسوم الرئاسي رقم   .2
بشأن إجراءات إنشاء وتنظيم آلية السداد الجزن 

ي التصدير  مهامموازنة الدولة للتكاليف المتعلقة بتنظيم 
 
الخارج، والبحث عن األسواق الخارجية وأنشطة  ف

وي    ج  ي أذربيجان"صنع لعالمة لالتسويق، والير
 
ي الخارج،  "ف

 
ي الخارج وحصف

 
كات المحلية ف عىل الشهادات ول الشر

اع فيما يتعلق بأنشطة التصدير وبرامج البحث ومشاري    ع تنمية الصادرات. الو  اءات االخير  ير

 أذربيجان

ازيل وزارة السياحة  .3  الير

 كندا (AAFCحكومة كندا: وزارة الزراعة واألغذية الزراعية الكندية )  .4

اتيجية للعالمات الوطنيةاعتماد الحكومة  قّررت  .5 ي عام  اسير
 
 كولومبيا . 2004ف

 كرواتيا وزارة السياحة والرياضة وغرفة التجارة الكرواتية  .6

 الدانمرك هذا القرار VisitDenmarkاتخذت مؤسسة   .7

8.  ProDominicana  .الجمهورية  بالتعاون مع وزارة السياحة
 الدومينيكية

 إكوادور رئاسة الجمهورية  .9

ي حالة العالمة الوطنية   .10
ي حالة العالمة الصادرات تروي    ج، ووكالة Café de El Salvadorوزارة الزراعة، ف 

، ف 
 . El Salvador الوطنية

 السلفادور

اف وزارة الشؤون االقتصادية  Entreprise Estoniaاسم الهيئة شبه العامة هو   .11 وهي تعمل تحت إشر
هي مؤسسة وطنية تهدف إىل تنمية اقتصاد إستونيا. ويمكن  Entreprise Estoniaواالتصاالت. ومؤسسة 

ي التاىلي 
ون   /https://www.eas.ee: االطالع عىل مزيد من المعلومات عير الموقع اإللكير

 إستونيا

 فرنسا جهاز المعلومات الفرنسي )يخضع لسلطة رئيس الوزراء(.   .12

 جورجيا الجورجية للسياحةاإلدارة الوطنية   .13

 ألمانيا الحكومة االتحادية  .14

 هنغاريا وكالة السياحة المجرية  .15

 آيسلندا " بالتعاون مع وزارة السياحة. Promote Icelandهيئة من القطاعي   العام والخاص اسمها "  .16

 العراق مكتب العالمات التجارية  .17

 إشائيل وزارة الشؤون الخارجية، شعبة الدبلوماسية العامة   .18

 جامايكا مكتب السياحة الجامايكي   .19

ات صافية، وسالسل جبلية عالية ذات قمم ثلجية، وهواء جبىلي نظيف، وطبيعة   .20 ستان بلد أنهار وبحي 
غي   قي 

ي كل مكانو خالبة غي  ملوثة. 
 إىل ، وتنوعها يذهل كل األنظار. و الجبال ف 

ً
ترتفع التالل من السهل وتتحول تدريجيا

ستان باسم أرض الجبال السماوية. فشاهقة تكسوها الثلوج.  جبال غي   وقد استحدثت ال عجب إذن أن تعرف قي 
غي    -وهي منظمة غي  حكومية  – Civic Initiativeمنظمة  أرض الجبال  –ستان العالمة التجارية "قي 
 . (Kyrgyzstan – Land of Heavenly Mountains) "السماوية

ستان غي    قي 

حكومة جمهورية ليتوانيا خطوات إلنشاء العالمة الوطنية. وال تزال المسابقة عىل إنشاء العالمة الوطنية اتخذت   .21
ي تاري    خ إرسال الرد عىل االستبيان. 

 جارية فلم تكن النتيجة النهائية معروفة ف 
 ليتوانيا

الجبل  حكومة الجبل األسود، وزارة االقتصاد  .22
 األسود

https://www.eas.ee/
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)الصناعة الحرفية والزراعة وما إىل ذلك(. واتخذت القطاعات المعنية، مثل قطاع توجد عالمات بحسب القطاع   .23
الصناعة التقليدية وقطاع الزراعة )وكالة التنمية الزراعية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات(، هذا 

 القرار. 

 المغرب

 نيوزيلندا حكومة نيوزيلندا   .24

ا ان االستمعند ادخال البيانات يتطلب تحديد   .25 ي اضافة اىل الرقم التسلسىلي للطلب واخي 
رات بي   ابان الطلب وطت 

ي الدوىلي مختلفة تماما
 الطلب الوطت 

 عمان

 مع المرسوم التنفيذي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة   .26
ً
. وأنسر  الشعار تماشيا

 . 8819/2018 رقم
 باراغواي

وفية ل اللجنة  .27 و (. PROMPERÚتشجيع الصادرات والسياحة )البي   بي 

جمهورية  الجهاز الكوري للثقافة واإلعالم  .28
 كوريا

، تم استحداث عدة عالمات وطنية وحمايتها بوصفها عالمات تجارية )رقم   .29 ، 26104، و21864عىل مر السني  
ي http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx 32253و

 
(. وسنشي  ف

لة بوصفها العالمة التجارية رقم  لة باسم 27307االستبيان إىل اإلشارة المسجَّ ي البداية، كانت اإلشارة مسجَّ
 
. وف

 هيئة إدارية مركزية تابعة للحكومة. ثم أعيد تنظيم وكالة السياحة عن طريق الدمج مع وكالة السياحة وهي 
 )استيعاب( وكالة االستثمار. 

جمهورية 
 مولدوفا

اك بي   هيئة عامة   .30
خذ القرار باالشير

ُّ
وهيئتي   شبه عامتي   تابعتي   لوزارة  -وهي وزارة االتصاالت والمعلومات  -ات

ي سنغافورة. التجارة والصناعة هما 
ي سنغافورة ومجلس التنمية االقتصادية ف 

 مجلس السياحة ف 
 سنغافورة

 سلوفاكيا وزارة الخارجية والشؤون األوروبية لجمهورية سلوفاكيا   .31

 سلوفينيا مكتب االتصاالت الحكومي )تحت سلطة رئيس الحكومة(.   .32

ي والتعاون )حكومة إسبانيا، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية واالتحاد   .33  إسبانيا (MAEUECاألورونر

كة هي المسؤولة عن تشجيع الطلب عىل   .34 كة فيدرالية طلب العالمة بموجب القانون العام. وهذه الشر مت شر
َّ
قد

ي سويشا. 
 السفر وقضاء العطالت ف 

 سويشا

ها  .35  تايلند هيئة شبه عامة: هيئة تايلند للسياحة وغي 

 تركيا العاملة اليوم باسم وزارة التجارةهيئة عامة: وزارة االقتصاد   .36

 أوكرانيا مجلس وزراء أوكرانيا  .37

ي لجمهورية أوزبكستان  .38
اث الثقاف   أوزبكستان وزارة السياحة والير

 فييت نام وزارة الصناعة والتجارة  .39

http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx
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ي البلدان المجيبة: 
ز
 صور للعالمة )للعالمات( الوطنية المستخدمة ف

 الصورة البلد

 األرجنتي    .1

 

 أذربيجان .2

 

ازيل .3  الير

 

 بلغاريا .4

 

 كندا .5
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 كولومبيا .6

 

 كوستاريكا .7

 

 FULL OF LIFE كرواتيا .8

 

HRVATSKA ,PUNA ŽIVOTA 

 

 
 

 

 
 

 الدانمرك .9

 
 

الجمهورية  .10
 الدومينيكية

 

 إستونيا .11
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 عالمة فرنسا:  فرنسا .12

 

  

 عالمة الدولة: 

 

 جورجيا .13

 

 ألمانيا .14

 

 هنغاريا .15

 

  آيسلندا .16
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ي إشائيلل ةمختلفالصيغ ال إشائيل .17
 
 لعالمات التجارية ف

ّ العالمة التجارية اإلشائيلية هي شعار  ، و . متغي  ي
كة المرئية" اللغة ال" عنقد يختلف المظهر المرن  مشير

 للطباعة والعنارص الرسومية واأللوان. 

 

 جامايكا .18
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 كينيا .19

 

ستان .20 غي    قي 

 

الجبل  .21
 األسود

 

 المغرب .22

 

 نيوزيلندا .23

 

 باراغواي .24
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و .25  بي 

 

جمهورية  .26
 مولدوفا

 

 سنغافورة .27

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 سلوفاكيا .28
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 سلوفينيا .29

 

 إسبانيا .30

  
 

 سويشا .31

 
 

 تركيا .32

 

 أوكرانيا .33

 

 أوروغواي .34
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 أوزبكستان .35

 

 فييت نام .36
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ي الكامن وراء استحداث  - 3السؤال 
 
ي السياسات

ي السؤال ما هو األساس المنطق 
ز
 ؟2العالمة الوطنية الُمشار إليها ف

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

وي    ج للسياحة  45 %92 الير

 36 %73 جذب االستثمارات

 14 %29 جذب العمال

 37 %76 زيادة الصادرات

وي    ج للسلع و/أو الخدمات المحلية  41 %84 الير

 30 %61 زيادة القدرة التنافسية

 30 %61 تعزيز العالقات الخارجية

 
ً
 وخارجيا

ً
وي    ج لثقافة البلد أو تقاليده أو قيمه أو جوانبه اإليجابية داخليا  44 %90 الير

 46 %94 تعزيز مكانة البلد

 0 %0 ال ينطبق

 4 %8 ُيرجر التحديد -غي  ذلك 

ز   49 مجموع المجيبي 
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ي صيغته الكاملة أو المخترصة(؟ - 4السؤال 
ز
، عىل اسم البلد )ف

ً
 أو جزئّيا

ً
 )أ( هل تحتوي العالمة الوطنية، كلّيا

 

 الردود االختيارات

 3 %6 ال

 41 %84 نعم

 5 %10 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 

  

رجر التحديد -غي  ذلك  
ُ
 البلد ي

 فرنسا ترصيحات الدولة أوضح للمواطن )عالمة فرنسا وعالمة الدولة(. جعل   .1

 ألمانيا استقطاب الخريجي   والمرشحي   لنيل درجة الدكتوراه.   .2

وي    ج لإلسبانية.   .3  إسبانيا الير

ي العالمي المعتمدين   .4
ي الفضاء المعلومانر

 
ي العالم ومصالحها ف

 
وي    ج ألوكرانيا ف  لمفهوم الير

ً
وفقا

وي    ج  -: 2016-10-11الصادر عن مجلس وزراء أوكرانيا بتاري    خ  p-739بموجب المرسوم رقم  الير
ي البلدان األجنبية من أجل تعزيز 

 
ي موارد المعلومات العالمية وموارد المعلومات الوطنية ف

 
ألوكرانيا ف

مصالحها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتعزيز أمنها القومي والحفاظ عىل سالمة 
رسم صورة إيجابية ألوكرانيا عن طريق نشر معلومات محايدة عن مزاياها التنافسية  -أراضيها؛ 

؛   -ومواطن قوتها وإنجازاتها عىل المستوى العالمي وتعاونها عىل نطاق واسع مع المجتمع الدوىلي
يك تجاري موثوق به ودولة ذات  ي العالمي وتأكيد صورة أوكرانيا كشر

ي الفضاء المعلومانر
 
االندماج ف

ي اإلنتاج والتصدير والسياحة واالستثمار؛ تا
 
ة ف االضطالع بأعمال  -ري    خ وثقافة زاخرين وإمكانات كبي 

ي مجال إعداد معلومات صادقة وغي  متحزية 
 
كة بي   المؤسسات ف

منتظمة وشيعة ومنسقة ومشير
، وبخاصٍة فيما يتعلق بمناطقها المحد ي العالمي

ي الفضاء المعلومانر
 
ها ف  عن أوكرانيا ونشر

ً
دة، فضال

ي السياحة واالستثمار. 
َ
ي مجاىل

 
 عن تعزيز جاذبية أوكرانيا ف

 أوكرانيا
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رجر تحديد السبب. 
ُ
 إذا كانت اإلجابة ال، ي

 
، عىل إشارة )إشارات( كانت موضوع إخطار بموجب المادة 

ً
 أو جزئّيا

ً
(6)ب( هل تحتوي العالمة الوطنية، كلّيا

ً
من اتفاقية باريس  )ثالثا

 لحماية الملكية الصناعية )الُمشار إليها فيما يىلي باسم "اتفاقية باريس"(؟

 

 الردود االختيارات

 30 %61 ال

 12 %25 نعم

 7 %14 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 البلد الردود 

ي تاري    خ تقديم الرد.   .1
 
ستان كانت هذه مبادرة عامة؛ واسم البلد لم ُيذكر ف غي    قي 

ستخدم العالمة   .2
ُ
ي عالمات وطنية أخرى للمالك نفسه. ومن الناحية العملية، ت

 
يظهر اسم البلد ف
 مع اسم البلد. 

ً
 حاليا

 سويشا

ي "تركيا" و"الجودة"  .3
 تركيا تتكون من الجمع بي   كلمتر
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لة؟
ّ
، عىل عنارص محمية بموجب عالمة مسج

ً
 أو جزئّيا

ً
 )ج( هل تحتوي العالمة الوطنية، كلّيا

 

 الردود االختيارات

 9 %18.4 ال

 30 %61.2 نعم

 10 %20.4 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 
، عىل رموز أخرى )عىل سبيل المثال: حيوانات ونباتات وآثار(؟)د( هل 

ً
 أو جزئّيا

ً
 تحتوي العالمة الوطنية، كلّيا

 

 الردود االختيارات

 23 %47 ال

 19 %39 نعم

 7 %14 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

رجر التحديد. 
ُ
 إذا كانت اإلجابة نعم، ي

 البلد الردود 
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هندسية تمثل مناطق كولومبيا الخمس. ولكل منها لون وداللة:  يتكون الشعار من خمسة أشكال  .1
ي البلد، واألخرص  للجبال والسهول، واألحمر 

 
وة، واألزرق للبحار وكل الموارد المائية ف فاألصفر للير

ي لمجموعة متنوعة من الزهور )السحلبية(. ويتكون عنرص 
للموهبة ودفء الشعب، واألرجوان 

نت وهو الرمز الدوىلي المكون من حرفي   الذي عرفت " وهو رمز COالكلمة من " البلد عىل اإلنير
 . 1974( البلد منذ عام ISOبه المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )

 كولومبيا

 الدانمرك عنرص عىل شكل قلب مع ألوان وشكل يشبه العلم الدانمركي   .2

 الجمهورية الدومينيكية . الخاصة من األشكال مزي    جمن طباعة أو ألوان أو أشكال أو  عالمة البلد قد تتكون   .3

ي مركز الشكل.   .4
 
ي تمثل تركز تنوع العالم ف

 إكوادور إشارة عىل شكل حلزون 

خدمت حبة بن، وفيما يخص عالمةCafé de El Salvadorفيما يخص   .5
ُ
 ، است

El Salvador ل ثقافة البلد وتقاليده واألعراف
ّ
خدمت أشياء تمث

ُ
 الخاصة به. ، است

 السلفادور

 من علم جورجيا.   .6
ً
، مما يمكن اعتباره جزءا  جورجيا رمز يحتوي عىل صليبيي  

 ألمانيا زهور داليا باأللوان الوطنية أللمانيا  .7

ي ولكن ليس عىل شكل علم.   .8
 هنغاريا ألوان العلم الوطت 

 العراق آثار  .9

10.   .  الجبل األسود النش ذو الرأسي  

، وهو نبات تتفّرد به نيوزيلندا.   .11 ي
 نيوزيالندا يأخذ الشعار شكل ورقة شخس فض 

 عمان خذ اشكال عديدة رسمة حيوان او نبات اي اي شكل يمزها عن بقية العالماتأالعالمة ربما ت  .12

 للبلد.   .13
ً
ات عىل الشعار لجعله أكير تمثيال  باراغواي أجريت تغيي 

. تتكون اإلشارة من رمز "شجرة   .14 ي
 جمهورية مولدوفا الحياة" المرسوم عىل الطراز الوطت 

ي للعالمة الوطنية "  .15
" )عالمة إسبانيا( وعنرص تصويري Marca Españaشعار النبالة الوطت 

 " )إسبانيا العالمية(. España Globalيشبه كرة أرضية للعالمة الوطنية "
 إسبانيا

 سويشا إديلويس )كف األسد(.   .16

هاالفيل واألرز   .17  تايلند والطاووس وغي 

 أوكرانيا "UAالرمز الدوىلي لدولة أوكرانيا "  .18

 أوزبكستان عنارص رسومية منمنمة  .19
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ة؟ - 5السؤال  ي السنوات األخي 
ز
لت ف

ّ
د
ُ
بدلت العالمة الوطنية أو ع

ُ
 هل است

 

 الردود االختيارات

 24 %49 ال

 16 %33 نعم

 9 %18 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 

لت فيها العالمة الوطنية واإلشارة، وأسباب إذا  
ّ
د
ُ
بدلت أو ع

ُ
ي است

رجر اإلشارة، إذا أمكن، إىل عدد المّرات الت 
ُ
كانت اإلجابة نعم، ي

ي طرأ فيها االستبدال أو التعديل. 
 ذلك والسنوات الت 

 البلد الردود 

 إطالق العالمة الوطنية – 2005  .1

 إعادة تصميم العالمة األصلية – 2012

ي إطار العالمة  – 2018
 القادمةاإلدارة الوطنية الجديدة  ف 

 زيادة تطوير العالمة الوطنية األساسية – 2020

 األرجنتي   

ي عام   .2
ت ف  ي عام  2019تغي 

ازيل . 2015وحلت محل العالمة المنشأة ف   الير

ي عام   .3
لت العالمة الوطنية مرة واحدة ف 

ِّ
 . 2012ُعد

طلقت الحملة األوىل تحت شعار 
ُ
ي عام Colombia es Pasión"وأ

" )كولومبيا الحبيبة( ف 
ي وأدت إىل تسجيل عالمات تجارية مختلفة. وتهدف العالمة إىل تحسي   صورة  2005

البلد ف 
 وحيلتهم ومواهبهم ودفئهم.  العالم بالتعبي  عن إبداع الكولومبيي   

ي عام 
ىل رفع مكانة البلد، ، أي بعد سبع سنوات من حملة "كولومبيا الحبيبة" الرامية إ2012وف 

وري االستعاضة عنها بعالمة تحتوي عىل عنرص أكير عقالنية وحقائق وبيانات  ير من الرص 
ُ
اعت

بدلت بالعالمة 
ُ
. ولذلك است يمكن التحقق منها وال تكون جملة وإنما اسم البلد ورمزها الدوىلي

 الوطنية الحالية. 

 كولومبيا

 فيما يخص عالمة فرنسا:   .4

ي عام  France.frإنشاء شعار  -
 ؛2008ف 

ي عام  -
 2019إنشاء عالمة فرنسا وعالمات للقطاعات الفرعية ف 

 فرنسا
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 وفيما يخص عالمة الدولة: 

ي عام  -
 
تجمع بي   كل الهيئات الحكومية تحت شعار لماريان  1999إنشاء عالمة حكومية ف

 قابل للتعديل؛

ي عام  -
 
 عن تنطبق عىل الجهات العاملة  2020إنشاء عالمة للدولة ف

ً
للدولة فضال

المستوى الوزاري والخدمات الالمركزية: ويستند هذا المعرف الجديد المتجانس للدولة إىل عالمة 
اتيجية  ماريان المنقحة. وبتوحيد مختلف عالمات الدولة، ُوضعت هذه العالمة بوصفها اسير

 لعالمة الدولة. 

ل الرمز عدة مّرات ألغراض التحديث واالمتثال   .5
ّ
د
ُ
 جورجيا للمعايي  الحديثة. ع

ين الماضية من أجل تحديث العالمة ودمج شعار مصور ومكتوب   .6 ي السنوات العشر
 
ثالث مرات ف

ي عام 
 
 . 2018جديد. وكانت أحدث مرة ف

 هنغاريا

ي تنظم العالمة. وتتكون النسخة الحالية من   .7
ثت العالمة الوطنية مرة بعد تحديث السياسة التر

ِّ
ُحد

 كلمات وصورة. 
 آيسلندا

 جامايكا . الوطنية نفسها العالمة مع االحتفاظ بشعارات مختلفة كل بضع سنوات وضع   .8

ي عام   .9
 
 2008مرة واحدة. وأول محاولة إلنشاء العالمة الوطنية وتسجيلها كعالمة تجارية كانت ف

ي األصناف  -)المالك 
 
من تصنيف نيس.  41و 39و 35وزارة السياحة( للخدمات المدرجة ف

وي    ج  اتيجية الجديدتان للير وانقضت مدة التسجيل. وأسباب قرار االستبدال هي الرؤية واالسير
ة  ي الفير

ي الخارج ف 
 2030-2020لليتوانيا ف 

 ليتوانيا

ات مرة واحدة، بعد عامي   من إنشاء النسخة األصلية، من أجل إعطاء ال  .10 جريت التغيي 
ُ
شعار أ

 مظهًرا أكير حداثة وجاذبية. 
 باراغواي

ي البداية، ُصممت عالمة تحتوي عىل كلمة مولدوفا ثم ُصممت عالمة تحتوي عىل شكل مماثل   .11
ف 

ي مولدوفا(. وتشدد هذه اإلشارة البديلة عىل جاذبية Invest Moldovaوعبارة "
" )االستثمار ف 

ي جمهورية مولدوفا. 
 االستثمارات ف 

 جمهورية مولدوفا

ي سنغافورة بعض العالمات للسياحة   .12
. كانت ف   واألعمال التجارية عىل مر السني  

 )سنغافورة المفاجآت( Surprising Singapore -السبعينيات 

1996 - Singapore New Asia )سنغافورة آسيا الجديدة( 

2004 - Uniquely Singapore )سنغافورة الفريدة( 

2010 – YourSingapore السياحة( / جاهزة للمستقبل( 

ي سنغاف
ي وكان مجلس السياحة ف 

ورة يتوىل إدارة استخدام عالمة سنغافورة الوطنية لألعمال. وف 
ي إنشاء 2017عام 

ي سنغافورة أنه من المنطقر
، قرر مجلس التنمية االقتصادية ومجلس السياحة ف 

كة وموحدة.   عالمة مشير

 سنغافورة

ي عام   .13
ي عام 2006أنشئت ف 

ثت ف 
ّ
 سلوفينيا . 2017، وُحد

نشئت العالمة الوطنية "  .14
ُ
ي عام Marca Españaأ

وحلت محلها العالمة الوطنية  2012" ف 
"España Global ي عام

 بعد تغي  الحكومة.  2018" ف 
 إسبانيا

ي عام   .15
لت النسخة األوىل من العالمة ف  لت عدة عالمات ولكن دون تغيي  1995ُسجِّ . ثم ُسجِّ

ودعت العالمات الالحقة 
ُ
العنرص األساسي )إديلويس مع صليب سويشي(. ثم أ
 لمنتجات/خدمات جديدة مع عنارص تصويرية إضافية. 

 سويشا
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اف والملكية واإلدارة : االعير ي
 الجزء الثان 

اف  - 6السؤال  ي    ع أو إجراء أو اعي  ي مخصص )قانون أو الئحة أو تشر
ز
 بموجب صك قانوت

ً
ف بها رسميا هل العالمة الوطنية معي 

ي البلد المجيب؟
ز
( ف

ً
 مثال

 

 الردود االختيارات

 20 %41 ال

 20 %41 نعم

 9 %18 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 

 . ي
ي المخصص المعتز

رجر تقديم الرابط إىل الصك القانوتز
ُ
 إذا كانت اإلجابة نعم، ي

 البلد الردود 

، الئحة  .1  األرجنتي    مرسوم رئاسي

2.  − http://www.e-qanun.az/framework/33825 أذربيجان 

3.  www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-marca-
brazil.pdf 

ازيل  الير

 كندا ( )ن(. 1) 9التجارية، القسم قانون العالمات   .4

ك لجماعة دول األنديز(، أنشأت  2021لعام  876بموجب القرار رقم  −  .5 )نظام العالمات الوطنية المشير
 لحماية العالمات 

ً
كا  مشير

ً
ي جماعة دول األنديز نظاما

ي مختلف  الوطنيةالدول األعضاء ف 
الجماعة.  بلدانف 

قائم  الدول األعضاء عن طريق إجراء عىل مستوى الوطنيةوبموجب ذلك الصك، يمكن حماية العالمات 
  االتصالعىل 

ً
 . والفحص يؤدي إىل حمايتها رسميا

 كولومبيا

-RE-COMEX-37669الئحة تنفيذ واستخدام العالمة الوطنية لكوستاريكا، المرسوم التنفيذي رقم  −  .6

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

ي كوستاريكا، المرسوم التنفيذي رقم  −
-MP-38271الئحة ترخيص العالمة الوطنية لتشجيع السياحة ف 

TUR  د((3)المادة( . 

 الالئحة المنظمة الستخدام العالمة الوطنية.  −

 كوستاريكا

http://www.e-qanun.az/framework/33825
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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7.  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/243 الدانمرك 

الجمهورية  الصادر عن الرئيس لويس أبينادر 20-466بموجب المرسوم رقم   .8
 الدومينيكية

9.  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf إكوادور 

10.  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1725.KOR&txtreferer=00000001.t
xt 

 هنغاريا

11.  http://madeinkenya.brandkenya.go.ke/mkbrand كينيا 

12.  http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={A2CA1CCE-C569-4E2A-
842F-%206817969082DE} 

الجبل 
 األسود

ي هي شهادة تسجيل العالمة   .13
 عمان التجاريةالصك القانون 

14.  www.snin.gov.py باراغواي 

15.  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 

و  بي 

16.  https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/brand_10128.pdf سلوفينيا 

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

ي تركيا.  6769الصناعية  محمية بموجب قانون الملكية  .18
 الذي ينظم حماية حقوق الملكية الصناعية ف 

https://www.turkpatent.gov.tr/en/laws-and-regulations 
 تركيا

ي أوكرانيا رقم   .19
المسائل المتعلقة بشكل إشارة "بعض  2018-5-10بتاري    خ  416الئحة مجلس الوزراء ف 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2018-%D0%BF#Text)عالمة( أوكرانيا" 
 أوكرانيا

20.  https://marcapaisuruguay.gub.uy/convenios/  أوروغواي 

21.  https://lex.uz/docs/4138992 أوزبكستان 

22.  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?%20cl
ass_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198011 

 فييت نام

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/243
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://madeinkenya.brandkenya.go.ke/mkbrand
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.snin.gov.py/
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
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
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
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/brand_10128.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-8672-consolidado.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/en/laws-and-regulations
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2018-%D0%BF#Text
https://marcapaisuruguay.gub.uy/convenios/
https://lex.uz/docs/4138992
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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ي السؤال  - 7السؤال 
ز
ي المخصص والُمشار إليه ف

ز
ي الصك القانوت

ز
 ؟6هل يرد تعريف مصطلح "العالمة الوطنية" ف

 

 الردود االختيارات

 11 %50 ال

 11 %50 نعم

 0 %0 ال ينطبق

ز   22 مجموع المجيبي 

 

رجر تقديم التعريف. 
ُ
 إذا كانت اإلجابة نعم، ي

 البلد الردود 

وي    ج لأداة  الوطنيةالعالمة  −  .1 . للير السياحة والثقافة والرياضة  مركز تحديد  ومن أهدافها ألرجنتي  
ي وترويجها والمواهب والصادرات األرجنتينية  عىل الصعيد الدوىلي وتعزيز االستثمار األجنتر

 .  المباشر

 األرجنتي   

: "أي عالمة تعينها أو تستخدمها دولة عضو  −  .2 عّرف كالتاىلي
ُ
ي الداخل نعم، فهي ت

لتعزيز صورتها ف 
والخارج والنهوض بجملة أمور منها السياحة وثقافة الدولة العضو وتقاليدها المطبخية 

 ومنتجاتها المحلية وصادراتها واستثماراتها تشكل عالمة وطنية". 

 كولومبيا

-37669الئحة تنفيذ واستخدام العالمة الوطنية لكوستاريكا، المرسومان التنفيذيان رقم  −  .3

RE-COMEX-TUR  38356ورقم-RE-COMEX-TUR 5. تنص المادة  : عىل ما يىلي
اتيجية للقدرة التنافسية وتعريف البلد وترسيخ  "العالمة الوطنية لكوستاريكا هي أداة اسير

 لتنمية الصادرات واالستثمار 
ً
وي    ج له وجذب الجماهي  الداخلية والخارجية تعزيزا

سمعته والير
 والسياحة."

ي كوستاريكا، المرسوم التنفيذي رقم  الئحة −
ترخيص العالمة الوطنية لتشجيع السياحة ف 

38271-MP-TUR العالمة الوطنية لكوستاريكا هي أداة 3. وتنص المادة" : )ب( عىل ما يىلي
وي    ج له وجذب الجماهي  

اتيجية للقدرة التنافسية وتعريف البلد وترسيخ سمعته والير اسير
 لتنمية الصادرات واالستثمار والسياحة."الداخلية والخارجية تعزي
ً
 زا

: "العالمة الوطنية هي أداة  − م اللوائح المنظمة الستخدام العالمة الوطنية التعريف التاىلي
ِّ
وتقد

ين األجانب إىل البلد  تنافسية وتسويقية تهدف إىل استقطاب السياح والمستثمرين والمشير
 بطريقة متكاملة ومنسقة وتعاونية."

 كوستاريكا
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ي السنوات ال عالمة األمةاستخدمت العديد من البلدان أداة   .4
 
وي    ج لصورتها،  ماضيةف وحصلت للير

ة لهويتهبمجموعة من الفوائد  عىل  . ا تسليط الضوء عىل الجوانب الممي  
 الجمهورية الدومينيكية

فهم العالمة الوطنية بأنها اإلشارة المستخدمة لتميي   الهوية الثقافية للبلد وقيمه   .5
ُ
االجتماعية ت

وي    ج لها  ها من القيم، والير ي وصورته وسمعته وغي  واالقتصادية وسياساته وتنوعه البيولوجر
 وإبرازها. 

 إكوادور

ي كينيا.   .6
 
ي يحدد بسهولة المنتجات المصنوعة ف

 وضعها عالمة تجارية مسجلة ويمكن  وهي رمز مرن 
ونية ووسائل التواصل االجتماعي و   اإلعالنات. عىل العبوات والمواقع اإللكير

 كينيا

مجموعة من القيم الملموسة وغي  الملموسة، واإلمكانات الطبيعية واالقتصادية، ومنتجات   .7
ي 
 
اث الثقاف ي الجبل األسود، والير

 
وخدمات الجبل األسود، واألعمال التجارية وفرص الحياة ف

ية، أي اإلمكانيات والموارد واألنشطة  ، والموارد البشر ي والطبيعي
اف بمكانة والتاريخ  ي تعزز االعير

التر
ي السمعة الجيدة للبلد وصورته المستدامة. 

 
 الجبل األسود وقدرة البلد التنافسية وتساهم ف

 الجبل األسود

يقوم مفهوم "العالمة التجارية للبلد" عىل فكرة استغالل سمعة البلد وصورته، نظًرا ألن قطاعات   .8
ي األسواق الدولية. والشعار هو بمثابة األعمال والحكومات بحاجة إىل إنشاء هويتها ال

 
خاصة ف

اح اتيجية  البلد قيم لما يجب عىل  اقير تستجيب لهدف  توفيقيةتقديمه للزوار والمستثمرين واسير
ي األسواق العالمية، وكذلك 

 
كات واألشخاص ف التأكيد عىل قيمة مكان منشأ المنتجات والشر

كات والمو السياحة  لالعامة.  ؤسساتالثقافة والرياضة والشر  . هذه العنارص مجتمعة الشعار  ويخير 

 باراغواي

و  رمز   .9 ي الخارجالبلد اإل صورة  تعزيز إىل من خالله هدف نممي   لبي 
عن  أنفسنا  وتميي    ،يجابية ف 

ي المنطقة و 
زيادة القدرة التنافسية السياحة الوافدة، و ب والنهوض، خارجها البلدان األخرى ف 

ز تفيد البلد وتسأهداف  كلها وهي  – تدفق رأس المال االستثماريتعزيز ، و منتجاتنا التصديريةل
ّ
 حف

 تنميته. 

و  بي 

اف ، يسمح ، مع شعار "أشعر بسلوفينيا"االستخدام الموحد لنموذج عالمة سلوفينيا   .10 أسهل باعير
"أشعر بسلوفينيا" هو رمز التعريف العالمي نموذج بعالمة سلوفينيا وسلوفينيا كبلد. إن وأشع 

، إال "أشعر بسلوفينيا"، الذي يحمل شعار نموذج عالمة سلوفينيا سلوفينيا. وال يمكن استخدام ل
 
ً
وجود النموذج عىل المنتجات ولوسم الخدمات هو أداة اتصال تؤكد  ذلكللدليل. واستخدام  وفقا

 سلوفينيا. صلة بي   منتج أو خدمة ما و 

 سلوفينيا

رجعي ومؤشر للجودة يتعلق بمنتجات البلد وخدماته تؤدي عالمة البلد دور شبكة أمان وإطار م  .11
ي 
 بالفخر الوطت 

ً
 لالستثمارات، ويزرع شعورا

ً
ي البلد بوصفه بلدا

 عن مناطق الجذب السياجي ف 
ً
فضال

ي جميع أنحاء البالد. وتشمل المجالي   العام والخاص كليهما وتشي  إىل كل جوانبهما اإليجابية بما 
ف 

 . يعود بالفائدة عىل البلد ككل

 أوروغواي
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ي البلد المجيب؟ - 8السؤال 
ز
 هل يوجد مالك للعالمة الوطنية ف

 

 الردود االختيارات

 2 %4 ال

 41 %84 نعم

 6 %12 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 

رجر اإلشارة إىل الصفة القانونية للمالك وهل مالك العالمة الوطنية هو؟
ُ
 إذا كانت اإلجابة نعم، ي

 

 الردود االختيارات

 27 %65.9 يرجر تقديم االسم وموقع الويب -هيئة/سلطة عامة 

 7 %17.1 يرجر تقديم االسم وموقع الويب -هيئة/سلطة شبه عامة 

 1 %2.4 يرجر تقديم االسم وموقع الويب -هيئة خاصة 

 5 %12.2 ُيرجر التحديد -هيئة أخرى 

 1 %2.4 ال ينطبق

ز   41 مجموع المجيبي 
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رجر  
ُ
 البلد التحديدي

 األرجنتي    وزارة السياحة والرياضة  .1

2.  http://azpromo.az أذربيجان 

ازيل www.turismo.gov.br -وزارة السياحة   .3  الير

  وزارة االقتصاد والطاقة  .4

 (AAFCواألغذية الزراعية الكندية )حكومة كندا: وزارة الزراعة   .5
https://brandcanada.agr.gc.ca/intro/join-joignez-eng.html 

 كندا

ي  هي ، و (FIDUCOLDEXللتجارة الخارجية ) ةالكولومبي الهيئة  .6
ي الوطت 

الصندوق االستئمان 
ي تتوىل إدارة الوكالة للتجارة الخارجية

. ProColombia الحكومية ومؤسسة الخدمات المالية التر

ي اإلجابة عن السؤال و 
 
. 2كما جاء ف

ً
 حكوميا

ً
وي    ج كانت قرارا اتيجية للير ، فإن العالمة الوطنية كاسير

م بي   وزارة التجارة والصناعة والسياحة  ي إطار عقد الثقة التجارية المير
 
اتيجية ف ذت االسير

ِّ
ف
ُ
 وهيئةون

FIDUCOLDEX  اتيجية حكومية تملك بللتجارة الخارجية. ومن ثم، فهي  موجبها هيئةاسير
FIDUCOLDEX  ي كولومبيا، بما فيها

 
للتجارة الخارجية تسجيالت العالمات التجارية القائمة ف

المعنية بتشجيع  ProColombiaلوكالة الحكومية  الهيئة المديرةالعالمة الوطنية، بوصفها 
ف عليها وزارة التجارة والصناعة والسياحة.  ي تشر

: الصادرات والتر ي
ون  الموقع اإللكير

https://procolombia.co/ . 

 كولومبيا

ي كوستاريكا )  .7
( ووكالة /https://www.ict.go.cr/enالجهتان المالكتان: مجلس السياحة ف 
وي    ج التجارة الخارجية )  Procomer )(https://www.procomer.com/)وكالة كوستاريكا لير

 كوستاريكا

( وغرفة التجارة الكرواتية https://mint.gov.hr/enوزارة السياحة والرياضة )  .8
(https://www.hgk.hr) 

 كرواتيا

 من مصادر عامة  .9
ً
 الدانمرك ممولة جزئيا

 وزارة السياحة للجمهورية الدومينيكية  .10

https://www.mitur.gob.do/ https://www.marcapais.do/ 

 الجمهورية الدومينيكية

 إكوادور رئاسة الجمهورية.   .11

 إستونيا /Enterprise Estonia https://www.eas.eeمؤسسة   .12

ي رئيس الوزراء   .13
جهاز المعلومات الحكومي  -الدولة الفرنسية ممثلة ف 

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

sig) 

 فرنسا

 من حماية   .14
ً
اإلدارة الوطنية الجورجية  ملكهبموجب عالمة تجارية، تالرمز، الذي يستفيد أيضا

 للسياحة. 
 جورجيا

 ألمانيا land-der-ideen.deمبادرة الند دي إيدين )أرض األفكار(،   .15

 هنغاريا /https://mtu.gov.huوكالة السياحة المجرية   .16

17.  Íslandsstofa  /Promote Iceland www.islandsstofa.com آيسلندا 

 إشائيل الخارجية اإلشائيلية الشؤون دولة إشائيل/ وزارة  .18

 جامايكا مكتب السياحة الجامايكي   .19

20.  http://madeinkenya.brandkenya.go.ke/mkbrand كينيا 

21.  Civic Initiativeستان ، منظمة غي  حكومية غي    قي 

قطاع  - /التقليدية-الصناعة/https://mtataes.gov.ma/arمثاالن: قطاع الصناعة التقليدية:   .22
 /http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/organismes-sous-tutelleالزراعة: 
 الصادرات-تنسيق-و-لمراقبة-المستقلة-المؤسسة

 المغرب

http://azpromo.az/
http://www.turismo.gov.br/
https://brandcanada.agr.gc.ca/intro/join-joignez-eng.html
https://procolombia.co/
https://www.ict.go.cr/en/
https://www.procomer.com/
https://mint.gov.hr/en
https://www.hgk.hr/
https://www.mitur.gob.do/
https://www.marcapais.do/
https://www.eas.ee/
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/
http://www.islandsstofa.com/
http://madeinkenya.brandkenya.go.ke/mkbrand
https://mtataes.gov.ma/ar/الصناعة-التقليدية/
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/organismes-sous-tutelle/
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 نيوزيلندا جروب ستوري النيوزيلندي  .23

ي و مالك العالمة الوطنية ربما يكون هيئه عامة او خاصة حيث نص قان  .24 ن العالمات التجارية الخليخر
 الموحد من الذي يحق له تسجيل العالمة التجارية. 

 عمان

 باراغواي دولة باراغواي   .25

وفية  .26 ( PROMPERÚتشجيع الصادرات والسياحة )ل اللجنة البي 
https://www.promperu.gob.pe/ - https://peru.info/es-pe/marca-peru 

و  بي 

 جمهورية كوريا واإلعالمالجهاز الكوري للثقافة   .27

 جمهورية مولدوفا http://invest.gov.md/moldovan-investment-agencyوكالة االستثمار المولدوفية،   .28

ي حي   2( و)1الجهتان المالكتان المشاركتان )  .29
 
( 3أن الجهة ) ( هما سلطتان/هيئتان شبه عامتي   ف

ي سنغافورة  (1سلطة/هيئة عامة: )
 
مجلس السياحة ف

(https://www.stb.gov.sg/content/stb/en.html) (2)  مجلس التنمية االقتصادية
(https://www.edb.gov.sg) (3)  وزارة االتصاالت والمعلومات
(https://www.mci.gov.sg) 

 سنغافورة

 سلوفاكيا وزارة الخارجية والشؤون األوروبية لجمهورية سلوفاكيا  .30

 (UKOMمكتب االتصاالت التابع لحكومة جمهورية سلوفينيا )  .31
https://www.gov.si/en/state-authorities/government-

offices/government-communicationoffice/ 

 سلوفينيا

 إسبانيا وزارة الخارجية.   .32

 سويشا /https://www.myswitzerland.com/fr-chسويشا للسياحة   .33

هما -سلطة/هيئة شبه عامة   .34 ي تايلند وغي 
 تايلند هيئة السياحة ف 

 تركيا /https://www.trade.gov.trوزارة التجارة   .35

 لتسجيل العالمة الوطنية كعالمة تجارية. قدمت   .36
ً
ي أوكرانيا طلبا

 أوكرانيا وزارة السياسة اإلعالمية ف 

)وكالة تشجيع االستثمارات والصادرات والعالمة القطرية(،  Uruguay XXIهيئة شبه عامة:   .37
 مكتب رئيس الجمهورية. 

 أوروغواي

ي لجمهورية أوزبكستان   .38
اث الثقاف    /https://uzbektourism.uzوزارة السياحة والير

39.  www.moit.gov.vn فييت نام 

https://www.promperu.gob.pe/
https://peru.info/es-pe/marca-peru
http://invest.gov.md/moldovan-investment-agency
https://www.stb.gov.sg/content/stb/en.html
https://www.edb.gov.sg/
https://www.mci.gov.sg/
https://www.gov.si/en/state-authorities/government-offices/government-communicationoffice/
https://www.gov.si/en/state-authorities/government-offices/government-communicationoffice/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/
https://www.trade.gov.tr/
https://uzbektourism.uz/
http://www.moit.gov.vn/
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:  - 9السؤال  ي تتوىل إدارة العالمة الوطنية هي
ي البلد المجيب، الجهة الت 

ز
 ف

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

 33 %67 يرجر تقديم االسم وموقع الويب -هيئة/سلطة عامة 

 10 %20 يرجر تقديم االسم وموقع الويب -هيئة/سلطة شبه عامة 

 1 %2 يرجر تقديم االسم وموقع الويب -هيئة خاصة 

 2 %4 ُيرجر التحديد -هيئة أخرى 

 6 %12 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 

رجر التحديد 
ُ
 البلد ي

 وزارة السياحة والرياضة  .1

www.argentina.gob.ar/marca-pais 

 األرجنتي   

2.  http://azpromo.az أذربيجان 

ازيل www.turismo.gov.br -وزارة السياحة   .3  الير

 بلغاريا وزارة االقتصاد والطاقة  .4

 (AAFCحكومة كندا: وزارة الزراعة واألغذية الزراعية الكندية )  .5

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

 كندا

 ProColombiaوكالة ل الهيئة المديرةوصفها بللتجارة الخارجية  FIDUCOLDEX هيئة  .6
م مع وزارة التجارة والصناعة  ي إطار عقد الثقة التجارية المير

الحكومية المعنية بتشجيع الصادرات ف 
ي اإلجابة السابقة. 

:  والسياحة كما ورد ف  ي
ون   https://procolombia.co/الموقع اإللكير

 كولومبيا

ي كوستاريكا )  .7
( ووكالة /https://www.ict.go.cr/enالجهتان المالكتان: مجلس السياحة ف 

Procomer )(https://www.procomer.com/) 
 كوستاريكا

http://www.argentina.gob.ar/marca-pais
http://azpromo.az/
http://www.turismo.gov.br/
https://brandcanada.agr.gc.ca/intro/join-joignez-eng.html
https://procolombia.co/
https://www.ict.go.cr/en/
https://www.procomer.com/
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( وغرفة التجارة الكرواتية https://mint.gov.hr/enوزارة السياحة والرياضة )  .8
(https://www.hgk.hr) 

 كرواتيا

 القطاع العام:   .9

 ؛ورئيس اللجنة ية،جمهورية الدومينيكالرئيس  ،لويس أبينادر 

 ؛لجنةوزير السياحة ومنسق ال ،ديفيد كوالدو 

 روبرتو ألفاريز جيل، وزير الخارجية؛

ة والمتوسطة؛و فيكتور بيسون كات الصغي   ، وزير الصناعة والتجارة والشر

يديا وزيرة الثقافة  ؛كارمن هي 

و، مديرة   للجنة.  ةالعام ةواألمين ProDominicanaبيفانيا ريفي 

 

 القطاع الخاص: 

، منسق القطاع الخاص باللجنة ي
، و رافائيل بالنكو كانتو، ، و ليجيا بونيتر ي

كارلوس خوسيه مارنر
يلو، و  ي، و مانويل بوزو بي  ي ألفاريز، وفرناندو كابيالن، خوان ب. و باوال رينيي 

، وبيدرو براج  ي
فيسيت 

يز،  ي بي 
ار ميلغن، وسيلسو خوسيه مارانزيت  سي أمي   يرا، وإدواردو وسي  ولوسيانو كاريللو، وروبرتو هي 
 . مارتيني   ليما، وإدغار رافائيل ديل تورو غومي   

 الجمهورية الدومينيكية

اتيجية للع  .10  إكوادور /https://www.turismo.gob.ec -امات، وزارة السياحة اللجنة االسير

ي السلفادور )مجلس القهوة   .11
 السلفادور (PROESAالسلفادوري، وكالة تروي    ج التصدير واالستثمار ف 

 إستونيا /Enterprise Estonia https://www.eas.eeمؤسسة   .12

ي رئيس الوزراء   .13
جهاز المعلومات الحكومي  -الدولة الفرنسية ممثلة ف 

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

sig) 

 فرنسا

 جورجيا اإلدارة الوطنية الجورجية للسياحة  .14

 ألمانيا الند دير إيدين )أرض األفكار(  .15

 هنغاريا /https://mtu.gov.huوكالة السياحة المجرية   .16

17.  Íslandsstofa  /Promote Iceland آيسلندا 

 شعبة الدبلوماسية العامة بوزارة الشؤون الخارجية  .18

https://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Pages/default.aspx 

https://www.gov.il/he/departments/Units/media_and_public_affairs 

 إشائيل

 جامايكا مكتب السياحة الجامايكي   .19

وي    ج للصادرات   .20  كينيا اسم الهيئة العامة: الوكالة الكينية للتوسيم والير

ستان وزارة الثقافة والمعلومات والسياحة  .21 غي    قي 

 إىل أن العالمة الوطنية مزي    ج فريد ومتعدد األبعاد من العنارص يشي  إىل اإلدراك والفهم   .22
ً
نظرا

ين لثقافة البلد وتراثه وقيمه ين وغي  المباشر وشعبه وسياساته وسلوكياته وسمعته وصورته  المباشر
نا أن  ي الوقت نفسه، إذا اعتير

ي أذهان الجمهور المستهدف، فمن الصعب تحديد مالكها. وف 
ف 

اتيجيتها وتصورها، فإن مالكها هو مصمم العالمة  العالمة الوطنية تتكون من مفهوم العالمة واسير
اتيجيتها أو تصورها. وكما هو ال ي ليتوانيا الوطنية أو اسير

فإن مكتب حكومة ليتوانيا هو  -حال ف 
ة  ي الفير

ي الخارج ف 
وي    ج لليتوانيا ف  اتيجية الير : 2030-2020صاحب اسير ي

ون  . الموقع اإللكير

https://lrv.lt/en/ 

 ليتوانيا

ي الجبل األسود،   .23
 الجبل األسود https://mek.gov.meوزارة االقتصاد ف 

اإلدارة والرقابة عىل استخدام الشعار. نيوزيلندا مكتب ستوري وفر ي  .24
https://www.nzstory.govt.nz/about-us/our-board 

 نيوزيلندا

https://mint.gov.hr/en
https://www.hgk.hr/
https://www.turismo.gob.ec/
https://www.eas.ee/eas/?lang=en
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://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/departments/Units/media_and_public_affairs
https://lrv.lt/en/
https://mek.gov.me/
https://www.nzstory.govt.nz/about-us/our-board
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 عمان دائرة الملكية الفكرية -وزارة التجارة والصناعة   .25

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( ووزارة www.mic.gov.pyوزارة الصناعة والتجارة )  .26
(www.mitic.gov.py .) 

 باراغواي

وفية لاللجنة   .27 ( PROMPERÚتشجيع الصادرات والسياحة )البي 
https://www.promperu.gob.pe/ - https://peru.info/es-pe/marca-peru 

و  بي 

 كورياجمهورية   الجهاز الكوري للثقافة واإلعالم  .28

. http://invest.gov.md/moldovan-investment-agencyوكالة االستثمار المولدوفية،   .29

بشأن تنظيم وتشغيل وكالة االستثمار، تتحمل الوكالة  322/2018بموجب قرار الحكومة رقم 
العالمة الوطنية والعالمات القطاعية للبلد المسؤولية عن إدارة وتروي    ج 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119170&lang=ro 

 جمهورية مولدوفا

( هما سلطتان/هيئتان شبه 2و)( 1تدير الجهات المالكة الثالث العالمة الوطنية. والجهتان )  .30
ي حي   أن الجهة )

 
ي سنغافورة  (1( سلطة/هيئة عامة: )3عامتي   ف

 
مجلس السياحة ف

(https://www.stb.gov.sg/content/stb/en.html) (2)  مجلس التنمية االقتصادية
(https://www.edb.gov.sg) (3)  وزارة االتصاالت والمعلومات
(https://www.mci.gov.sg) 

 سنغافورة

 (UKOMمكتب االتصاالت التابع لحكومة جمهورية سلوفينيا )   .31
https://www.gov.si/en/state-authorities/government-

offices/government-communicationoffice/ 

 سلوفينيا

وي    ج لإلسبانية فيما يخص عالمة  وزارة الخارجية )كانت اللجنة العليا لماركا إسبانيا   .32 والير
"Marca España واآلن مكتب وزير الدولة إلسبانيا غلوبال فيما يخص عالمة "
"España Global ."

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCoope) 

 إسبانيا

 سويشا /https://www.myswitzerland.com/fr-chسويشا للسياحة   .33

هيئة  -شبه عامة سلطة/هيئة عامة: وزارة الزراعة والتعاونيات، ووزارة التجارة، سلطة/هيئة   .34
هما ي تايلند وغي 

 السياحة ف 
 تايلند

 تركيا /https://www.trade.gov.trوزارة التجارة   .35

ي أوكرانيا   .36
 أوكرانيا /https://mkip.gov.uaوزارة الثقافة والسياسة اإلعالمية ف 

37.  https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/ أوروغواي 

ي لجمهورية أوزبكستان  .38
اث الثقاف   أوزبكستان وزارة السياحة والير

 فييت نام وزارة الصناعة والتجارة  .39

http://www.mic.gov.py/
http://www.mitic.gov.py/
https://www.promperu.gob.pe/
https://peru.info/es-pe/marca-peru
http://invest.gov.md/moldovan-investment-agency
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119170&lang=ro
https://www.stb.gov.sg/content/stb/en.html
https://www.edb.gov.sg/
https://www.mci.gov.sg/
https://www.gov.si/en/state-authorities/government-offices/government-communicationoffice/
https://www.gov.si/en/state-authorities/government-offices/government-communicationoffice/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCoope%20racion/MarcaEsp/Paginas/Inicio.aspx
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/
https://www.trade.gov.tr/
https://mkip.gov.ua/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/
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 الجزء الثالث: استخدام العالمة الوطنية للبلد المجيب

ي البلد المجيب؟ هل - 10السؤال 
ز
ط االمتثال لقانون أو لقواعد محددة ف  يخضع استخدام العالمة الوطنية لشر

 

 الردود االختيارات

 15 %31 ال

 25 %51 نعم

 9 %18 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 

ز أو القواعد ذات الصلة.  رجر تقديم الرابط إىل القواني 
ُ
 إذا كانت اإلجابة نعم، ي

رجر التحديد 
ُ
 البلد ي

 األرجنتي    الدستور  .1

2.  http://www.e-qanun.az/framework/33978 أذربيجان 

3.  http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/estrutura/manual-
marca-brazil.pdf 

ازيل  الير

4.  https://brandcanada.agr.gc.ca/pdf/marquecanadabrand-eng.pdf كندا 

ي كولومبيا، ُيتاح  .5
دليل عن الهوية البرصية ألصحاب حقوق العالمة الوطنية. وهو يتضمن المبادئ التوجيهية  ف 

 الواجب اتباعها من جانب األشخاص الحاصلي   عىل ترخيص باستخدام العالمة. 
http://www.fiducoldex.com.co/sident/files/resitaciones-

archivospdf/Direct20Identidad%20Visual%20CO.pdf 

 العالمة الوطنية  والقواعد الواجب مراعاتها عند استخدام
ً
ي القرار رقم منصوص عليها أيضا
لعام  876ف 

2021 . 
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204216

.pdf 

 

ي كوستاريكا، المرسوم التنفيذي رقم   .6
-MP-38271الئحة ترخيص العالمة الوطنية لتشجيع السياحة ف 

TUR . 

 الالئحة المنظمة الستخدام العالمة الوطنية. 

 كوستاريكا

http://www.e-qanun.az/framework/33978
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
http://www.fiducoldex.com.co/sident/files/resitaciones-archivospdf/Direct20Identidad%20Visual%20CO.pdf
http://www.fiducoldex.com.co/sident/files/resitaciones-archivospdf/Direct20Identidad%20Visual%20CO.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204216.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204216.pdf


SCT/43/8 Rev.3 
Annex 
32 
 

 

 

  

 الدانمرك https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/88قانون العالمات التجارية الدانمركي   .7

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

يعات االتحاد   .9 ي بشأن وسم المنتجات/الخدمات. يخضع استخدام العالمة الوطنية لالمتثال لتشر  فرنسا األورونر

10.  https://www.jtbonline.org/wp-content/uploads/JTB-Heartbeat-Brand-
Guidelines-Quick-Reference-Guide_FINAL-V1_EXTERNAL.pdf 

 جامايكا

نت  .11  كينيا القواعد غي  متوفرة عىل اإلنير

12.  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/18 ستان غي    قي 

ة   .13 ي الفير
 
ي الخارج ف

 
وي    ج لليتوانيا ف اتيجية الير . والعالمة الوطنية 2030-2020وافقت حكومة ليتوانيا عىل اسير

اتيجية استخدامها قيد اإلعداد والصياغة  واسير
 ليتوانيا

14.  http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={A2CA1CCE-C569-4E2A-
842F-6817969082DE} 

الجبل 
 األسود

خيص.   .15   استخدام الشعار من خالل اتفاقات الير
ّ  نيوزيلندا ُيقي 

16.  https://peru.info/Portals/0/Images/Licenciatario/reg_ES_oficial.pdf و  بي 

جمهورية  قانون العالمات التجارية  .17
 كوريا

 سيشيل 2014قانون الملكية الصناعية لعام   .18

 بعض العالمات تحت العالمة   .19
ً
. ومع ذلك، توجد أيضا

ً
توجد مبادئ توجيهية الستخدام العالمة ليست قانونا

ي 
يعات المتعلقة بالملكية الفكرية ف  ي سنغافورة. والتشر

لت بموجب قانون العالمات التجارية ف  الوطنية قد ُسجِّ
 : ي التاىلي

ون  -https://www.ipos.gov.sg/resources/ipسنغافورة متاحة عىل الموقع اإللكير

legislation . 

 سنغافورة

 سلوفينيا . (23/2020ورقم  100/2013ورقم  UPB-51/2006قانون الملكية الصناعية )الجريدة الرسمية، رقم   .20

21.  https://www.turkpatent.gov.tr/en/laws-and-regulations تركيا 

 للمعايي  الفنية )كتيب العالمات(   .22
ً
د قواعد استخدام إشارة )عالمة( أوكرانيا طبقا

َّ
حد

ُ
ت

https://mkip.gov.ua/files/UkraineNOW-brandbook.pdf 
 أوكرانيا

 /https://marcapaisuruguay.gub.uy/conveniosاالتفاق والكتيب   .23

https://marcapaisuruguay.gub.uy/manual-de-marca/ 

 أوروغواي

24.  https://lex.uz/ru/docs/5016862 أوزبكستان 

 فييت نام 2008مارس  4بتاري    خ  QĐ-BCT/1331 قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم  .25

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/88
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
https://www.jtbonline.org/wp-content/uploads/JTB-Heartbeat-Brand-Guidelines-Quick-Reference-Guide_FINAL-V1_EXTERNAL.pdf
https://www.jtbonline.org/wp-content/uploads/JTB-Heartbeat-Brand-Guidelines-Quick-Reference-Guide_FINAL-V1_EXTERNAL.pdf
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/18
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7bA2CA1CCE-C569-4E2A-842F-6817969082DE%7d
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7bA2CA1CCE-C569-4E2A-842F-6817969082DE%7d
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://www.ipos.gov.sg/resources/ip-legislation
https://www.turkpatent.gov.tr/en/laws-and-regulations
https://mkip.gov.ua/files/UkraineNOW-brandbook.pdf
https://marcapaisuruguay.gub.uy/convenios/
https://marcapaisuruguay.gub.uy/manual-de-marca/
https://lex.uz/ru/docs/5016862
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ي يمكنها استخدام العالمة الوطنية؟ - 11السؤال 
 ما هي الجهات الت 

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

 34 %69 ُيرجر التحديد -الهيئات/السلطات العامة 

 31 %63 ُيرجر التحديد -الهيئات/السلطات شبه العامة 

 30 %61 ُيرجر التحديد -الهيئات الخاصة 

 10 %20 ُيرجر التحديد -هيئات أخرى 

 7 %14 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 

رجر التحديد 
ُ
 البلد ي

ي ومستوى المقاطعات والمستوى المحىلي  -  .1
 اإلدارة العامة عىل المستوى الوطت 

كات -  الشر

 الجمعيات -

 كبار الشخصيات العامة  -

 األرجنتي   

 بلغاريا وزارة االقتصاد والطاقة  .2

ي إنتاج أغذية ومنتجات أغذية زراعية كندية أو   .3
ي لها دور ف 

العالمة الكندية متاحة للكيانات الكندية التر
طي   التاليي   عىل األقل للتمكن من استخدام عالمة  وي    ج لها أو دعمها. ويجب استيفاء أحد الشر الير

 كندا: 

ي كندا. المكونات أو  -
حصد ف 

ُ
 المدخالت تزرع أو ت

 المكونات )المحلية أو الخارجية أو المزي    ج بينهما( -

ي كندا. 
لت إىل منتج جديد ف   حوِّ

 كندا

ي الوقت الراهن، يمكن استخدام العالمة الوطنية كولومبيا من قبل األشخاص الطبيعيي   الذين   .4
ف 

ستخدم 
ُ
خيص باستخدام العالمة. ويمكن أن ت وط الرسمية للير  للشر

ً
لديهم مؤسسة تجارية منشأة وفقا

 كولومبيا
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من قبل أصحابها وأصحاب الحقوق  2021لعام  876العالمات الوطنية المحمية بموجب القرار 
 بذلك. 

ً
هم من األشخاص المرخص لهم رسميا  وغي 

 للمادة   .5
ً
ي كوستاريكا، يمكن للجهات  6وفقا

 
من الئحة ترخيص العالمة الوطنية لتشجيع السياحة ف

التالية استخدام العالمة الوطنية: األشخاص الطبيعيون واالعتباريون الذين ُيمنحون رخصة 
ي كوستاريكا؛ ومنظمو استخدام؛ ووكاالت القطاع العام، لال 

 
ستخدام الدوىلي وتشجيع السياحة ف

ي تنظم أو تؤيد األحداث 
األحداث ذو األهمية العامة بموجب مرسوم تنفيذي؛ والمؤسسات التر

ي كوستاريكا أنها 
 
ي أعلنت وزارة الثقافة والشباب ف

ي الخارج والتر
 
ي ستعقد ف

الرسمية المأذون بها والتر
ي كوستاريكا أنها ذات أهمية ذات أهمية ثقافية؛ ومنظمو األن

 
ي أعلن مجلس السياحة ف

شطة التر
ي كوستاريكا أو تكون 

 
ي تؤيدها هيئة السياحة ف

ي الخارج التر
 
سياحية؛ ومنظمو األنشطة أو األحداث ف

 للتعاون مع مجلس 
ً
 وفعاال

ً
 ساريا

ً
ي أبرمت اتفاقا

 فيها؛ وهيئات القطاع العام أو الخاص التر
ً
 خاصا

ً
ضيفا

ي كوس
 
ي كوستاريكا؛ والغرف والرابطات والمنظمات السياحة ف

 
تاريكا بشأن مبادرات لتشجيع السياحة ف

 . وي    ج لكوستاريكا كوجهة سياحية عىل الصعيد العالمي ي تسع إىل الير
 التر

 كوستاريكا

 الدانمرك قد تتمكن سلطات/هيئات أخرى من استخدام العالمة الوطنية بموجب اتفاقات محددة.   .6

اتيجية التقوم لجنة العالمات التجارية الوطنية   .7 متعددة القطاعات بإعداد خطة العمل لتنفيذ اسير
 العالمة التجارية الوطنية. 

الجمهورية 
 الدومينيكية

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

دة من قبل الجهات المعنية بإدارة العالمة   .9
ّ
وط المحد ي الشر

ي تستوف 
الهيئات العامة والخاصة التر

 الوطنية. 
 السلفادور

كة بي   فيما يخص عالمة الدولة وعالمة فرنسا: كل الهيئات اإلدارية المركزية، وإداراتها،   .10
والوفود المشير

 الوزارات، والمقاطعات، والسفارات، وكل المرافق الالمركزية. 

وع  ي مرفق مشر
وفيما يخص عالمة الدولة وعالمة فرنسا: المشغلون الحكوميون كما هم معرفون ف 

انية المعنون "المشغلون الحكوميون".   المي  

اتيجية ي وضعت اسير
ي  وفيما يخص عالمة فرنسا: كل الهيئات التر

ي الخارج ف 
للنهوض بصورة فرنسا ف 

 القطاعات االقتصادية والسياحية والثقافية. 

 فرنسا

 جورجيا كل الكيانات واألشخاص ممن يرّوجون لجورجيا.   .11

 هنغاريا  وكالة السياحة المجرية  .12

ي ذلك وكالة اإلعالنات الحكومية اإلشائيلية   .13
الكيانات العامة: الوزارات الحكومية، بما ف 

"(LAPAM .)" و . الحصول عىل الكيانات الخاصة: و الكيانات شبه العامة: معهد التصدير اإلشائيىلي
إذن خاص لكل الحصول عىلي أخرى: منظمة غي  حكومية بموجب وكيانات إذن خاص لكل طلب. 

 طلب. 

 إشائيل

 جامايكا إذن بموجب الحصول عىل   .14

ستان صاحب الحقوقصاحب الحقوق واألشخاص اآلخرون الذين أذن لهم   .15 غي    قي 

 ليتوانيا سياسة االستخدام )مفهوم اللوائح المتعلقة باستخدام العالمة الوطنية( قيد الصياغة.   .16

وط المحددة أن تستخدم العالمة الوطنية.   .17 ي الشر
ي تستوف 

 مدغشقر يمكن لكل األطراف المعنية التر

الدولة اإلدارية، وهيئات البلدية  األشخاص االعتباريون والطبيعيون، وهيئات الدولة، وهيئات  .18
كات المملوكة  المختصة، والهيئات الحكومية المحلية، والمحاكم، ومكتب المدعي العام للدولة، والشر

ي تقوم بأنشطة ذات مصلحة عامة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمؤسسات 
للدولة التر

ي أسسها الجبل األسود أو البلدية، وأصحا
ب المشاري    ع، والمنظمات، والجمعيات والمرافق التر

 األخرى. 

 الجبل األسود

األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين حصلوا عىل ترخيص أو اعتماد من مالك العالمة )عىل غرار   .19
 عالمات التصديق(. 

 المغرب

 عمان يحق استخدام العالمة التجارية الوطنية كل ماذكر اعاله  .20

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
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ي تساهم فيها الدولة بأغلبية، الهيئات والسلطات   .21
كات العامة المحدودة التر الحكومية، والشر

كة بي   
( والسلطات المشير ي

 بلدين )الجانب الباراغويان 
 باراغواي

 وطنيسواء كان  ،يحكمه القانون العامأي شخص اعتباري السلطات/الكيانات العامة:  −  .22
ً
 أو أجنبي ا

ً
 ؛ا

 وطني، سواء كان اعتباريأي شخص السلطات/الكيانات شبه العامة:  −
ً
 أو أجنبي ا

ً
ي أو كان  ا

 
 ف
ً
مقيما

 ، يقوم بأنشطة هادفة أو غي  هادفة للرب  ح؛أو خارجه البلد 

 أي شخص اعتباري يحكمه القانون الخاص، سواء  الكيانات الخاصة:  −
ً
 أو أجنبيا

ً
كان أو  كان وطنيا

ي البلد 
 
 ف
ً
 ؛، يقوم بأنشطة هادفة أو غي  هادفة للرب  حأو خارجه مقيما

 أو أي شخص طبيعي أو اعتباريالكيانات األخرى:  −
ً
 أو أجنبيا

ً
وفيا    ، سواء كان بي 

ً
ي البلد كان مقيما
 
ف

 ، يقوم بأنشطة هادفة للرب  ح أو غي  ربحية. أو خارجه

و  بي 

 جمهورية كوريا أي هيئات عامة تحصل عىل إذن االستخدام من مالك الحقوق.   .23

( استخدام يجوز للجهات المالكة المشاركة   .24 )سلطة/هيئة عامة وسلطتان/هيئتان شبه عامتي  
خيص باستخدام العالمات ألطراف أخرى بما فيها السلطات/الهيئات شبه  العالمات. ويجوز الير

 العامة والهيئات الخاصة. 

 سنغافورة

 لدليل   .25
ً
ي يمكن استخدام عالمة سلوفينيا من قبل أي كيان عام أو خاص وفقا

 
سلوفينيا العالمات ف

 عىل ترصي    ح من مكتب االتصاالت التابع لحكومة جمهورية سلوفينيا. 
ً
ط الحصول مسبقا  وشر

 سلوفينيا

.  España Globalتمنح إدارة   .26 ي
يطة أن يكون هناك تعاون مع الكيان المعت   إسبانيا اإلذن شر

 سويشا مالك العالمة.   .27

ي إطار برنامج   .28
وي    ج لها Turqualityالمصدرون المعتمدون ف   تركيا الذين يقدمون العم لبنناء العالمة والير

ي المحلية، والمؤسسات، والكيانات، والمنظمات بكل أشكالها.   .29
 أوكرانيا سلطات الدولة، وسلطات الحكم الذانر

كل مؤسسات الدولة، والسلطة اإلدارية، وجميع األشخاص الخاضعي   للقانون الخاص الذين ُيمنحون   .30
 رخصة استخدام. 

 وروغوايأ

ي فيي  .31
ي إطار برنامج العالمات الوطنية ف 

ام ن تالسلطات العامة: الوزارات: إنشاء وتنفيذ مشاري    ع ف 
نامج(؛ وتلفزيون فيتنام ) (: VNA(، ووكالة األنباء الفيتنامية )VOVام )ن ت(، وصوت فييVTV)الير

ي إطار برنامج العالمات الوطنية 
ي فييإنشاء وتنفيذ مشاري    ع البث والدعاية ف 

ام. الهيئات ن تف 
نامج.  ي الير

ي تشارك ف 
ي لديها منتجات ذات قيمة والتر

 الخاصة: المؤسسات التر

 فييت نام
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رّصح باستخدام العالمة الوطنية؟  - 12السؤال 
ُ
 كيف ي

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

 20 %41 يخضع التفاق ترخيص

ي البلد المجيبيخضع لترصي    ح مسبق صادر 
 18 %37 عن السلطة الوطنية المختصة ف 

 11 %22 ال ينطبق

 9 %18 ُيرجر التحديد -غي  ذلك 

ز   49 مجموع المجيبي 

 

رجر التحديدطرق أخرى ) 
ُ
 البلد (ي

 الدانمرك وباتباع دليل العالمة VisitDenmarkيجب أن يتم ذلك باالتفاق والتنسيق مع   .1

ي تدير العالمة. وقد أوىص  استخدام العالمة الوطنية  .2
مرّصح به من قبل المؤسسات العامة التر

ي للملكية الفكرية بإضفاء الطابع الرسمي عىل ذلك االستخدام من خالل اتفاق 
المكتب الوطت 

 ترخيص. 

 السلفادور

نت   .3 قواعد استخدام مختلف العالمات الفرعية لعالمة فرنسا / قواعد االستخدام متاحة عىل اإلنير
 الدولة لعالمة

 فرنسا

 ليتوانيا سياسة االستخدام )مفهوم اللوائح المتعلقة باستخدام العالمة الوطنية( قيد الصياغة  .4

حدد أساليب الترصي    ح بعد.   .5
ُ
 مدغشقر لم ت

يكتسب األشخاص االعتباريون والطبيعيون وأصحاب المشاري    ع والمنظمات والجمعيات األخرى   .6
ي استخدام شعار العالمة 

ي المواد الحق ف 
من قانون العالمة  23إىل  20الوطنية بالطريقة المحددة ف 

وط العالمة الوطنية وطريقة الحصول عليها واستخدامها  الوطنية. تحدد الئحة تضعها الحكومة شر
بالنسبة لهيئات الدولة، وهيئات الدولة اإلدارية، وهيئات البلدية المختصة، والهيئات الحكومية 

كات المحلية، والمحاكم،  ومكتب المدعي العام للدولة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والشر
ي أسسها الجبل 

ي تقوم بأنشطة ذات مصلحة عامة، والمؤسسات والمرافق التر
المملوكة للدولة التر
 األسود أو البلدية. 

 الجبل األسود
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ز دفع رسوم مقابل استخدام العالمة الوطنية؟ - 13السؤال  ط عىل المستخدمي  شي 

ُ
 هل ي

 

 الردود االختيارات

 27 %55 ال

 5 %10 نعم

 17 %35 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

دفع الرسوم. 
ُ
رجر بيان مبلغ الرسوم )بالعملة المحلية( وإىل أي جهة ت

ُ
 إذا كانت اإلجابة نعم، ي

دائرة الملكية الفكرية  -توجد اجراءات ترخيص الستخدام العالمة ويتم توثيقها بالجهة المختصة   .7
 بالوزارة

 عمان

ي إطار برنامج   .8
 
ي ستعتمدها وزارة التجارية ف

د الكيانات التر
َّ
حد

ُ
بناًء عىل قرار الرئاسة  Turqualityت

بشأن دعم العالمات التجارية لقطاعات  2564بشأن دعم الصادرات وقرار الرئاسة رقم  5973رقم 
 
ً
ي توفر أرباحا

يخضع االستخدام غي  المرصح به للعالمة لقانون و األجنبية.  بالعملة الخدمة التر
 . 6769الملكية الصناعية رقم 

 تركيا

 أوكرانيا إشارة )عالمة( ألوكرانيا متاحة لالستخدام الحر  .9

 البلد الردود 

سدد الرسوم للمالك.   .1
ُ
 ألمانيا ت

سدد الرسوم لمؤسسة "  .2
ُ
وع، ومع Promote Icelandت ي إطار جزء معي َّ  من المشر

ذلك ال يلزم " ف 
ي أغلب الحاالت. 

 سداد أي رسوم ف 
 آيسلندا

خيص السنوية بي     .3 اوح رسوم الير خيص  5000و 750تير ا عىل حجم الير
ً
دوالر نيوزيلندي، اعتماد

دفع الرسوم إىل 
ُ
 . جروب ستوري النيوزيلنديالتجاري الستخدام الشعار. وت

 نيوزيلندا

ي اىل وزارة التجارة  200الرسوم   .4
 عمان والصناعة الجهة المختصة بحماية العالمة التجاريةريال عمان 

ة تركية  59,500ال توجد رسوم محددة الستخدام العالمة التجارية ولكن يدفع مصدرو السلع   .5 لي 
كات االستشارية التنفيذية  59,842مصدرو الخدمات يدفع و  ة تركية للشر ي اعتمدتها لي 

وزارة التر
 . ا خارطة الطريق الخاصة بهووضع  Turqualityبرنامج االنضمام إىل  ا التجارة لفحص طلباته

 تركيا
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ي 
 الجزء الرابع: حماية العالمة الوطنية للبلد المجيب عىل المستوى الوطت 

ي البلد المجيب؟ - 14السؤال 
ز
 هل تستفيد العالمة الوطنية من الحماية ف

 

 الردود االختيارات

 4 %8 ال

 40 %82 نعم

 5 %10 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 
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رجر بيان وسائل الحماية: 
ُ
 إذا كانت اإلجابة نعم، ي

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

 31 %78 عالمة تجارية

 6 %15 عالمة جماعية

 6 %15 عالمة تصديق

ي 
 3 %8 مؤشر جغراف 

 3 %8 قانون محىلي مخصص

 14 %35 ُيرجر التحديد -وسائل أخرى 

ز   40 مجموع المجيبي 

 

رجر التحديد -وسائل أخرى  
ُ
 البلد ي

 األرجنتي    مرسوم رئاسي والئحة يحكمان االستخدام.   .1

 ()ن( من قانون العالمات التجارية: 1)9عالمة رسمية. الفقرة الفرعية   .2

عالمة ال يجوز ألي شخص أن يعتمد فيما يتعلق بعمل تجاري وكعالمة تجارية أو غي  ذلك أي 
 )ن( أي شارة أو شعار أو عالمة

ً
 تتكون من أو تشبه تقريبا

ي قانون الدفاع  "1"
اعتمدتها وتستخدمها أي من قوات صاحبة الجاللة عىل النحو المحدد ف 

، ي
 الوطت 

 أو أي جامعة، "2"

ي كندا كعالمة رسمية لسلع أو خدمات، "3"
 أو اعتمدتها وتستخدمها أي سلطة عامة ف 

ل  قد قام، بناء عىل طلب صاحبة الجاللة أو الجامعة أو السلطة العامة بحسب ويكون المسجِّ
 الحال، بإخطار الجمهور باعتمادها واستخدامها؛

 كندا

ي كولومبيا من خالل تطبيق أحكام القرار رقم   .3
لعام  876هناك عملية جارية لضمان حمايتها ف 

ك(ا م)نظا 2021  لعالمات الوطنية المشير
 كولومبيا
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رجر تقديم الرابط إىل التسجيل أو التصديق المقابل، إن وجد. 
ُ
 ي

 بالمرسوم رقم  35العالمات التجارية المختلطة، الفئة الدولية تسجيل   .4
ً
 الجمهورية الدومينيكية 20-466وعمال

. يجوز لوزير الشؤون الداخلية إصدار مرسوم لحماية 1974 - 5735قانون حماية الشعار رقم   .5

 . المرسوم أي  يمنعو شعار أو علم معي   لكيان عام إشائيىلي أو كيان إداري محىلي أو كيان عام دوىلي
ي حالة عدم وجود و إذن.  الحصول عىل استخدام تجاري أو إعالن دون

 
باإلضافة إىل ذلك، حتر ف

مرسوم فيما يتعلق بمثل هذا الشعار أو العلم، يحظر القانون استخدام مثل هذا الشعار أو العلم 
ترصف نيابة بأن المستخدم ي وتجعله يعتقد لإلعالن أو ألغراض تجارية، بطريقة تضلل الجمهور 

، أو أي استخدام يتعارض مع السياسة العامة.  عن العالمة و دولة إشائيل أو كيان إداري محىلي
 لم يصدر مرسوم بشأنها.  طالما التجارية اإلشائيلية محمية بموجب القاعدة العامة 

 إشائيل

توجد خطة لحماية العالمة الوطنية الجديدة كعالمة تجارية عندما سيتم إنشاء تلك اإلشارة   .6
ي 
ون  لت اإلشارة السابقة كعالمة تجارية ويمكن العثور عليها عير الموقع اإللكير واعتمادها. ُسجِّ

 :  https://search.vpb.lt/pdb/trademark/details/20082745bالتاىلي

 ليتوانيا

، 288210، 288209، 288209، 288208. رقم العالمة التجاريةو  المؤلف حقتسجيل   .7
288215 ،288216 ،288217 ،601541 ،979656 ،979657 ،979658 ،979659 ،
979660 ،979661 ،979662 ،979663 ،979664 ،979665 ،979666 ،979667 ،
979668 ،979670،979669 ،979671 . 

 نيوزيلندا

ي   .8
 عمان الحماية تكون بموجب القانون الوطت 

و حق المؤلف  .9  بي 

ي جمهورية كوريا الحصول عىل تسجيل   .10
ي أعمال تجارية غي  ربحية ف 

يجوز ألي شخص يعمل ف 
 لشعار عمله التجاري. 

 جمهورية كوريا

ل شعار سنغافورة كشعار   .11 ي بموجب القاعدة )ثالثا(6للدولة )المادة ُيسجَّ
من قواعد  13( وكرسم لفظ 

العالمات التجارية ويمكن أن يحتج به مكتب الملكية الفكرية ضد أي طلب لعالمة تجارية تحتوي 
ي أو تتكون منه. وعىل الرغم من أن التسجيل بموجب القاعدة 

  13عىل الرسم اللفظ 
ً
ال يمنح حقوقا

ي منع الغي  من تسجيل عالمات تجارية قانونية أو حماية قان
ونية، فإنه يجوز لمالك الرسم اللفظ 

ي سنغافورة. 
ل بعض العالمات األخرى تحت العالمة الوطنية كعالمات تجارية ف  سجَّ

ُ
 مشابهة. وت

 سنغافورة

 تايلند إشارات رسمية  .12

ي تشي  إىل الرقابة والضمان بموجب المادة   .13
من اتفاقية باريس  )ثالثا(6اإلشارات والدمغات الرسمية التر

 لحماية الملكية الصناعية. 
 تركيا

ي أوكرانيا رقم   .14
"بعض المسائل المتعلقة بشكل  2018-5-10بتاري    خ  416الئحة مجلس الوزراء ف 
 إشارة )عالمة( أوكرانيا". 

 أوكرانيا

رجر التحديد 
ُ
 البلد ي

1.  https://portal.bpo.bg/bpo_online/-/bpo/mark-detail بلغاريا 

 اإلشارة رقم الشهادة رقم الملف  .2

 عالمة جماعية 468472 12141200

 عالمة جماعية 468474 12141204

 عالمة جماعية 468478 12141208

 عالمة جماعية 468477 12141212

SD2017/0064968 598668 عالمة تجارية لسلع 

SD2017/0064980 586023 عالمة تجارية لسلع 

SD2017/0064986 586011 عالمة تجارية لسلع 

SD2017/0064991 586012 عالمة تجارية لسلع 

 كولومبيا

https://search.vpb.lt/pdb/trademark/details/20082745b
https://portal.bpo.bg/bpo_online/-/bpo/mark-detail
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SD2019/0001810 640097 عالمة تجارية لخدمات 

SD2019/0001813 640099 لخدمات عالمة تجارية 

SD2019/0047705 636155 عالمة تجارية لخدمات 

SD2019/0047711 636156 عالمة تجارية لخدمات 

 228803" رقم Essential Costa Ricaتسجيل"  .3

 229122" رقم Essential Costa Ricaتسجيل"

 229857" رقم Essential Costa Ricaتسجيل"

 232668" رقم Essential Costa Ricaتسجيل"

 كوستاريكا

4.  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/20150359 

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/20160880 

 كرواتيا

5.  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536 الدانمرك 

الجمهورية  279678رقم  التسجيل  .6
 الدومينيكية

ي   .7  017902836العالمة التجارية لالتحاد األورونر
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836 

ي   017902837العالمة التجارية لالتحاد األورونر
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902837 

 56619العالمة التجارية اإلستونية رقم 
https://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M201800512&ln=et 

 إستونيا

8.  https://www.sakpatenti.gov.ge/en/search_engine/view/87826/3/ جورجيا 

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

 آيسلندا

 العراق غي  متاح  .10

 كينيا 101496معهد كينيا للملكية الصناعية، العالمة التجارية رقم   .11

12.  http://base.patent.kg/index.php?action=search ستان غي    قي 

رابط العالمة التجارية )كمثال(:   .13
http://search.ompic.ma/web/pages/consulterMarque.do?id=2653531&debutRe

s=0&finRes=10 

 المغرب

14.  https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/F
M_Schedule_of_Trademarks_March2020.pdf 

 ندالنيوزي

 P000179302الشهادة   .15

/https://www.indecopi.gob.pe/documents/1574126/5111065/P000179302.pdf 

 T00002566الشهادة 

/https://www.indecopi.gob.pe/documents/1574126/5111065/T00002566.pdf 

 حق المؤلف

HiJ/view-2UlV1fEx-https://drive.google.com/file/d/1gH0b8fcFP3LIi4tAMEX 

و  بي 

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/20150359
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/20160880
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902837
https://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M201800512&ln=et
https://www.sakpatenti.gov.ge/en/search_engine/view/87826/3/
https://www.hugverk.is/trademark/v0080982
https://www.hugverk.is/trademark/v0080982
https://www.hugverk.is/trademark/v0082578
http://base.patent.kg/index.php?action=search
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
https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_Schedule_of_Trademarks_March2020.pdf
https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_Schedule_of_Trademarks_March2020.pdf
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1574126/5111065/P000179302.pdf/
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1574126/5111065/T00002566.pdf/
https://drive.google.com/file/d/1gH0b8fcFP3LIi4tAMEX-2UlV1fEx-HiJ/view
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 - 27307العالمة التجارية   .16
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17iufl5YQ2

WpZNec 

 - 044733الطلب 
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17ivfl5daG

wRdLKe 

 - 044734الطلب 
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.aspx?id=15oFtT17ivfl5daG

wRdxU2 

جمهورية 
 مولدوفا

، 40201804356V ،40201804358Y ،40201804360Yأرقام العالمات التجارية المسجلة:   .17
40201804361T . 

 : ي
 L202005646Pرسم لفظ 

 A202007812T(: SG27رقم  - )ثالثا(6)المادة شعار الدولة 

ي والبحث  )ثالثا(6تفاصيل العالمات التجارية والرسوم اللفظية والمادة 
ون   -متاحة عىل منصتنا لإليداع اإللكير

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

 سنغافورة

18.  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/518- سلوفاكيا 

ي سلوفينيا )  .19
، SIPO-DS )http://www2.uil-sipo.si/dse.htmقواعد بيانات حقوق الملكية الفكرية ف 

 21و 20و 18و 16و 9فيما يخص األصناف  201770217ورقم  200671673العالمتان التجاريتان رقم 
 من تصنيف نيس.  43و 41و 39و 35و 28و 25و

 سلوفينيا

 España :http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtmlعالمة   .20

: España Globalعالمة 

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

 إسبانيا

21.  https://www.swissreg.ch/srclient/de/tm/738275 سويشا 

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

ي رقم   .23
 أوزبكستان MGU 25983التسجيل الوطت 

24.  http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-
search/public/trademarks;jsessionid=5E275F9D0697F2A662607A5BE00EA1F

6?0# 

 فييت نام

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
https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimple/IP.aspx
https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/518-
http://www2.uil-sipo.si/dse.htm
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://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2018-п#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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ي البلد المجيب تغطي السلع/الخدمات التالية:  - 15السؤال 
ز
 حماية العالمة الوطنية ف

 

 الردود االختيارات

 4 %10 ال ينطبق

ي تنتمي إىل جميع أصناف التصنيف الدوىلي بموجب اتفاق نيس
 14 %35 السلع والخدمات التر

المقابلة من التصنيف الدوىلي بموجب ُيرجر بيان الصنف )األصناف(  –بعض السلع و/أو الخدمات فقط 
 اتفاق نيس، حسب االقتضاء. 

55% 22 

ز   40 مجموع المجيبي 

 

 
رجر بيان الصنف )األصناف( المقابلة من التصنيف الدوىلي  –بعض السلع و/أو الخدمات فقط 

ُ
ي

 بموجب اتفاق نيس، حسب االقتضاء 
 البلد

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

 من التصنيف الدوىلي التفاق نيس. كل األصناف مكفولة ل حماية  .2
ً
 كوستاريكا تقريبا

 الدانمرك 41و 39و 35و 16األصناف   .3

، والخدمات  35الفئة   .4  المحىلي والدوىلي
ي تقدمها ال"اإلعالن عىل المستويي  

ية جمهورية الدومينيكالتر
ي الخارج

ي جميع أنحاء العالم" يةجمهورية الدومينيكالوتمثيل  ف 
 ف 

 الجمهورية الدومينيكية

 إكوادور 35و 21و 25األصناف   .5

ي   .6  41و 16و 9؛ تصنيف نيس: 017902836العالمة التجارية لالتحاد األورونر

ي   41و 36و 16و 9؛ تصنيف نيس: 017902837العالمة التجارية لالتحاد األورونر

 41؛ تصنيف نيس: 56619العالمات التجارية اإلستونية رقم 

 إستونيا

 45و 44و 43و 42و 41و 39و 38و 36و 35و 16و 9يخص عالمة فرنسا:  فيما   .7

 44و 42و 41و 35و 16وفيما يخص عالمة الدولة: 

 فرنسا

 جورجيا . 44و 43و 41و 39و 35األصناف   .8

 ألمانيا 45و 42و 41و 35و 25و 21و 16و 8األصناف   .9

10.  V0080982 :16 قضية طعن جارية( 39و 35و( 

V0082578 : 29-33 قضية طعن جارية( 43و( 

 آيسلندا
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ي البلد المجيب؟ - 16السؤال 
ز
عتير العالمة الوطنية أحد أصول الملكية الصناعية ف

ُ
 هل ت

 

 الردود االختيارات

 9 %18.4 ال

 32 %65.3 نعم

 8 %16.3 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

  

 جامايكا  43و 41و 39و 35و 28و 25و 18و 16و 9 األصناف  .11

ستان ، الدعاية35الصنف   .12 غي    قي 

ي تنتمي إىل األصناف   .13
. كانت العالمة السابقة غي  المستخدمة محمية للخدمات التر

ً
ف الحقا عرَّ

ُ
ست
 41و 39و 35

 ليتوانيا

ي تغظي قطاع نشاطها. تختار كل منظمة المنتجات و/أو   .14
 المغرب الخدمات التر

ي تعتير مشهورة فهي   .15
 مغطاةالحماية تكمن بالنسبة للعالمات المحمية فقط ماعدا العالمات التر

 ثانيا 6بموجب اتفاقية باريس المادة 
 عمان

 جمهورية مولدوفا من التصنيف الدوىلي بموجب اتفاق نيس.  43و 42و 41و 39و 35و 16األصناف   .16

ل بعض العالمات تحت العالمة الوطنية كعالمات تجارية للسلع والخدمات من األصناف   .17 سجَّ
ُ
 5ت
 من تصنيف نيس.  43و 41و 39و 35و 28و 25و 18و 16و 14و 10و

 سنغافورة

 41و 39و 38و 35و 34و 27و 25و 24و 21و 20و 19و 18و 16و 14و 9و 8و 6 األصناف  .18
 43و 42و

 سلوفاكيا

 سلوفينيا . 43و 41و 39و 35و 28و 25و 21و 20و 18و 16و 9األصناف   .19

20.  Marca España (   ي األصناف الخمسة واألربعي
 
( من تصنيف نيس. 45مسجلة ف

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

 إسبانيا

 سويشا 43و 41و 39و 35و 16و 14و 9األصناف   .21

 أوزبكستان : منظمة سفر39الصنف   .22
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ي هذا البلد؟ - 17السؤال 
ز
ي البلد المجيب أي تحديات ف

ز
 هل واجهت حماية العالمة الوطنية ف

 

 

 الردود االختيارات

 32 %65.3 ال

 6 %12.2 نعم

 11 %22.5 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي أوجه هذه التحديات: 

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

م طلب تسجيل العالمة الوطنية باعتبارها عالمة تجارية أو عالمة 
ّ
د
ُ
ي البلد ق

جماعية أو عالمة تصديق ف 
اض عىل هذا الطلب   . 1ُيرجر بيان النتيجة -المجيب وجرى االعير

67% 4 

ي البلد المجيب 
العالمة الوطنية مسجلة باعتبارها عالمة تجارية أو عالمة جماعية أو عالمة تصديق ف 

م التماس إبطال التسجيل 
ّ
د
ُ
 2ُيرجر بيان النتيجة -وق

33% 2 

ي    ع، العالمة  ي مخصص )عىل سبيل المثال، قانون محدد، الئحة، تشر
الوطنية محمية بموجب صك قانون 

ه  ي أو غي 
اض عىل الصك القانون  اف( وجرى االعير  ُيرجر بيان النتيجة -إجراء، اعير

17% 1 

 1 %17 3ُيرجر التحديد أدناه -تحديات أخرى 

ز   6 مجموع المجيبي 
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ي الخارج
 الجزء الخامس: حماية العالمة الوطنية للبلد المجيب ف 

هل تستفيد العالمة الوطنية للبلد المجيب من حماية بلدان/مناطق أخرى غي  حماية البلد المجيب )مشار إليها  - 18السؤال 
ي الخارج"(؟

ز
 فيما يىلي "بالحماية ف

 

 الردود االختيارات

 23 %47 ال

 19 %39 نعم

 7 %14 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

رجر التحديد 
ُ
 البلد ي

ي حقوق الملكية الفكرية  2  .1
 
ي كل من التسجيلي   جارية أمام مجلس آيسلندا للطعن ف

 
قضية طعن ف

 الصناعية. 
 آيسلندا

 العراق عدم وجود إلمام بمهمة العالمات الوطنية.  3  .2

 إسبانيا ُرفض الطعنان.  1  .3

اض رُ  1  .4 عىل فض الطلب بناء عىل فحص بحكم المنصب ولم يودع أي طعن. ومن ثم ال يوجد اعير
 .  النشر

 تركيا
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رجر بيان وسائل الحماية: 
ُ
 إذا كانت اإلجابة نعم، ي

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

 14 %74 عالمة تجارية

 2 %11 عالمة جماعية

 1 %5 عالمة تصديق

(6إخطار بموجب المادة 
ً
 7 %37 من اتفاقية باريس )ثالثا

 2 %11 ُيرجر التحديد -وسائل أخرى 

ي 
 0 %0 مؤشر جغراف 

 0 %0 قانون محىلي مخصص

ي 
 0 %0 اتفاق ثنان 

ز   19 مجموع المجيبي 

 

رجر تقديم الرابط إىل التسجيل أو التصديق المقابل، أو صك 
ُ
ي مخصص آخر، إن وجد. ي

 قانوتز

رجر التحديد -وسائل أخرى  
ُ
 البلد ي

ي إكوادور. و   .1
و وبوليفيا، عملية جارية هناك، عالمة كولومبيا الوطنية محمية ف  ي بي 

  لحمايتها ف 
ً
طبقا

 . 2021لعام  876ألحكام القرار رقم 
 كولومبيا

 نيوزيلندا حق المؤلف  .2

لجنة جماعة دول األنديز الصادر عن  876من القرار رقم  6بموجب المادة  إخطار عالمة وطنية:   .3
ك بشأن نظام  للعالمات الوطنية مشير

و  بي 

 البلد الردود  

و  .1  كولومبيا بي 
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http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUI
PO=000644616-2015 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/Default2.asp?Nro_exp_EUI
PO=000644617-2015 

 إكوادور

CO   52433-2015. الملف رقم 35كولومبيا الصنف 

 األرجنتي   

CO   35كولومبيا الصنف 
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3467019 

CO   41الصنف  -كولومبيا 
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3467020 

ازيل   35كولومبيا الصنف   COالير
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPe

dido=3300928 

 شيىلي 

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

 كوستاريكا

CO   0000091-2016رقم . الملف 41و 35كولومبيا الصنفان 

 1533623. الملف رقم 35كولومبيا الصنف   COالمكسيك 

 بنما

CO   246623. الملف رقم 41و 35كولومبيا الصنفان 

 1760612. الملف رقم 41و 35كولومبيا الصنفان   COكندا 

كولومبيا   CO - 1188605التسجيل الدوىلي رقم 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/showData.jsp?ID=ROM.1188605 

كولومبيا   CO - 1172086التسجيل الدوىلي رقم 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/showData.jsp?ID=ROM.1172086 

 الواليات المتحدة األمريكية

ي للملكية الفكرية  مكتب االتحاد األورونر

 سويشا

 المملكة المتحدة

 إشائيل

 االتحاد الروسي  

 الصي   

 اليابان

 جمهورية كوريا

 سنغافورة

-2021-003و SENADI-DNPI-MP-2021-002و SENADI-DNPI-MP-2021-001القرارات رقم 

SENADI-DNPI-MP 2021-004و-SENADI-DNPI الصادرة عن المعهد اإلكوادوري للملكية الفكرية ،
(SENADI .) 

2.   : كوستار 2003-1-29، 2001-5-27تصنيف فيينا:  2014-9-30تاري    خ النشر
 يكا

3.  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536 الدانمرك 

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

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836 

 إستونيا

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
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado?acta=3467019
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://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.1172086
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004325536
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902837
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017902836
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، رقم   .5 ي  011102753اإليداع: العالمة التجارية لالتحاد األورونر
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011102753 

 ألمانيا

 آيسلندا  1094966التسجيل الدوىلي رقم   .6

رابط العالمة التجارية )كمثال(:   .7
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/showData.jsp?ID=ROM.1260278 

 المغرب

8.  https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_S
chedule_of_Trademarks_March2020.pdf  

 ندالنيوزي

 تجارية:  عالمة  .9

/branddb/es/index.jsp?q={%22searches%22:[{%22te%22:https://branddb.wipo.int
%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22},{%22te%

%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA:22
%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:

TIT%22}],%22filters%22:[{%22te%22:%22*%22,%2%22HOL%22,%22df%22:%22
2co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%2
2ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW
1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwK

4CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICARkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB18
gmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woC
AgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgI
CAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICA

AgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgIC
eUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22},{%22fi%22:%22ITY

%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22C,%22
}]}#ombinado%22 

-https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237197?s=dfc945b6
c2e7&m=ldd47fde0-964f-4613-a9d6 

-https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237178?s=dfc945b6
dd47fde0c2e7&m=l-964f-4613-a9d6 

-https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237181?s=dfc945b6
dd47fde0c2e7&m=l-964f-4613-a9d6 

-https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237183?s=dfc945b6
dd47fde0c2e7&m=l-964f-4613-a9d6 

-https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237185?s=dfc945b6
dd47fde0c2e7&m=l-964f-4613-a9d6 

-https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237188?s=dfc945b6
dd47fde0c2e7&m=l-964f-4613-a9d6 

-https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237192?s=dfc945b6
dd47fde0c2e7&m=l-964f-4613-a9d6 

-arcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201101237199?s=dfc945b6https://m
dd47fde0c2e7&m=l-964f-4613-a9d6 

-earch/details/RM201101237203?s=dfc945b6https://marcia.impi.gob.mx/marcas/s
dd47fde0c2e7&m=l-964f-4613-a9d6 

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

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

details/39/15657981.html?ln=spahttps://www.chinatrademarkoffice.com/search/tm 

details/41/15657980.html?ln=spahttps://www.chinatrademarkoffice.com/search/tm 

html?ln=spa.23https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/35/191358 

details/42/15657979.html?ln=spahttps://www.chinatrademarkoffice.com/search/tm 

و  بي 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011102753
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/showData.jsp?ID=ROM.1260278
https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_Schedule_of_Trademarks_March2020.pdf
https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_Schedule_of_Trademarks_March2020.pdf
https://www3.wipo.int/branddb/es/showData.jsp?ID=CRTM.2011-011736
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
https://branddb.wipo.int/branddb/es/index.jsp?q=%7b%22searches%22:%5b%7b%22te%22:%22Peru%22,%22fi%22:%22BRAND%22,%22df%22:%22MARCA%22%7d,%7b%22te%22:%22Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del%20Per%C3%BA%20para%20la%20Exportaci%C3%B3n%20y%20el%20Turismo%22,%22fi%22:%22HOL%22,%22df%22:%22TIT%22%7d%5d,%22filters%22:%5b%7b%22te%22:%22*%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Forma%22,%22df%22:%22IMAGE%22,%22ty%22:%22so%22,%22sf%22:%22ph_ha%22,%22sv%22:%22LvXmxeX3PFoW1ub3GBo%2FPuXUxLTV1VxX1tTF1db9CeUJ1wbG87W05QpJezkJxbKjkrLFPwKRkrKzxecJqQGwooCAgICAgICAwYB184CAgICAgICStLS1%2BPk%2FgICAgICAgmtGtcKikqGQk7KipNMHLzWAgICAgICBkpGCkICDTtCAgICAgICB7xfl1LS0woCAgICAgICET8TExcUVByxFwaGSsYLLxZCBgICAgIG1tgTmCl5PkICAgICAgICAgICAgKh2gICAgICAgICAgICAgICAO%2BTY1gbWEoGzxQs3Owx9qQEyooCAgICAgICAJIB1gICAgICAgICAgICAgICADzDG1YCAgICAgICBERqItsUYtvW11Oi09PhKeUakgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA%22%7d,%7b%22fi%22:%22ITY%22,%22te%22:%22COMBINED%22,%22co%22:%22OR%22,%22dt%22:%22Combinado%22%7d%5d%7d
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/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/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/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/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://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
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رجر تحديد قائمة البلدان/المناطق المعنية، فيما يتعلق  - 19السؤال 

ُ
ي الخارج، ي

ز
إذا كانت العالمة الوطنية للبلد المجيب محمية ف

 بكل وسيلة من وسائل الحماية. 

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

details/30/15657985.html?ln=spahttps://www.chinatrademarkoffice.com/search/tm 

details/31/15657984.html?ln=spahttps://www.chinatrademarkoffice.com/search/tm 

details/25/15657987.html?ln=spahttps://www.chinatrademarkoffice.com/search/tm 

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

v2.phhttps://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_
p?id=1575887 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.ph
p?id=1575878 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.ph
p?id=1575879 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.ph
p?id=1575883 

s.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.phhttps://servicio
p?id=1575886 

hhttps://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.p
p?id=1575881 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.ph
p?id=1575871 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.ph
p?id=1575873 

https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.ph
p?id=1575874 

_expediente_v2.phhttps://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov
p?id=1575876 

(6المادة 
ً
 : )ثالثا

-00+21657674-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-https://www.wipo.int/cgi
SPA+CC%2fPE-0/HITNUM,B-SPA+9+16+1+25+SEP-1+F-KEY+256+0+ 

 

جمهورية  /IR1523813 https://www3.wipo.int/madrid/monitor/enالعالمة التجارية الدولية   .10
 مولدوفا

11.  https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.947489  

https //:euipo.europa.eu /eSearch /#details /trademarks /W00947489 

 سلوفينيا

12.  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 

 إسبانيا

13.  https://6ter.wipo.int/result-
detail?offset=0&limit=1&keywords=%7B%22offset%22:0,%22limit%22:25,%22sea

rchText%22:%22*%22,%22sortBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B
%7B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22TR%22,%22operator%22:%22AN

D%22%7D%5D%7D&queryType=STRUCT&sortBy=KEY 

 تركيا

 تجاريةعالمة  المجيب 

https://www.chinatrademarkoffice.com/search/tmdetails/30/15657985.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/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=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=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=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=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=1575876
https://servicios.dinapi.gov.py/agente/procesar_busqueda_mov_expediente_v2.php?id=1575876
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21657674-KEY+256+0+-1+F-SPA+9+16+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC%2fPE
https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?SPA+SIXTER+15-00+21657674-KEY+256+0+-1+F-SPA+9+16+1+25+SEP-0/HITNUM,B-SPA+CC%2fPE
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.947489
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W00947489
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://6ter.wipo.int/result-detail?offset=0&limit=1&keywords=%7B%22offset%22:0,%22limit%22:25,%22searchText%22:%22*%22,%22sortBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22TR%22,%22operator%22:%22AND%22%7D%5D%7D&queryType=STRUCT&sortBy=KEY
https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=0&limit=1&keywords=%7B%22offset%22:0,%22limit%22:25,%22searchText%22:%22*%22,%22sortBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22TR%22,%22operator%22:%22AND%22%7D%5D%7D&queryType=STRUCT&sortBy=KEY
https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=0&limit=1&keywords=%7B%22offset%22:0,%22limit%22:25,%22searchText%22:%22*%22,%22sortBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22TR%22,%22operator%22:%22AND%22%7D%5D%7D&queryType=STRUCT&sortBy=KEY
https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=0&limit=1&keywords=%7B%22offset%22:0,%22limit%22:25,%22searchText%22:%22*%22,%22sortBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22TR%22,%22operator%22:%22AND%22%7D%5D%7D&queryType=STRUCT&sortBy=KEY
https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=0&limit=1&keywords=%7B%22offset%22:0,%22limit%22:25,%22searchText%22:%22*%22,%22sortBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22TR%22,%22operator%22:%22AND%22%7D%5D%7D&queryType=STRUCT&sortBy=KEY
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،  كولومبيا  .1 ي ، كوستاريكا، المكسيك، بنما، كندا، الواليات المتحدة، االتحاد األورونر ازيل، شيىلي ، الير
و، إكوادور، األرجنتي   بي 

، اليابان، جمهورية كوريا، سنغافورة.   سويشا، المملكة المتحدة، إشائيل، روسيا، الصي  

ي  الدانمرك  .2  عالمة تجارية لالتحاد األورونر

ي  إستونيا  .3  االتحاد األورونر

ي  ألمانيا  .4  نطاق تسجيل العالمات التجارية لالتحاد األورونر

وي    ج عىل أساس آيسلندا  .5 ي والي   . IR 1094966 االتحاد األورونر

ي عام  
 
ي الواليات المتحدة األمريكية ف

 
 . 2019إبطال ف

 كندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية جامايكا  .6

الجبل   .7
 األسود

 ألبانيا، رصبيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا، الصي   

:  نيوزيلندا  .8 ي الرابط التاىلي
 
 العالمات التجارية النيوزيلندية المسجلة عىل النحو المبي   ف

https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM
_Schedule_of_Trademarks_March2020.pdf 

و  .9 ، كوستاريكا، األ بي  ي ، باراغواي، أوروغواي، االتحاد األورونر ازيل، كولومبيا، إكوادور، شيىلي ، بوليفيا، الير
رجنتي  

اليا، الصي   
 المكسيك، أسير

جمهورية   .10
 مولدوفا

 ، ، المملكة المتحدة، تركيا، الواليات المتحدة األمريكية، بيالروس، سويشا، الصي   ي كندا، االتحاد األورونر
، أوكرانيااالتحاد   الروسي

https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/results?page=1&pageSize=30 سلوفينيا  .11
&criteria=C&basicSearch=i%20feel%20slovenia 

، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية  سويشا  .12 ، مرص، الصي   ي الواليات المتحدة األمريكية، االتحاد األورونر
 الديمقراطية، ليختنشتاين، االتحاد الروسي 

   

 عالمة جماعية المجيب 

، كوستاريكا،  كولومبيا  .1 ازيل، شيىلي ، الير
و، إكوادور، األرجنتي   ، بي  ي المكسيك، بنما، كندا، الواليات المتحدة، االتحاد األورونر

، اليابان، جمهورية كوريا، سنغافورة.   سويشا، المملكة المتحدة، إشائيل، روسيا، الصي  

   

 عالمة تصديق المجيب 

 محمية بموجب Morocco Handmadeإن العالمة التجارية " المغرب  .1
ً
ي المغرب( مثال

 ف 
ً
نظام مدريد " )مصنوع يدويا

ي الواليات المتحدة األمريكية. 
، وف  ي ي االتحاد األورونر

 عىل مستوى المنظمة األفريقية للملكية الفكرية، وف 

   

(6إخطار بموجب المادة  المجيب 
ً
 من اتفاقية باريس )ثالثا

 أوروبا، أمريكا، آسيا، أفريقيا، أوقيانوسيا كوستاريكا  .1

 اتفاقية باريس األطراف المتعاقدة بموجب إكوادور  .2

  فرنسا  .3

و  .4  كل األطراف المتعاقدة بموجب اتفاقية باريس، باستثناء الواليات المتحدة األمريكية بي 

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

 األطراف المتعاقدة بموجب اتفاقية باريس إسبانيا  .6

ي سجالت   تركيا  .7
 ف 
ً
 كندا وسنغافورة والواليات المتحدة األمريكيةشعار الويبو، ومشار إليه أيضا

https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_Schedule_of_Trademarks_March2020.pdf
https://www.fernmark.nzstory.govt.nz/sites/all/themes/FernMark/assets/files/FM_Schedule_of_Trademarks_March2020.pdf
https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=i%20feel%20slovenia
https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=i%20feel%20slovenia
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 وسائل أخرى المجيب 

 . 2021لعام  876العالمة الوطنية محمية بموجب القرار رقم  –إكوادور  كولومبيا  .1

ي منظمة المؤلف  بموجب قانون حق نيوزيلندا  .2
 
ي البلدان األعضاء ف

 
، فإن الشعار محمي عىل األقل ف الدوىلي

 واتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية. التجارة العالمية 

و  .3 الصادر عن لجنة جماعة دول األنديز  876من القرار رقم  6العالمة الوطنية محمية بموجب المادة  بي 
ي بوليفيا وكولومبيا وإكوادور. 

 
ك للعالمات الوطنية ف  بشأن نظام مشير
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ي البلد  - 20السؤال 
ز
 المجيب تغطي السلع/الخدمات التالية؟حماية العالمة الوطنية ف

 

 الردود االختيارات

 2 %11 ال ينطبق

ي تنتمي إىل جميع أصناف التصنيف الدوىلي بموجب اتفاق نيس
 4 %21 السلع والخدمات التر

ُيرجر بيان الصنف )األصناف( المقابلة من التصنيف الدوىلي بموجب  –بعض السلع و/أو الخدمات فقط 
 االقتضاء. اتفاق نيس، حسب 

68% 13 

ز   19 مجموع المجيبي 

 

 البلد بعض السلع والخدمات فقطب المتعلقةالردود  

 كولومبيا 41و 35الصنفان   .1

 الدانمرك 41و 39و 35و 16األصناف   .2

 إكوادور كندا: كل أصناف تصنيف نيس  A201513735Qسنغافورة:   .3

ي "  .4  41و 16و 9؛ تصنيف نيس: 017902836 " رقمWork Estoniaالعالمة التجارية لالتحاد األورونر

ي "   36و 16و 9؛ تصنيف نيس: 017902837" رقم Invest Estoniaالعالمة التجارية لالتحاد األورونر
 41و

 إستونيا

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

 آيسلندا 39و 35و 16األصناف   .6

 جامايكا  41و 39و 35و 16األصناف   .7

ي تغظي قطاع نشاطها. فتشي  العالمة تختار كل   .8
منظمة المنتجات و/أو الخدمات التر

"Morocco Handmade :ي تنتمي إىل أصناف نيس التالية
 إىل المنتجات التر

ً
" لقطاع الصناعة التقليدية مثال

 . 27و 25و 21و 18و 14

 المغرب

 41و 39و 35و 33و 32و 31و 30و 29و 25و 24و 23و 21و 20و 19و 18و 16و 14و 5و 3األصناف   .9
 . نيستصنيف من  43و 42و

و  بي 

جمهورية  من التصنيف الدوىلي بموجب اتفاق نيس.  42و 41و 39و 35األصناف   .10
 مولدوفا
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ي الخارج؟ - 21السؤال 

ز
 هل واجهت حماية العالمة الوطنية أي تحديات ف

 

 الردود االختيارات

 9 %47 ال

 6 %32 نعم

 4 %21 ال ينطبق

ز   19 مجموع المجيبي 

ي الواليات القضائية.   .11
 
اف بشعار الدولة إىل مكاتب الملكية الفكرية ف اف/عدم االعير  سنغافورة يرجع االعير

 سلوفينيا . 43و 41و 39و 35و 28و 25و 21و 20و 18و 16و 9األصناف   .12

 سويشا 35و 16و 9األصناف   .13
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 إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي أوجه هذه التحديات: 

 السؤال أكير من إجابة واحدة()يحتمل 

 

 الردود االختيارات

ي الخارج 
م طلب تسجيل العالمة الوطنية باعتبارها عالمة تجارية أو عالمة جماعية أو عالمة تصديق ف 

ّ
د
ُ
ق

اض عىل هذا الطلب   1ُيرجر بيان النتيجة -وجرى االعير

50% 3 

اض عىل إخطار بموجب المادة  (6االعير
ً
 4 %67 2ُيرجر بيان النتيجة -من اتفاقية باريس  )ثالثا

 1 %17 3ُيرجر التحديد -تحديات أخرى 

ي    ع،  ي مخصص )عىل سبيل المثال، قانون محدد، الئحة، تشر
العالمة الوطنية محمية بموجب صك قانون 

ه  ي أو غي 
اض عىل الصك القانون  اف( وجرى االعير  ُيرجر بيان النتيجة -إجراء، اعير

0% 0 

م التماس 
ّ
د
ُ
ي الخارج وق

العالمة الوطنية مسجلة باعتبارها عالمة تجارية أو عالمة جماعية أو عالمة تصديق ف 
 ُيرجر بيان النتيجة -إبطال التسجيل 

0% 0 

ز   6 مجموع المجيبي 

 

 

رجر التحديد 
ُ
 البلد ي

ي  2  .1
ي الواليات المتحدة ف 

اض ف  م االعير
ِّ
د
ُ
 كوستاريكا 2015سبتمير  29ق

 آيسلندا جاٍر.  1  .2

 عىل اإلخطار األمريكية أعلنت الواليات المتحدة  2  .3
ً
اضا حماية بموجب لم تمنحنا الُمقدم، وعليه اعير

 . )ثالثا(6المادة 
و  بي 

. IR 1523813 فيما يتعلق بالطلب الدوىلي  1  .4  ، أصدر قراران بالرفض المؤقت الكىلي
صدر أحد القرارين ألسباب شكلية، واآلخر بسبب نزاع عىل عالمة تجارية سابقة وعدم الحصول  
ُ
وأ

 عىل إذن من حكومة جمهورية مولدوفا باستخدام اسم "مولدوفا". 

 جمهورية مولدوفا

اض  2  .5  إسبانيا . 2015-9-29بتاري    خ  EEUUاالعير

كي للير  2  .6
اض بناء عىل رد المكتب الير خىلي عن االعير

ُ
 كوستاريكا اءات والعالمات التجاريةت
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ي الخارج، فهل تعرضت العالمة الوطنية للبلد المجيب ألي  - 22السؤال 
ز
إذا كانت العالمة الوطنية للبلد المجيب محمية ف
ي الخارج؟

ز
ي أو استخدام غي  مرّصح به ف

ّ
 استخدام قائم عىل التعد

 

 الردود االختيارات

 11 %58 ال

 4 %21 نعم

 4 %21 ينطبقال 

ز   19 مجموع المجيبي 

ح طبيعة االستخدام:  رجر شر
ُ
 إذا كانت اإلجابة نعم، ي

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

 2 %50 استخدام كعالمة تجارية غي  مرّصح به
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ي مجال التجارة
 
 4 %100 استخدامات أخرى غي  مرّصح بها ف

 0 %0 بها استخدامات أخرى غي  مرّصح

 0 %0 ُيرجر التحديد -غي  ذلك 

ز   4 مجموع المجيبي 
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(6الجزء السادس: استخدام المادة 
ً
 من اتفاقية باريس لحماية العالمات الوطنية للبلد المجيب )ثالثا

(6هل كانت العالمة الوطنية للبلد المجيب أو عنارص منها موضوع إخطار بموجب المادة  - 23السؤال 
ً
 من اتفاقية باريس؟ )ثالثا

 

 الردود االختيارات

 32 %65.3 ال

 9 %18.4 نعم

 8 %16.3 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 

 إذا كانت اإلجابة نعم، هل شمل اإلخطار العالمة الوطنية كاملة أم عنارص منها فقط؟

 

 الردود االختيارات

 5 %56 العالمة الوطنية كاملة

 4 %44 عنارص من العالمة الوطنية

ز   9 مجموع المجيبي 
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 6من اإلشارات المشمولة بالمادة  إذا كانت اإلجابة نعم، تحت أي فئة
ً
 من اتفاقية باريس؟ ()ثالثا

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

م
َ
 2 %22 العل

 0 %0 شعار النبالة

 5 %56 شعار آخر للدولة

 3 %33 والضمانعالمة أو دمغة رسمية للرقابة 

ز   9 مجموع المجيبي 

ي قاعدة بيانات المادة 
ز
رجر بيان الرقم )األرقام( المرجعية لإلشارة )اإلشارات( المدرجة ف

ُ
(6إذا كانت اإلجابة نعم، ي

ً
 . )ثالثا

 البلد الردود 

1.  CA2 كندا 

2.   :  كوستاريكا 2014-9-30تاري    خ النشر

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

 فرنسا ال تعليق.   .4

5.  PE8 و  بي 

6.  SG27 سنغافورة 

7.  ES11 إسبانيا 

8.  CH66 سويشا 

9.  TR1 تركيا 
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(6إذا كان قد أخِطر بالعالمة الوطنية للبلد المجيب بموجب المادة  - 24السؤال 
ً
من اتفاقية باريس، فهل كان هذا اإلخطار  )ثالثا

اض وفقا للمادة  (6موضوع اعي 
ً
 ( من اتفاقية باريس؟4) )ثالثا

 

 الردود االختيارات

 2 %22 ال

 5 %56 نعم

 2 %22 ال ينطبق

ز   9 مجموع المجيبي 
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اضات:   إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي أسباب تلك االعي 

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

 
ً
 0 %0 تتعارض مع عالمة تجارية مسّجلة مسبقا

(6العالمة غي  مناسبة لإلخطار بموجب المادة 
ً
 3 %60 من اتفاقية باريس )ثالثا

 0 %0 العالمة مستخدمة من طرف هيئة عامة أدن  

 2 %40 ُيرجر التحديد -أسباب أخرى 

ز   5 مجموع المجيبي 

 

رجر التحديد( 
ُ
 البلد غي  ذلك )ي

ي   .1
ي الواليات المتحدة ف 

اض ف  م اعير
ِّ
د
ُ
 كوستاريكا . 2015سبتمير  29ق

ط تحديد السلع والخدمات للحماية  .2  تركيا يخضع شر
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(6إذا كان قد أخِطر بالعالمة الوطنية للبلد المجيب بموجب المادة  - 25السؤال 
ً
أي شكل من  تمن اتفاقية باريس، فهل واجه )ثالثا

ي الخارج؟
ز
 أشكال االستخدام غي  المرصح به ف

 

 الردود االختيارات

 5 %56 ال

 1 %11 نعم

 3 %33 ال ينطبق

ز   9 مجموع المجيبي 

ح ذلك:  رجر شر
ُ
 إذا كانت اإلجابة نعم، ي

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

 1 %50 استخدام كعالمة تجارية غي  مرّصح به

ي مجال التجارة
 1 %50 استخدامات أخرى غي  مرّصح بها ف 

 0 %0 استخدامات أخرى غي  مرّصح بها

 0 %0 ُيرجر التحديد -غي  ذلك 

ز   2 مجموع المجيبي 
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اض عىل ذاك االستخدام بموجب المادة  ي االعي 
ز
(6إذا كانت اإلجابة نعم، هل نجح ف

ً
 من اتفاقية باريس؟ )ثالثا

 

 الردود االختيارات

 1 %50 ال

 1 %50 نعم

ز   2 مجموع المجيبي 
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ي البلد المجيبالجزء السابع: مراقبة وإنفاذ العالمة 
 الوطنية ف 

ي البلد المجيب؟ - 26السؤال 
ز
 هل يخضع استخدام العالمة الوطنية للبلد المجيب للمراقبة ف

 

 الردود االختيارات

 10 %20 ال

 22 %45 نعم

 17 %35 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 
ي تتوىل المراقبة؟

 إذا كانت اإلجابة نعم، كيف يتم ذلك؟ ما هي الجهة الت 

 البلد الردود 

 األرجنتي    المديرية الوطنية للعالمة الوطنية، الرقابة ومراقبة االستخدام  .1

 أذربيجان وزارة االقتصاد   .2

مسؤولة عن مراقبة للتجارة الخارجية،  FIDUCOLDEX هيئة ، وهي إن صاحبة التسجيل  .3
ي كولومبيا بالنيابة عن وكالة 

الحكومية المعنية  ProColombiaاستخدام العالمة الوطنية ف 
بتشجيع الصادرات. وعند إبرام عقد ترخيص باستخدام العالمة، ُيتاح لألشخاص المرخص لهم 

 ProColombiaإجراء داخىلي للموافقة عىل العالمات واألعمال الفنية النهائية. ويجوز لوكالة 
ي حالة عدم االمتثال ألي من أحكامه. 

 فسخ العقد ف 

خدام غي  المرصح بها عن طريق رسائل كف ومنع. ومع ذلك، فإن وتم التعامل مع حاالت االست
ي    ع المعمول به يخول صاحب العالمة رفع دعاوى أمام السلطات القضائية المدنية إذا  التشر
ازية( أو تعرض ألعمال منافسة غي   تعرضت حقوقه لالنتهاك )وله أن يطلب اتخاذ تدابي  احير

 اتخ
ً
وعة. وقد يكون من الممكن أيضا وع لحقوق الملكية مشر اذ تدابي  جنائية ضد التملك غي  المشر

ي    ع   عن ذلك، يمنح التشر
ً
الصناعية وتطبيق تدابي  حدودية لوقف العمليات الجمركية. وفضال

ر بسوء استخدام  ي قد تترص 
نة بغية حماية حقوق المستهلك التر ي سلطات لهيئات إدارية معيَّ

الوطت 
 العالمة. 

ي 
ي حالة العالمات الوطنية المحمية بموجب اإلجراء المنصوص عليه ف 

وباإلضافة إىل ما سبق وف 
ي المختص ".)...( عىل 876القرار رقم 

، من المنصوص عليه أنه، حيثما )يصبح( المكتب الوطت 
ع، بحكم  ي الخاضعة لواليته، تعي   عليه أن يشر

ي األراىص 
علم بانتهاك عالمة وطنية محمية ف 

 كولومبيا
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ي اتخاذ اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة لمنع أو وقف أي استخدام أو استخدام وشيك وظيفته
 
، ف

، عندما يتم ذلك االستخدام أو االستخدام محميةلعالمة مطابقة أو مشابهة للعالمة الوطنية ال
 الوشيك دون إذن رصي    ح وخظي من مالك العالمة الوطنية أو صاحب الحقوق المرتبطة بها". 

 للمادة   .4
ً
ي كوستاريكا، يجوز لمجلس  10وفقا

 
من الئحة ترخيص العالمة الوطنية لتشجيع السياحة ف

ي كوستاريكا أن يتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد االستخدام غي  السليم أو غي  
 
السياحة ف

ي حق كل من المرخص لهم واألشخاص الطبيعيي   واالعتباريي   
 
الذين المرصح به للعالمة الوطنية ف

 يستخدمون العالمة التجارية بدون إذن مسبق. 

 كوستاريكا

وزارة السياحة عن طريق الالئحة التالية:   .5
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf 

 إكوادور

ي تد  .6
 السلفادور يرها. المؤسسات التر

 إستونيا )العالمات الوطنية( Enterprise Estoniaمالكة العالمات التجارية المحمية   .7

اث غي  المادي للدولة" )  .8
( بمراقبة إيداعات العالمات التجارية فيما APIEقيام بعثة "دعم الير

 .  يتصل بجهاز المعلومات الحكومي
 فرنسا

 رصد اإلدارة الوطنية الجورجية للسياحة، باستخدام األساليب المعتادة، ومنها  المراقبةيتوىل تنظيم   .9
نت والحصول عىل معلومات من أطراف ثالثة وغي  ذلك من األساليب.   اإلنير

 جورجيا

كة محاماة مستقلة.   .10  ألمانيا شر

 آيسلندا عن طريق خدمات مراقبة عالمية تديرها وزارة الخارجية.   .11

 جامايكا مكتب السياحة الجامايكي   .12

 كينيا بمراقبة السوق  .13

 المغرب يتوىل مالك العالمة مهمة المراقبة.   .14

ي مجال الملكية الفكريةمحامي   الحماية العالمة التجارية الصفراء واالستعانة بخدمات العديد من   .15
 نيوزيلندا  ف 

 عمان وزارة التجارة والصناعة  .16

ف   .17 وفية تشر  أو عن طريق PROMPERÚ) لتشجيع الصادرات والسياحةاللجنة البي 
ً
ة (، مباشر

ي تنظم استخدام 
اف، عىل التطبيق السليم للوائح التر  لغرض اإلشر

ً
أشخاص أو هيئات محددة رصاحة

 العالمة الوطنية واالستخدام السليم للعالمات الوطنية. ولهذا الغرض، يجوز لها: 

اف عىل االستخدام السليم  )أ(  للعالمة الوطنيةاإلشر

ر منح ترخيص استخدام العالمة الوطنية )ب( ي تير
وط التر  ضمان االمتثال للشر

طلب معلومات من المرخص لهم أو أطراف أخرى مرتبطة بهم للتحقق من االستخدام  )ج(
 السليم للعالمة الوطنية. 

و   بي 

ي إقليم جمهورية مولدوفا، ال تراقب وكالة االستثمار سوى حاالت است  .18
ي ف 

خدام العالمة الوطنية ف 
 مع الوكالة الستخدام العالمة الوطنية. 

ً
 صفوف األشخاص الذين أبرموا اتفاقا

 جمهورية مولدوفا

( التابع لوزارة االتصاالت والمعلومات حماية عالمة SGBOيتوىل مكتب سنغافورة للعالمات )  .19
 وليس 

ً
 تفاعليا

ً
ي ذلك نهجا

. سنغافورة. ويعتمد المكتب ف 
ً
 استباقيا

 سنغافورة

 سلوفينيا من قبل المالك و/أو ممثله  .20

ي أوكرانيا   .21
 أوكرانيا . https://mkip.gov.ua/وزارة الثقافة والسياسة اإلعالمية ف 

ي فييت نام، وزارة الصناعة والتجارة  .22
 فييت نام وكالة تشجيع التجارة ف 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec070es.pdf
https://mkip.gov.ua/
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ي الخارج؟هل  - 27السؤال 
ز
ي البلد المجيب للمراقبة ف

ز
 يخضع استخدام العالمة الوطنية ف

 

 الردود االختيارات

 17 %34.7 ال

 14 %28.6 نعم

 18 %36.7 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

 
ي تتوىل المراقبة؟

 إذا كانت اإلجابة نعم، كيف يتم ذلك؟ وما هي الجهة الت 

 البلد الردود 

 األرجنتي    طنية، مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادةللعالمة الو المديرية الوطنية   .1

 أذربيجان وزارة االقتصاد   .2

 كندا شبكة كندا الدولية للسفارات والبعثات.   .3

للتجارة الخارجية، مسؤولة عن مراقبة استخدام  FIDUCOLDEX إن صاحبة التسجيل، وهي هيئة  .4
ي الخارج بالنيابة عن وكالة 

الحكومية المعنية بتشجيع الصادرات.  ProColombiaالعالمة الوطنية ف 
.  ProColombiaولذلك تقوم  ي الخارج عن طريق محامي   ومراسلي   محليي  

 بعملية المراقبة ف 

ك لجماعة دول األنديز(، تم )نظام  2021لعام  876وبموجب القرار رقم  العالمات الوطنية المشير
من القرار،  20تأسيس فئة قانونية جديدة فيما يتصل بانتهاك العالمات الوطنية. وبموجب المادة 

ي اتخاذ اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة، )...( 
ع، بحكم وظيفته، ف  ي المختص أن يشر

يجوز للمكتب الوطت 
استخدام وشيك لعالمة مطابقة أو مشابهة للعالمة الوطنية المحمية، لمنع أو وقف أي استخدام أو 

عندما يتم ذلك االستخدام أو االستخدام الوشيك دون إذن رصي    ح وخظي من مالك العالمة الوطنية أو 
تخذ التدابي  الالزمة لمنع 

ُ
صاحب الحقوق المرتبطة بها". وعليه، فيجوز أن يأمر ذلك المكتب بأن ت

 من أجل تحقيق ذلك استخدام عالمة 
ً
 زجريا

ً
وطنية أو استخدامها الوشيك دون إذن أو أن يصدر أمرا

 الهدف. 

 كولومبيا

ي الخارج، يتعي   عىل المؤسسات العامة المعنية بشؤون   .5
وع ف  ي حال الكشف عن استخدام غي  مشر

ف 
ي كوستاريكا ووكالة 

خاذ اإلجراءات ( اتProcomerالعالمة الوطنية )وزارة الخارجية ومعهد السياحة ف 
 القانونية المناسبة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية. 

 كوستاريكا
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ي البلد المجيب؟هل يتم إنفاذ العالمة الوطنية  - 28السؤال 

ز
 للبلد المجيب ف

 

 الردود االختيارات

 10 %20 ال

 23 %47 نعم

 16 %33 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

كة محاماة مستقلة  .6  ألمانيا شر

 آيسلندا عن طريق خدمات مراقبة عالمية تديرها وزارة الخارجية.   .7

 جامايكا مكتب السياحة الجامايكي   .8

 المغرب يتوىل مالك العالمة مهمة المراقبة.   .9

ي مجال الملكية الفكريةحماية   .10
 
 نيوزيلندا العالمة التجارية الصفراء والعديد من المحامي   ف

وفية لتشجيع الصادرات  .11 ي PROMPERÚوالسياحة ) اللجنة البي 
 
( عن طريق المكاتب التجارية ف

و.   الخارج ومكاتب المحاماة المعينة لتسجيل العالمة الوطنية لبي 
و  بي 

ها( ضد المستخدمي   غي  المرصح  يبت مكتب سنغافورة للعالمات  .12 ي اتخاذ إجراءات )قضائية أو غي 
 
ف

 لهم بحسب كل حالة. 
 سنغافورة

 سلوفينيا من قبل المالك و/أو ممثله  .13

 تركيا وزارة التجارة  .14

ي فييت نام، وزارة الصناعة والتجارة  .15
 
 فييت نام وكالة تشجيع التجارة ف
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 إذا كانت اإلجابة نعم، كيف يتم ذلك؟

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

اع و/أو إبطالها اض عىل العالمات موضوع الي    15 %65 إجراءات االعير

اع  13 %57 إجراءات التعدي عىل العالمات موضوع الي  

 14 %61 دعوى مدنية و/أو جنائية

 6 %26 ُيرجر التحديد -وسائل أخرى 

ز   23 مجموع المجيبي 

 

 

  

رجر التحديد -وسائل أخرى  
ُ
 البلد ي

ي كندا بموجب قانون العالمات   .1
 كندا التجارية. غي  قابلة للتسجيل ألن العالمة إشارة محظورة ف 

ر   .2 ي قد تترص 
نة بغية حماية حقوق المستهلك التر ي سلطات لهيئات إدارية معيَّ

ي    ع الوطت  يمنح التشر
 بسوء استخدام العالمة. 

 كولومبيا

ها.   .3  العراق تسجيلها ونشر

 عمان تقديم شكوى امام الجهة المختص بالحماية قبل اللجوء اىل المحكمة  .4

ة مع   .5 إحدى العالمات الوطنية، فيمكن تطبيق األسباب المطلقة للرفض إذا تعارضت عالمة ممي  
 أثناء إجراء التسجيل. 

ً
 رسميا

 إسبانيا
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 إذا كانت اإلجابة نعم، من يتوىل اإلنفاذ؟

 البلد الردود 

 األرجنتي    المديرية الوطنية للعالمة الوطنية ووزارة السياحة والرياضة  .1

 أذربيجان وزارة االقتصاد  .2

 كندا حكومة كندا القدرة عىل إنفاذ عالمتها أمام القضاء الكندي ضد االستخدام غي  المرصح به. لدى   .3

مسؤولة عن إنفاذ العالمة للتجارة الخارجية،  FIDUCOLDEX هيئة ، وهي إن صاحبة التسجيل  .4
الحكومية المعنية بتشجيع الصادرات. ولذلك تقوم  ProColombiaالوطنية بالنيابة عن وكالة 

 بقانون 
ً
بمراقبة حاالت االستخدام غي  المرصح بها واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة عمال

 كولومبيا. 

اض أثناء إجراءات تسجيل العالمات المتضاربة.  وتتاح المعلومات المتعلقة بإيداع إخطارات االعير
ي ومع ذلك، لم ُيصدر إخطار 

بشأن رفع دعاوى مدنية أو جنائية أو إدارية أخرى من الدعاوى التر
ي 
. يقوم صاحب التسجيل باتخاذ اإلجراءات من خالل ممثل قانون  ي

ينص عليها القانون الوطت 
ي مسائل الملكية الصناعية. 

 
 متخصص ف

ي حالة العالمات الوطنية المحمية بموجب اإلجراء المنصوص علي
 
ي وباإلضافة إىل ما سبق وف

 
ه ف

ي المختص ".)...( عىل 876القرار رقم 
، من المنصوص عليه أنه، حيثما )يصبح( المكتب الوطت 

ع، بحكم  ي الخاضعة لواليته، تعي   عليه أن يشر
ي األراىص 

علم بانتهاك عالمة وطنية محمية ف 
ي اتخاذ اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة لمنع أو وقف أي استخدام أو استخدام وشيك 

وظيفته، ف 
عالمة مطابقة أو مشابهة للعالمة الوطنية المحمية، عندما يتم ذلك االستخدام أو االستخدام ل

 احب الحقوق المرتبطة بها". ص والوشيك دون إذن رصي    ح وخظي من مالك العالمة الوطنية أ

 

 كولومبيا

ي كوستاريكا.   .5
 كوستاريكا مجلس السياحة ف 

 كرواتيا مالك العالمة التجارية أي هيئة عامة  .6

ي لحقوق الملكية الفكرية )  .7
ي التابع لمكتب إكوادور الوطت 

ي حالة SENADIالمكتب القانون 
( ف 

 . ي
 حدوث انتهاك قانون 

 إكوادور

ي تديرها.   .8
 السلفادور المؤسسات التر

 ألمانيا المالك والجهات العامة المختصة  .9

10.  Promote Iceland . آيسلندا 

 العراق مكتب العالمات التجارية  .11

ستان للطعون  .12 غي   ستان مجلس قي  غي    قي 

 المغرب مالكو العالمة.   .13

 نيوزيلندا جروب ستوري النيوزيلندي  .14

 عمان وزارة التجارة والصناعة  .15

وفية لتشجيع الصادرات تخذ ست  .16 ( اإلجراءات اإلدارية PROMPERÚ)والسياحة  اللجنة البي 
غي  مرصح به للعالمة الوطنية.  والقانونية المتاحة لتجنب أو وقف أي استخدام أو استنساخ

ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية 
ويجوز للوكالة أن تطلب من المعهد الوطت 

(INDECOPI ازية ( اتخاذ إجراءات ضد انتهاك حقوق الملكية الفكرية واتخاذ التدابي  االحير
 المناسبة. 

و  بي 

، )ثالثا(6لمسجلة، والعالمات بموجب المادة المالكون والمالكون المشاركون للرسوم اللفظية ا  .17
 والعالمات التجارية. 

 سنغافورة

 سلوفينيا من قبل المالك والسلطات العامة المختصة.   .18
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ي الخارج؟ - 29السؤال 

ز
 هل يتم إنفاذ العالمة الوطنية ف

 

 الردود االختيارات

 19 %38.8 ال

 14 %28.6 نعم

 16 %32.6 ال ينطبق

ز   49 مجموع المجيبي 

اءات والعالمات التجارية.   .19  إسبانيا مكتب إسبانيا للير

ي سجل العالمات التجارية.   .20
 
ل كعالمة ف سجَّ

ُ
 أوروغواي ت

 أوزبكستان ألوزبكستانالسلطات القضائية ووزارة العدل   .21

ي فييت نام  .22
 
 فييت نام وكالة تشجيع التجارة ف
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 إذا كانت اإلجابة نعم، كيف يتم ذلك؟

 أكير من إجابة واحدة()يحتمل السؤال 

 

 الردود االختيارات

اع و/أو إبطالها اض عىل العالمات موضوع الي    7 %50 إجراءات االعير

اع  6 %43 إجراءات التعدي عىل العالمات موضوع الي  

 7 %50 دعوى مدنية و/أو جنائية

 6 %43 القنوات الديبلوماسية

 4 %29 ُيرجر التحديد -وسائل أخرى 

ز مجموع   14 المجيبي 

 

رجر التحديد -وسائل أخرى  
ُ
 البلد ي

تتناول شعبة السياسة التجارية للملكية الفكرية التابعة للشؤون العالمية الكندية، بالتشاور مع   .1
ي الخارج، حاالت االستخدام غي  المرصح به لرموز كندا 

شبكة السفارات والبعثات الكندية ف 
ي ذلك عنارص عالمة 

 للمادة المحمية، بما ف 
ً
 من اتفاقية باريس.  )ثالثا(6وطنية تم اإلخطار بها طبقا

 كندا

للتجارة الخارجية، مسؤولة عن مراقبة  FIDUCOLDEX إن صاحبة التسجيل، وهي هيئة  .2
ي الخارج بالنيابة عن وكالة 

الحكومية المعنية  ProColombiaاستخدام العالمة الوطنية ف 
ي الخارج عن طريق محامي    ProColombiaبتشجيع الصادرات. ولذلك تقوم 

بعملية المراقبة ف 
 .  ومراسلي   محليي  

ي اتخاذ اإلجراءات 
وع، بحكم وظيفتها، ف  وبالمثل، تملك المكاتب الوطنية المختصة سلطة الشر

عندما الصادر عن جماعة دول األنديز  2021لعام  876القرار رقم اإلدارية ذات الصلة بموجب 
 . مة وطنية محمية دون إذنيتبي ّ  استخدام عال 

 كولومبيا

 بموجب المادة   .3
ً
ي تتلقر إخطارا

(6الدول التر
ً
 كوستاريكا من اتفاقية باريس.  )ثالثا

رَسل خطابات موثقة تطلب من المتسلمي   االمتناع عن استخدام العالمة الوطنية.   .4
ُ
و ت  بي 
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 إذا كانت اإلجابة نعم، من يتوىل اإلنفاذ؟

 

  

 البلد الردود 

 األرجنتي    الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادةوزارة   .1

 أذربيجان وزارة االقتصاد  .2

تتناول شعبة السياسة التجارية للملكية الفكرية التابعة للشؤون العالمية الكندية، بالتشاور مع   .3
ي الخارج، حاالت االستخدام غي  المرصح به لرموز  

 
كندا شبكة السفارات والبعثات الكندية ف

 للمادة 
ً
ي ذلك عنارص عالمة وطنية تم اإلخطار بها طبقا

 
 من اتفاقية باريس.  )ثالثا(6المحمية، بما ف

 كندا

مسؤولة عن إنفاذ العالمة للتجارة الخارجية،  FIDUCOLDEX هيئة ، وهي إن صاحبة التسجيل  .4
ي الخارج بالنيابة عن الوكالة الحكومية المعنية بتشجيع الصادرات. وتقوم وكالة 

 
الوطنية ف

ProColombia  .  بهذه العملية عن طريق محامي   ومراسلي   محليي  

 كولومبيا

ي كوستاريكا، ووكالة مج  .5
 
 كوستاريكا ، ووزارة الخارجية. Procomerلس السياحة ف

ي. وزارة   .6  إكوادور السياحة ووزارة الخارجية والتنقل البشر

 ألمانيا المالك والجهات العامة المختصة  .7

8.  Promote Iceland . آيسلندا 

 المغرب مالكو العالمة.   .9

ي مجال الملكية الفكرية  .10
 نيوزيلندا حماية العالمة التجارية الصفراء والعديد من المحامي   ف 

وفية لتشجيع الصادرات   .11 ي PROMPERÚوالسياحة )اللجنة البي 
( عن طريق المكاتب التجارية ف 

 الخارج ومكاتب المحاماة المعينة إلرسال خطابات موثقة. 
و  بي 

 سلوفينيا من قبل المالك والسلطات العامة المختصة  .12

13.  Uruguay XXI  
ُ
 أوروغواي طرية(. )وكالة تشجيع االستثمارات والصادرات والعالمة الق
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 الجزء الثامن: حماية العالمات الوطنية للبلدان األخرى

ي البلد المجيب؟ - 30السؤال 
ز
 هل تستفيد العالمات الوطنية للبلدان األخرى من الحماية ف

 

 الردود االختيارات

 12 %17 ال

 41 %57 نعم

 19 %26 ال ينطبق

ز   72 مجموع المجيبي 
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رجر بيان وسائل الحماية: إذا كانت اإلجابة نعم، 
ُ
 ي

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(

 

 الردود االختيارات

 36 %88 عالمة تجارية

 18 %44 عالمة جماعية

 14 %34 عالمة تصديق

ي 
 14 %34 مؤشر جغراف 

 1 %2 قانون محىلي مخصص

ي 
 3 %7 اتفاق ثنان 

(6المادة 
ً
 25 %61 من اتفاقية باريس )ثالثا

 4 %10 ُيرجر التحديد - وسائل أخرى

ز   41 مجموع المجيبي 
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رجر التحديد -وسائل أخرى  
ُ
 البلد ي

الصادر عن جماعة دول  2021لعام  876من خالل آلية الحماية الموضوعة بموجب القرار رقم   .1
 . األنديز 

 كولومبيا

 بما فيه الكفاية،   .2
ً
فإنها ستكون عىل الرغم من أن الهدف من "العالمات الوطنية" ليس واضحا

ي 
محمية بموجب القواني   اليابانية الوجيهة بحسب فئة العنرص المشار إليه كعالمة وطنية ف 

 االستبيان. 

 اليابان

منح حماية ال  .3
ُ
ما عدا  عمان، سلطنةداخل حدود  للعالمات المؤهلة لالستفادة من حماية سوىال ت

ي تستفيد من حمايةالعالمات المشهورة
 . باريسبموجب اتفاقية  ، التر

 عمان

و عالمة وطنية.   .4  بي 
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ي البلد المجيب تسجيل عالمة تجارية تحتوي عىل اسم بلد  - 31السؤال 
ز
 إىل هل سبق أن رفض مكتب الملكية الفكرية ف

ً
استنادا

(6ورد من بلد آخر بموجب المادة إخطار بعالمة وطنية 
ً
 من اتفاقية باريس؟ )ثالثا

 

 الردود االختيارات

 34 %47 ال

 18 %25 نعم

 20 %28 ال ينطبق

ز   72 مجموع المجيبي 
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 الجزء التاسع: نطاق الحماية

؟ - 32السؤال 
ً
ي البلد المجيب رفض طلب عالمة تجارية بسبب عالمة وطنية موجودة أصال

ز
 هل يمكن لمكتب الملكية الفكرية ف

 

 الردود االختيارات

 6 %8.3 ال

 50 %69.5 نعم

 16 %22.2 ال ينطبق

ز مجموع   72 المجيبي 

 
 إذا كانت اإلجابة نعم، عىل أي أساس يتم الرفض؟

 )يحتمل السؤال أكير من إجابة واحدة(
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 الردود االختيارات

 6تحت طائلة المادة 
ً
 41 %82 من اتفاقية باريس ()ثالثا

ي آخر 
 35 %70 1ُيرجر التحديد -تحت طائلة أي أساس قانون 

اضات ما  38 %76 عىل أساس اعير

 12 %24 أساس مراقبة ماعىل 

 5 %10 2يرجر التحديد -عىل أساس آخر 

ز   50 مجموع المجيبي 

 

رجر التحديد 
ُ
 البلد ي

 للفقرة  1  .1
ً
بالموافقة عىل قانون )نظام( العالمات  2014( لسنة 6( من القانون رقم )3من المادة ) 3وفقا

[ منها، وال يجوز أن 
ً
التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ال تعد عالمة تجارية أو ]جزءا

 : ي
فية واألوسمة الوطنية الشعارات العامة واألعالم والشارات الع -يسجل بهذا الوصف ما يأنر سكرية والشر

ها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى،  واألجنبية والعمالت المعدنية والورقية وغي 
 أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد ألي من ذلك. 

 البحرين

 بيالروسيا قانون العالمات التجارية 1  .2

 )المادة  1  .3
ً
()د( من 1)12يمكن رفض طلب عالمة تجارية عىل أساس الخلط مع عالمة تجارية مسجلة سابقا

ي كندا كعالمات تجارية 
قانون العالمات التجارية(. ويمكن أن يشمل ذلك العالمات الوطنية المحمية ف 

()ب( من 1)12 مسجلة. ويمكن رفض طلب عالمة تجارية عىل أساس أن العالمة وصفية بوضوح )المادة
 قانون العالمات التجارية(. 

 كندا

ي يجوز 7من اتفاقية باريس بالمادة  )ثالثا(6يجب أن تتعلق المادة  1  .4
)ن( من قانون العالمات التجارية والتر

 بسبب التسجيل 
ً
بموجبها رفض عالمة تجارية إذا كانت من العالمات الرسمية للدولة. ويجوز رفضها أيضا

و.   السابق لعالمة وطنية عىل غرار حالة بي 

 كوستاريكا

 السلفادور عىل أساس منع تام للتسجيل.   .5

 13و 12، البندان 2019/544القانون الفنلندي للعالمات التجارية  1  .6

 األسباب المطلقة للرفض والبطالن - 12المادة 

ي حالة تسجيلها، إذا: 
 - -ال يجوز تسجيل عالمة تجارية أو يجوز إبطالها، ف 

 ؛ةلعامة أو مبادئ األخالق المقبولمخالفة للقانون أو السياسة اكانت العالمة التجارية (  4

ل الجمهور طابع ( كانت العالمة التجارية ذات 5
ّ
 ؛يضل

و علم للدولة أو شعار آخر للدولة أ نبالة ، شارةالتجارية تشمل، دون موافقة مناسبةعالمة ال ( كانت6
، أو شارة نبالة أو شعار آخر لمنظمة حكومية دولية، أو علم أو شارة لبلدية فنلندية نبالة ، أو شارةللدولة

 ؛إىل معاهدة دولية ملزمة لفنلندا  تستند  أخرى محمية

ن، أو عالمة رسمية ، شهادة رسمية أو عالمة ضماتشمل، دون الموافقة المناسبةالعالمة التجارية ( كانت 7
ة ي يتعي   تسجيل العالمة باأو عالمة ممي  

 ؛لنسبة لها أو للسلع المماثلة لها ، للسلع التر

 افقة المناسبةتشمل، دون المو العالمة التجارية كانت   (8
ً
ي العالمة إىل خطر خلط  ، شيئا

قد يؤدي إدراجه ف 
ة شارة النبالةالجمهور بي   العالمة التجارية والعالمة أو العلم أو  المشار  أو الشارة أو الشعار أو العالمة الممي  

ي الفقرتي   
 ؛7و 6إليها ف 

ي تجارية مستبعَ العالمة ( كانت ال9
ي فنلندا أو ف 

 دة من التسجيل ف 
ً
ي عمال بحكم يتعلق بحماية  االتحاد األورونر

وط التقليدية للنبيذ أ ات الجغرافية، أو الشر  -- ؛يدية المضمونة، أو االختصاصات التقلسماء المنشأ والمؤشر

 بشأن ال(  11
ً
ي سجل العالمات التجاريةالتجارية، عالمة كان يوجد أصال

، طلب سابق لعالمة جماعية أو ف 
 ؛مطابقةخدمات مماثلة فيما يتعلق بسلع أو عالمة ص تسجيل لعالمة جماعية يخ

 فنلندا



SCT/43/8 Rev.3 
Annex 
78 
 

 

ي سجل العالمات التجارية، طلب سابق لعالمة تصديق أو (  12
 
 بشأن العالمة التجارية، ف

ً
كان يوجد أصال

ي   أو  ،بسلع أو خدمات مطابقة لقتسجيل لعالمة تصديق يخص عالمة مماثلة فيما يتع
 
، ف

ً
كان يوجد أصال

 سجيل لعالمة تصديق انتهت صالحيته بسبب عدم التجديد. ت سجل العالمات التجارية،

 إبطال العالمة التجارية عندما يقدم صاحب العالمة التجارية طلب تسجيل العالمة التجارية 
ً
ويتعي   أيضا
 بسوء نية. 

 األسباب النسبية للرفض واإلبطال - 13المادة 

ي حالة تسجيل
 
 ها، إذا: ال يجوز تسجيل عالمة تجارية أو يجوز إبطالها، ف

( كانت العالمة التجارية مماثلة لعالمة تجارية سابقة سجلت أو أصبحت قائمة بالنسبة لسلع أو خدمات 1
 مطابقة؛

أو تشابهها مع العالمة  ثلها ( كانت العالمة التجارية تؤدي إىل احتمال خلط من جانب الجمهور بسبب تما2
ي سجلت أو أصبحت قائمة بالنسبة

 لسلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة؛ التجارية السابقة التر

ي مماثلة أو مشابهة العالمة التجارية كانت (  3 ي االتحاد األورونر
 
ي فنلندا أو ف

 
لعالمة تجارية سابقة لها سمعة ف

 إذا:  مماثلة أو مشابهةبغض النظر عما إذا كانت تستخدم لسلع أو خدمات 

غي  عادلة من الطابع  إىل االستفادة بطريقةسيؤدي  وجيهاستخدام العالمة التجارية بدون سبب كان   أ(
 ؛ مي   أو من شهرة العالمة التجارية ذات السمعةالم

العالمة التجارية  بشهرةسيرص  بالطابع الممي   أو  وجيهاستخدام العالمة التجارية بدون سبب  ب( أو كان
 - - ذات السمعة

  ( كان هناك طلب قد 9
ُ
ي منشأ أو  لتسميةدم طلب ق

ي بم مؤشر جغراف  ي    ع فنلندا أو االتحاد األورونر
وجب تشر

يطة تسجيلالمة التجارية أو تاري    خ أولويتها قبل تاري    خ إيداع الع  المؤشر المذكور أو  المذكورة التسمية ؛ شر
 
ً
ي حظر استخدام العالمة التجارية الالحقة ومنح الحقا

 . التسجيل الحق ف 
 عىل أساس إلغاء.  -عىل أساس سبب آخر 2

ة ييقدم مكتبنا، بحكم وظيفته، خدمات فحص العالمات التجارية عىل أساس األسباب المطلقة والنسب 1  .7
 عىل حد سواء. 

 جورجيا

يعات  1  .8 ليس عىل أساس أن العالمة هي عالمة وطنية فقط. ويجوز رفض حماية العالمة عىل أساس التشر
الوطنية للعالمات التجارية، أي ألسباب مثل عدم التمي   أو الوصفية أو التشابه إىل حد اللبس مع عالمات 

 أخرى. 

 آيسلندا

 . 8: المادة 2197-5732قانون العالمات التجارية ]اإلصدار الجديد[ رقم  1  .9

تميي   ل صّممت إال إذا عالمة تجارية كعالمة مؤهلة للتسجيل  ال ال تكونأ( . 8) : العالمات المؤهلة للتسجيل
باسم يشار إىل العالمة المصممة لهذا الغرض فيما يىلي ن )يسلع مالك عالمة ما عن سلع األشخاص اآلخر 

ة"( ي يجوز للمسجل أو المحكمة ب( . 8) ؛"العالمة الممي  
ي تنظر ف 

مسألة اشتمال عالمة تجارية عىل  التر
ة السمة ي حالة الممي  

ي االعتبار للعالمة الفعىلي  التداول، ف 
هذه العالمة تداول  ساهممدى إىل أي ، أن تأخذ ف 

ي اكتسابالتجارية 
  ها ف 

ً
اتها  ةالسمة الممي ِّ  فعال ها عن نظي  ي تمي  

م تسجيلها أو  المسجلةلسلع امن  التر ي يعير 
  . التر

ي عالمال( 1. العالمات التالية غي  مؤهلة للتسجيل: )11 المادة : العالمات غي  المؤهلة للتسجيل
تشي   ات التر

؛ يستخلص من عالقة أو رعاية من هذا قبيل ما قد الرئيس أو  يرعاه نمإىل عالقة ما برئيس الدولة أو أشته أو 
( أعالم وشعارات الدولة أو مؤسساتها وأعالم وشعارات الدول األجنبية أو المنظمات الدولية وأي عالمة 2)

ي تستخدمها أي دولة لإلشارة أو األختام  والعالمات العامة النبالة( شعارات 3؛ )من هذا القبيل
الرسمية التر

عىل  خاللها  ات وأي عالمة يمكن االستدالل منأو الضمان، وأي عالمة تشبه أًيا من هذه العالم المراقبةإىل 
لرئيس دولة أو حكومة، ما لم يثبت  أو سلع أو يقدم خدمات حكومةأو  رئيس دولةأن مالكها يتمتع برعاية 

ي 4) للمسجل أن مالك العالمة يحق له استخدامها؛
اع" -فيها الكلمات التالية  ترد ( العالمات التر  "براءة اخير

اع" حاملة ل"و اءة اخير "حق و"تصميم مسجل" و "مسجلة"وملكية"، ال التمليك اتبراءبموجب "وير
ي 5؛ )عبارات مماثلةأي تزوير" أو بمثابة هذا هو  تزييف"والمؤلف" 

 تمّس أو قد  تمّس ( العالمات التر
ي يحتمل أن 6بالسياسة العامة أو اآلداب العامة؛ )

ي  تضلل( العالمات التر
تحتوي عىل الجمهور والعالمات التر

ات وعة؛ ) خاطئةمنشأ  مؤشر ي تشجع المنافسة التجارية غي  المشر
ي عالمالأ(  . 6والعالمات التر

تحتوي  ات التر
ي المنطقة الجغرافية المشار إليها، أو  ةجغرافي تسميةعىل 

ي ال تنشأ ف 
جغرافية  تسميةفيما يتعلق بالسلع التر

ب( عالمة تحتوي عىل  . 6يمكن أن تكون مضللة فيما يتعلق بالمنطقة الجغرافية الحقيقية لمنشأ السلع؛ )
  تمثيال  تتضمنجغرافية صحيحة شفهًيا ولكنها  تسمية

ً
ي منطقة جغرافية  السلعيفيد بأن منشأ  مزيفا

ف 
ي عالمال( 8ة خالصة؛ )( العالمات المطابقة أو المشابهة لشعارات ذات أهمية ديني7أخرى؛ )

ظهر ت ات التر

 إشائيل
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، يجب عىل المسجل أن يطلب و؛ تهالحصول عىل موافق دونتمثيل شخص 
 
ي حالة تمثيل شخص متوف

 
ف

ي هناك قيد الحياة ما لم تكن األفراد  موافقة
 
َ ، نظره، ف  اتعالمال( 9معقولة لعدم القيام بذلك؛ ) دواعي

ي حوزةمماثلة لعالمة ال
 
ي السجل فيما يتعلق مالك آخر، وهي مسجلة ب ف

 
سلع أو نفسها  بالسلعالفعل ف

ي عالمال( 10؛ )إثارة اللبسإىل حد  عالمات مشابهة، أو مماثلة
تتكون من أرقام أو حروف أو كلمات  ات التر

ي التجارة، لتميي   أو وصف السلع أو 
 
ة إىل  أصنافشائعة االستخدام ف ي تشي  مباشر

 خصائصها السلع أو التر
ة بالمعت  المقصود  ي  وجودتها، ما لم يكن للعالمات صفة ممي  
 
( 11؛ )9 البند  ب( أو . 8) البند الفرعي ف

ي تكونعالمال
عادية جغرافية أو لقب، ما لم تكن ممثلة بطريقة خاصة أو ما لم يكن لها صفة ال تها دالل ات التر

ي 
 
ة بالمعت  المقصود ف ي تشي  إىل اتعالمال (12؛ )9البند ب( أو . 8)البند الفرعي  ممي  

وب  التر نبيذ أو مشر
ي المنطقة الجغرافية يحتويكحوىلي 

 
وب الكحوىلي ف

 عىل داللة جغرافية، إذا لم يكن منشأ النبيذ أو المشر
لم تكن  وإنمشهورة حتر ال والعالمات، حد التضليلإىل المطابقة أو المشابهة  ات( العالم13؛ )نفسها 

ي تكون عالم
الخصائص  ذاتمعروفة أو فيما يتعلق بسلع  تها عالمة تجارية مسجلة، فيما يتعلق بالسلع التر

ي المطابقة أو المشابهة لعالمة تجارية معروفة ات( العالم14؛ )نفسها 
عالمة تجارية مسجلة،  تكون، والتر

ي حالة، ال تحمل الخصائص ذاتها بسلع  األمر  تعلق وإن
 
وجود المة المطلوب تسجيلها تشي  إىل كانت الع  ف

ي  السلعبي    رابط
ر و  . عالمة ومالك العالمة المسجلةال عىل للحصول تسعالتر مالك العالمة نتيجة قد يترص 

 استخدام العالمة المطلوبة. 

 جامايكا عالمة غي  مسجلة/تمويه؛ مضلل/خادع – أخرى ةقانوني أحكامأي  تحت طائلة 1  .10

ي تنطبق  1  .11
ي قانون العالمات التجارية اليابان 

 
سيعتمد القرار عىل ما إذا كانت أسباب الرفض المنصوص عليها ف

" )عالمة مشهورة تشي  إىل دولة أو هيئة عامة محلية(؛ المادة 6("1)4عىل العالمة المعنية. أمثلة: المادة 
" )عالمة تجارية مشهورة لشخص 10("1)4" )مخالفة النظام العام أو اآلداب العامة(؛ المادة 7("1)4

" )إيداع عالمة تجارية مسجلة لشخص آخر قبل تاري    خ إيداع طلب العالمة التجارية 11("1)4آخر(؛ المادة 
" )التضليل لنوعية 16("1)4" )لبس بشأن مصدر السلع والخدمات(؛ المادة 15("1)4المعنية(؛ المادة 

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

/index/all.pdf 

 اليابان

التجارية وعالمات بشأن العالمات  1999يوليو  26لجمهورية كازاخستان بتاري    خ  456القانون رقم 1  .12
ات الجغرافية وتسميات منشأ السلع.   الخدمة والمؤشر

 كازاخستان

ي قوانينها الوطنية.  1  .13
وط المنصوص عليها ف  ي حالة عدم استيفاء الشر

 كينيا ف 

ي جمهورية ليتوانيا. األسباب المطلقة لرفض التسجيل  7مقتطف من المادة  1  .14
من قانون العالمات التجارية ف 

ي الحاالت التالية: )1أو إبطال العالمة 
العالمة تتكون  (8. ُيرفض تسجيل العالمة أو ُيعلن إبطال التسجيل ف 

ي حددها وزير  من الرموز الرسمية لجمهورية ليتوانيا أو تشملها أو تقلدها ولم
 لإلجراءات التر

ً
ُيمنح اإلذن وفقا

العالمة تتكون من شعارات نبالة أخرى أو شارات أخرى بموجب قانون  (9العدل لجمهورية ليتوانيا؛ )
 من 

ً
 أو جزئيا

ً
شعارات النبالة الوطنية وشعارات النبالة والشارات األخرى لجمهورية ليتوانيا أو تتشكل كليا

ة لمؤسسات  للقانون، ما لم يتم الحصول عىل الترصي    ح  عالمات ممي  
ً
عامة يكون استخدامها الرسمي خاضعا

ي دول أخرى أو  (10الالزم من الجهات المختصة؛ )
العالمة تتكون من إشارات لم تسمح الجهات المختصة ف 

من اتفاقية باريس لحماية الملكية  )ثالثا(6منظمات دولية بتسجيلها وُيرفض تسجيلها أو ُيبطل بموجب المادة 
ي 
ي  1883مارس  20الصناعية المؤرخة ف 

ي استكهولم ف 
ي 1967يوليو  14والمنقحة ف 

 28، والمعدلة ف 
)المشار إليها فيما يىلي بعبارة "اتفاقية باريس"(، أو تحتوي العالمة عىل إشارات من ذلك  1979سبتمير 
  (11النوع؛ )

ً
 أو جزئيا

ً
؛ س من إشارة ذات قيمة رمزية عالية، وال العالمة تتكون كليا ي

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

 ليتوانيا

ي  1  .15
م قانون العالمات التجارية الصادر ف 

ّ
دة ال األحكاممجموعة من  2002يقد

ّ
ي تدفع متعد

لرفض تسجيل التر
 العالمات المطابقة أو المشابهة بشكل مربك للعالمات التجارية للبلدان األجنبية. 

 نيوزيلندا

: ال يجوز تسجيل ما يىلي باعتبارها عالمات: ... )ب( شعارات النبالة أو الشارات أو الشعارات أو 2"المادة  1  .16

ي تستخدمها الدولة
أو الكيانات االعتبارية األخرى الخاضعة للقانون العام أو المنظمات الدولية،  األسماء التر

ي ُسّجلت، أو طلب تسجيلها، من لدن أشخاص ليسوا 1ما لم تطلب تلك الكيانات ذلك؛ ... "
" العالمات التر

ي هذا الشأن أو كانوا 
وعة ف  ي أن يعلموا أن العالمات تخص عىل علممن ذوي مصلحة مشر

ا  أو كان ينبع 
ً
أطراف

 ثالثة؛ ... ". 

 باراغواي

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://vpb.lrv.lt/en/structure-and-contacts-1/legal-acts
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ي آخر  1  .17
ي أشكال منع التسجيل المنصوص عليها  – تحت طائلة أي أساس قانون 

 
)القرار اللوائح الداخلية ف

 (: 486 رقم

ال يجوز تسجيل اإلشارات كعالمات تستنسخ أو تقلد، بدون إذن من السلطات  - )م(135)أ( المادة 
عالمات إشارات أو أو  شعاراتعنارص من عالمات أو شعارات نبالة أو أعالم أو كعالمات أو  سواء كالمختصة، 

شعارات  ، وكذلكمن حيث التصميم لها  وأي تقليد  ،الدولالمعتمدة من قبل سلطات الرسمية تشي  إىل 
 دولية.  اتألي منظم ة أخرىمخترص أسماء أو أسماء النبالة أو األعالم أو أي شعارات أو 

غي   عىل نحو  لحقإذا كان استخدامها التجاري سي)أ(: ال يجوز تسجيل اإلشارات كعالمات 136)ب( المادة 
 بحق مالئم 

ً
را للتسجيل أو  ها سبق أن أودعطرف آخر، وبخاصٍة عندما تكون مطابقة أو مشابهة لعالمة رص 

ي سجلها طرف آخر، فيما يخص السلع أو الخدمات نفسها أو فيما يخص السلع والخ
 يمكن أندمات التر

 . خلطلبس أو احتمال وقوع إىل  عليها يؤدي استخدام العالمة 

ي المختص أن يرفض التسجيل إذا كانت لديه 137)ج( المادة 
أسباب معقولة : يجوز للمكتب الوطت 

اض أن  ودع لغرض الفير
ُ
وعة أو تيسي   منافسةإحداث التسجيل قد أ  أو دعمها. ها غي  مشر

 

ي اللوائح الداخلية )القرار رقم أشكال منع التسجيل 
 
 (: 876المنصوص عليها ف

ة مطابقة أو مشابهة لعالمة وطنية 15المادة  ي المختص تسجيل أي إشارة ممي  
: يرفض المكتب الوطت 

 أو بناء عىل طلب أحد األطراف. محمية بموجب هذا القرار إما 
ً
 تلقائيا

لع ع
ّ
ي المختص يط

ىل العالمات الوطنية المخطر بها بموجب هذا تنص كل دولة عضو عىل أن مكتبها الوطت 
 إلجراءاته الداخلية. 

ً
ة، طبقا ي تسجيل اإلشارات الممي  

 ف 
ّ
 القرار وينظر فيها عند البت

أو أي شخص لديه ال ينطبق هذا الحكم عندما يقوم المالك أو الشخص الممارس لحقوق العالمة الوطنية 
ة بن د بإيداع تسجيل اإلشارة الممي  

ّ
 فسه. ترصي    ح محد

و  بي 

ي العالمات المماثلة للعالمات الوطنية  الطعنبموجب أحكام قانون الملكية الفكرية، يجوز 1/2  .18
إذا  ؤها وإلغاف 

 بأنها متصلة توجي  كانت تلك العالمة
ً
ي  إشارةأو كانت  ]أ[(؛ 1-123)برموز وطنية زورا  1-123)لبلد أجنتر

ي الأو من المحتمل أن تضلل الجمهور خاصة فيما يتعلق بجودة أو خصائص أو  ]ب[(؛
لسلع لمنشأ الجغراف 

من قانون الملكية الفكرية بشأن  169]ز[(؛ من خالل تقديم عريضة بموجب البند  1-123)والخدمات
 تحديد خاط  للمنشأ، أو وصف خاط  أو تصور خاط  للحقيقة. 

 الفلبي   

تغاىلي )نسخ عالمة تجارية º. 232المادة  1  .19 ا  ،من قانون الملكية الصناعية الير
ً
طرف  من لدن ،مسجلة مسبق

 آخر تتعلق بمنتجات أو خدمات متطابقة(. 
تغال  الير

 إىل المبادئ التوجيهية لفحص العالمات التجارية 1  .20
ً
جمهورية  استنادا

 كوريا

لسنة  38()ط( من قانون حماية العالمات التجارية رقم 1)7المادة  -تحت طائلة أي من أحكام القانون  1  .21
2008 (https://wipolex.wipo.int/en/text/425803) 

 2008لسنة  38التجارية رقم  ()ل( من قانون حماية العالمات1)7المادة  -عىل أساس سبب آخر  2 

جمهورية 
 مولدوفا

ي سنغافورة كعالمة تجارية أو   .22
ي حال إيداع طلب لتسجيل العالمة الوطنية أو تسجيلها ف 

بحكم القانون: ف 
عالمة تصديق أو عالمة جماعية، يجوز لمكتب سنغافورة للملكية الفكرية أن يحتج بأسباب مطلقة أو 

اض عىل  ي االعير
عتير مشابهة أسباب نسبية ف 

ُ
 وتحتوي عىل العالمة الوطنية أو ت

ً
أي عالمة تجارية تودع الحقا

ي بموجب القاعدة 
ي حال تسجيل العالمة الوطنية كرسم لفظ 

من قواعد العالمات  13للعالمة الوطنية. وف 
 تسجيل الرسوم اللفظية إال لوكاالتنا الحكومية(، يجوز لمكتب سنغافورة لل

ً
ملكية التجارية )ال يجوز عادة

ي 
 من الرسم اللفظ 

ً
 أو جزئيا

ً
ي تتكون كليا

اض عىل طلبات العالمات التجارية التر الفكرية أن يستخدمه لالعير
وأن يطلب الحصول عىل اإلذن الوجيه. ويجوز إبطال أو إلغاء العالمات المسجلة بموجب قانون العالمات 

ي قانون وقواعد العالمات ال
 تجارية. التجارية لألسباب المنصوص عليها ف 

 سنغافورة

ي المادة  1  .23
من قانون الملكية الصناعية )الجريدة الرسمية،  43األسباب المطلقة للرفض المنصوص عليها ف 

 (. 23/2020ورقم  100/2013ورقم  UPB-51/2006رقم 
 سلوفينيا

 إسبانيا عىل أساس األسباب المطلقة لرفض تسجيل العالمات.  1  .24

المادة  من الشعارات واألعالم الوطنية للدول األجنبية والمنظمات الدولية وأي خصائص بموجب تكونت 1  .25
 . قانون العالمات التجارية ( من6)8

 تايلند

https://wipolex.wipo.int/en/text/425803
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 ه - 33السؤال 
ّ
ي البلد المجيب تتضمن اسم البلد، إىل جانب عنارص أخرى، فهل تمتد

ز
ذه إذا كانت العالمة الوطنية المحمية ف

 الحماية لتشمل: 

 

 الردود االختيارات

 0 %0 اسم البلد فحسب

 49 %68 اسم البلد والعنارص األخرى ككل

 12 %17 العنارص األخرى، دون اسم البلد

 11 %15 ال ينطبق

ز   72 مجموع المجيبي 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

ترينيداد  . 2015لعام  8من قانون العالمات التجارية رقم  8 قسمال انظر  1  .26
 وتوباغو

 تركيا ظم لألسباب المطلقة للرفض. المن 6769من قانون الملكية الصناعية رقم  5المادة  1  .27

 أوكرانيا قانون أوكرانيا بشأن حماية حقوق عالمات السلع والخدمات.  1  .28

 أوروغواي بحكم القانون لتعارض العالمة مع عالمة سابقة.  1  .29

 للمادة  2  .30
ً
من قانون العالمات التجارية وعالمات الخدمة وتسميات المنشأ: "تسميات خاطئة أو  9-10وفقا

 تسميات تضلل المستهلكي   بشأن جهة التصنيع"
 أوزبكستان


	اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية
	الدورة الثالثة والأربعون
	جنيف، من 23 إلى 26 نوفمبر 2020

	الردود على الاستبيان الخاص بحماية العلامات الوطنية في الدول الأعضاء
	استبيان بشأن حماية العلامات الوطنية في الدول الأعضاء
	الجزء الأول: تعريف العلامة الوطنية والأساس المنطقي السياساتي والمحتوى
	السؤال 1 – في البلد المجيب، يمكن وصف العلامة الوطنية بأنها:
	السؤال 2 - هل اتّخذ البلد المجيب أي [قرار] لوضع واستخدام إشارة يمكن وصفها على أنها علامة وطنية؟
	السؤال 3 - ما هو الأساس المنطقي السياساتي الكامن وراء استحداث العلامة الوطنية المُشار إليها في السؤال 2؟
	السؤال 4 - (أ) هل تحتوي العلامة الوطنية، كليّاً أو جزئيّاً، على اسم البلد (في صيغته الكاملة أو المختصرة)؟
	(ب) هل تحتوي العلامة الوطنية، كليّاً أو جزئيّاً، على إشارة (إشارات) كانت موضوع إخطار بموجب المادة 6(ثالثاً) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (المُشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية باريس")؟
	(ج) هل تحتوي العلامة الوطنية، كليّاً أو جزئيّاً، على عناصر محمية بموجب علامة مسجّلة؟
	(د) هل تحتوي العلامة الوطنية، كليّاً أو جزئيّاً، على رموز أخرى (على سبيل المثال: حيوانات ونباتات وآثار)؟
	السؤال 5 - هل استُبدلت العلامة الوطنية أو عُدّلت في السنوات الأخيرة؟

	الجزء الثاني: الاعتراف والملكية والإدارة
	السؤال 6 - هل العلامة الوطنية معترف بها رسمياً بموجب صك قانوني مخصص (قانون أو لائحة أو تشريع أو إجراء أو اعتراف مثلاً) في البلد المجيب؟
	السؤال 7 - هل يرد تعريف مصطلح "العلامة الوطنية" في الصك القانوني المخصص والمُشار إليه في السؤال 6؟
	السؤال 8 - هل يوجد مالك للعلامة الوطنية في البلد المجيب؟
	السؤال 9 - في البلد المجيب، الجهة التي تتولى إدارة العلامة الوطنية هي:

	الجزء الثالث: استخدام العلامة الوطنية للبلد المجيب
	السؤال 10 - هل يخضع استخدام العلامة الوطنية لشرط الامتثال لقانون أو لقواعد محددة في البلد المجيب؟
	السؤال 11 - ما هي الجهات التي يمكنها استخدام العلامة الوطنية؟
	السؤال 12 - كيف يُصرّح باستخدام العلامة الوطنية؟
	السؤال 13 - هل يُشترط على المستخدمين دفع رسوم مقابل استخدام العلامة الوطنية؟

	الجزء الرابع: حماية العلامة الوطنية للبلد المجيب على المستوى الوطني
	السؤال 14 - هل تستفيد العلامة الوطنية من الحماية في البلد المجيب؟
	السؤال 15 - حماية العلامة الوطنية في البلد المجيب تغطي السلع/الخدمات التالية:
	السؤال 16 - هل تُعتبر العلامة الوطنية أحد أصول الملكية الصناعية في البلد المجيب؟
	السؤال 17 - هل واجهت حماية العلامة الوطنية في البلد المجيب أي تحديات في هذا البلد؟

	الجزء الخامس: حماية العلامة الوطنية للبلد المجيب في الخارج
	السؤال 18 - هل تستفيد العلامة الوطنية للبلد المجيب من حماية بلدان/مناطق أخرى غير حماية البلد المجيب (مشار إليها فيما يلي "بالحماية في الخارج")؟
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